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       บทคดัย่อ 

 

เนืองจากปัจจุบนัประเทศไทยมีปัญหาเกียวกบัการประกอบอาชญากรรมทีมีลกัษณะ

เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึงส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมนัคงของ

ประเทศเป็นอยา่งมาก แต่ปรากฏว่ากฎหมายทีมีอยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่สามารถใชบ้งัคบัเพือดาํเนินคดี

ในความผดิฐานมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจึง

ไดล้งนามเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีจดัตงัใน

ลกัษณะองคก์ร ค.ศ. 2000 และเพืออนุวติัตามอนุสญัญาดงักล่าวจึงมีการออกพระราชบญัญติัป้องกนั

และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 และเมือมีการประกาศใช้

พระราชบญัญัติดังกล่าว ทาํให้มีข้อพิจารณาต่อขอบเขตการใชม้าตรการดักฟัง (Wiretapping) 

เนืองจากในทางปฏิบติัแลว้ไม่สามารถกาํหนดขอบเขตทีแน่นอนในการนาํเครืองมือดักฟังการ

สนทนาไปใชไ้ดต้ายตวั เพราะการใชเ้ทคนิคสืบสวนสอบสวนวิธีการเช่นนีจะตอ้งกระทาํเป็นการ

ลบัไม่มีทางรู้ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจา้หนา้ทีของรัฐไดเ้ลยและยากต่อการควบคุมการใช้

เครืองมือดกัฟังไดอ้ย่างตายตวั ทีผ่านมาประเทศไทยไดมี้การนาํเทคนิคการสืบสวนสอบสวนใน

รูปแบบการดกัฟังการสนทนามาใชแ้ต่วิธีการต่าง ๆ นนั กาํหนดอยูใ่นกฎหมายหลายฉบบัขึนอยู่กบั

ว่าเป็นกฎหมายของหน่วยงานไหน ดังนัน วิธีการปฏิบัติจึงขึนอยู่กับแต่ละหน่วยงานว่าจะ

ดาํเนินการอย่างไร ซึงปัจจุบนัพบว่ายงัไม่มีการกาํหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติทีชดัเจนและเป็น

มาตรฐานกลางทีทุกหน่วยงานจะตอ้งยึดถือปฏิบติัร่วมกนัซึงหากเป็นเช่นนีอาจก่อให้เกิดปัญหา

ในทางปฏิบติัทีขาดมาตรฐานเดียวกนัและเกิดการใชอ้าํนาจในทางทีผิด ทาํให้ขาดความน่าเชือถือ

จากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ส่งผลใหพ้ยานหลกัฐานทีไดม้าไม่สามารถใชอ้า้งอิงเพือยืนยนัการกระทาํ

ผิดได ้ ส่วนการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Surveillance) นัน พบว่าเดิม

ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายทีบญัญติัเกียวกบัเรืองนีไวโ้ดยตรง 
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ดังนัน ในการขออนุญาตใช้เครืองดักฟังการสนทนาและการได้มาซึงข้อมูลทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม

ขา้มชาติ พ.ศ. 2556 ควรไดรั้บการพิจารณาตรวจสอบจากองค์กรทีมีหลกัประกนัความเป็นอิสระ 

เป็นกลางและมีความรู้ความเชียวชาญในดา้นนัน ๆ แลว้แต่คดีทีเกิดขึน เพือกลนักรอง ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริง ประเมินสถานการณ์ วางแผนการสืบสวนและกาํหนดแนวทางการใชม้าตรการสืบสวน

สอบสวนพิเศษตามหลกัความไดส้ัดส่วนก่อนการนาํเครืองมือดักฟังการสนทนาไปใช้และควร

กาํหนดขอบเขตการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ภายในเคหสถานและในทีสาธารณะ

รวมถึงการใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์สะกดรอยทีมีการติดตงัไปกบัสิงของหรือยานพาหนะดว้ยว่า

ควรมีขอบเขตเพียงใดทีจะถือว่าเป็นการสืบสวนโดยชอบดว้ยกฎหมาย ทงันี เพือเป็นหลกัประกนั

ในการคุม้ครองสิทธิของประชาชนไม่ใหถ้กูละเมิดจากการใชอ้าํนาจโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
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       ABSTRACT 

 

Nowadays, Thailand faces the problem of crimes committed by transnational 

organised crime (TOC) groups which is greatly affecting national peace and national security. 

However, the current law in Thailand does not allow for the efficient punishment of those who 

conspire with TOC groups. Moreover, Thailand has signed the United Nations Convention 

against Transnational Organised crime (UNTOC) which was founded as a group in 2000. As a 

result, Thailand released the Prevention and Suppression in Joining the Transnational Organised 

Crime Act in bhuddist year 2556 in order to implement the convention as one of its members. 

When the act was promulgated, it affected the scope of the use of wiretaps. In pracice, the scope 

of the use of wiretapping instruments cannot be defined precisely as the use of these instruments 

is employed secretly. Because of this it is difficult to control and measure the human rights 

violations committed by government officers. 

In the past, Thailand used wiretapping as an investigative technique in a variety of 

different ways. In some cases, depending the way in which wiretapping was implemented, legal 

issues have followed. Each governmental department has different responsibilities, and so is 

concerned with different issues. This means that the procedure employed is different for each 

governmental department. There is no standard procedure. The lack of a standard procedure for 

everyone to follow leads to problems such as misuse of power and a lack of trust from other 

related organisations. This can also affect the reliability and usability of evidence collected by this 

means of investigation. Evidence collected by this method may not be able to be used to prove the 

guilt or innocence of individuals. Thailand has never had laws about electronic surveillance. 
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Therefore, permission to employ the use of wiretaps and electronic surveillance should be 

considered carefully by an independent, neutral organisation that specialises in this area, and on a 

case-by-case basis.  

This organisation must be able to screen, investigate facts, assess the situation, plan 

investigations and guide investigative measures before permitting the implementation of wiretaps. 

This organisation should also be responsible for defining the scope of electronic surveillance 

techniques permitted in public and in private as well as in vehicles. This definition should also be 

enshrined in law. This will guarantee the protection of the human rights of the population as well 

as ensuring they are not violated by illegitimate power and unlawful techniques.  
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กติตกิรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จสมบูรณ์ลุล่วงดว้ยดี เพราะไดรั้บความเมตตากรุณาและความ

อนุเคราะห์จากท่านอาจารยห์ลายท่าน ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงที รองศาสตราจารย์

อจัฉรียา ชูตินนัทน์ ใหค้วามกรุณารับเป็นอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในครังนี ตลอดจนให้ความ

ช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจตลอดมา   

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.นาํแท ้มีบุญสลา้ง เป็นอย่างสูงทีไดใ้ห้ความ

อนุเคราะห์รับเป็นกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ในครังนีและกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการให้

คาํแนะนาํ คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะทางกฎหมาย ซึงมีคุณค่าอยา่งยงิแก่ผูเ้ขียนเป็นอยา่งดีเสมอมา 

ผูเ้ขียนจะระลึกถึงความเมตตากรุณาอยา่งสูงนีของท่านอาจารยไ์วต้ลอดไป 

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารยร์องศาสตราจารย ์ดร.ประธาน วฒันวาณิชย ์เป็น

อย่างสูงทีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าให้เกียรติรับเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์และประสิทธิ

ประสาทวิชาความรู้ใหผู้เ้ขียนไม่ว่าจะเป็นทงัในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียนเป็นอย่างดียิงเสมอมา 

ซึงเป็นส่วนสาํคญัในการจดัทาํวิทยานิพนธฉ์บบันีใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.กรรภิรมย ์โกมลารชุน เป็นอย่างสูงทีกรุณา

สละเวลาอนัมีค่าใหเ้กียรติรับเป็นกรรมการการสอบวิทยานิพนธแ์ละไดก้รุณาชีแนะปัญหาตลอดจน

ใหค้าํแนะนาํเนือหาในวิทยานิพนธฉ์บบันี  

เหนือสิงอืนใดผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ทีได้ให้กาํเนิดและ

อุปการะเลียงดู อบรมสั งสอน เป็นกาํลังใจในทุกๆ เรือง พร้อมเป็นแบบอย่างทีดีและให้การ

สนบัสนุนในการศึกษาเล่าเรียนของผูเ้ขียนมาโดยตลอด หากวิทยานิพนธฉ์บบันี มีส่วนหนึงส่วนใด

ทีเป็นประโยชน์แก่สังคม สามารถก่อให้เกิดความรู้ วิชาการ และขอ้คิดอนัเป็นประโยชน์ในทาง

การศึกษา หรือการปฏิบติั ผูเ้ขียนขอมอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่บิดามารดา คุณครูบาอาจารย ์รวมทงั

บุคคลทีเกียวขอ้งหลาย ๆ ท่านทีผูเ้ขียนไม่ไดก้ล่าวถึงซึงสนบัสนุนและช่วยเหลือผูเ้ขียนในการจดัทาํ

วิทยานิพนธฉ์บบันีใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

อาชญากรรมระหว่างประเทศหรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational 

Organized Crime) เป็นปัญหาสาํคญัในสงัคมโลก จากสภาพการณ์ดงักล่าวองค์การสหประชาชาติ

เห็นว่าการคุมคามขององค์กรอาชญากรรมจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม

โลกอยา่งมหาศาล จึงไดจ้ดัทาํอนุสญัญาสหประชาชาติเพือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีจดัตงัใน

ลกัษณะองค์กรในปี ค.ศ. 2000 (United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime – UNTOC) ซึงเป็นกรอบความร่วมมือทีกาํหนดมาตรฐานสาํหรับประเทศสมาชิกในการ

ดาํเนินการเพือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีกระทาํโดยองคก์รอาชญากรรม โดยประเทศทีร่วมลง

นามจาํเป็นตอ้งปรับปรุงบทบญัญติักฎหมายภายในประเทศของตวัเองเพือให้สามารถดาํเนินการ

ตามอนุสญัญาฯ นี  

องคก์รอาชญากรรมขา้มชาติเป็นกลุ่มองคก์รทีมีโครงสร้างการจดัการซบัซอ้นประกอบ

ไปดว้ยอิทธิพลและวิธีการปกปิดความผิดอย่างแยบยล มีการควบคุมบงัคบับญัชาทีมีการตดัตอน

ของการสงัการและมีการแบ่งหนา้ทีรับผดิชอบกนัอยา่งชดัเจน ซึงทาํให้วิธีการสืบสวนตามปกติไม่

สามารถล่วงรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกและการดาํเนินกิจกรรมขององค์กร

อาชญากรรมทีมีลกัษณะขา้มชาติได ้เป็นผลใหก้ารปราบปรามอาชญากรรมในลกัษณะนีเป็นไปได้

ยากและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษเป็นวิธีการทีสาํคญั

ประการหนึงของอนุสญัญาฯ นี ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติ ไดแ้ก่ การดกั

ฟัง (Wiretapping) การสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Surveillance) การส่ง

มอบภายใตก้ารควบคุม (Controlled Delivery) การอาํพรางตวั (Undercover) และการล่อให้กระทาํ

ความผิด (Entrapment) เพือแสวงหาและรวบรวมพยานหลกัฐานในการใชด้าํเนินคดีกบัองค์กร

อาชญากรรม  

ในเรืองเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษนี มีกฎหมายสาํคญั 2 ฉบบั ทีอนุญาตให้ดกั

ฟังได ้คือ มาตรา 14 จตัวา แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2519 

ในกรณีทีมีเหตุอนัควรเชือว่าเอกสารหรือขอ้มลูข่าวสารอืนใดซึงส่งทางไปรษณีย ์โทรเลข โทรศพัท ์
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คอมพิวเตอร์ เครืองมือ หรืออุปกรณ์ในการสือสาร สืออิเล็กทรอนิกส์หรือสือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพือประโยชน์ในการกระทาํความผิดเกียวกับยาเสพติด เจ้า

พนักงานซึงได้รับอนุมติัจากเลขาธิการเป็นหนังสือจะยืนคาํขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผูพิ้พากษาศาล

อาญาเพือมีคาํสั งอนุญาตให้เจา้พนักงานไดม้าซึงขอ้มูลข่าวสารดังกล่าวได ้และมาตรา 46 แห่ง

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในกรณีทีมีเหตุอนัควรเชือว่าบญัชี

ลกูคา้ของสถาบนัการเงิน เครืองมือ หรืออุปกรณ์ในการสือสาร หรือเครืองคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้

หรืออาจถกูใชเ้พือประโยชน์ในการกระทาํความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจา้หน้าทีซึงเลขาธิการ

มอบหมายเป็นหนงัสือจะยนืคาํขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพือมีคาํสงัอนุญาตใหเ้จา้พนกังานเจา้หน้าที

เขา้ถึงบญัชี ขอ้มลูทางการสือสาร หรือขอ้มลูคอมพิวเตอร์เพือใหไ้ดม้าซึงขอ้มลูดงักล่าวนนัก็ได ้

การดกัฟัง (Wiretapping) ตามกฎหมายทงัสองฉบบักระทาํไดเ้พียงในความผิดเกียวกบั

ยาเสพติดและความผดิฐานฟอกเงิน 21 มลูฐานความผดิ1 คือ  

(1)  ความผดิเกียวกบัยาเสพติดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ติด หรือกฎหมายว่าดว้ยมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํ ความผดิเกียวกบัยาเสพติด  

(2)  ความผิดเกียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะทีเกียวกบัการเป็นธุระ

จดัหาล่อไป หรือพาไปเพือการอนาจารหญิงและเด็ก เพือสนองความใคร่ของผูอื้นและความผิดฐาน

พรากเด็กและผูเ้ยาว ์ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้

หญิงและเด็ก หรือความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี เฉพาะที

เกียวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพือให้บุคคลนันกระทาํ การค้าประเวณี หรือ

ความผดิเกียวกบัการเป็นเจา้ของกิจการการคา้ประเวณี ผูดู้แลหรือผูจ้ดัการกิจการคา้ประเวณี หรือ

สถานการคา้ประเวณี หรือเป็นผูค้วบคุมผูก้ระทาํ การคา้ประเวณีในสถานการคา้ประเวณี 

(3)  ความผิดเกียวกบัการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด

ตามกฎหมายว่าดว้ยการกูย้มืเงินทีเป็นการฉอ้โกงประชาชน  

(4)  ความผดิเกียวกบัการยกัยอกหรือฉอ้โกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพยห์รือกระทาํ โดย

ทุจริตตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

หลกัทรัพยแ์ละธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซึ์ง

                                                   
1 “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ซึงแก้ไขเพิ มเติมโดย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 และ

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2556. 
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กระทาํ โดย กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด ซึงรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกียวขอ้งในการดาํ 

เนินงานของสถาบนัการเงินนนั  

(5)  ความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ทีราชการ หรือความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ทีในการยุติธรรม

ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ หรือความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ทีหรือทุจริตต่อหนา้ทีตามกฎหมายอืน  

(6)  ความผดิเกียวกบัการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยที์กระทาํ โดยอา้งอาํนาจองัยี หรือ

ซ่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา 

(7)  ความผดิเกียวกบัการลกัลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

(8)  ความผดิเกียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

(9)  ความผดิเกียวกบัการพนนัตามกฎหมายว่าดว้ยการพนนั เฉพาะความผดิเกียวกบัการ

เป็นผูจ้ดัใหมี้การเล่นการพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีจาํนวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนันในการเล่น

แต่ละครังเกินกว่าหนึงร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระทาํความผิดรวมกนัมีมูลค่าเกินกว่าสิบลา้น

บาทขึนไป  

(10)  ความผดิเกียวกบัการเป็นสมาชิกองัยีตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วน

ร่วมในองคก์รอาชญากรรมทีมีกฎหมายกาํหนดเป็นความผดิ 

 (11)  ความผดิเกียวกบัการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะทีเกียวกบัการ

ช่วยจาํหน่ายซือ รับจาํนาํ หรือรับไวด้ว้ยประการใดซึงทรัพยที์ไดม้าโดยการกระทาํความผิดอนัมี

ลกัษณะเป็นการคา้ 

 (12)  ความผดิเกียวกบัการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตวัตาม

ประมวลกฎหมายอาญาอนัมีลกัษณะเป็นการคา้ 

 (13)  ความผิดเกียวกบัการคา้ตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะทีเกียวกบัการปลอม 

หรือการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้ หรือความผิดตามกฎหมายทีเกียวกบัการคุม้ครอง

ทรัพยสิ์นทางปัญญาอนัมีลกัษณะเป็นการคา้ 

 (14)  ความผดิเกียวกบัการปลอมเอกสารสิทธิ บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือหนงัสือเดินทาง

ตามประมวลกฎหมายอาญาอนัมีลกัษณะเป็นปกติธุระหรือเพือการคา้  

(15)  ความผิดเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิงแวดลอ้ม โดยการใช ้ยึดถือ หรือ

ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิ

ชอบดว้ยกฎหมายอนัมีลกัษณะเป็นการคา้  

(16)  ความผิดเกียวกบัการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอนัตราย

สาหสัตามประมวลกฎหมายอาญาเพือใหไ้ดป้ระโยชน์ซึงทรัพยสิ์น 
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(17)  ความผิดเกียวกบัการหน่วงเหนียวหรือกกัขงัผูอื้นตามประมวลกฎหมายอาญา

เฉพาะกรณี เพือเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพือต่อรองใหไ้ดรั้บผลประโยชน์อยา่งใดอยา่งหนึง 

 (18)  ความผดิเกียวกบัการลกัทรัพย ์กรรโชก รีดเอาทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ฉอ้โกง

หรือยกัยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอนัมีลกัษณะเป็นปกติธุระ  

(19)  ความผดิเกียวกบัการกระทาํอนัเป็นโจรสลดัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการกระทาํอนัเป็นโจรสลดั  

(20)  ความผิดเกียวกบัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกียวกบัการซือขายหลกัทรัพยต์าม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

(21)  ความผิดเกียวกบัอาวุธหรือเครืองมืออุปกรณ์ของอาวุธทีใชห้รืออาจนาํไปใชใ้น

การรบหรือการสงครามตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมยทุธภณัฑ ์ 

โดยระยะเวลาของการดกัฟังมีระยะเวลาในแต่ละครัง 90 วนั และตอ้งเป็นกรณีทีตอ้ง

ไดรั้บอนุญาตเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม กฎหมายทงัสองฉบบัก็ยงัมีขอ้แตกต่างกนัในเรืองประโยชน์ที

จะไดรั้บจากการดกัฟังขอ้มลูข่าวสาร ซึงพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ. 2519 กาํหนดให้สํานักงาน ป.ป.ส. เป็นผูเ้ก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและมีการให้นําไปใช้

ประโยชน์ เมือหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการสืบสวนสอบสวนไดร้้องขอสาํหรับขอ้มูลข่าวสารทีมี

การดกัฟังไวเ้ป็นพยานหลกัฐาน  

ส่วนพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไม่ไดมี้บทบญัญติั

ในทาํนองนี ซึงการดกัฟังจะมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานสูงมาก หากประโยชน์ทีไดรั้บไม่สามารถ

สนบัสนุนหน่วยงานทีมีหนา้ทีในการสืบสวนสอบสวนได ้การปราบปรามองคก์รอาชญากรรมก็ไม่

สามารถกระทาํได้อย่างบรรลุผล เพราะข้อมูลข่าวสารทีได้รับจะเป็นข้อมูลพืนฐานในการหา

ความสัมพนัธ์ของกลุ่มองค์กรอาชญากรรม โดยไม่ต้องเริมสืบสวนกันใหม่ ทาํให้สิ นเปลือง

งบประมาณเป็นจาํนวนมาก2  

การส่งมอบภายใตก้ารควบคุม (Controlled Delivery) ไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั       

ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพิมเติมฉบบัที 5 (พ.ศ. 2545) ทีอนุญาตให้นาํเขา้ ส่งออกยาเสพ

ติดได ้เพือประโยชน์ของทางราชการโดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึง

จาํกดัเฉพาะยาเสพติด ส่วนสิงของตอ้งหา้มตามกฎหมายประการอืนไม่สามารถกระทาํได ้ 

                                                   
2จาก เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ (รายงานผลการวิจยั) (น. 238-239), โดย อรรณพ  ลิขิจิตถะ, 

ณรงค ์รัตนานุกูล, และสุวฒัน์ รุ่งเมฆารัตน์, 2546,  สถาบนักฎหมายอาญา สาํนกังานอยัการ โดยสาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการวิจยั (สกว.) สนบัสนุนทุนวิจยั. 
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ส่วนการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics Surveillance) การอาํพราง

ตวั (Undercover) และการล่อใหก้ระทาํความผดิ (Entrapment) เฉพาะกรณีล่อซือ ไดมี้การใชเ้ทคนิค

นีในการสืบสวนสอบสวนในทางลับทังหลายของหน่วยงานสืบสวนสอบสวน เพือให้ได้

พยานหลกัฐานหรือแสวงหาพยานหลกัฐานแวดลอ้มและวตัถุพยาน เพือยืนยนัการกระทาํความผิด

ใหแ้น่นหนาและชอบดว้ยกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม เมือพิจารณาจากบทบญัญติัว่าดว้ยการดกัฟังและ

เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษวิธีการอืน ๆ ในประเทศไทยแลว้ จะเห็นไดว้่า ฐานความผิดที

ก ําหนดยงัไม่สอดคล้องกับฐานความผิดทีก ําหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อต้าน

อาชญากรรมขา้มชาติทีจดัตงัในลกัษณะองคก์ร ค.ศ. 2000  

ดงันนั เพืออนุวตัอนุสญัญาดงักล่าวประเทศไทยจึงไดมี้การตราพระราชบญัญติัป้องกนั

และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 ขึนและไดบ้ญัญติัให้มี

การใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษตามมาตรา 19-223 ตามแนวทางของความร่วมมือระหว่าง

                                                   
3 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556  

มาตรา 19 “ในกรณีจาํเป็นและเพือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนเกียวกบัความผิดฐานมีส่วน

ร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ ใหอ้ยัการสูงสุด ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมายแลว้แต่

กรณี มอบหมายให้บุคคลใดจัดทาํเอกสารหรือหลักฐานใดขึนหรือปฏิบติัการอาํพราง เพือประโยชน์ในการ

สืบสวนสอบสวน ทงันี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีอยัการสูงสุดกาํหนดในขอ้บงัคบั 

การปฏิบติัการอาํพราง หมายความว่า การดาํเนินการทงัหลายเพือปิดบงัสถานะหรือวตัถุประสงค์

ของการดาํเนินการโดยลวงผูอ้ืนใหเ้ขา้ใจไปในทางอืน หรือเพือมิให้รู้ความจริงเกียวกบัการปฏิบติัหน้าทีของเจ้า

พนกังาน 

การจัดทาํเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการปฏิบติัการอาํพรางตามวรรคหนึง ให้ถือว่าเป็นการ

กระทาํโดยชอบดว้ยกฎหมาย” 

มาตรา 20 “ในกรณีจาํเป็นและเพือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนความผิดฐานมีส่วนร่วมใน

องคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ ใหพ้นกังานสอบสวนหรือพนกังานเจา้หนา้ทีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นหนังสือจากอยัการ

สูงสุด ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี มีอาํนาจให้มีการเคลือนยา้ยภายใตก้าร

ควบคุม 

การเคลือนยา้ยภายใตก้ารควบคุม หมายความว่า วิธีการอนุญาตให้ของผิดกฎหมายหรือตอ้งสงสัย

ผ่านออกไปจาก ผ่าน หรือเขา้ไปสู่เขตแดนของรัฐหนึงหรือมากกว่ารัฐหนึง โดยการรับรู้และอยูภ่ายใตก้ารติดตาม

ดูแลของเจา้หนา้ทีผูมี้อาํนาจ เพือการสืบสวนสอบสวนความผิดและเพือระบุตวับุคคลทีเกียวขอ้งในการกระทาํ

ความผิดนนั 
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ประเทศและนโยบายของรัฐบาลทีจะส่งเสริมและสนบัสนุนในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรม

ขา้มชาติอยา่งจริงจงั  

ความจาํเป็นในการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษนัน แมว้่าจะกระทบกบัสิทธิ

เสรีภาพในชีวิต ร่างกาย เคหสถาน และการสือสารก็ตาม แต่ผลทีจะกระทบกบัประชาชนน้อยมาก 

เมือเปรียบเทียบกบัความเสียหายทีได้รับจากองค์กรอาชญากรรมและการทีกฎหมายไดพ้ยายาม

คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินไปอาจส่งผลใหก้ารปราบปรามอาชญากรรมหยดุชะงกั 

หากมองยอ้นกลับไปในฐานะผูเ้สียหายและเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติหน้าทีโดยสุจริตและชอบด้วย

กฎหมายปรากฏว่าความคุม้ครองกลบัไดรั้บน้อยกว่าบุคคลทีตกเป็นผูต้อ้งหา การมุ่งทีจะคุม้ครอง

บุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างสุดโต่ง ผลกระทบไม่ไดเ้กิดแก่บุคคลทีไดรั้บการคุม้ครองเท่านัน แต่

กระทบทังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและสังคมโลกเป็นส่วนรวม     

อยา่งไรก็ตาม การปฏิบติัหนา้ทีของเจา้หนา้ทีในการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษนันตอ้งมี

การใชอ้าํนาจอยา่งเหมาะสมและมีขอบเขตแห่งการใชโ้ดยคาํนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

และตอ้งมีการควบคุมตรวจสอบอาํนาจหนา้ทีดงักล่าว เพือป้องกนัการใชอ้าํนาจอยา่งไร้ขอบเขตจน

เกิดความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพือศึกษาถึงแนวทางการใชอ้าํนาจของรัฐในการแสวงหาและรวบรวมพยานหลกัฐานจาก

การใช้มาตรการสืบสวนสอบสวนพิเศษในการปราบปรามการกระทาํความผิดลกัษณะองค์กร

                                                                                                                                                  

หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการเคลือนยา้ยภายใตก้ารควบคุม 

ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทีอยัการสูงสุดกาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทงันี ในขอ้บงัคบัดงักล่าว

อยา่งนอ้ยตอ้งมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอ้าํนาจดว้ย 

การกระทาํและพยานหลกัฐานทีไดม้าจากการกระทาํของพนกังานสอบสวนหรือพนกังานเจ้าหน้าที

ตามมาตรานี ใหรั้บฟังเป็นพยานหลกัฐานได”้ 

มาตรา 21 “พนกังานสอบสวนหรือพนกังานเจา้หนา้ทีอาจใชเ้ครืองมือสือสารโทรคมนาคมเครืองมือ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอืนใด เฉพาะในการสะกดรอยผู ้ตอ้งสงสัยว่ากระทาํความผิดหรือจะกระทาํ

ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ เพือสืบสวน จบักุม แสวงหาและรวบรวมพยานหลกัฐาน 

ทงันี ตามขอ้บงัคบัทีอยัการสูงสุดกาํหนด” 

มาตรา  22 “ให้การกระทํา ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตาม

พระราชบญัญติันี เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน” 
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อาชญากรรมข้ามชาติ ศึกษาถึงหลกัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล หลกัสิทธิมนุษยชนใน

กระบวนการยติุธรรมทางอาญา การแสวงหาพยานหลกัฐานในคดีอาญา 

2.  เพือศึกษาถึงเหตุผลและความจาํเป็นในการนาํเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษมาใช ้ซึง

ในทีนีจะศึกษาเฉพาะการดกัฟัง (Wiretapping) และการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronics Surveillance) ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556                                                                                                                                                   

3.  เพือศึกษาและวิเคราะห์ถึงขอบเขตการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษในการ

ปราบปรามการกระทาํความผดิลกัษณะองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติและผลกระทบจากการสืบสวน

สอบสวนพิเศษตลอดจนมาตรการตรวจสอบควบคุมการปฏิบติัการของเจา้หน้าทีในการใชเ้ทคนิค

การสืบสวนสอบสวนพิเศษของประเทศไทยและต่างประเทศ  

4.  เพือศึกษาหาแนวทางทีเหมาะสมในการใช้มาตรการสืบสวนสอบสวนพิเศษตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 

และมาตรการตรวจสอบควบคุมการปฏิบติัการของเจา้หนา้ทีในการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวน

พิเศษใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล เพือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทวัไปและเพือเป็น

หลกัในการปฏิบติัหนา้ทีของเจา้หนา้ที  

 

1.3  สมมตฐิานของการศึกษา 

การดกัฟังและการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบญัญติัป้องกนั

และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 เป็นการใชอ้าํนาจทีมี

ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในขณะเดียวกนัภาครัฐก็มีความจาํเป็นตอ้งกระทาํการอนั

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพือยงัใหเ้กิดการป้องกนัและปราบปรามกระทาํความผิดใน

ลกัษณะองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติทีเป็นปัญหาสําคญัและมีความรุนแรงมากยิงขึน การออก

กฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามกระทาํความผิดในลกัษณะองค์กรอาชญากรรมขา้ม

ชาติจึงเป็นขอ้ยกเวน้ตามรัฐธรรมนูญ อนัเป็น “เหตุทีผูก้ระทาํมีอาํนาจกระทาํได”้ ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย ดงันัน ควรกาํหนดขอบเขตการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษและ

มาตรการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติการของเจ้าหน้าทีในการดักฟังและการสะกดรอยด้วย

เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากลและเพือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนและเป็นหลกัในการปฏิบติัของเจา้หนา้ที  
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธฉ์บบันี ศึกษาเกียวกบัขอบเขตการใชม้าตรการสืบสวนสอบสวนพิเศษตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 

โดยศึกษาถึงความหมาย แนวคิดและทฤษฎีหลกัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและหลกัการ

ใชอ้าํนาจของรัฐในการแสวงหาพยานหลกัฐาน ตลอดจนผลกระทบจากการสืบสวนสอบสวนพิเศษ 

โดยเฉพาะการดักฟังและการสะกดรอยด้วยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ในการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิในลกัษณะองคก์รอาชญากรรมขา้ม

ชาติ โดยจะไดน้าํขอ้มลูมาทาํการวเิคราะห์ถึงขอบเขตการใชม้าตรการสืบสวนสอบสวนพิเศษตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 

เพือหาบทสรุปและขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ให้มีการใชอ้าํนาจอย่างเหมาะสม

และมีขอบเขตแห่งการใชม้าตรการสืบสวนสอบสวนพิเศษในการปราบปรามการกระทาํความผิด

ลกัษณะองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ  

  

1.5  วธิีดําเนินการศึกษา 

วิทยานิพนธฉ์บบันีเป็นการศึกษาวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษา

คน้ควา้จากตัวบทกฎหมาย ตาํราวิชาการต่าง ๆ ทังทีเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ บทความ 

รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และศึกษาค้นควา้วิจัยขอ้มูล ทีเกียวข้องจากเว็บไซต์ ต่าง ๆ เพือ

รวบรวมขอ้มลูทงัหลายมาทาํการศึกษา วิเคราะห์และเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ 

 

1.6  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1.  ทาํใหท้ราบถึงแนวทางการใชอ้าํนาจของรัฐในการแสวงหาและรวบรวมพยานหลกัฐานจาก 

การใช้มาตรการสืบสวนสอบสวนพิเศษในการปราบปรามการกระทาํความผิดลกัษณะองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ ทราบถึงหลกัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล หลกัสิทธิมนุษยชนใน

กระบวนการยติุธรรมทางอาญา การแสวงหาพยานหลกัฐานในคดีอาญา  

2.  ทาํใหท้ราบถึงเหตุผลและความจาํเป็นในการนาํเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษมาใช ้ซึง 

ในทีนีจะศึกษาเฉพาะการดกัฟัง (Wiretapping) และการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronics Surveillance) ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 

3.  ทาํให้ทราบถึงขอบเขตการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษในการปราบปรามการ

กระทาํความผดิลกัษณะองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติและผลกระทบจากการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
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ตลอดจนมาตรการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติการของเจา้หน้าทีในการใชเ้ทคนิคการสืบสวน

สอบสวนพิเศษของประเทศไทยและต่างประเทศ  

4.  ทาํให้ทราบถึงแนวทางทีเหมาะสมและมาตรการตรวจสอบควบคุมการปฏิบติัการของ

เจา้หนา้ทีในการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม

การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 เพือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนทวัไปและเพือเป็นหลกัในการปฏิบติัของเจา้หนา้ที  

 DPU



 

 

บทที 2 

แนวคิดและทฤษฎีในการแสวงหาพยานหลักฐานจากการใช้มาตรการสืบสวน

สอบสวนพเิศษในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผดิในลักษณะ

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

 

การพฒันาเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการขยายตัวของกลุ่มเครือข่าย

สมาชิกทีมีการจดัตงัเป็นองคก์รอาชญากรรมใหมี้ความเขม้แข็งทงักาํลงัคนและทุนทรัพย ์มีวิธีการ

ดาํเนินการทีซบัซอ้นและมีแบบแผน มีการควบคุมสงัการทีชดัเจน แบ่งหน้าทีกนัรับผิดชอบยากแก่

การรวบรวมพยานหลกัฐานเพือมาใช้ในการพิสูจน์การกระทาํความผิดให้ศาลเชือและพิพากษา

ลงโทษ ซึงวิธีการสืบสวนธรรมดาอาจไม่ไดผ้ลในการรวบรวมพยานหลกัฐาน ในบทนีผูเ้ขียนจึงขอ

อธิบายถึงความหมาย แนวคิดและทฤษฎีในการแสวงหาและรวบรวมพยานหลกัฐานจากการใช้

เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษในการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดในลกัษณะ

องคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ ดงัต่อไปนี 

 

2.1  ความหมายของอาชญากรรม  

2.1.1  ความหมายและคาํจาํกดัความ คาํว่า “อาชญากรรม” ไดมี้ผูจ้าํกดัความไวห้ลายแง่มุม ไม่

ว่าจะเป็นในแง่มุมของนกักฎหมาย นกัอาชญาวิทยา ตลอดจนนกัสงัคมวิทยา ดงัเช่น 

ชยัสิทธิ กาญจนกิจ4 ไดใ้หค้าํจาํกดัความของอาชญากรรม โดยแบ่งออกเป็นสามนัย คือ 

อาชญากรรมในความหมายของนกักฎหมาย อาชญากรรมในความหมายของนักอาชญาวิทยา และ

อาชญากรรมในความหมายของนกัสงัคมวิทยา 

2.1.1.1  อาชญากรรมในความหมายของนกักฎหมาย 

การอธิบายเรืองความหมายของอาชญากรรมนี จาํตอ้งนาํแนวความคิดของนกัปราชญ์ที

มีชือเสียงมาเป็นคาํตอบ ดงันี5 

                                                   
4 จาก  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องต่อการป้องกันและปราบปราม

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของไทย (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต) (น.8-9),  โดย  กิตติพงศ ์คีรีรักษ,์ 

2551,  กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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เซลลิน (Sellin)6 กล่าวว่า เป็นการกระทาํของบุคคลซึงเป็นสมาชิกในกลุ่มชนหนึงอนั

มวลสมาชิกอืนของกลุ่มชนนนัเห็นว่าเป็นอนัตราย และฝ่าฝืนกฎทีกลุ่มชนยอมรับ จาํตอ้งรวมกาํลงั

เขา้ระงบัหรือเพิกถอนสิทธิของบุคคลทีฝ่าฝืนนนัเสีย 

ซุทเธอร์แลนด์ (Sutherland)7 กล่าวว่า พฤติกรรมใดเป็นอาชญากรรมหรือไม่ ควรเอา

ความเสียหายทางสงัคมเป็นเกณฑใ์นการตดัสินแทนทีจะใชเ้กณฑก์ฎหมายดงัทีเขาไดก้ล่าวว่า “การ

กระทาํผดิกฎหมายมิใช่ว่าจะตอ้งรับโทษ แต่ควรเป็นพฤติกรรมนนัจะถกูลงโทษมากกว่า” 

เจเรมี เบนธมั (Jeremy Bentham)8 กล่าวว่า อาชญากรรม (Crime) เป็นการกระทาํทีถือ

ว่าเป็นความผดิทางอาญา โดยมีกฎหมายหา้มไวซึ้งมีผลร้ายมากกว่าผลดี 

กาโรฟาโล (Garofalo)9 กล่าวว่า อาชญากรรมเป็นการกระทาํทีเป็นภยัต่อสังคม โดยมี

กฎหมายบญัญติัถึงขอ้หา้มไม่ใหมี้การกระทาํเช่นนนัและการกระทาํทีฝ่าฝืนกฎหมายยอ่มถกูลงโทษ 

นักกฎหมายเห็นว่า อาชญากรรมเป็นความประพฤติทีกฎหมายห้ามและมีบทกาํหนด

โทษไว ้ดงันนั อาชญากรรมในความหมายทางกฎหมายก็คือการกระทาํหรือการงดเวน้การกระทาํ 

ใด ๆ ทีกฎหมายบญัญติัไวว้่าเป็นความผดิและกาํหนดโทษไวช้ดัแจง้ เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย, 

ฐานลกัทรัพย ์เป็นตน้  

อาชญากรรมตามความหมายนียงัจาํแนกได ้2 อยา่ง คือ 

อาชญากรรมประเภททีมีความชวัร้ายในตวัเอง (Mala Inse) เป็นอาชญากรรมทีสะเทือน

ขวญัและเป็นภยัต่อสงัคมนนั ๆ เช่น ความผดิฐานฆ่าคนตาย, ความผดิฐานปลน้ทรัพย,์ ความผดิฐาน

ชิงทรัพย ์เป็นตน้ อาชญากรรมประเภทนีมีลกัษณะเป็นอาชญากรรมโดยแทแ้ละเป็นความผิดในตวั

ของมนัเอง ซึงผูอ้ยูใ่นกรอบของศีลธรรมและบรรทดัฐานของสงัคมจะไม่กระทาํ 

อาชญากรรมประเภทฝ่าฝืนขอ้ห้ามตามกฎหมายเล็ก ๆน้อย ๆ หรือทาํความผิดชนัลหุ

โทษทีไม่รุนแรง (Mala Prohibita) เช่น ความผิดเกียวกบัฝ่าฝืนกฎจราจรหรือความผิดตาม พ.ร.บ.

จราจร ความผดิเกียวกบัการพนนั เป็นตน้ การกระทาํดงักล่าวนี แมผู้มี้ศีลธรรมหรือวฒันธรรมอนัดี

                                                                                                                                                  
5 จาก  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  (พิมพค์รังที 2) (น.25-26), โดย  อจัฉรียา ชูตินนัทน์,  2557, 

กรุงเทพฯ : วิญ ูชน. 
6 แหล่งเดิม. (น. 25). 
7 แหล่งเดิม. 
8 แหล่งเดิม. 
9 แหล่งเดิม. (น. 26).   

DPU



12 

 

 
 

ก็สามารถจะกระทาํผิดได ้โดยทวัไปแลว้ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

และบรรทดัฐานของสงัคมเท่านนั  

2.1.1.2  อาชญากรรมในความหมายของนกัอาชญาวิทยา 

ควินนี (Quinney)10 นักอาชญาวิทยาชาวอเมริกนัไดใ้ห้ทศันะไวว้่า “อาชญากรรม คือ 

พฤติกรรมของคนทีองค์กรซึงมีอาํนาจหน้าทีในสังคมดาํรงอยู่แบบการเมืองได้กาํหนดขึนนัน” 

หมายความว่า พฤติกรรมใดจะเป็นอาชญากรรมก็ต่อเมือองคก์รเป็นผูก้าํหนดขึนซึงการกาํหนดนนัก็

กาํหนดไวใ้นกฎหมายนันเอง องค์กรทีว่านีเป็นองค์กรทีมีอาํนาจหน้าทีในเรืองอาชญากรรมดว้ย

และเป็นองค์กรซึงเกิดขึนในสังคมทีดาํรงอยู่แบบการเมือง คือ เป็นสังคมทีมีผูป้กครองและผูใ้ต้

ปกครอง ควินนียงัไดอ้ธิบายต่อไปว่า สิงทีเรียกว่า อาชญากรรมนนั เป็นสิงทีบางคนมอบให้แก่ผูอื้น 

องคก์รทีนาํกฎหมายมาใชไ้ดแ้ก่ฝ่ายนิติบญัญติั ตาํรวจ อยัการและศาล ถือเป็นตวัแทนของสังคมที

ดาํรงอยูแ่บบการเมือง ตวัแทนดงักล่าวนีเป็นผูรั้บผิดชอบในการออกกฎหมายและใชก้ฎหมาย คน

จะกลายเป็นอาชญากรขึนมาก็เพราะมีการกาํหนดกฎหมายและประยกุต์ใชก้ฎหมายจึงอาจจะกล่าว

ได้ว่า อาชญากรรม คือ สิงทีคนกาํหนดขึน อาชญากรรมมิใช่พฤติกรรมโดยตวัมนัเอง แต่เป็น

พฤติกรรมทีมีการตัดสิน คือคนบางคนตดัสินว่าการกระทาํของใครเขา้ลกัษณะเช่นไรจึงจะเป็น

อาชญากรรม และการตดัสินก็เป็นไปตามทีกฎหมายวางไว ้นอกจากนี ควินนียงักล่าวโดยสรุปว่ายิง

มีการกาํหนดและใชก้ฎหมายมากเท่าใด ปริมาณของอาชญากรรมก็จะยงิเพิมขึนมากเท่านัน จะเห็น

ไดว้่า ความคิดของควินนีเกียวกบัอาชญากรรมนีมีองคป์ระกอบทีสาํคญัอยู ่3 ประการ ประการแรก 

คือ มีกฎหมาย ประการทีสองมีผูอ้อกกฎหมาย และผูใ้ชก้ฎหมาย และประการทีสาม มีผูล้ะเมิด

กฎหมายถึงอยา่งไรอาชญากรรมก็ยงัอยูใ่นขอบเขตของกฎหมายนนัเอง 

เวตเตอร์ (Vetter) และซิลเลอร์แมน (Sillverman)11 เป็นนกัอาชญาวิทยาแห่ง University 

of South Florida ไดก้ล่าวเกียวกบัอาชญากรรมไวว้่า เป็นพฤติกรรมทีมีความเกียวพนัหรือเชือมโยง

กบัสิงอืนและจะถือว่าอาชญากรรมเป็นพฤติกรรมทีละเมิดกฎหมายเพียงประเด็นเดียวเห็นจะไม่

ถูกต้อง เพราะกฎหมายเปลียนไปตามเวลา สถานที และสภาพแวดล้อม อาชญากรรมจึงเป็น

พฤติกรรมอย่างหนึง เป็นพฤติกรรมทีเบียงเบนไปจากแนวประพฤติของสังคมส่วนรวม แนว

ประพฤติถือเป็นกฎทีกาํหนดพฤติกรรมของคนในสงัคม คนส่วนใหญ่มกัจะประพฤติอยู่ในกฎและ

ไม่เบียงออกไปจากทีสังคมกาํหนดไว ้ถา้หากมีใครคนใดคนหนึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึงประพฤติ

เบียงเบนออกไป สังคมก็จะมองเห็นและแสดงปฏิกิริยาตอบโตอ้อกไป จากแนวความคิดของนัก

                                                   
10 แหล่งเดิม. 
11 แหล่งเดิม. 
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อาชญาวิทยาสองท่านนีไดข้ยายแนวความคิดของพฤติกรรมทีเป็นอาชญากรรมออกไปไดก้วา้งขวาง

ขึนมาก โดยไม่ยดึกฎหมายเป็นหลกั เพราะกฎหมายอาญามกัจะออกมาหลงัจากพฤติกรรมเบียงเบน

ทีเป็นอนัตรายต่อสงัคมไดเ้กิดขึนก่อนกฎหมาย มิใช่กฎหมายเกิดขึนก่อนพฤติกรรม 

2.1.1.3  อาชญากรรมในความหมายของนกัสงัคมวิทยา  

นกัสงัคมวิทยาเห็นว่า ความประพฤติทีขดัแยง้หรือละเมิดต่อระเบียบของสังคมนันมิได้

หมายความว่าการขดัแยง้นนัจะเป็นอาชญากรรมเสมอไป แต่มีความหมายเพียงว่าผูน้นัประพฤติและ

ปฏิบติัไม่ถกูตอ้งตามระเบียบทีสงัคมกาํหนดไวเ้ท่านนั การขดัแยง้หรือละเมิดต่อระเบียบของสังคม

ทีตราไวเ้ป็นกฎหมายเท่านัน จะเรียกว่าเป็นการกระทาํผิดกฎหมายหรือเป็นการก่ออาชญากรรม 

ยกเวน้การกระทาํผดิลหุโทษไม่ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรม 

 2.1.2  ความหมายขององคก์รอาชญากรรม (Organized Crime)  

 องคก์รอาชญากรรม เป็นลกัษณะของคณะบุคคลซึงรวมกนักระทาํความผิดเกียวกบั

ธุรกิจการเงินโดยมีการจดัการบริหารอย่างเป็นทางการและมีประสิทธิภาพ จึงทาํให้การกระทาํ

ความผดิทีเป็นองคก์ารนียากแก่การจบักุมปราบปราม12 อนึง ตามอนุสญัญาต่อตา้นอาชญากรรมขา้ม

ชาติ องคก์รสหประชาชาติ กล่าวว่า “องคก์ารอาชญากรรม” หมายถึง กลุ่มทีมีการจดัโครงสร้างของ

บุคคลสามคนหรือมากกว่าทีดาํรงอยูเ่ป็นระยะเวลาหนึงและทีมีการประสานการดาํเนินงานระหว่าง

กนั โดยมีเป้าหมายในการกระทาํอาชญากรรมร้ายแรงหนึงอย่างหรือมากกว่า หรือในการกระทาํ

ความผดิตามทีกาํหนดไวใ้นอนุสญัญานี เพือใหไ้ดม้าซึงผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์

ทางวตัถุอยา่งอืนไม่ว่าโดยตรงหรือทางออ้ม13 

ปุระชยั เปียมสมบูรณ์14 ใหค้วามหมายว่า อาชญากรรมองคก์ร หมายถึง อาชญากรรมซึง

อาชญากรไดร้วมตวัเข้าด้วยกนัตามสายการบังคับบัญชาในรูปขององค์กร โดยจัดวางแผนและ

ดาํเนินงานเพือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายประเภทต่างๆและบ่อยครังทีองค์กรอาชญากรจะอาศยั

อาํนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองเพือผูกขาดการดาํเนินธุรกิจผิดกฎหมายนัน ๆ ลกัษณะของ

อาชญากรรมองคก์รพิจารณาไดด้งัต่อไปนี 

                                                   
12 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น.43). เล่มเดิม. 
13 อนุสัญญาต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีจดัตงัในลกัษณะองคก์ารของสหประชาชาติ   ขอ้ 2 

(United Nation Convention Against Transnational Organized Crime) 
14 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องต่อการป้องกันและปราบปรามองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติของไทย (น.9-10). แหล่งเดิม. 
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(1)  คณะบุคคลทีรวมเป็นองค์การอย่างมนัคง แน่นแฟ้น จดัตงัเป็นองค์การโดยหวงั

ประโยชน์ร่วมกนั 

(2)  มีการบริหารทีมีประสิทธิภาพ สามารถประสานงานได้พร้อมเพรียงกันและ

เคร่งครัดต่อระเบียบวินยั 

(3)  มีการจดัการแบ่งงานกนัรับผดิชอบโดยมีประสิทธิภาพหวงัผลจริงจงั 

(4)  บุคคลทีดาํรงตาํแหน่งเป็นหัวหน้าของอาชญากรรมองค์กรเป็นคนทีมีอาํนาจทาง

เศรษฐกิจและการเมือง จะเป็นคนทีสงัคมทวัไปยอมรับว่าเป็นคนทีมีสถานภาพทางสงัคมสูง 

(5)  องคก์รจะดึงขา้ราชการ นกัการเมือง เขา้มาร่วมเป็นสมาชิกขององคก์รดว้ย หรืออาจ

จดัหาเงินทุนทีจะให้ผลประโยชน์และการดูแลแก่ขา้ราชการและนักการเมือง เพือแลกเปลียนให้

องคก์รไดท้าํงานอยา่งสะดวก 

(6)  อาชญากรรมองค์กร มกัใชค้วามรุนแรงในการดาํเนินธุรกิจผิดกฎหมาย เช่นการ

ข่มขู่ การทาํร้ายร่างกาย และการฆ่าบุคคลผูข้ดัผลประโยชน์ รวมทงัสมาชิกขององคก์รเอง ถา้ทาํผิด

กฎระเบียบก็จะถกูจดัการทนัที 

(7)  เป็นอาชญากรรมทียดึเป็นอาชีพ และจะพยายามขยายธุรกิจให้กวา้งขึนในเขตแดน 

และมีการทาํธุรกิจขา้มชาติดว้ย 

(8)  วิธีการดาํเนินการ จะใช้บุคคลทีมีความรู้ ความเชียวชาญเฉพาะทาง เข้ามาร่วม

ทาํงานดว้ย 

(9)  องคก์รจะมีการจดัสรรเงินพิเศษในการดูแลพรรคพวก บริวาร รวมทงัครอบครัว 

(10)  การจดัสรรเงินเป็นค่าใชจ่้าย เป็นค่าจดัหาเครืองมือ ค่าจา้งสมุนมือปืนรับจา้ง และ

ค่าสินบนแก่เจ้าหน้าทีของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีกระบวนการยุติธรรม ตาํรวจ อัยการ ศาล 

นกัการเมือง ทหารทีมีตาํแหน่ง และทนายความ เงินทีใชใ้นการวิงเตน้มีจาํนวนมาก 

(11)  มีการวางแผน กาํหนดนโยบาย และมีการนาํมาตรการต่าง ๆ มาใชเ้พือป้องกนั

อุปสรรคความชะงกังนัในการประกอบกิจการ 

2.1.3  อาชญากรรมขา้มชาติ (Transnational Crime) 

อาชญากรรมขา้มชาติ หมายถึง การกระทาํความผดิโดยละเมิดกฎหมายอาญา โดยผูก่้อ

กระทาํขึนในประเทศหนึง มีผลเสียหายเชือมโยงอีกประเทศหนึง เป็นอาชญากรรมทีประกอบโดย

คนต่างชาติ ไดแ้ก่ ผูที้กระทาํความผดิในต่างประเทศแลว้หลบหนีเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย หรือ ผูที้

เขา้มาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย โดยมีเครือข่ายโยงใยอยู่ในต่างประเทศ บุคคลเหล่านี
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จะประกอบอาชญากรรมในรูปของแก๊งหรือองค์กร เช่น การคา้หญิงและเด็ก การคา้มนุษย ์การคา้

ทาสเพือเป็นแรงงาน การคา้ยาเสพติด คา้อาวุธสงคราม การเรียกค่าคุม้ครองจากคนชาติเดียวกนั เป็นตน้ 

นวลจนัทร์ ทศันชยักุล15 ไดใ้หค้วามหมายและกล่าวไวว้่าอาชญากรรมขา้มชาติ หมายถึง 

การกระทาํความผดิโดยละเมิดกฎหมายอาญา อาชญากรรมทีผูก่้อกระทาํขึนในประเทศหนึงอาจมี

ความเกียวพนัดว้ยการเดินทางติดต่อกบัอีกประเทศหนึง โดยมีผลเสียหายจากการกระทาํความผิด

เชือมโยงหรือต่อเนืองกนั บางรายอาจเป็นไดว้่าก่ออาชญากรรมในประเทศหนึงแลว้หลบหนีการจบั

ขา้มไปอีกประเทศหนึง และก่ออาชญากรรมขึนอีก 

สุดสงวน สุธีสร16 ไดใ้ห้ความหมายและกล่าวไวว้่า อาชญากรรมข้ามชาติ หมายถึง 

คดีอาญาทีประกอบโดยคนต่างชาติ ไม่ว่าจะเขา้มาในประเทศไทยโดยถกูกฎหมายหรือไม่ก็ตาม คน

เหล่านีจะประกอบคดีในลักษณะทีทาํกันเป็นแก๊งหรือองค์กร ความผิดประเภทนีทีได้มีการ

ดาํเนินคดีมาแลว้ ไดแ้ก่ การคา้ผูห้ญิงและเด็กเพือการคา้ประเวณี การคา้ทาสเพือเป็นแรงงาน คา้ยา

เสพติด การคา้อาวุธสงคราม การเรียกค่าคุม้ครองคนชาติเดียวกนั ตลอดจนการฟอกเงินทีไดจ้ากการ

กระทาํผดิกฎหมายใหเ้ป็นเงินทีถกูตอ้ง ฯลฯ ซึงในแต่ละปีไดมี้การดาํเนินคดีกบัอาชญากรรมขา้ม

ชาติเป็นจาํนวนมาก อาชญากรรมขา้มชาติไดเ้กิดขึนในประเทศไทยเป็นเวลานานแลว้ หากแต่

เจา้หนา้ทีของรัฐไม่ไดใ้หค้วามสนใจเท่าทีควร สาเหตุสาํคญัเนืองจากจะมีลกัษณะการกระทาํผิดกบั

คนต่างชาติด้วยกันเอง จะมีน้อยครังหรือจํานวนไม่มากทีมีคนไทยเป็นผูเ้สียหายหรือเหยือ

อาชญากรรม เช่น   มาเฟียรัสเชียจะเรียกค่าคุม้ครองจากพ่อคา้ชาวรัสเชียทีประกอบอาชีพโดยสุจริต

ในประเทศไทย หรือแก๊งชาวจีนจะทาํการลกัลอบนาํผูห้ญิงชาวจีนเขา้มาสู่ประเทศไทย เพือส่งออก

ไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยโุรป แต่เมือองคก์รอาชญากรรมเหล่านีเติบโตขึนได้

มีการกระทาํผิดเกียวเนืองกับการค้าหรือลกัลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย จึงทาํให้

เจา้หนา้ทีของไทยเริมตระหนกัถึงอนัตรายทีแก๊งหรือองคก์รเหล่านีจะสร้างใหก้บัประเทศไทย  

สาเหตุของอาชญากรรม พบว่าองคก์รอาชญากรรม จะเจริญเติบโตในสังคมทีมีปัญหา

ทางการเมือง หรือมีการควบคุมบุคคลเหล่านีค่อนข้างหละหลวม หรือกล่าวอีกนัยหนึงคือ มี

มาตรการป้องกนัทางกฎหมายไม่รัดกุมนั นเอง ตวัอย่างเช่น ประเทศโคลมัเบีย ประเทศบราซิล 

ฮ่องกง (สมยัอยูใ่นความปกครองขององักฤษ) มาเก๊า (สมยัอยู่ในความปกครองของโปรตุเกส) ซึง

                                                   
15 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องต่อการป้องกันและปราบปรามองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติของไทย (น.11).  เล่มเดิม.  
16 จาก อาชญาวิทยา (น.133-135), โดย สุดสงวน สุธีสร, 2547, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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บุคคลธรรมดาอาจมีความเห็นว่าคนต่างชาติเหล่านีไม่มีความสามารถทีจะประกอบอาชญากรรมได ้

ในประเทศไทยหลายปีทีผา่นมาคนต่างชาติไดเ้ขา้มาก่อคดีในประเทศไทยจาํนวนมากนับตงัแต่การ

ล่อล่วงหญิงสาวหรือเด็กไปคา้ประเวณี การลกัลอบนาํคนต่างดา้วเขา้ออกเมืองโดยผิดกฎหมาย การ

เรียกค่าคุม้ครองจากคนชาติเดียวกนั หรือแมแ้ต่การฆาตกรรมคนชาติเดียวกนั จากการวิเคราะห์สถิติ

ทีผา่นมาทาํใหค้าดการณ์ไดว้่า แก๊งคนร้ายต่างชาติหรือองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติไดถื้อกาํเนิดขึน

ในประเทศไทยนานแลว้ และได้พฒันาองค์กรจนมีขนาดใหญ่โตและดาํเนินกิจการผิดกฎหมาย

หลายประเภท จึงคาดการณ์แนวโนม้ในอนาคตไดว้่าประเทศไทยจะตอ้งประสบปัญหาอาชญากรรม

ขา้มชาติทีมีความรุนแรงเพิมมากขึน 

 

2.2  ความร่วมมอืระหว่างประเทศในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาต ิ  

ความร่วมมือและการประสานกนัระหว่างรัฐเป็นการตอบสนองต่ออาชญากรรมขา้ม

ชาติ ในการเพิมประสิทธิภาพและความสามารถในการบงัคบัใชก้ฎหมายและอาํนาจของศาลในการ

ตดัสินคดี17 เพือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ การพฒันาความร่วมมือในการต่อตา้นอาชญากรรม

ขา้มชาติเพือให้การปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติบรรลุผลสาํเร็จ ซึงต้องมาจากความร่วมมือ

ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในประชาคมโลกทีจะแกไ้ขป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติ 

โดยจาํเป็นตอ้งอาศยัองคก์ารระหว่างประเทศต่าง ๆ เหล่านี  

1)  องคก์ารตาํรวจสากล (Interpol) 

องค์การตาํรวจสากลมีชือเต็มว่า “International Criminal Police Organization” (ICPO 

หรือเรียกกนัสนัว่า Interpol) องค์การตาํรวจสากลก่อตงัขึนในปี ค.ศ. 1956 ตามธรรมนูญองค์การ

ตาํรวจสากล โดยมีวตัถุประสงคด์งันี คือ 

(1)  เพือประกนัและส่งเสริมการช่วยเหลือซึงกนัและกนัใหม้ากทีสุดระหว่าง 

เจา้หนา้ทีตาํรวจทีเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมภายในขอบเขตกฎหมายแต่ละประเทศและสอดคลอ้ง

ตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 

(2)  เพือสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมบรรดาสถาบนัต่าง ๆ ทีสามารถมีส่วนสมัฤทธิผลใน

การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทวัไป18 

                                                   
17 From  Appropriate modalities and guidelines for the prevention and control of organized 

transnational regional and international levels (p.109),  by Transnational organized crime, August 1995. 
18 จาก  “บทบาทของตาํรวจสากลในการปราบปรามอาชญากรรม,” โดย ปิยะพนัธ์ อุดมศิลปะ,  

2538,  วารสารอัยการ 18 (212), น. 46.  
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องคก์รตาํรวจสากลมีความร่วมมือกนัโดยตงัอยูบ่นพืนฐานความร่วมมือระหว่างรัฐและ

เคารพหลกัอธิปไตยของรัฐ ในแต่ละรัฐจะร่วมมือกับรัฐอืนผ่านหน่วยตาํรวจของรัฐตน ภายใต้

รูปแบบต่าง ๆ เช่น การแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสาร สืบหาตวัผูต้อ้งหา ขอเอกสาร เป็นตน้19    อย่างไร

ก็ตาม ปัจจุบนัประเทศไทยสามารถให้ความร่วมมือระหว่างประเทศให้กบัประเทศต่าง ๆ ไดต้าม

พระราชบญัญติัว่าดว้ยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรืองทางอาญา พ.ศ. 2535 ซึงไดใ้ห้ความ

ช่วยเหลือในเรืองทางอาญาทุกเรือง รวมทงัการแลกเปลียนข่าวสารและขอ้มูลโดยผ่านทางองค์การ

ตาํรวจสากล20 

2)   ความร่วมมือของอาเซียนดา้นอาชญากรรมขา้มชาติ21 

ตงัแต่ปี พ.ศ. 2519 ประเทศสมาชิกอาเซียนไดพ้ยายามส่งเสริมความร่วมมือในการต่อสู้

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เนืองจากการตระหนักถึงผลร้ายของอาชญากรรมดังกล่าวต่อการ

เติบโตและการพฒันาในภูมิภาค และต่อสงัคมอาเซียน ในระยะแรกเป็นเรืองการใชย้าเสพติดในทาง

ทีผดิกฎหมาย การหลบหนีเขา้เมือง การกระทาํอนัเป็นโจรสลดั และการจดัตงัเครือข่ายกลุ่ม หรือ

องค์กรขา้มชาติทีประกอบอาชญากรรม มีมติในแถลงการณ์สมานฉันท์อาเซียน (Declaration of 

ASEAN Concord) เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2519  “ให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกนัอย่างแข็งขนัและ

กบัองคก์ารระหว่างประเทศในการป้องกนัและการขจดั ยาเสพติดและการลกัลอบคา้ยาเสพติด” ใน

การประชุมผูน้าํอาเซียนทุกครังรวมทังในการประชุมผูน้ ําอาเซียนอย่างเป็นทางการ ครังที 5 ที

กรุงเทพมหานคร เมือเดือนธนัวาคม 2538 ทีประชุมมีมติ “ใหอ้าเซียนเพิมพูนความพยายามร่วมกนั

ต่อไปในการต่อตา้นยาเสพติด และการลกัลอบคา้ยาเสพติดโดยใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษในเรืองการ

ลดความตอ้งการการกระจายและแลกเปลียนข่าวสาร เพือใหส้งัคมอาเซียนปราศจากยาเสพติด”  เมือ

การประกอบอาชญากรรมขา้มชาติไดข้ยายตวัเกินขอบเขตดงัเดิม และเป็นเครือข่ายเชือมโยงกนัมาก

ขึนในการประชุมผูน้าํอาเซียนอยา่งไม่เป็นทางการ ครังที 1 ทีกรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤศจิกายน 

2539 ทีประชุมไดเ้รียกร้องไดเ้รียกร้องให้องค์กรของอาเซียนทีเกียวขอ้งศึกษาความเป็นไปไดใ้น

การจดัให้มีความร่วมมือในระดบัภูมิภาคในเรืองอาชญากรรม รวมทงัการส่งผูร้้ายขา้มแดน และ

ต่อมาในการประชุมผูน้าํอาเซียนอยา่งไม่เป็นทางการครังที 2 ทีกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

เมือวนัที 15 ธนัวาคม 2540 ทีประชุมไดมี้มติให้มีมาตรการทีแน่นอน และเขม้งวดในการต่อสู้กบั

อาชญากรรมขา้มชาติ เช่น การลกัลอบคา้ยาเสพติด การลกัลอบคา้ผูห้ญิงและเด็ก รวมอาชญากรรม

                                                   
19 แหล่งเดิม. 
20 แหล่งเดิม. 
21 เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ (รายงานผลการวิจยั) (น.20 - 21). เล่มเดิม. 
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ขา้มชาติอืน ๆ มติของทีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนทีเกียวขอ้ง ทีประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศอาเซียนตระหนักถึงผลร้ายของอาชญากรรมขา้มชาติทีมีผลกระทบต่ออาเซียนจึงได้

เรียกร้องใหมี้การร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ด และให้มีการประสานการปฏิบติัระหว่างประเทศสมาชิก 

โดยในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ครังที 19 ทีกรุงจาร์การ์ตา 

อินโดนีเซีย เมือเดือนกรกฎาคม 2539 ทีประชุมไดเ้ห็นพอ้งกนัถึงความจาํเป็นทีสนใจร่วมกนัใน

ปัญหาอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัยาเสพติดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรวมทงัการฟอกเงิน ปัญหา

สิงแวดลอ้ม และการหลบหนีเขา้เมือง ซึงเป็นปัญหาขา้มพรมแดนของแต่ละประเทศสมาชิก และมี

ผลกระทบต่อชีวิตของประชากรในภูมิภาค และตกลงใหมี้การจดัการเกียวกบัปัญหาขา้มชาตินีโดย

เร่งด่วน เพือมิใหมี้ผลกระทบต่อการดาํรงอยูใ่นระยะยาวของอาเซียน และของแต่ละประเทศสมาชิก 

หลงัจากนนัทีประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครังที 30 ก็ไดย้าํอีกครัง ถึงความ

จาํเป็นในการร่วมมือกนัเกียวกบัปัญหาขา้มชาติ รวมทงัการต่อตา้นการก่อการร้ายการลกัลอบส่งคน

หลบหนีเขา้เมือง ยาเสพติด อาวุธ โจรสลดั และโรคระบาด 

การประชุมอธิบดีกรมตํารวจอาเซียน (ASEAN Chiefs of National Police: 

ASEANAPOL) ซึงดูแลเกียวกบัการป้องกัน การปราบปราม และการปฏิบัติการในการต่อตา้น

อาชญากรรมขา้มชาติ22 

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาเซียน (ASEAN Finance Ministers 

Meeting : AFMM) มีหนา้ทีในการติดตามและตรวจสอบปัญหาขา้มชาติในดา้นการเงินและศุลกากร 

เช่น การลกัลอบค้ายาเสพติด และสารกล่อมประสาท โดยมีวตัถุประสงค์เพือกาํหนดนโยบาย

กระบวนการและกฎระเบียบในการต่อตา้นการประกอบอาชญากรรมดงักล่าว และในการประชุม 

เมือวนัที 1 มีนาคม 2540 ทีประชุมเห็นพอ้งความตกลงดา้นความร่วมมือดา้นการคลงัซึงวางพืนฐาน

สาํหรับการกระชบัความร่วมมือในดา้นการเงิน และความตกลงดา้นศุลกากรกรอบการดาํเนินการ

ส่งเสริมความร่วมมือดา้นศุลกากร ความตกลงโดยเฉพาะในดา้นการต่อสู้การลกัลอบคา้ยาเสพติด

และสารกล่อมประสาทต่าง ๆ รวมทงัการส่งเสริมความพยายามร่วมกนัในการต่อตา้นการลกัลอบ

ขนสินคา้หนีภาษีและการควบคุม  

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาเซียน (Meeting of ASEAN Ministers 

of Interior/Home Affairs) 

เป็นการประชุมระดบัรัฐมนตรีอาเซียนดา้นอาชญากรรมขา้มชาติ ครังที 1  จดัขึนทีกรุง

มะนิลา ฟิลิปปินส์เมือวนัที 20 ธันวาคม 2540 โดยมีการประชุมคณะผูเ้ชียวชาญอาเซียนด้าน

                                                   
22 แหล่งเดิม. (น.21-22).  
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อาชญากรรมขา้มชาติ (ASEAN Experts Meeting on Transnational Crime) เพือเตรียมสารัตถะและ

ขอ้เสนอแนะในดา้นอาชญากรรมขา้มชาติใหที้ประชุมระดบัรัฐมนตรีพิจารณา ในการนีทีประชุมได้

มีมติให้การรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Declaration on 

Transnational Crime) ซึงไดมี้การลงนามในการประชุมมีสาระสาํคญัดงันี23 

(1)  ส่งเสริมความมุ่งมนัของประเทศสมาชิกในการร่วมมือในระดบัภูมิภาคเพือการ

ต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ 

(2)  จดัใหมี้การประชุมระดบัรัฐมนตรีอาเซียนว่าดว้ยอาชญากรรมขา้มชาติเพือ

ประสานกิจกรรมขององคก์รอาเซียนทีเกียวขอ้ง เช่น คณะเจา้หนา้ทีอาวุโสอาเซียนดา้นยาเสพติด 

(ASEAN Senior Officials on Drugs Matters : ASOD) และการประชุมอธิบดีกรมตาํรวจอาเซียน 

(ASEAN Chiefs of National Police : ASEANAPOL) 

(3)  จดัใหมี้การหารือเพือใหมี้การลงนามในความตกลงช่วยเหลือดา้นกฎหมาย

ร่วมกนั สนธิสญัญาทวิภาคี บนัทึกความเขา้ใจ หรือการดาํเนินการอืน ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก 

(4)  พิจารณาจดัตงัศนูยอ์าเซียนดา้นอาชญากรรมขา้มชาติ (ASEAN Centre on  

Transnational Crime : ACOT) ซึงจะประสานความพยายามในระดับภูมิภาคในการต่อต้าน

อาชญากรรมขา้มชาติดว้ยการแลกเปลียนข่าวสาร การปรับปรุงนโยบายให้สอดคลอ้งกนั และการ

ประสาน ความร่วมมือระหว่างกนั 

(5)  จดัใหมี้การประชุมคณะผูเ้ชียวชาญระดบัสูงเฉพาะกิจทุกปี โดยรับการ

สนบัสนุนจากสาํนกัเลขาธิการอาเซียน เพือดาํเนินการดงันี 

(ก)  จดัทาํแผนปฏิบติัการอาเซียนดา้นอาชญากรรมขา้มชาติ 

(ข)  พิจารณาจดักรอบการดาํเนินงานขององคก์รในการดาํเนินความร่วมมือของ

อาเซียนดา้นอาชญากรรมขา้มชาติ 

(6)  สนบัสนุนประเทศสมาชิกในการพิจารณาแต่งตงัเจา้หนา้ทีตาํรวจประจาํประเทศ 

สมาชิก (Police Attache/Police Liaiso Officer) เพืออาํนวยความสะดวกในการร่วมมือกนัในดา้น

การต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ 

(7)  สนบัสนุนการมีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน หรือองคก์ารระดบัชาติทีเกียวขอ้ง

ในระหว่างประเทศสมาชิกเพือดาํเนินการเกียวกบัอาชญากรรมขา้มชาติเพือเพิมพนูการแลกเปลียน

ข่าวสารและการกระจายข่าวสาร 

(8)  ขยายขอบข่ายความพยายามของประเทศสมาชิกในการต่อตา้นอาชญากรรมขา้ม 

                                                   
23 แหล่งเดิม. (น.22-23).   
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ชาติ เช่น การก่อการร้าย การลกัลอบคา้ยาเสพติด การลกัลอบคา้อาวุธ การฟอกเงินโดยผิดกฎหมาย 

การลกัลอบส่งคนเข้าเมือง และการกระทาํเช่นโจรสลดั และร้องขอให้เลขาธิการอาเซียนให้รวม

ขอบข่ายในเรืองอยูใ่นกรอบการดาํเนินการของสาํนกัเลขาธิการอาเซียน 

(9)  สาํรวจหาลู่ทางทีประเทศสมาชิกสามารถทาํงานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดกบั

หน่วยงานและองคก์ารทีเกียวขอ้งในประเทศคู่เจรจา ประเทศอืน ๆ และองคก์ารระหว่างประเทศ

รวมทงัองคก์ารสหประชาชาติ และทบวงการชาํนญัพิเศษของสหประชาชาติ สาํนกังานแผน

โคลมัโบองคก์ารตาํรวจสากล และหน่วยงานอืน ๆ เพือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ 

(10)  ร่วมมือและประสานกบัองคก์รของอาเซียนทีเกียวขอ้งอย่างใกลชิ้ดมากยิงขึน 

เช่น การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดา้นกฎหมาย และการประชุมอยัการสูงสุดอาเซียน การประชุม

อธิบดีกรมตาํรวจอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาเซียน การประชุมผู ้

บญัชาการ สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองอาเซียน และการประชุมอธิบดีกรมศุลกากรอาเซียน ในการ

สอบสวน การดาํเนินคดี และการฟืนฟผููป้ระกอบอาชญากรรมดงักล่าว 

3)  ความร่วมมือของอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา24 

เป็นความร่วมมือของอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจาในดา้นปัญหาขา้มชาติในรูปของการมี

โครงการดา้นการพฒันาร่วมกนัโดยประเทศคู่เจรจาทีสนใจจะส่งเสริมความร่วมมือกบัอาเซียนใน

ประเด็นตา้นยาเสพติด ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ประชาคมยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ

อยา่งยงิประชาคมยโุรป และสหรัฐอเมริกา 

4)  ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก25 

กระทรวงการต่างประเทศและสาํนักงานควบคุมยาเสพติดและการป้องกนัทางอาญา

ของสหประชาชาติ (Office for Drug Control and Crime Prevention : ODCCP) ไดเ้ห็นชอบร่วมกนั

ในการจดัสมัมนาระดบัรัฐมนตรีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าดว้ย การเพิมประสิทธิภาพในการ

ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ (Asia-Pacific Ministerial Seminar on Building Capacity 

for Fighting Transnational Organized Crime) 

5)   ความร่วมมือกบัมิตรประเทศ 

ความร่วมมือกับออสเตรเลีย26 ออสเตรเลียได้จัดตังเจ้าหน้าทีตาํรวจออสเตรเลียมา

ปฏิบติังานทีสถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลียประจาํประเทศไทยในการประสานกบัเจา้หน้าที

                                                   
24 แหล่งเดิม. (น.24).   
25 แหล่งเดิม. 
26 แหล่งเดิม. 
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ตาํรวจของไทยในเรืองอาชญากรรมและยาเสพติด และให้คาํปรึกษาหารือเกียวกับวีซ่าและ

พาสปอร์ตของประเทศต่าง ๆ แก่เจา้หน้าทีสาํนักงานตรวจคนเขา้เมืองของไทย และเจา้หน้าทีสาย

การบินต่าง ๆ  

ความร่วมมือกับญีปุ่น27 เป็นความร่วมมือในเรืองการแลกเปลียนข่าวกรองการ

ปราบปรามผูค้า้ยาเสพติด การปราบปรามผูล้กัลอบคา้มนุษย ์ 

ความร่วมมือกบัสหรัฐอเมริกา28 เป็นความร่วมมือในการแลกเปลียนข่าวสารและการ

ประสานงานอย่างใกลชิ้ดกับหน่วยงานทีเกียวข้อง อาทิ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ สํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และ

สาํนกังานสภาความมนัคงแห่งชาติ การให้การฝึกอบรมเจา้หน้าทีของประเทศในอาเซียน จีนและ

ฮ่องกงให้มีความรู้เพิมขึนในการสืบสวนคดีค้ายาเสพติด และคดีอาชญากรขา้มชาติ และความ

ร่วมมือกบัองักฤษ29 ในเรืองการปราบปรามยาเสพติด (Drugs Liaison Officers : DLO) 

   

2.3  การแสวงหาพยานหลกัฐานในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา  

อาจารยย์งิศกัดิ กฤษณะจินดา ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า “พยานหลกัฐาน” หมายถึง สิง

ทีชีใหเ้ห็นถึงขอ้เท็จจริงอยา่งใดอยา่งหนึงและเป็นสิงทียืนยนัสนับสนุนขอ้อา้งทีบ่งถึง หรือช่วยให้

บ่งความเท็จและความจริงในขอ้เท็จจริงทีคู่ควรทุ่มเถียงกนั30 หรือทีเรียกอีกอยา่งหนึงว่า เป็นสิงทีมา

พิสูจน์ขอ้กล่าวอา้งในคดีว่าเป็นความจริง31 ดงันัน พยานหลกัฐานจึงหมายถึง สิงใด ๆ ทีแสดงถึง

ขอ้เท็จจริงใหป้รากฏแก่ศาล32 โดยสามารถแบ่งประเภทตามรูปลกัษณะออกเป็น 3 รูปแบบดว้ยกนั

คือ พยานบุคคล33 พยานเอกสาร34 พยานวตัถุ35  

                                                   
27 แหล่งเดิม. 
28 แหล่งเดิม. 
29 แหล่งเดิม. (น.24-25).   
30 จาก  กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน (พิมพ์ครังที 1) (น.2),  โดย ยิงศกัดิ กฤษณะจินดา,  2524,  

กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
31 จาก  กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน (พิมพค์รังที 1) (น.3),  โดย  แวว ยอดผยงุ,  2529, กรุงเทพฯ 

: สุทธิการพิมพ.์  
32 จาก  คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะพยาน (พิมพค์รังที 5) (น.19),  โดย  โสภณ รัตนากร, 2544, 

กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณาการ. 
33 “พยานบุคคล” หมายถึง ผูที้จะตอ้งเปิดเผยถึงการรับรู้ของตนเกียวกบัขอ้เทจ็จริงโดยการใหถ้อ้ยคาํ  
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ดงันนั กระบวนการแสวงหาพยานหลกัฐานในขนัตอนก่อนการพิจารณา อนัไดแ้ก่ การ

สืบสวนสอบสวนจึงมีความสาํคญัต่อกระบวนการยติุธรรมเป็นอยา่งมาก ในฐานะทีขนัตอนดงักล่าว

เป็นขันตอนแห่งต้นสายของกระบวนการยุติธรรมและเป็นขันตอนทีสําคัญทีสุด โดยเฉพาะ

พนักงานสอบสวนทีมีอาํนาจในการรวบรวมพยานหลกัฐานได้อย่างกวา้งขวางดงับญัญติัไวใ้น

มาตรา 13136 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยและมีสาระสาํคัญด้วยกัน 2 

ประการ คือ ประการแรก ในเรืองของการรวบรวมพยานหลกัฐานและประการทีสอง ว่าดว้ยการใช้

มาตรการบงัคบั37 และปัจจุบนัเจา้พนกังานของรัฐอาจทาํการแสวงหาพยานหลกัฐานไดด้ว้ยวิธีการ 

ดงันี 

ก)  การใชว้ิธีการแสวงหาพยานหลกัฐานดว้ยวิธีการเขา้คน้ เพือยดึพยานเอกสารหรือ

พยานวตัถุ จากเคหสถานของบุคคล 

ข)  การใชว้ิธีการแสวงหาพยานหลกัฐานดว้ยวิธีการจบั การคน้เพือยดึพยานเอกสาร

หรือพยานวตัถุจากตวับุคคล 

ค)   การแสวงหาพยานหลกัฐานจากร่างกายมนุษย ์

ง)  การใชว้ิธีการแสวงหาพยานหลกัฐานดว้ยวิธีการใชเ้ทคโนโลยทีางอิเลก็ทรอนิกส์ใน

การดกัฟัง การติดต่อสือสารของบุคคลหรือการใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวบนัทึกเสียงของบุคคล หรือการ

บนัทึกเสียงการสนทนากนัระหว่างบุคคล 

                                                                                                                                                  
34 “พยานเอกสาร” หมายถึง ขอ้มูลทีบนัทึกไวใ้นสือชนิดใดกต็ามสามารถพิสูจน์ขอ้เท็จจริงทีพิพาท

ในคดีไดแ้ละนาํสืบชนิดทีบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวนันมาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในศาลก็ให้ถือเป็นพยานหลกัฐาน 

และใหร้วมถึงสือทีบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์หรือสือสารสนเทศอืน ๆ ดว้ย ดู ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย,์ “การรับฟัง

สือบนัทึกเสียงและภาพในกฎหมายลกัษณะพยาน,” 2545, วารสารนิติศาสตร์, 32 (2), น.372. 
35 “พยานวตัถุ” หมายความว่า วตัถุอยา่งใด ๆ อนัมิใช่เอกสารซึงคู่ความนาํส่งเพือให้ศาลตรวจ โดย

อาจเป็นสิงทีมีชีวิต เช่น ร่างกายมนุษย ์สถานที สัตว ์หรือเป็นสิงทีไม่มีชีวิตทงัหลายทีคู่ความนาํมาให้ศาลเห็นได้

ดว้ยตา หรือใหศ้าลไปตรวจดูยงัที ๆ พยานอยู่, ดู คาํอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครังที 3, (น.376-377)  

โดย ยงิศกัดิ กฤษณะจินดา, และวุฒิพงษ ์เวชยานนท,์ , 2541, กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดัพิมพอ์กัษร. 
36 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 บญัญติัว่า “ให้พนักงานสอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานทุกชนิด เท่าทีสามารถจะทาํได ้เพือประสงคจ์ะทราบขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อนัเกียวกับ

ความผิดทีถูกกล่าวหา...” 
37 จาก  “วิธีพิจารณาความอาญาไทย : หลกักฎหมายกบัทางปฏิบติัทีไม่ตรงกนั,”  โดย คณิต ณ นคร, 

2528, วารสารนิติศาสตร์, 15 (3), น.11.   
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จ)  การแสวงหาพยานหลกัฐานดว้ยวิธีการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ ไดแ้ก่ 

การดกัฟังทางโทรศพัท ์การส่งมอบภายใตก้ารควบคุม การอาํพราง การสะกดรอยโดยใชเ้ครืองมือ

อิเลก็ทรอนิคส์ การล่อซือ ล่อจบั โดยเจา้พนกังาน เป็นตน้  

2.3.1  การแสวงหาพยานหลกัฐานในกระบวนการยติุธรรมทางอาญากบัหลกัสิทธิมนุษยชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ทีถูกยกเลิกไป ไดว้างหลกัการ

เรืองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไวใ้น มาตรา 4 ซึงบญัญติัว่า “ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์

สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง” และตามมาตรา 26 บญัญติัว่า “การใชอ้าํนาจ

โดยองคก์รของรัฐทุกองคก์ร ตอ้งคาํนึงถึงศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติั

แห่งรัฐธรรมนูญนี” ซึงหลกัการเหล่านีเป็นหลกัการทีไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศ38 และ

ไดรั้บการบญัญติัรับรองอีกครังในรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 

ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์(Human Dignity) เป็นมลูฐานหนึงของสิทธิมนุษยชนกล่าวคือ  

คุณค่าอนัมีลกัษณะเฉพาะและเป็นคุณค่าทีมีความผกูพนัอยูก่บัความเป็นมนุษยซึ์งบุคคลในฐานะที

เป็นมนุษยทุ์กคน ยอ่มไดรั้บคุณค่าดงักล่าวโดยไม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงเพศ เชือชาติ ศาสนา วยั หรือ

คุณสมบติัอืน ๆ ของบุคคล นอกจากนียงัมีผูใ้หค้วามเห็นอีกว่า ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์หมายถึง สิง

ทีเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษยที์มีอยู่ในตวัของบุคคลทุกคน39 และในทางทฤษฎีกฎหมายของ

ประเทศหรือรัฐเสรีประชาธิปไตย (Liberal and Democratic State) เช่น ประเทศเยอรมนีหรือ

ฝรังเศส ต่างก็ไดถื้อว่า ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์(Human Dignity) เป็นรากฐานอนัเป็นทีมาของสิทธิ

และเสรีภาพขนัพืนฐานทงัปวงและเป็นแดนแห่งสิทธิทีรัฐไม่อาจใชอ้าํนาจล่วงละเมิดเขา้ไปใน

ขอบเขตดงักล่าวได ้ดงัเช่นทีรัฐธรรมนูญเยอรมนัไดบ้ญัญติัหลกัในเรืองของศกัดิศรีความเป็นมนุษย์

ไวใ้นมาตรา 1 (1) ว่า “ศกัดิศรีความเป็นมนุษยไ์ม่อาจถกูล่วงละเมิดได ้อาํนาจรัฐทงัหลายผกูพนัทีจะ

ใหค้วามเคารพและใหค้วามคุม้ครองต่อศกัดิศรีความเป็นมนุษย”์ โดยศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์ของ

เยอรมนีไดว้ินิจฉยัยอมรับว่า ศกัดิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นสิทธิขนัพืนฐานประเภทหนึงถึงแมว้่าจะ

มิไดบ้ญัญติัเนือหาไวอ้ย่างชดัเจนเหมือนสิทธิขนัพืนฐานอืน แต่อาํนาจรัฐทงัหมดก็ตอ้งผกูพนัใน

ฐานะทีศกัดิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นหลกัการสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และจากการยอมรับสถานะ

ดงักล่าวนีเอง จึงกล่าวไดว้า่ ศกัดิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นสิทธิโดยตวัของมนัเอง จึงอยูใ่นฐานะทีเป็น

                                                   
38 นําแท้ มีบุญสล้าง.  (2556).  ศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์.  สืบค้น 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557, จาก   

http://www.senate.go.th/lawdatacenter/modules.php?name=News&file=article&sid=210   
39 จาก  คาํอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (พ.ศ. 2540)  แก้ไขเพิมเติม ครังที 6 พ.ศ. 2547 

(พิมพค์รังที 6) (น.57),  โดย มานิตย ์จุมปา, 2547,  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม. 
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สิทธิขนัพืนฐานประเภทหนึงทีการใชอ้าํนาจจะล่วงละเมิดมิได ้และประการทีสอง คือ มาตรการใน

การวินิจฉยัเชิงคุณค่าอนัแสดงถึงการกระทาํอืน ๆ เพือให้สิทธิขนัพืนฐานทีมีการบญัญติัรับรองไว้

แลว้นนัสามารถบรรลุเป้าหมายไดม้ากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปไดอ้นัเป็นการเพิมหลกัประกนัทีจะมิให้

มีการล่วงละเมิดสิทธิขนัพืนฐานดงักล่าว40 นนัเอง  

ในหลกัสากลเองก็ยอมรับถึงการใชอ้าํนาจทงัหลายของเจา้พนักงานของรัฐ ว่าเป็นสิง

สาํคญัทีสุดทีรัฐจะต้องให้ความเคารพในศกัดิศรีความเป็นมนุษยด์้วยการไม่ใชว้ิธีการแสวงหา

พยานหลกัฐานดว้ยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทรมานหรือการขู่เข็ญหรือการกระทาํใด ๆ ทีเป็น

การลดคุณค่าของการเป็นมนุษยล์ง เช่น การทรมานผูต้อ้งหาเพือใหรั้บสารภาพ หรือเพือใหผู้ต้อ้งหา

บอกทีซ่อนของกลาง หรือเพือทีจะขยายผลของคดี เหล่านีเป็นสิงทีองคก์รของรัฐจะตอ้งงดเวน้โดย

เด็ดขาด ดงันนั จึงอาจกล่าวไดว้่า ศกัดิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นคุณค่าทีมีลกัษณะเฉพาะสืบเนืองจาก

ความเป็นมนุษยแ์ละเป็นคุณค่าทีมีอยู่ในมนุษยทุ์กคนโดยไม่มีขอ้จาํกดัหรือเงือนไขใด ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นเชือชาติ ศาสนาใด ๆ ก็ตาม เป็นคุณค่าทีไม่อาจล่วงละเมิดได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซึงไดบ้ญัญติัวางหลกัการนีไวอ้ยา่งชดัเจนใน 

มาตรา 4 “ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อม

ไดรั้บความคุม้ครอง” 

มาตรา 26 “การใชอ้าํนาจของรัฐโดยองคก์รของรัฐทุกองคก์ร ตอ้งคาํนึงถึงศกัดิศรีความ

เป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญนี” 

มาตรา 29 “การจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระทาํ

มิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพือการทีรัฐธรรมนูญนีกาํหนดไว ้

และเท่าทีจาํเป็นเท่านนั และจะกระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนนัมิได.้..” 

และเมือกล่าวถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) อนัเป็นสิทธิทีรัฐธรรมนูญมุ่งจะให้

ความคุ้มครองแก่บุคคลทุกคนโดยมิไดแ้บ่งแยกว่า บุคคลนันจะเป็นผูใ้ด ชาติใด ศาสนาใด หาก

บุคคลดงักล่าวไดอ้ยูใ่นอาํนาจแห่งพืนทีทีมีการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญนัน บุคคลทุกคนก็ย่อมไดรั้บ

ความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยเสมอ จึงอาจกล่าวได้ว่า สิทธิมนุษยชนเป็นคุณลกัษณะ

ประจาํตัวของมนุษยทุ์กคน เป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย ์และมีอยู่ เสมอ เมือ

เกิดขึนมาบนโลกโดยไม่ขึนอยูก่บั เชือชาติ ศาสนาใด   

                                                   
40 จาก  การอ้างศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์หรือ การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  (น. 11-12),  โดย  อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริย,  และบรรเจิด 

สิงคะเนติ, 2544, กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพน์านาการพิมพ.์ 
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ศกัดิศรีความเป็นมนุษยก์ับสิทธิและเสรีภาพนันมีขอบเขตสาระสําคัญเหมือนหรือ

แตกต่างกนัอยา่งไร ในทีนีผูเ้ขียนไดแ้บ่งระดบัความสาํคญัในเรืองสิทธิมนุษยชนออกเป็นสองส่วน 

คือ ระดบัศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์(Human Dignity) และระดบัสิทธิและเสรีภาพทวัไป   

ในระดับศกัดิศรีความเป็นมนุษยน์ันยงัไม่มีคาํจาํกัดความทีแน่นอนและไม่ไดมี้การ

แบ่งแยกออกจากเรืองสิทธิส่วนบุคคลอยา่งชดัเจน แต่เป็นทีเขา้ใจโดยทวัไปไดว้่าศกัดิศรีความเป็น

มนุษยน์นั หมายความว่า ไม่ว่าบุคคลนนัจะเป็นใครหรืออยู่ในสถานะใด ย่อมไดรั้บการปฏิบติัจาก

รัฐโดยคาํนึงสิทธิขนัพืนฐานของความเป็นมนุษยเ์สมอ การละเมิดหรือละเลยหรือลดคุณค่าศกัดิศรี

ความเป็นมนุษยจ์ะกระทาํไม่ไดเ้ลยเพราะเป็นสิทธิขนัพืนฐานทีทุกรัฐตอ้งประกนัให้แก่มนุษยทุ์ก

คนไม่ว่าบุคคลนนัจะเป็นคนเชือชาติหรือ ศาสนาใดก็ตามรัฐใดจะกระทาํการใดๆ หรือตรากฎหมาย

ทีเป็นการจาํกดัหรือลดหรือละเมิดต่อศกัดิศรีความเป็นมนุษยไ์ม่ได ้ไม่ว่าจะเป็นดว้ยเหตุผลใดก็ตาม    

การลดศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ไดแ้ก่ การกระทาํทีทาํให้บุคคลมีสถานะตาํกว่าความ

เป็นมนุษยข์องทุกประเทศในโลกจึงมีแนวความคิดในทิศทางเดียวกนัในการทีจะปฏิเสธการปฏิบติั

ต่อมนุษยเ์ยยีงทาส เช่น การกระทาํทีมีลกัษณะเป็นการคา้มนุษย ์(Human Trafficking) การปฏิบติัต่อ

ผูสู้ญสินอิสรภาพ เช่น ผูต้ ้องหาหรือนักโทษเด็ดขาดหรือผูต้กเป็นเชลยสงครามย่อมได้รับการ

คุม้ครองศกัดิศรี เช่นกนั กรณีทหารอเมริกนับงัคบัให้นักโทษ ชาวอิรักถอดเสือเปลือยกายจึงถูก

ประณามจากประชาคมโลก หรือการทีผูต้อ้งหาถกูเอาป้ายชือแขวนคอนาํตวัมาแถลงต่อสือมวลชน

มีลกัษณะเป็นการประจานยอ่มไม่ถกูตอ้งเพราะถือเป็นการลดศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์กรณีผูไ้ร้สิทธิ

ใดๆในทางการเมืองหรือไม่อยู่ในฐานะพลเมืองของประเทศใดก็ตาม เช่น ชนกลุ่มน้อยตามแนว

ชายแดน หรือผูลี้ภยัทางการเมือง บุคคลเหล่านียอ่มมีสิทธิทีจะดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งมีศกัดิศรี คือ ไดรั้บ

อาหารการกิน ทีพกัอาศยั ไดรั้บการรักษาพยาบาล เมือเจ็บป่วย ในระดบัทีมีมาตรฐานพอสมควร แต่

อาจจะถกูจาํกดัสิทธิเสรีภาพบางประการได ้ในการทาํสงครามระหว่างรัฐ ทหาร สามารถสังหาร

ศตัรูในสนามรบไดโ้ดยไม่ถือเป็นความผดิอาญาฐานฆ่าคนตาย เนืองจากเป็นการกระทาํทีคู่สงคราม

ต่างใหย้อมรับ แต่หากการกระทาํสงครามนนัเกิดขึนเพราะสาเหตุ การแบ่งแยกเชือชาติ สีผวิหรือชน

ชนั และมีการกระทาํ อนัมีลกัษณะเป็นการฆ่าลา้ง เผ่าพนัธุ์ จะเป็นการละเมิดต่อศกัดิศรีความเป็น

มนุษยผ์ูก้ระทาํย่อมถือเป็นอาชญากรสงคราม และเป็นสงครามทีไม่ไดรั้บการยอมรับจากนานา

ประเทศ การปฏิบัติต่อผูถู้กกล่าวหาหรือผูต้ ้องหาย่อมมีสิทธิทีจะได้รับการดําเนินการตาม

กระบวนการยติุธรรมตามหลกันิติรัฐเพือคน้หาความจริงและพิสูจน์ความผิด ดงันัน สิทธิมนุษยชน

และศกัดิศรีความเป็นมนุษยจ์ะไปจาํกดัหรือละเมิดไม่ได้41 ดงัจะเห็นไดจ้ากเหตุการณ์ทีเจา้หน้าที

                                                   
41 ศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์.  เล่มเดิม. 
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ของรัฐปฏิบติัต่อผูก่้อความไม่สงบทีอาํเภอตากใบ โดยไม่นาํผูต้อ้งหาเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมและ

ไม่คาํนึงถึงหลกันิติรัฐเป็นเหตุใหผู้ต้อ้งหาเสียชีวิตจาํนวนมาก ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ

ศกัดิศรีความเป็นมนุษยอ์ยา่งร้ายแรง 

 เมือพิจารณาแนวความคิดพืนฐานเกียวกบั “สิทธิ (Right)” และ “เสรีภาพ (Liberty)” 

แลว้ไดมี้ผูใ้ห้ความเห็นไวว้่า “สิทธิ (Right)” หมายถึง อาํนาจทีมีกฎหมายรับรอง คุม้ครองให้แก่

บุคคลในอนัทีจะกระทาํการเกียวขอ้งกบัทรัพยห์รือบุคคลอืน กล่าวคือ สิทธิเป็นอาํนาจทีกฎหมาย

รับรองใหแ้ก่บุคคลหนึงในอนัทีจะเรียกร้องใหบุ้คคลอืนหรือหลายคนกระทาํการหรือละเวน้กระทาํ

การบางอย่างบางประการให้เกิดประโยชน์42 นอกจากนีก็ยงัมี “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” ซึงถือเป็น 

“สิทธิตามกฎหมายมหาชน” อย่างหนึง หมายถึง อาํนาจตามรัฐธรรมนูญในฐานะทีเป็นกฎหมาย

สูงสุดไดบ้ญัญติัใหก้ารรับรองคุม้ครองแก่ปัจเจกบุคคลในอนัทีจะกระทาํการใดหรือไม่กระทาํการ

ใด ซึงการให้อาํนาจแก่ปัจเจกบุคคลดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องทีจะไม่ให้บุคคลใด

แทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตนโดยเฉพาะอย่างยิงข้อเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้

แทรกแซงในขอบเขตแห่งสิทธิของตน  

“เสรีภาพ” หมายถึง ภาวะของมนุษยที์จะไม่อยูภ่ายใตก้ารครอบงาํของผูอื้นอนัเป็นภาวะ

ทีปราศจากการถูกหน่วงเหนียวขดัขวาง กล่าวคือ อาํนาจของบุคคลในอนัทีจะกาํหนดตนเอง ซึง

อาํนาจนีบุคคลย่อมสามารถเลือกวิถีชีวิตของตนไดด้้วยตนเอง ตามใจปรารถนา จึงเป็นอาํนาจที

บุคคลมีอยูเ่หนือตนเอง43   

อยา่งไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าประชาชนหรือบุคคลใดจะมีสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลจนไร้

ขอบเขตหรือไม่มีขอ้จาํกดัใด ๆ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 28 

บญัญติัว่า บุคคลใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนเท่าทีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืนหรือไม่

ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชนการใชสิ้ทธิและเสรีภาพ บุคคลตอ้งอยูภ่ายใตเ้พียงเช่นทีจาํกดัโดย

กาํหนดแห่งกฎหมายเฉพาะ ฉะนัน การทีรัฐจะใช้อาํนาจในการแสวงหาพยานหลกัฐานนัน รัฐ

จะตอ้งใหค้วามเคารพต่อขอบเขต “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ของปัจเจกบุคคล โดยรัฐจะใชอ้าํนาจใด

ไดต่้อเมือมีกฎหมายบญัญติัให้อาํนาจ ซึงตอ้งผ่านความเห็นชอบจากตวัแทนประชาชนตามหลกั

ความชอบธรรมในประชาธิปไตยทีไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้เท่านนั จึงสามารถทีจะกระทาํได ้

                                                   
42 จาก  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  (พิมพ์ครังที 2). 

(น. 21),  โดย  วรพจน์ วิศรุตพิชญ,์ 2543,  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพว์ิญ ูชน.  
43 แหล่งเดิม. 
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สรุปไดว้่า ศกัดิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นคุณค่าทีอยู่ในระดบัทีสูงยิงกว่าสิทธิเสรีภาพ

ทวัไป การกระทาํทีถือเป็นการละเมิดศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์คือ การกระทาํใด ๆ ทีเป็นการลด

คุณค่าความเป็นมนุษยจึ์งไม่อาจจะยอมรับไดไ้ม่ว่าในกรณีใด ๆ ทุกรัฐจาํเป็นตอ้งปฏิบติัต่อมนุษย์

อยา่งเท่าเทียมกนัไม่ว่าบุคคลนันจะมีเชือชาติ สัญชาติ หรือศาสนาใดก็ตาม และในการรักษาและ

คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนส่วนรวมในสังคม รัฐจึงจาํเป็นต้องจาํกดัสิทธิเสรีภาพของ

บุคคลทีมีพยานหลกัฐานหนกัแน่นทีเชือมนัไดว้่าจะไปก่ออนัตรายต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

รัฐจึงมีความชอบธรรมทีจะควบคุมและจาํกดัสิทธิเสรีภาพของบุคคลเหล่านีได ้หากการจาํกดันัน

เป็นไปเท่าทีจาํเป็นเพือคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนส่วนรวม แต่การควบคุมหรือจาํกดัสิทธิ

เสรีภาพนนัจะไปละเมิดศกัดิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลใด ๆ ไม่ได ้  

 2.3.2  การแสวงหาพยานหลกัฐานกบัหลกัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพขนัพืนฐานของบุคคล  

ความเป็นส่วนตวั (Privacy) ทีเห็นชดัมากทีสุดก็คือ การอยู่ลาํพงัคนเดียว แยกตวัออก

จากผูอื้นเพือทีผูอื้นไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินสิงทีเราทาํอยู่ ตามกฎหมายไทยไม่ได้ระบุให้

บุคคลมีสิทธิส่วนบุคคลอยา่งใด มีเพียงความเห็นของนกันิติศาสตร์ท่านเดียว คือ ท่านศาสตราจารย์

ไพจิตร ปุญญพนัธ ์ซึงเห็นว่า สิทธิส่วนตวั (Right of  Privacy) เป็นสิทธิทีไดรั้บความคุม้ครองมิให้

ใครเขา้มายุง่เกียวจนเกินสมควรเกินขอบเขตรวมทงัสิทธิทีจะไม่ให้ผูใ้ดล่วงลาํยุ่งเกียวโดยทีบุคคล

ตอ้งการอยูค่นเดียวดว้ย เช่น การแอบฟังหรือบนัทึกเสียงชายหญิงพดูเรืองรักใคร่อนัเป็นกิจส่วนตวั 

การแอบฟังหรือบนัทึกเสียงเขาพดูทางโทรศพัทห์รือแอบถ่ายภาพผูที้เปลือยกายในทีเร้นลบัคนเดียว 

หรือพรรคการเมืองทีส่งคนไปดกัฟังบนัทึกเสียงการประชุมของพรรคการเมืองฝ่ายตรงขา้ม เพือจะรู้

กลยทุธทางการเมืองของอีกฝ่ายหนึง ฯลฯ เหล่านีเป็นการเขา้ไปยุง่เกียวในเรืองส่วนตวัของผูอื้น  

หรือเด็กทีเลก็เกินไปอาจถือว่ายงัไม่มีเรืองส่วนตวัก็ได้44  

“สิทธิส่วนบุคคล (Right of Privacy)” เป็นสิทธิทีกฎหมายรับรองและได้รับความ

คุม้ครองจากกฎหมายมิใหผู้อื้นมาล่วงเกินได ้อยา่งไรก็ตามมิไดห้มายความว่าบุคคลทุกคนจะตอ้งใช้

สิทธิของตนไดอ้ย่างเต็มทีหากแต่บุคคลทุกคนทีอยู่ในสังคมทีเจริญแลว้ จาํเป็นตอ้งถูกจาํกดัสิทธิ

และเสรีภาพลงในบางส่วน ทงันี เพือการอยู่ร่วมกนัดว้ยความสงบสุขในสังคม ดงันัน การละเมิด

สิทธิส่วนบุคคลจึงอาจมีไดห้ลายประการ เช่น การถกูบุกรุกเขา้ไปในเคหสถาน การแอบดู แอบฟัง 

หรือแอบถ่ายภาพคนอืน การเปิดอ่านสมุดบนัทึกประจาํวนั จดหมาย บนัทึกส่วนตวั การดกัฟังการ

สนทนาทางโทรศพัท ์เป็นตน้   

                                                   
44 จาก  คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลกัษณะละเมิด  (น. 32), โดย ไพจิตร ปุญพนัธ์, 

2522, กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
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ในความเป็นอยูส่่วนตวัถือเป็นสิทธิมนุษยชนขนัพืนฐาน บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและ

เสรีภาพในความเป็นอยูส่่วนตวั และสามารถกระทาํการใด ๆ ไดต้ราบเท่าทีไม่ขดัต่อกฎหมาย ไม่ขดั

ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนและไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

ผูอื้น แต่ในบางกรณี รัฐจาํเป็นตอ้งเขา้แทรกแซงสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคล โดยอาศยั

เหตุผลเพือรักษาความสงบเรียบร้อยของส่วนรวมหรือเพือประโยชน์สาธารณะซึงรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดว้างหลกัคุม้ครองสิทธิเสรีภาพขนัพืนฐานของบุคคลอนัอาจ

ถกูกระทบจากการแสวงหาพยานหลกัฐานของเจา้หนา้ทีรัฐ โดยจาํแนกออกเป็น 3 กรณีดว้ยกนั คือ 

2.3.2.1  หลกัการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในชีวิตและร่างกาย มาตรา 32  

บญัญติัว่า 

“บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 

การทรมาน ทารุณกรรม...ดว้ยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทาํมิได ้

การจบั และการคุมขงับุคคล จะกระทาํมิได ้เวน้แต่จะมีคาํสั งหรือหมายของศาล หรือมี

เหตุอยา่งอืนตามทีกฎหมายบญัญติั 

การคน้ตวับุคคล หรือการกระทาํใดอนักระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึง จะ

กระทาํมิได ้เวน้แต่มีเหตุตามทีกฎหมายบญัญติั” 

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิขัน

พืนฐานทีสําคัญทีสุดโดยเฉพาะความสัมพนัธ์กบัหลกัในเรือง ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์(Human 

Dignity) ทีบุคคลใดจะมาล่วงละเมิดไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด เวน้แต่จะเป็นการอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติั

แห่งกฎหมาย การแสวงหาพยานหลกัฐานทีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพดงักล่าวของเจา้พนกังานใน

ฐานะทีเป็นตวัแทนของรัฐจะตอ้งดาํเนินการตามหน้าทีโดยระมดัระวงัภายในกรอบและขอบเขต

ของกฎหมายทีใหไ้ว ้ปัจจุบนัอาํนาจของเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในการดาํเนินการตามกฎหมายทีเป็นการกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของบุคคลในร่างกายอยูห่ลายกรณี

ดว้ยกนัไม่ว่าจะเป็นการจบั45 การคน้ตวับุคคล46 หรือ อาํนาจในการตรวจตวับุคคล47 

2.3.2.2  หลกัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในเคหสถาน มาตรา 33 บญัญติัว่า 

“บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในเคหสถาน 

                                                   
45 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78  
46 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 และมาตรา 93 
47 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (1) 
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บุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครองในการทีจะอยูอ่าศยัและครอบครองเคหสถานโดยปกติ

สุข 

การเขา้ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยนิยอมของผูค้รอบครอง หรือการตรวจคน้

เคหสถานจะกระทาํมิได้ เวน้แต่มีคาํสั งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอืนตามทีกฎหมาย

บญัญติั” 

จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สิทธิเสรีภาพในเคหสถานของบุคคลตามที

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดว้างหลกัไวเ้ป็นหลกัการพืนฐานทีสาํคญัทีจะไม่ถกูล่วงละเมิด ไม่ว่าการ

ล่วงละเมิดนนั จะเป็นการล่วงละเมิดโดยเอกชนหรือโดยรัฐก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง รัฐจะตอ้งให้

ความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพนีดว้ยการงดเวน้การล่วงละเมิดต่อสิทธิดงักล่าวเวน้แต่การล่วงละเมิด

นนัจะเป็นกรณีทีกฎหมายไดใ้หอ้าํนาจแก่รัฐตามความจาํเป็นและในกรอบตามทีกฎหมายบญัญติัให้

อาํนาจไว ้เช่น ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทีให้อาํนาจแก่เจา้พนักงานสามารถทาํ

การคน้ในทีรโหฐานได ้หากการเขา้คน้ดงักล่าวเป็นการคน้โดยมีหมายของศาล หรือเป็นการเขา้คน้

โดยไม่มีหมายของศาล แต่ก็จะตอ้งมีเหตุใหเ้จา้พนกังานเขา้คน้ไดโ้ดยไม่มีหมาย ดงัทีบญัญติัไวใ้น

มาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา48 เป็นตน้ เพราะเหตุผลสาํคญัของการที

กฎหมายกาํหนดให้ศาลเท่านันเป็นผูอ้อกหมายค้น ก็เนืองด้วยมาจากสาเหตุทีว่าการค้นในที

รโหฐานถือเป็นการกระทาํถือเป็นการกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลซึงเป็นสิทธิทีสาํคัญของมนุษย์

ประการหนึง ฉะนันเพือเป็นการคุ้มครองสิทธิ เพือความเป็นเสรีนิยม นานาอารยประเทศจึง

มอบหมายหนา้ทีใหศ้าลเป็นผูต้รวจสอบอาํนาจรัฐ เพือถ่วงดุลและตรวจสอบการใชอ้าํนาจของเจา้

พนักงานทีเป็นฝ่ายบริหาร เพือเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในเคหสถานอีกประการ

หนึงในการป้องกนัมิใหเ้จา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือเจา้พนกังานตาํรวจใชอ้าํนาจโดยอาํเภอใจอนั

อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลในเคหสถาน  

2.3.2.3  หลกัการคุม้ครองสิทธิของบุคคลทีจะไม่ถูกกกัหรือดกัการสือสารโดยมิชอบ 

มาตรา 35 บญัญติัว่า  

“สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชือเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตวั ย่อม

ไดรั้บความคุม้ครอง... 

บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากขอ้มูล

ส่วนบุคคลทีเกียวกบัตน ทงันีตามทีกฎหมายบญัญติั” 

                                                   
48 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92  
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มาตรา 36 บัญญติัว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสือสารถึงกันโดยทางทีชอบด้วย

กฎหมาย 

การตรวจ การกกั หรือการเปิดเผยสิงสือสารทีบุคคลมีติดต่อถึงกนั รวมทงัการกระทาํ

ดว้ยประการอืนใด เพือให้ล่วงรู้ถึงขอ้ความในสิงสือสารทงัหลายทีบุคคลมีติดต่อถึงกนัจะกระทาํ

มิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะเพือรักษาความมนัคงของรัฐ หรือเพือ

รักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน” 

จากบทบญัญติัดงักล่าว เป็นการวางหลกัการคุม้ครองเสรีภาพในการสือสาร อนัถือว่า

เป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือเป็นสิทธิในความเป็นส่วนตวัของบุคคลประเภทหนึง ทีรัฐธรรมนูญไดใ้ห้

การรับรองและคุม้ครองเพือมิให้ผูใ้ดโดยเฉพาะอย่างยิง กรณีเจา้พนักงานของรัฐมกัจะใชว้ิธีการ

ลักลอบดักฟังทางโทรศัพท์ทีไม่มีกฎหมายให้อาํนาจ 49 ในประเด็นปัญหานีแม้ในปัจจุบัน 

อาชญากรรมในความผิดบางประเภททีรัฐมีความจาํเป็นทีจะต้องใช้เทคโนโลยีในการดักฟัง

โทรศพัท ์เพือใหไ้ดม้าซึงขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินคดี โดยเฉพาะคดีทีมีลกัษณะเป็น

องคก์รอาชญากรรมทีเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ทีสร้างความเสียหายใหก้บัประเทศชาติเป็นอย่างมาก 

เช่น องคก์รคา้ยาเสพติด องคก์รก่อการร้าย ฯลฯ ก็ตาม แต่ในขณะเดียวกนั หากการใชอ้าํนาจรัฐใน

การดกัฟังโทรศพัทเ์ป็นไปโดยไม่มีหลกัเกณฑห์รือหลกัประกนัในการควบคุมการใชอ้าํนาจนนัแลว้ 

สิงทีเป็นปัญหาตามมาก็คือ การใชอ้าํนาจรัฐก็จะเป็นไปตามอาํเภอใจของเจา้พนกังานผูใ้ชอ้าํนาจนนั

เสียเอง อนัอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทีมิไดมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการประกอบอาชญากรรมให้

ตอ้งไดรั้บความเสียหายได ้ 

2.3.3  หลกัการใชอ้าํนาจของรัฐในการแสวงหาพยานหลกัฐาน  

ดงัทีได้กล่าวมาแลว้ขา้งต้นว่า เจา้พนักงานของรัฐในฐานะทีเป็นตวัแทนของรัฐตอ้ง

คาํนึงถึงศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์(Human Dignity) และหลกัสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ตลอด

จนถึงสิทธิเสรีภาพขนัพืนฐานของบุคคลตามทีถูกรับรองและคุม้ครองไวใ้นรัฐธรรมนูญ แมก้าร

แสวงหาพยานหลกัฐานมาเพือพิสูจน์ความผดิหรือการแสวงหาขอ้มลูเพือคน้หาความจริงในขนัตอน

ก่อนการพิจารณาจะมีความสาํคญัเป็นอย่างมากต่อระบบของการดาํเนินคดีอาญาทีมุ่งเน้นถึงการ

ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมอันเป็นวัตถุประสงค์หลัก เพือให้กฎหมายสารบัญญัติมี

ประสิทธิภาพในการข่มขู่ยบัยงั และเกิดความศกัดิสิทธิตามหลกัทฤษฎีป้องกันและปราบปราม

                                                   
49 จาก  แนวทางในการยกร่างกฎหมายทีเกียวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุง

กฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายงานผลการศึกษาวิจยั) (น. 38).  โดย กมลชยั รัตนาสกาววงศ์, วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 

2540, สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ.   
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อาชญากรรม (Crime Control Model) อาํนาจเจา้พนักงานในการปฏิบติัการตามกฎหมายป้องกนั

และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติเป็นอาํนาจทีมาจากรัฐธรรมนูญ ทีมี

ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อนัเป็นไปตามหลกั “นิติธรรม” ซึงมีผลกระทบต่อสิทธิ

พืนฐานทีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพ ในชีวิตร่างกายในเคหสถานความเป็น

ส่วนตวั ในทรัพยสิ์น ในกระบวนการยุติธรรม เป็นตน้ ทงันี เป็นความจาํเป็นทีภาครัฐตอ้งกระทาํ

การอนักระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพือยงัให้เกิดการป้องกันและปราบปรามองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติทีเป็นปัญหาสาํคญัและมีความรุนแรงมากขึน โดยในรายละเอียดตามกฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติเป็น “เหตุทีผูก้ระทาํมีอาํนาจ

กระทาํได”้ รัฐธรรมนูญไดก้าํหนดหลกัการและขอ้ยกเวน้ไวใ้นมาตรา 26 และ 29 ดงันี 

มาตรา 26 การใชอ้าํนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรตอ้งคาํนึงถึงศกัดิศรีความเป็น

มนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญนี 

มาตรา 29 การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระทาํมิได ้

เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ซึงตอ้งไม่กระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่ง

สิทธิและเสรีภาพนนั 

กฎหมายตามวรรคหนึง ใหต้ราไดเ้ท่าทีจาํเป็นและตอ้งมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทวัไปโดย

ไม่เจาะจงหรือมุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึงและ 

ในกรณีทีรัฐธรรมนูญบญัญติัใหต้รากฎหมาย จาํกดัสิทธิและเสรีภาพเฉพาะเพือการใด 

ใหต้รากฎหมายจาํกดัสิทธิและเสรีภาพไดเ้ฉพาะเพือการทีรัฐธรรมนูญบญัญติัไว ้

บทบญัญติัในวรรคหนึงและวรรคสอง ใหน้าํมาใชบ้งัคบักบักฎทีออกโดยอาศยัอาํนาจ

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายดว้ยโดยอนุโลม 

ตามความในมาตรา 29 แสดงใหเ้ห็นแนวทางของรัฐธรรมนูญดงันี 

หลกัการ การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระทาํมิได ้

องค์กรของรัฐทุกประเภท เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ จะตอ้งปฏิบติัหน้าทีหรือใช้

อาํนาจบงัคบัตามกฎหมายหรือตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัใด ๆ หรือการตีความหมายทีมีผลกระทบ

ต่อประชาชน จะต้องตระหนักและเคารพในศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพตามที

รัฐธรรมนูญนีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้หรือโดยปริยาย แมบุ้คคลจะถึงแก่ความตายไปแลว้ศกัดิศรีความ

เป็นมนุษยพึ์งไดรั้บความเคารพเช่นกนั หลกัประกนันีเป็นไปตามหลกัประกนัสิทธิขนัพืนฐานของ

มนุษยต์ามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 
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ขอ้ยกเวน้ เวน้แต่อาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ซึงตอ้งไม่กระทบกระเทือน

สาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนัน มาตรา 29 มีเจตนารมณ์กาํหนดเงือนไขการจาํกดัสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล เพือเป็นหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและของประชาชนป้องกนัมิให้

รัฐดาํเนินการใด ๆ เพือจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควรและกระทบสาระสาํคญั

แห่งสิทธิและเสรีภาพ เงือนไขของการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    มี 5 ประการ ดงันี 

1.  ตอ้งอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัของกฎหมาย และระบุบทบญัญติักฎหมายทีให้

อาํนาจ 

2.  จาํกดัสิทธิและเสรีภาพไดเ้ฉพาะเพือการกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

3.  จาํกดัสิทธิและเสรีภาพไดเ้ท่าทีจาํเป็น 

4.  จะกระทบสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพไม่ได ้

5.  มีผลใชบ้งัคบัเป็นการทวัไป  

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัถือหลกันิติธรรม (The Rule of Law) ทงันี ถา้ไม่มีกฎหมายให้

อาํนาจเจา้พนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีฝ่ายปกครองก็ไม่มีอาํนาจกระทาํการใด ๆ ทงัสินทีอาจ

กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เมือกฎหมายกาํหนดขอบเขตเช่นใด เจา้พนักงานของรัฐ

หรือเจ้าหน้าทีฝ่ายปกครองก็ตอ้งใช้กฎหมายให้เป็นไปตามขอบเขตนัน จะใช้อาํนาจเกินกว่าที

กฎหมายบญัญติัไวไ้ม่ได ้การบญัญติักฎหมายใหเ้จา้พนกังานของรัฐใชอ้าํนาจไดน้นัตอ้งเป็นไปเพือ

ประโยชน์ของรัฐและเพือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มีหลายกรณีทีกฎหมายบญัญติัให้

อาํนาจ เจา้พนักงานของรัฐในอนัทีจะกระทาํการอย่างใดอย่างหนึงตามทีกฎหมายบญัญติั ซึงการ

กระทาํนนัเป็นมาตรการสุดทา้ยเพือให้ภารกิจของรัฐมีความสมบูรณ์ และการใชอ้าํนาจรัฐของเจา้

พนกังานของรัฐในกรณีต่าง ๆ ทีเป็นการเฉพาะเรืองนนั กฎหมายไดก้าํหนดเงือนไขรายละเอียดเป็น

การเฉพาะไวใ้นแต่ละกฎหมาย ซึงแน่นอนว่าเงือนไขรายละเอียดของแต่ละกฎหมายย่อมความ

แตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม ในความแตกต่างกนันนัก็ยงัมีหลกัทวัไปทีเป็นเงือนไขของความชอบดว้ย

กฎหมายของการกระทาํของเจา้พนกังานของรัฐทีเหมือนกนัอยูบ่างประการ หลกัทวัไปทีเหมือนกนั

มีอยูใ่นเรืองดงัต่อไปนี 

(1)  อาํนาจหนา้ทีของเจา้พนกังานของรัฐ ในการทีจะใชอ้าํนาจรัฐไดน้นัในประการแรก

เจา้พนกังานของรัฐตอ้งเป็นเจา้พนกังานของรัฐทีมีอาํนาจหนา้ทีทีจะกระทาํการนนั 

(2)  เขตอาํนาจของเจา้พนกังานของรัฐ ตอ้งใชอ้าํนาจรัฐภายในเขตอาํนาจของตน   คาํ 

ว่า “เขตอาํนาจ” ในทีนีหมายถึง ทอ้งทีทีเจา้พนักงานของรัฐหรือพนักงานเจา้หน้าทีของรัฐ ผูใ้ดผู ้

หนึง มีอาํนาจใชอ้าํนาจรัฐทีตนมีอยู่ตามกฎหมายได ้โดยทวัไปกฎหมายทีบญัญติัให้อาํนาจแก่เจา้
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พนกังานของรัฐใชอ้าํนาจรัฐอยา่งใดอยา่งหนึงไดจ้ะกาํหนดเขตอาํนาจของเจา้พนกังานไวด้ว้ย แต่ก็

มีเจา้พนกังานของรัฐหรือพนักงานเจา้หน้าทีของรัฐบางประเภทหรือบางตาํแหน่งทีตามกฎหมาย

สามารถใชอ้าํนาจรัฐไดท้วัราชอาณาจกัร เป็นตน้ว่า เจา้พนกังานตาํรวจ 

(3)  เงือนไขของการใชอ้าํนาจรัฐ เนืองจากการใชอ้าํนาจรัฐกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล กฎหมายทีเกียวกบัการใชอ้าํนาจรัฐในทุกเรืองจะกาํหนดเงือนไขสาํคญัในทางรูปแบบไว้

ในกฎหมาย ซึงเจา้พนกังานของรัฐหรือเจา้หนา้ทีของรัฐจะตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัในรูปแบบนัน 

ทงันี เพือคุม้ครองบุคคลผูถู้กกระทบกระเทือนจากการใชอ้าํนาจรัฐ เช่น จะจบับุคคลไดจ้ะตอ้งมี

หมายจบัของศาล50 หรือจะบงัคบัคดีไดจ้ะตอ้งมีคาํพิพากษาของศาล เป็นตน้ ดงันนั ในเรืองเงือนไข

นีถือว่าเป็นเรืองทีมีความสาํคญัและจาํเป็นอย่างหนึง ขอ้ยกเวน้ในเรืองเงือนไขถา้หากจะมีก็ตอ้ง

บญัญติัไวโ้ดยชดัเจนในกฎหมาย 

(4)  การใชอ้าํนาจรัฐของเจา้พนกังานของรัฐหรือพนกังานเจา้หนา้ทีของรัฐจะตอ้งตงัอยู ่

บนพืนฐานของหลกัความไดส้ัดส่วน (Principle of  Proportionality) หรือเรียกอีกอย่างหนึงว่า 

“หลกัความพอสมควรแก่เหตุ” (Verhaltnismassigkeitsgrundsatz) กล่าวคือ การใชอ้าํนาจรัฐตอ้งเป็น

การกระทาํทีไม่เกินความจาํเป็นตามพฤติการณ์แห่งเรือง  

การบญัญติัให้ “การกระทาํใดๆ จะตอ้งเป็นการกระทาํเท่าทีจาํเป็นหรือพอสมควรแก่

เหตุ จึงจะเป็นกรณีทีชอบดว้ยกฎหมาย” นับว่าเป็นหลกักฎหมายทีสาํคญั ในการตรวจสอบการ

กระทาํทงัหลายของรัฐ ซึงมีผลต่อความสมบูรณ์หรือความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํนันๆ 

ภาระหนา้ทีของหลกัความไดส้ดัส่วน มิไดมุ่้งหมายเฉพาะเพือการจาํกดัการแทรกแซงของรัฐเท่านนั 

แต่เป็นหลกัการในทางเนือหาทีหา้มมิใหก้ารใชอ้าํนาจอยา่งอาํเภอใจ (Willkuerverbot) นอกจากนียงั

เป็นหลกัทีมีความสาํคญัสาํหรับคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดว้ย51  

ในการกาํหนดความสัมพนัธ์ทีเหมาะสม ระหว่างวิธีการทีรัฐใชก้บัเป้าหมายทีคาดจะ

ไดรั้บ ในกรณีทีรัฐมีอาํนาจทีจะละเมิดสิทธิและเสรีภาพของรัฐตอ้งใชอ้าํนาจนันเท่าทีจาํเป็น การ

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนถือว่าไม่ชอบดว้ยกฎหมายในกรณีทีการละเมิดนัน มีขนาด

เกินสมควร เมือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของการกระทาํทางปกครอง การจะวิเคราะห์ทีลึกซึงมาก

ขึนนาํไปสู่ความจริงทีว่าหลกัแห่งความไดส้ัดส่วนนีมิไดพิ้จารณาแต่เพียงวิธีการและเป้าหมาย

                                                   
50 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 
51 จาก  หลกัพืนฐานเกียวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์  (พิมพค์รังที 3 ปรับปรุงใหม่)

(น. 27-28),  โดย  บรรเจิด สิงคะเนติ,  2552,  กรุงเทพฯ : วิญ ูชน. 
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เท่านัน แต่จะตอ้งพิจารณาถึงขอ้เท็จจริงนันฯ ดว้ย นันก็คือ จะตอ้งมีความสัมพนัธ์ทีไดส้ัดส่วน

เหมาะสมระหว่างสถานการณ์ทีเกิดขึน เป้าหมายและการตดัสินใจ 

หลกัความได้สัดส่วนตามหลกักฎหมายเยอรมันเกิดจากบทบัญญัติเรืองสิทธิและ

เสรีภาพขนัพืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเยอรมนัทีไดรั้บอิทธิพลจากการปฏิวติัฝรั งเศส

และรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในรัฐธรรมนูญไวมาร์ (ค.ศ.1918-1919) ประชาชน

เยอรมนัก็ยงัมีการอา้งสิทธิเสรีภาพขนัพืนฐานตามรัฐธรรมนูญเพือโตแ้ยง้การกระทาํของรัฐ โดยนาํ

คดีขึนสู่การพิจารณาพิพากษาคดีหรือตีความในชนัศาลได ้ต่อมาหลงัสงครามโลกครังทีสอง ผลการ

ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญเยอรมนั เมือวนัที 23 พฤษภาคม ค.ศ.1949 และมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที 24 

พฤษภาคม ค.ศ.1949 มีชือเรียกว่า “Grundgesetz” หรือทีชาวเยอรมนัเรียกว่า “กฎหมายพืนฐาน” 

(Basic Law) เป็นกฎหมายทีมีเจตนารมณ์ประการสาํคญัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพขนัพืนฐาน

ของประชาชน52 โดยวางหลกัเกณฑก์ารใชอ้าํนาจของรัฐจะตอ้งกระทาํโดยสอดคลอ้งและผกูพนัต่อ

หลกันิติรัฐ53 (Rechtsstaatsprinzip) ขณะเดียวกนัก็บญัญติัการจาํกดัสิทธิเสรีภาพจะตอ้งกระทาํเท่าที

จาํเป็น โดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 19(2)54 มีสาระสาํคญัว่ารัฐจะกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการจาํกดัสิทธิ

และเสรีภาพขนัพืนฐานของประชาชนไดใ้นขอบเขตจาํกดัและเท่าทีจาํเป็นเท่านนั  

สาํหรับสาระสาํคญัของหลกัความไดส้ัดส่วนนีมีการถกเถียงกนัมานาน ส่วนหนึงเกิด

จากคาํพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์ไดใ้ชถ้อ้ยคาํต่าง ๆ แต่ไม่ไดอ้ธิบายความหมายหรือ

ความแตกต่างของคาํเหล่านนั เช่น คาํว่า เกินกว่าส่วน ไม่เหมาะสม มีเหตุผล ความจาํเป็น จึงทาํให้

                                                   
52 จาก  หลักความได้สัดส่วนในระบบกฎหมายไทย  (น.10).  โดย วรดนู วิจาระนันท์,  2548, 

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
53 หลกันิติรัฐ เป็นหลกัการทีไดรั้บการรับรองไวใ้นมาตรา 20 ของรัฐธรรมนูญเยอรมนั The Basic 

Law of the Federal Republic of Germany,Article 20 (Basic principles of the Constitution : Right to Resist)  

(1) The Federal Republic of Germany is a democratic and social federal state.  

(2) All state authority emanates from the people. It shall be exercised by the people by means of 

elections and voting and by specific legislative, executive, and judicial organs.  เป็นหลกัการพืนฐานเชิงสถาบนั 

การป้องกนัรัฐธรรมนูญ ซึงกล่าวว่าไวใ้น (2) ว่า อาํนาจรัฐทงัปวงมาจากประชาชน และใชโ้ดยประชาชน โดยผ่าน

องคก์รฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ.        

จาก กฎหมายพืนฐาน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี  (น.32), โดย สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ,  2555, 

กรุงเทพฯ : บจก.พี.เพรส. 
54 The Basic Law of the Federal Republic of Germany, Article 19 (2) “In on case may the 

essential content of a basic right be encroached upon.” 
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เกิดความสับสน อย่างไรก็ตามตงัแต่ปี 1970 มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าหลกัความไดส้ัดส่วน

ประกอบดว้ยหลกัการยอ่ย 3 ประการ คือ55  

1)  หลกัแห่งความเหมาะสม ( Geeignetheit หรือ Tauglichkeit ) หรือ ในทางวิชาการ 

ของไทยอาจรู้จกัหลกัดงักล่าวนีว่า หลกัความสมัฤทธิผล บงัคบัว่าในบรรดามาตรการทีกฎหมายเปิด

ช่องให้ตนออกมาใชบ้งัคบัแก่ราษฎรไดน้ัน รัฐตอ้งใชว้ิจารณญาณ เลือกออกมาตรการทีสามารถ

ดาํเนินการใหเ้จตนารมณ์ หรือความมุ่งหมายของกฎหมายสาํเร็จลุล่วงไปไดเ้ท่านัน56 มาตรการใดก็

ตามทีไม่สามารถทาํใหเ้จตนารมณ์ หรือความมุ่งหมายของกฎหมายฉบบัทีใหอ้าํนาจปรากฏเป็นจริง

ขึนไดเ้ลย ยอ่มเป็นมาตรการทีขดัต่อหลกัการดงักล่าว ดงันันจึงไม่มีผลบงัคบัได ้จะเห็นไดว้่าหลกั

แห่งความเหมาะสมนีเรียกร้องความสัมพนัธ์เชิงเหตุ (cause) หรือ ผล (effect) ระหว่างมาตรารัฐ

ออกมาใชบ้งัคบั กบัสิงทีกฎหมายฉบบัทีใหอ้าํนาจประสงคจ์ะใหเ้กิดขึน ดงันนั หลกัความเหมาะสม 

จึงเป็นสิงเดียวกันกับสาํมญัสํานึก หากรัฐออกมาตรการทีไม่สามารถดาํเนินการให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ หรือความมุ่งหมายของกฎหมายได้อย่างแน่แท้ เกิดผลนอกเหนือจากผลทีกฎหมาย

ประสงคจ์ะใหเ้กิดขึน เขา้ข่ายเป็นการใชอ้าํนาจโดยมิชอบ (Abuse of Power)  

ส่วนจะตอ้งเหมาะสมอย่างสมบูรณ์หรือไม่นัน เรืองนีศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์ไดเ้คย

วินิจฉยัไวว้่าเหมาะสมเพียงบางส่วนก็พียงพอแลว้ นอกจากนียงัมีขอ้พิจารณาในเรืองอืนๆ ตามหลกั

ความเหมาะสม ดงันี57 

ก)  ปัญหาหลกัความเหมาะสมจะไม่สับสนกับปัญหาเรืองของความชอบด้วย

วตัถุประสงค์ (Zweckmaessigkeit) เนืองจากหลกัความเหมาะสมเป็นปัญหาทีศาลสามารถเขา้ไป

ควบคุมได ้ส่วนในเรืองวตัถุประสงค ์เป็นการประเมินค่าเพือตรวจสอบขอบเขตของความเหมาะว่า

มาตรการและเป้าหมายชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ 

ข)  การตรวจสอบความเหมาะของมาตรการใดมาตรการหนึง ซึงยงัไม่เสร็จสินการ

ดาํเนินการ โดยเป็นการคาดคะเน (Prognose) การทีศาลจะวินิจฉยัไดว้่ามาตรการใดจะเป็นมาตรการ

ทีไม่เหมาะสมไดน้ันจะตอ้งเป็นกรณีทีตอ้งอาศยัพืนฐานขอ้เท็จจริงทงัหมดทีมีอยู่ในขณะนันซึง

แสดงให้เห็นว่ามาตรการนันเป็นมาตรการทีไม่เหมาะสม ค) การตรวจสอบความเหมาะสมหาก

                                                   
55 จาก “หลกัความไดส้ัดส่วนตามหลกักฎหมายเยอรมนัและฝรังเศส,”  โดย บรรเจิด สิงคะเนติ,  

และสมศกัดิ นวตระกูลพิสุทธิ, 2542, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. 1 (2), น. 46. 
56 จาก หลกัการพืนฐานของกฎหมายปกครอง (น.43), โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2540, กรุงเทพฯ : 

วิญ ูชน.    
57 หลกัความได้สัดส่วนตามหลกักฎหมายเยอรมนัละฝรังเศส (น.47). แหล่งเดิม. 
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พบว่ามาตรการใดมาตรการหนึงไม่อาจเป็นไปไดอ้ยา่งชดัแจง้ หรือคาดคะเนไม่อาจเป็นไปไดอ้ย่าง

ชดัแจง้ หากเกิดกรณีเช่นนี มาตรการหรือวิธีการดงักล่าวก็จะเป็นการขดักบัรัฐธรรมนูญ ปัญหา

ลกัษณะเช่นว่านีอาจจะตอ้งตรวจสอบตามหลกัความจาํเป็น และหลกัความไดส้ดัส่วนอยา่งแคบ  

2)  หลกัความจาํเป็น (Erforderlickeit หรือ Notwendigkeit) หมายความว่าในบรรดา

มาตรการหลายๆ มาตรการซึงลว้นแต่สามารถทาํใหเ้จตนารมณ์หรือความมุ่งหมายฉบบัทีให้อาํนาจ

สาํเร็จลุล่วงไปได ้แต่ทว่าแต่ละมาตรการมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎร์มาก

นอ้ยแตกต่างกนั รัฐตอ้งตดัสินใจเลือกออกมาตรการทีมีความรุนแรงนอ้ยทีสุด ดงันันรัฐจึงมีอาํนาจ

จาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน ไดเ้พียงเท่าทีจาํเป็นแก่การให้เป็นไปตามความประสงค์ของ

กฎหมายเท่านัน การจาํกัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนเกินขอบเขตแห่งความจาํเป็นแก่การ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องกฎหมาย เป็นสิงทีไม่ชอบธรรม58 

ในเรืองนีศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์ ได้อธิบายหลกัความจาํเป็นไวว้่า มาตรการใด

มาตรการหนึงจะมีความจาํเป็น เมือไม่สามารถทีจะเลือกมาตรการอืนใดทีมีผลเช่นเดียวกบัมาตรการ

ทีเลือกได้ และเป็นมาตรการทีกระทบสิทธิขันพืนฐานน้อยทีสุด59 หลกัความจาํเป็นอนัเป็น

องคป์ระกอบของหลกัความไดส้ัดส่วน การตรวจสอบความจาํเป็นของมาตรการอนัหนึงอนัใด มี

เงือนไขพืนฐานทีจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการนันก่อน ทีจะนาํไปสู่การตรวจสอบ

หลกัความจาํเป็น แต่ M.Ch. Jakobs เห็นว่าหลกัความจาํเป็นจะนาํมาใชพิ้จารณาก็เมือมีมาตรการที

เหมาะสมหลายมาตรการเท่านนั และจะตอ้งเลือกมาตรการทีมีผลกระทบน้อยทีสุด สาํหรับผลของ

การแทรกแซงทีมีต่อผูไ้ด้รับผลกระทบนันเป็นเกณฑ์ทีสําคัญทีใช้ในการตรวจสอบ แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็ตอ้งคาํนึงผลกระทบทีมีต่อสาธารณะดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัความไดส้ัดส่วนใน

การตรวจสอบอยา่งเคร่งครัด ปัญหาทีก่อความยุง่ยากในการพิจารณาเมือมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที

ไดรั้บผลประโยชน์ทีแตกต่างกนั ในขณะเดียวกนัก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อประโยชน์อีกกลุ่มหนึง ซึง

จาํเป็นตอ้งพิจารณาผลกระทบหรือผลเสียหายทีเกิดต่อกลุ่มบุคคลหนึงทีอยูใ่นระดบัทีสาํคญักว่า60 

3) หลกัความไดส้ดัส่วนในความหมายอย่างแคบ (Verhaeltnismaesssigkeit im engeren 

Sinne) เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุประสงค์ (Zweek) และวิธีการ (Mittel) โดยมีหลกัการว่า 

มาตรการอนัใดอนัหนึงจะตอ้งไม่อยูเ่หนือขอบเขตความสัมพนัธ์ระหว่างวิธีการกบัวตัถุประสงค์ที

กาํหนดไว้ กล่าวคือ ผลกระทบจากการแทรกแซงในเสรีภาพของปัจเจกชนจะต้องไม่อยู่

                                                   
58 หลกัการพืนฐานของกฎหมายปกครอง  (น. 46-47). เล่มเดิม. 
59 หลกัความได้สัดส่วนตามหลกักฎหมายเยอรมนัละฝรังเศส (น.50).  แหล่งเดิม. 
60 แหล่งเดิม. (น. 52). 
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นอกเหนือจากขอบเขตความสัมพนัธ์ อนัเป็นเป้าหมายของสาธารณะทีกาํหนดไว ้เมือชงันาํหนัก

แลว้จะตอ้งมีนาํหนักมากกว่าผลเสียทีเกิดจากมาตรการดงักล่าว ซึงศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์เคย

วินิจฉยัไวว้่า มาตรการอนัใดอนัหนึงจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดภาระแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจนเกินขอบเขต

และผลกระทบทีเกิดขึนจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล61 ซึงเป็นหลกัการทีเรียกร้องให้เกิดภาวะสมดุล

ขึนระหว่างความเสียหายอนัจะเกิดขึนแก่เอกชนและสงัคมโดยส่วนรวมกบัประโยชน์อนัมหาชนจะ

พึงไดรั้บ ดงันนั รัฐตอ้งทาํการชงัผลดีและผลเสียของมาตรการแต่ละมาตรการ ทีจะออกมาบงัคบัแก่

ประชาชน หากมาตรการใดจะยงัให้เกิดผลประโยชน์มหาชนน้อยมาก ไม่คุม้กบัความเสียหายที

เกิดขึนแก่เอกชนหรือสังคมโดยส่วนรวม ฝ่ายปกครองต้องห้ามมิให้ออกมาใช้บงัคับ ถึงแมว้่า

มาตรการนนัจะเหมาะสมและจาํเป็นแก่การดาํเนินการใหค้วามประสงคข์องกฎหมายสาํเร็จลุล่วงไป

ไดก้็ตาม เมือบงัคบัตามหลกัความไดส้ัดส่วนในความอย่างแคบกนัอย่างเคร่งครัดแลว้ ในกรณีที

ออกมาตรการก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เอกชนหรือสังคมโดยรวมมากกว่าประโยชน์ทีมหาชนจะ

พึงไดรั้บ รัฐตอ้งละเวน้จากการใชอ้าํนาจกระทาํการอยา่งใด ๆ เลยทีเดียว 

  

2.4  การสอบสวนตามกฎหมายไทย  

2.4.1  การสอบสวนทวัไป 

การสอบสวนทวัไปเป็นการใชอ้าํนาจสอบสวนซึงเจา้พนักงานของรัฐหรือตาํรวจใช้

อาํนาจการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยขนัตอนการสอบสวนทวัไป

ก่อนทีจะส่งสาํนวนใหพ้นกังานอยัการประกอบการสืบสวนและสอบสวน อนัเป็นขนัตอนทีสาํคญั

ก่อนทีคดีจะขึนสู่การพิจารณาของศาล 

ขนัตอนในการรวบรวมพยานหลกัฐานเมือมีการกระทาํความผิดอาญา ก่อนทีจะสรุป

สาํนวนส่งใหพ้นกังานอยัการฟ้องคดี มีกระบวนการทีสาํคญั คือ การสืบสวนและสอบสวน 

“การสืบสวน” หมายถึง การแสวงหาขอ้เท็จจริงและหลกัฐานซึงพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือตาํรวจไดป้ฏิบติัไปตามอาํนาจหนา้ทีเพือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพือทีจะ

ทราบรายละเอียดแห่งความผดิ62 การสืบสวนจึงเป็นการกระทาํขนัตน้ของพนักงานสอบสวนหรือ

เจา้หนา้ทีทีมีกฎหมายบญัญติัไวใ้หมี้อาํนาจและหนา้ทีกระทาํไดเ้พือทีจะทราบว่าความผดิไดเ้กิดขึน

หรือไม่อย่างไร มีพยานหลกัฐานเบืองตน้ทีพอจะชีไดว้่ามีการกระทาํความผิดเกิดขึนจริงหรือไม่ 

                                                   
61 แหล่งเดิม. (น. 53). 
62 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) 
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เพือทีจะนาํผลจากการสืบสวนไปขยายผลต่อไป โดยการสืบสวนคดีอาญานันมีความมุ่งหมายอยู่  2  

ประการ คือ  

ประการแรก เป็นการสืบสวนก่อนเกิดเหตุขึน โดยสืบสวนถึงภูมิประเทศ สถานที 

ประเภทและความประพฤติของบุคคล อาชีพของบุคคล สิงของ เพือเป็นประโยชน์ทีจะนาํมาใช้

เกียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ประการทีสอง เป็นกรณีทีมีการกระทาํความผิดเกิดขึนแลว้จึงทาํการสืบสวน เพือหา

พยานหลกัฐานและเพือจะทราบรายละเอียดแห่งความผิดนัน โดยการสืบสวนนันกระทาํโดย

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ63 (หมายถึงพนักงานซึงกฎหมายให้มีอาํนาจและหน้าทีในการ

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนรวมทงัพศัดี เจา้พนกังานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรม

เจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานอืน ๆ ในเมือทําการอนัเกียวกับการจับกุม

ปราบปรามผูก้ระทาํกระทาํผดิกฎหมายซึงตนมีหนา้ทีตอ้งจบักุมหรือปราบปราม)  

ดงันนั ผูมี้อาํนาจสอบสวน คือ ขา้ราชการตาํรวจทุกตาํแหน่งชนัยศ ทุกระดบัชนั ตงัแต่

พลตาํรวจถึงผูบ้งัคบับญัชาตาํรวจแห่งชาติและพนกังานฝ่ายปกครอง ไดแ้ก่ ผูว้่าราชการจงัหวดั รอง

ผูว้่าราชการจังหวดั ปลดัจังหวัด นายอาํเภอ และพนักงานฝ่ายปกครองตามกฎหมายลกัษณะ

ปกครองทอ้งที พ.ศ. 2457 อนัไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น สารวตัรกาํนนั แพทยป์ระจาํตาํบลและผูช่้วย

ผูใ้หญ่บา้นต่างก็มีอาํนาจทาํการสืบสวนคดีอาญา แต่เขตอาํนาจการสืบสวนของตาํรวจจะแตกต่าง

กบัพนักงานฝ่ายปกครอง กล่าวคือ ตาํรวจมีอาํนาจสืบสวนไดท้ั วราชอาณาจกัร แต่พนักงานฝ่าย

ปกครองมีอาํนาจสืบสวนจาํกดัเฉพาะเขตทอ้งทีทีตนประจาํอยูเ่ท่านนั64 

“การสอบสวน” หมายความถึง การรวบรวมพยานหลกัฐานและการดาํเนินการทงัหลาย

อืนตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายนี (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)  ซึงพนักงาน

สอบสวนไดท้าํไปเกียวกบัความผดิทีกล่าวหา  เพือทีจะทราบขอ้เท็จจริงหรือพิสูจน์ความผดิและเพือ

จะเอาตวัผูก้ระทาํผิดมาฟ้องลงโทษ65 จะเห็นว่าการสอบสวนจะเกิดขึนก็ต่อเมือมีความผิดอาญา

เกิดขึนแลว้และเป็นการกระทาํโดยพนักงานสอบสวนทีกระทาํไปเกียวกบัความผิดทีกล่าวหาและ

กระทาํในสองประการดว้ยกนั คือ 

                                                   
63 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) 
64จาก  การสอบสวนคดีพิเศษ : กลไกทีทาํให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพ  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต)  (น.45),  โดย  เชษฐ์ ขนุธิวงศ,์  2549,  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
65 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11)   
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ประการแรก เป็นการรวบรวมพยานหลกัฐาน ทงัพยานบุคคล พยานวตัถุ หรือพยาน

เอกสารรวมถึงการจดัการใหไ้ดม้าซึงพยานหลกัฐานดงักล่าว 

ประการทีสอง การดาํเนินการทงัหลายอืน เช่น การบนัทึกปากคาํพยานบุคคล การตรวจ

คน้ การจบั การบนัทึกการตรวจคน้ การบนัทึกการจบั การควบคุม การบนัทึกการสอบสวน เป็นตน้ 

การดาํเนินการทังสองประการ มีวตัถุประสงค์ เพือทีจะทราบข้อเท็จจริงว่าการกระทาํนันเป็น

ความผดิหรือไม่ เพือพิสูจน์ว่าผูถ้กูกล่าวหาเป็นผูก้ระทาํผดิหรือไม่ และเพือจะเอาตวัผูก้ระทาํผิดมา

ฟ้องลงโทษ 

2.4.1.1  ผูมี้อาํนาจสอบสวน 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผูมี้อาํนาจสอบสวนสามารถแบ่งเป็น

พนกังานสอบสวนทวัไปกบัพนกังานสอบสวนกรณีพิเศษ 

พนกังานสอบสวนทวัไป  

1.  กรณีจงัหวดัอืนนอกาจากกรุงเทพมหานคร 

ผูมี้อาํนาจสอบสวน คือ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจชนัผูใ้หญ่ ปลดัอาํเภอและ

ขา้ราชการตาํรวจซึงมียศตงัแต่ชนันายร้อยตาํรวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตาํรวจตรีขึนไป66 

2.  กรณีกรุงเทพมหานคร 

ผูมี้อาํนาจสอบสวน คือ ข้าราชการตาํรวจซึงมียศตังแต่ชันนายร้อยตาํรวจตรีหรือ

เทียบเท่านายร้อยตาํรวจตรีขึนไป67 

พนกังานสอบสวนกรณีพิเศษ 

พนกังานสอบสวนกรณีพิเศษ หมายถึง ในกรณีมีการกระทาํผิดนอกราชอาณาจกัรไทย 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 โดยพนกังานสอบสวนกรณีพิเศษ มีดงันี 

1.  อยัการสูงสุดหรือผูรั้กษาการแทน 

2.  พนกังานอยัการทีไดรั้บมอบหมายจากอยัการสูงสุด 

3.  พนกังานสอบสวนทีไดรั้บมอบหมายจากอยัการสูงสุด 

4.  พนกังานสอบสวนแห่งทอ้งทีทีผูต้อ้งหาถกูจบั 

5.  พนกังานสอบสวนซึงรัฐบาลประเทศอืนหรือบุคคลทีไดรั้บความเสียหายไดร้้อง

ขอใหล้งโทษผูต้อ้งหา 

2.4.1.2  เขตอาํนาจสอบสวน 

                                                   
66 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคแรก 
67 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคสอง 
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เขตอาํนาจการสอบสวน หมายถึง อาณาบริเวณพืนทีของพนักงานสอบสวนที

รับผิดชอบดูแลความสงบเรียบร้อยและมีอาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบอยู่ตามกฎหมายซึงเขต

อาํนาจสอบสวนเป็นเรืองทีมีความสาํคญัมาก เพราะการสอบสวนจะชอบดว้ยกฎหมายพนักงาน

สอบสวนจะตอ้งกระทาํภายในเขตอาํนาจการสอบสวนของตนดว้ย 

ความผดิทีอยูใ่นอาํนาจการสอบสวนของพนกังานสอบสวน แบ่งเป็น 3 กรณี 

1. ความผดิในกรณีปกติ 

โดยหลกัแลว้พนกังานสอบสวนจะมีอาํนาจสอบสวนความผิดอาญา ซึงไดเ้กิดหรืออา้ง

หรือเชือว่าไดเ้กิดภายในเขตอาํนาจของตนหรือผูต้อ้งหามีทีอยู่หรือถูกจบัภายในเขตอาํนาจของตน

ได้68 จากหลกัการดงักล่าว มีขอ้พิจารณา ดงันี 

“ความผิดได้เกิด” หมายถึง ความผิดซึงไดเ้กิดและไดพ้บเห็นในทอ้งทีใดทอ้งทีหนึง

แน่นอนแลว้ 

“อา้งว่าได้เกิด” หมายถึง ความผิดซึงมีผูร้้องทุกข์ กล่าวโทษ อา้งว่ามีเหตุเกิดขึนใน

ทอ้งทีใดทอ้งทีหนึง 

“เชือว่าไดเ้กิด” หมายถึง ความผิดซึงเจา้พนักงานเชือว่าไดเ้กิดในเขตทอ้งทีใดทอ้งที

หนึง 

2.  ความผดิทีเกียวพนัหลายทอ้งที69 

2.1  เป็นการไม่แน่ว่าการกระทาํผดิอาญาไดก้ระทาํในทอ้งทีใดระหว่างหลายทอ้งที 

2.2  เมือความผดิส่วนหนึงกระทาํในทอ้งทีหนึง แต่อีกส่วนหนึงในอีกทอ้งทีหนึง 

2.3  เมือความผดินนัเป็นความผดิต่อเนืองและกระทาํต่อเนืองกนัในทอ้งทีต่าง ๆ เกิน

กว่าทอ้งทีหนึงขึนไป 

2.4  เมือเป็นความผดิซึงมีหลายกรรมกระทาํลงในทอ้งทีต่าง ๆ กนั 

2.5  เมือความผดิเกิดขึนขณะผูต้อ้งหากาํลงัเดินทาง 

2.6  เมือความผดิเกิดขึนขณะผูเ้สียหายกาํลงัเดินทาง 

3.  กรณีความผดิเกิดขึนนอกราชอาณาจกัร70 

                                                   
68 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคแรก 
69 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 
70 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 
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ถา้ความผดิซึงมีโทษตามกฎหมายไทยไดก้ระทาํลงนอกราชอาณาจกัรไทย ให้อยัการ

สูงสุดหรือผูรั้กษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผูรั้บผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าทีนันให้

พนกังานอยัการหรือพนกังานสอบสวนคนใดก็ได ้

ในกรณีจาํเป็นพนักงานสอบสวนต่อไปนีมีอาํนาจสอบสวนในระหว่างรอคาํสั งจาก

อยัการสูงสุดหรือผูรั้กษาการแทน 

(1)  พนกังานสอบสวนซึงผูต้อ้งหาถกูจบัในเขตอาํนาจ 

(2)  พนกังานสอบสวนซึงรัฐบาลประเทศอืนหรือบุคคลทีไดรั้บความเสียหายไดร้้อง

ขอใหล้งโทษผูต้อ้งหา 

เมือพิจารณาจากเขตการสอบสวนแลว้ พนักงานสอบสวนทีมีเขตอาํนาจมีได้หลาย

ทอ้งทีแต่พนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบจะมีเพียงทอ้งทีเดียวเท่านนั 

2.4.1.3  พนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบ 

การสอบสวนทีชอบดว้ยกฎหมายนนั นอกจากพนกังานสอบสวนทีทาํการสอบสวนจะ

สอบสวนคดีทีอยูใ่นเขตอาํนาจสอบสวนของคนแลว้จะตอ้งปรากฏหมายว่าพนักงานสอบสวนทีทาํ

การสอบสวนคดีนนั จะตอ้งเป็นพนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบดว้ย การพิจารณาพนกังานสอบสวน

ผูรั้บผดิชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 วรรคสาม แยกพิจารณาไดด้งันี 

1.  ถา้จบัผูต้อ้งหาไดแ้ลว้ พนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบในการสอบสวน คือ พนกังาน

สอบสวนซึงทอ้งทีทีจบัไดอ้ยูใ่นเขตอาํนาจ 

2.  ถา้จบัผูต้อ้งหายงัไม่ได ้พนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบการสอบสวน คือ พนกังาน

สอบสวนทีพบการกระทาํความผดิก่อนในเขตอาํนาจ 

เมือสํานวนการสอบสวนได้สอบสวนโดยพนักงานสอบสวนผูรั้บผิดชอบแลว้ การ

สอบสวนนนัยอ่มชอบดว้ยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามกระบวนยติุธรรมต่อไปได ้

2.4.1.4  การปฏิบติัหนา้ทีเกียวกบัการสอบสวน 

การรวบรวมพยานหลกัฐานและการดาํเนินการทงัหลายอืนตามบทบญัญติัแห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพือทีจะทราบขอ้เท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพือจะเอาตัว

ผูก้ระทาํผดิมาฟ้องลงโทษซึงจะตอ้งดาํเนินการ ดงันี71 

1.  พนกังานสอบสวนตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิดเท่าทีสามารถจะทาํได ้เพือ 

ประสงคจ์ะทราบขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อนัเกียวกบัความผดิทีถกูกล่าวหาและเพือจะรู้ตวั

ผูก้ระทาํและพิสูจน์ใหเ้ห็นความผดิ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความผดิอาญา มาตรา 131) 

                                                   
71 การสอบสวนคดีพิเศษ : กลไกทีทาํให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพ  (น. 48).  เล่มเดิม.  
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2.  ใหเ้ริมการสอบสวนโดยมิชกัชา้ จะทาํการในทีใดเวลาใดแลว้แต่จะเห็นสมควรโดย 

ผูต้อ้งหาไม่จาํเป็นตอ้งอยูด่ว้ย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความผิดอาญา มาตรา 130) ทงันี ตอ้ง

คาํนึงถึงความสะดวกของผูใ้หถ้อ้ยคาํดว้ย 

3.  พนกังานสอบสวนขณะกระทาํการอยูใ่นบา้นเรือนหรือในสถานทีอืน ๆ มีอาํนาจสงั

มิใหผู้ใ้ดออกจากทีนนั ๆ ชวัเวลาเท่าทีจาํเป็นได ้ทงันี เพือประโยชน์ในการสอบสวน72 

4.  เพือประโยชน์แห่งการรวบรวมหลกัฐาน ใหพ้นกังานสอบสวนมีอาํนาจ ดงัต่อไปนี 

4.1  ตรวจตวัผูเ้สียหายเมือผูน้นัยนิยอมหรือตรวจตวัผูต้อ้งหาหรือตรวจสิงของหรือที

ทางอนัสามารถอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได ้ใหร้วมทงัทาํภาพถ่าย แผนทีหรือภาพวาด จาํลองหรือ

พิมพล์ายนิวมือ ลายมือหรือลายเทา้กบัใหบ้นัทึกรายละเอียดทงัหลายซึงน่าจะทาํใหค้ดีกระจ่างขึน 

การตรวจตวัผูต้อ้งหานนั ผูต้อ้งหาไม่จาํตอ้งยนิยอมก็ตรวจได ้หากผูต้อ้งหาขดัคาํสั ง

เจา้พนกังานในการรวบรวมพยานหลกัฐานดงักล่าว ผูต้อ้งหาอาจมีความผดิได ้

4.2  คน้เพือพบสิงของซึงมีไวเ้ป็นความผิดหรือไดม้าโดยกระทาํผิดหรือไดใ้ชห้รือ

สงสัยว่าได้ใช้ในการกระทาํความผิดหรือซึงอาจใช้เป็นพยานหลกัฐานได้ แต่ต้องปฏิบัติตาม

บทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความผดิอาญาว่าดว้ยการคน้ 

4.3  หมายเรียกบุคคลซึงครอบครองสิงของซึงอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได ้แต่บุคคล

ทีถูกหมายเรียกไม่จาํตอ้งมาเอง เมือจดัส่งสิงของมาตามหมายแลว้ ให้ถือเสมือนว่าไดป้ฏิบติัตาม

หมาย 

4.4  ยดึไวซึ้งสิงของทีคน้พบหรือส่งมาดงักล่าวไวใ้นขอ้ 4.2 และ 4.3 

5.  พนกังานสอบสวนมีอาํนาจออกหมายเรียกผูเ้สียหายหรือบุคคลใดซึงมีเหตุอนัควร

เชือว่าถอ้ยคาํของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดีใหม้าตามเวลาและสถานทีในหมายและใหถ้ามปากคาํ

บุคคลนนัไว้73 

6.  การสอบสวนให้ใชภ้าษาไทย กรณีทีผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหาหรือพยานไม่สามารถพูด

หรือเขา้ใจภาษาไทยไดแ้ละไม่มีล่ามแปล ใหพ้นกังานสอบสวนจดัหาล่ามโดยมิชกัชา้ 

กรณีทีผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหาหรือพยานไม่สามารถพดูหรือไดย้นิหรือสือความหมายไดแ้ละ

ไม่มีล่ามภาษามือ ให้พนักงานสอบสวนจัดหาล่ามภาษามือให้หรือจัดให้ถาม ตอบหรือสือ

ความหมายโดยวิธีอืนทีเห็นสมควร  

                                                   
72 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความผิดอาญา มาตรา 137 
73 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความผิดอาญา มาตรา 133 วรรคแรก 
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7.  การถามปากคาํนัน พนักงานสอบสวนจะให้ผูใ้ห้คาํถอ้ยคาํสาบานหรือปฏิญาณตวั

เสียก่อนก็ไดแ้ละตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความผิดอาญาว่าดว้ย

พยานบุคคล74 การทีจะใหผู้ใ้ห้ถอ้ยคาํสาบานหรือปฏิญาณตวัเสียก่อนหรือไม่ในการสอบสวนนัน 

เป็นอาํนาจของพนักงานสอบสวน ฉะนัน แม้จะไม่ได้สาบานหรือปฏิญาณตัว ก็ไม่ทาํให้การ

สอบสวนเสียไปและการทีพนักงานสอบสวนเรียกผูใ้ห้ถ้อยคํามา แล้วอ่านบันทึกถ้อยคําที

นายตาํรวจผูอื้นไดถ้ามและจดไวใ้หฟั้งและสอบถามผูใ้หถ้อ้ยคาํเพือใหรั้บรองและสอบสวนเพิมเติม

นนั ถือไดว้่าเป็นการสอบสวนทีถกูตอ้ง 

8.  การสอบสวนพยาน พยานบุคคล ไดแ้ก่ ผูที้ไดเ้ห็น ไดย้ิน หรือทราบขอ้ความดว้ย

ตรงเองโดยตรง ซึงน่าจะพิสูจน์ไดว้่าผูต้อ้งหามีผิดหรือบริสุทธิ โดยตอ้งเป็นผูส้ามารถเขา้ใจและ

ตอบคาํถามไดแ้ละตอ้งเป็นพยานชนิดทีมิไดเ้กิดขึนจากการจูงใจ มีคาํมนัสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง

หรือโดยมิชอบดว้ยประการอืน ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความผดิอาญาหรือ

ตามกฎหมายอืนว่าดว้ยการสืบพยาน 

บุคคลยอ่มมีสิทธิไม่ใหถ้อ้ยคาํเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอนัอาจทาํให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา 

ถอ้ยคาํของบุคคลซึงเกิดขึนจากการจูงใจ มีคาํมนัสญัญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ถกูทรมาน ใชก้าํลงับงัคบั

หรือกระทาํโดยมิชอบประการใด ๆ ไม่อาจรับฟังพยานหลกัฐานได้75 

หา้มมิใหพ้นกังานสอบสวนตกัเตือน พูดให้ทอ้ใจหรือใชก้ลอุบายอืนเพือป้องกนัมิให้

บุคคลใดใหถ้อ้ยคาํซึงอยากจะใหด้ว้ยความเต็มใจ76 

9.  พนกังานสอบสวนจะตอ้งพิจารณาคาํรับสารภาพของผูต้อ้งหาให้ถ่องแท ้เนืองจาก

คาํรับสารภาพอาจไม่จริงหรือเจือปนดว้ยเล่ห์ เพือช่วยผูก้ระทาํผิดอืนให้พน้ผิด แมผู้ต้อ้งหาจะให้

การรับสารภาพพนกังานสอบสวนจาํตอ้งสอบสวนพยานหลกัฐานในคดีเหมือนไม่มีคาํรับสารภาพ 

ทงันี เพือเป็นพยานหลกัฐานทีจะนาํสืบพิสูจน์ความผดิของผูต้อ้งหาในชนัพิจารณาคดีของศาล การ

สอบสวนถึงความสมัพนัธร์ะหว่างผูร่้วมกระทาํผดิพฤติการณ์กระทาํผดิตงัแต่ตน้จนจบโดยละเอียด 

แลว้รีบพาผูต้ ้องหาไปชีสถานทีเกิดเหตุประกอบคาํรับสารภาพและถ่ายภาพไว ้และตอ้งพยายาม

ขยายผลถึงผูต้อ้งหาทีร่วมกระทาํผดิและติดตามของกลาง รวมทงัพยานบุคคลทีไดพ้บเห็นในเวลา

ก่อนหรือหลงัทีเกิดเหตุ ณ บริเวณใกลเ้คียงดว้ย 

                                                   
74 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความผิดอาญา มาตรา 133 วรรคสอง 
75 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 40 (4) 
76 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความผิดอาญา มาตรา 133 วรรคสาม 
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ถา้การสอบสวนปากคาํผูต้อ้งหาหรือบนัทึกการสอบสวนเรืองใด หากไดก้ระทาํต่อเจา้

พนักงานอืนให้ร่วมรู้เป็นพยานและพยานนันเป็นผูมี้ตาํแหน่งเหนือพนักงานสอบสวนไดก้็ยิงดี 

เพือใหมี้นาํหนกัแก่การรับฟังไดดี้ยงิขึน ทงันี เพราะคาํใหก้ารรับสารภาพของจาํเลยในชนัสอบสวน

อาจใชย้นัจาํเลยในชนัพิจารณาของศาลได ้หากมีพยานหลกัฐานฟังไดว้่าจาํเลยให้การรับสารภาพ

โดยสมคัรใจและตามสตัยจ์ริง 

10.  ถา้มีเหตุควรเชือว่าผูต้อ้งหาเป็นผูว้ิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได ้ให้พนักงาน

สอบสวนสงัใหพ้นกังานแพทยต์รวจผูน้นั เสร็จแลว้ใหเ้รียกพนกังานแพทยต์รวจผูน้ันมาให้ถอ้ยคาํ

หรือใหก้ารว่าตรวจไดผ้ลประการใด ในกรณีทีพนกังานสอบสวนเห็นว่าผูต้อ้งหาเป็นผูว้ิกลจริตและ

ไม่สามารถต่อสูค้ดีได ้ใหง้ดการสอบสวนไวจ้นกว่าผูน้ันหายวิกลจริตและสามารถต่อสู้คดีไดแ้ละ

ใหมี้อาํนาจใหส่้งตวัผูน้นัไปยงัโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบใหแ้ก่ผูอ้นุบาล ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือ

ผูอื้นทีเต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ได ้ตามแต่จะเห็นสมควร77 ส่วนการสอบสวนอืน ๆ หรือผูต้อ้งหาอืน

รวมอยูใ่นคดีนนัก็ใหด้าํเนินการต่อไป 

11.  ในคดีทีผูก้ล่าวหาไดรั้บบาดเจ็บใกลต้าย ให้พนักงานสอบสวนรีบบนัทึกปากคาํผู ้

นนัไวโ้ดยชดัแจง้ว่าผูน้นัรู้ตวัว่าตนใกลจ้ะตายและมีสติดี ไดรั้บบาดเจ็บจากผูใ้ด อย่างใด สาเหตุใด 

ถา้มีบุคคลอืนหรือแพทยร่์วมอยู่ในทีนันให้ลงลายมือชือรับรองบนัทึกถอ้ยคาํของผูน้ันไวด้ว้ย ถา้

ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บถึงแก่ความตาย ใหส้อบสวนบุคคลทีผูต้ายไดเ้ล่าเรืองราวถึงเหตุแห่งการตายนันไว้

เป็นพยาน 

กรณีทีผูก้ล่าวหาใหถ้อ้ยคาํถึงเรืองดงักล่าวต่อตาํรวจคนใดก่อนถึงพนกังานสอบสวนให้

ตาํรวจคนนันรีบบนัทึกถอ้ยคาํนันเพือมอบพนักงานสอบสวนและให้พนักงานสอบสวนปากคาํ

ตาํรวจผูบ้นัทึกเป็นพยานยนืยนัประกอบไวด้ว้ย 

12.  การสอบสวนไม่ควรมุ่งสอบพยานในประเด็นโดยตรงหรือประจกัษ์พยานแต่เพียง

อยา่งเดียว ควรสอบพยานแวดลอ้มกรณีหรือพยานบอกเล่าทีรับฟังไดป้ระกอบดว้ย ทงันี เพือพิสูจน์

ความผดิหรือสนบัสนุนนาํหนกัถอ้ยคาํของพยานดว้ยกนัอีกทางหนึง 

13.  พนกังานสอบสวนมีหนา้ทีรวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิด โดยไม่คาํนึงว่าจะเป็น

พยานหลกัฐานทีสืบหาไดเ้องหรือทีผูก้ล่าวหาหรือผูต้อ้งหายืนต่อตน ทงันี จะต้องใชดุ้ลยพินิจให้

เกิดความถกูตอ้งและเป็นธรรม เพือประสงค์จะทราบขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อนัเกียวกบั

ความผดิทีถกูกล่าวหาและเพือจะรู้ตวัผูก้ระทาํผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดนัน ในการสอบสวน 

พนักงานสอบสวนสามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าควรสอบสวนพยานคนใดเพียงใดก็ได้ ทังนี 

                                                   
77 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความผิดอาญา มาตรา 14 
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ขึนอยูก่บัสภาพและลกัษณะรูปคดี หากคดีใดมีความจาํเป็นตอ้งสอบสวนพยานฝ่ายผูต้อ้งหาเพือให้

รูปคดีกระจ่างชดัในการจะพิสูจน์ว่าผูต้อ้งหาคนใดกระทาํผิดหรือบริสุทธิก็สามารถจะสอบสวน

พยานเช่นว่านนัได ้

14.  ในกรณีผูต้อ้งหาอา้งหรือยนืพยานหลกัฐานใดเขา้มา ถา้พนกังานสอบสวนพิจารณา

เห็นว่าเป็นพยานหลกัฐานเกียวกบัประเด็นทีจะพิสูจน์ความบริสุทธิผูต้อ้งหาได ้ให้รวบรวมไวใ้น

สาํนวน 

15.  การไปเบิกความเป็นพยานในคดีอาญาถือเป็นเรืองสําคัญ เมือข้าราชการได้รับ

หมายเรียกของศาลแลว้ ตอ้งไปเบิกความตามกาํหนดนัด เวน้แต่มีเหตุขดัขอ้งหรือมีราชการอืนที

จาํเป็นหรือเจ็บป่วยจนไม่อาจไปศาลได ้จะตอ้งรีบแจง้เหตุให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ เพือพิจารณาว่า

เหตุตามทีอา้งนนัจะเป็นการสมควรหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สมควร ก็จะสงัใหข้า้ราชการผูน้ันไปศาล

ตามกาํหนด ถา้เห็นว่าเหตุนนัจาํเป็นและสมควร ผูบ้งัคบับญัชาจะรับรองและรีบแจง้ไปยงัพนักงาน

อยัการหรือศาล แลว้แต่กรณี ในการแจง้ดงักล่าวตอ้งแจง้ให้ทราบก่อนถึงกาํหนดวนันัดพิจารณา

ของศาลหรือโดยด่วนทีสุดเท่าทีจะทาํได ้

16.  ร้องขอใหศ้าลมีคาํสงัใหสื้บพยานไวก่้อน มีแนวทางดงันี 

(1)  ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เมือมีเหตุอนัควรเชือไดว้่าพยานบุคคลซึงจะตอ้งนาํมาสืบ

ในภายหลงัจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจกัรยากแก่การนาํมาสืบ พนักงานอยัการโดยตนเอง

หรือไดรั้บคาํร้องขอจากพนกังานสอบสวนจะนาํผูต้อ้งหาไปศาลและยนืคาํร้องต่อศาล โดยระบุการ

กระทาํทงัหลายทีอา้งว่าผูต้อ้งหาไดก้ระทาํผดิเพือใหศ้าลมีคาํสงัใหสื้บพยานนนัไวท้นัทีก็ได ้

(2)  พนกังานสอบสวนดาํเนินการสืบพยานก่อนฟ้องไดต้ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(2.1)  กรณีทีผูต้อ้งหาถกูควบคุมตวัอยู ่ใหพ้นกังานสอบสวนส่งคาํร้องขอและ

หลกัฐานการสอบสวนเบืองตน้พร้อมนาํตวัผูต้อ้งหาส่งพนกังานอยัการ โดยระบุการกระทาํทงัหลาย

ทีอา้งว่าผูต้อ้งหาไดก้ระทาํผดิ เหตุผลและจาํเป็นทีตอ้งสืบพยานไวก่้อน เพือให้พนักงานอยัการยืน

คาํร้องต่อศาลมีคาํสงัใหสื้บพยานนนั 

(2.2)  กรณีทีผูต้อ้งหาไดรั้บการปล่อยตวัชวัคราว ใหพ้นกังานสอบสวนสั งให้

นายประกนันาํตวัผูต้อ้งหามาส่ง 

(2.3)  กรณีทีผูต้อ้งหาอยู่ในระหว่างฝากขงัตามอาํนาจของศาล ให้พนักงาน

สอบสวนส่งคาํร้องขอและหลกัฐานการสอบสวนเบืองตน้ต่อพนักงานอยัการ โดยระบุการกระทาํ

ทงัหลายทีอา้งว่าผูต้อ้งหาไดก้ระทาํผิด เหตุผลและจาํเป็นทีตอ้งสืบพยานไวก่้อน เพือให้พนักงาน

DPU



46 

 

 
 

อยัการยนืคาํร้องต่อศาลใหมี้คาํสงัใหสื้บพยานนนั ทงันี ใหร้ายงานระบุในคาํร้องขอดว้ยว่าผูต้อ้งหา

ไดถ้กูขงัโดยศาลอยูก่่อนแลว้ตามคาํร้องฝากขงัเลขทีเท่าใด ลงวนัเดือนปีใดดว้ย 

(3)  กรณีทีผูต้อ้งหาเห็นว่าหากตนถกูฟ้องเป็นจาํเลยแลว้ บุคคลซึงจาํเป็นจะตอ้งนาํ

สืบเป็นพยานของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจกัร อนัทาํให้เป็นการยากแก่การทีจะนํา

บุคคลนนัมาสืบในภายหนา้ ถา้เป็นกรณีผูต้อ้งหาถูกควบคุมตวัหรือไดรั้บการปล่อยตวัชวัคราวใน

ชนัสอบสวนจะยนืคาํร้องโดยผา่นพนกังานสอบสวนก็ได ้

(4)  ค ําร้องขอให้มีการสืบพยานไว้ก่อน ให้ระบุการกระทาํทังหลายทีอา้งว่า

ผูต้อ้งหาไดก้ระทาํผิด เหตุผลและจาํเป็นทีตอ้งสืบพยานไวก่้อน ตามแบบคาํร้องสืบพยานไวก่้อน

ตามแนบทา้ยและใหร้วมไวใ้นสาํนวนการสอบสวน 

2.4.2  การสอบสวนเฉพาะ 

นอกจากการสอบสวนทั วไปดังกล่าวมาแลว้ขา้งต้น หากพบว่ามีการกระทาํผิดตาม

กฎหมายพิเศษก็จะมีการสอบสวนตามทีกฎหมายพิเศษใหอ้าํนาจและหนา้ทีในการสอบสวนสาํหรับ

ความผิดนัน ทังนี เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการสอบสวนสําหรับคดีนัน ๆ โดยจะเป็นการ

สอบสวนทีมีวิธีการแตกต่างจากการสอบสวนทวัไปซึงมีดว้ยกนัหลายวิธีการ ในอดีตประเทศไทย

ไม่มีบทบัญญติัของกฎหมายทีให้อาํนาจแก่เจา้หน้าทีของรัฐในการดักฟังเพือประโยชน์ในการ

ปราบปรามอาชญากรรมทีชดัเจน เนืองจากเป็นการกระทบสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ แต่จะมี

บทบญัญติัของกฎหมายบางฉบบัทีใหอ้าํนาจไวแ้ต่ก็เพือความมนัคงของประเทศ เท่านนั  

ในการศึกษาการสอบสวนเฉพาะตามกฎหมายพิเศษนีผูเ้ขียนจะกล่าวถึงกฎหมายทีมี

ส่วนเกียวขอ้งกบัการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัทแ์ละการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ดงันี 

1)  พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 

ใหอ้าํนาจเกียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยปราศจากภยัซึงจะมีมาจากภายนอกหรือ

ภายในราชอาณาจกัร ซึงบรรดาขอ้ความในพระราชบญัญติัหรือบทกฎหมายใด ๆ ซึงขดักบัความ

ของกฎอยัการศึกทีให้ใชบ้งัคบัตอ้งระงบัแลว้ใชบ้ทบญัญติัของกฎอยัการศึกให้ใชบ้งัคบันันแทน 

เป็นกรณีใหอ้าํนาจทหารมีอาํนาจดกัฟังทางโทรศพัทไ์ดแ้ต่ก็ทาํไดเ้ฉพาะในช่วงภาวะทีประเทศชาติ

ไม่ปกติ เช่น ภาวะสงคราม เป็นตน้ 

2)  พระราชบญัญติัโทรเลขและโทรศพัท ์พ.ศ. 2477 
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ให้อาํนาจเจา้หน้าทีโทรเลขในการงดส่งข่าวสาร และอธิบดีมีอาํนาจให้กัก  ส่งกลบั 

ตรวจ ทาํลายไปรษณียภณัฑไ์ด ้ซึงกฎหมายดงักล่าวไม่ไดใ้ห้อาํนาจแก่รัฐหรือเจา้หน้าทีของรัฐใน

การดกัฟังทางโทรศพัท ์

3)  พระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 

มาตรา 105 ให้อาํนาจของเจ้าหน้าทีเพือดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมีอาํนาจ

ขอใหศ้าลมีคาํสงัถึงเจา้หนา้ทีไปรษณียโ์ทรเลขใหส่้งจดหมาย ไปรษณียบตัร โทรเลข สิงพิมพ ์หรือ

เอกสารอืนซึงส่งทางไปรษณียแ์ละโทรเลข ซึงส่งจากหรือถึงผูต้อ้งหาหรือจาํเลยได ้หรือระหว่างรอ

คาํสงัศาลผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติหรือผูว้่าราชการจงัหวดั มีอาํนาจขอใหเ้จา้หน้าทีฝ่ายไปรษณีย์

โทรเลขเก็บเอกสารนันไวก่้อนได้ เป็นการกาํหนดไว้เฉพาะไปรษณียภัณฑ์โดยคาํสั งศาลให้

ดาํเนินการ หรือในระหว่างรอคาํสงัศาล ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติหรือผูว้่าราชการจงัหวดัมีอาํนาจ

ออกคาํสงัได ้

4)  พระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม พ.ศ. 2498 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2535 

มาตรา 17 หา้มมิใหผู้ใ้ดดกั รับไว ้ใชป้ระโยชน์ หรือเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ซึง

ข่าววิทยุคมนาคมทีมิไดมุ่้งหมายเพือประโยชน์สาธารณะ หรือทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ประเทศชาติหรือประชาชน 

มาตรา 18 เพือตรวจเครืองวิทยุคมนาคม ส่วนแห่งเครืองวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุ

คมนาคม สิงทีก่อใหเ้กิดการรบกวนหรือขดัขวางต่อการวิทยคุมนาคม หรือใบอนุญาต เจา้พนกังานผู ้

ออกใบอนุญาตหรือผูที้ไดรั้บมอบหมายมีอาํนาจเขา้ไปในอาคารสถานที หรือยานพาหนะของบุคคล

ใด ๆ ไดใ้นเวลาอนัสมควร 

เมือปรากฏว่าผูใ้ดกระทาํความผิดตามพระราชบญัญัตินี หรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่า

กระทาํการเช่นว่านนั ให้เจา้พนักงานผูอ้อกใบอนุญาตหรือผูที้ไดรั้บมอบหมายตามความในวรรค

หนึงมีอาํนาจจบักุมผูน้นัพร้อมดว้ยของกลางทีใชใ้นการกระทาํความผดิเพือดาํเนินการตามกฎหมาย 

จากบทบญัญติัดงักล่าว โทรศพัทที์มีลกัษณะเป็นคลืนวิทยทีุอยูใ่นขอบข่ายของกฎหมาย

ฉบบันีในอดีตบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชนั จาํกดั (มหาชน) ซึงไดรั้บอนุญาตให้เป็นผู ้

บริการระบบโทรศพัทเ์คลือนทีระบบรวงผงึ (CELLULAR) ระบบ World Phone 800 ต่อมาไดมี้การ

เปลียนแปลงระบบดงักล่าวโดยผูใ้หบ้ริการ คือ DTAC ซึงใหบ้ริการระบบ 1800 

ในช่วงปี พ.ศ. 2539 ไดมี้กลุ่มผูก้ระทาํผดิกฎหมายโดยทาํการลกัลอบพ่วงเลขหมายของ

ประชาชนทวัไป ทาํใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ กรมไปรษณียโ์ทรเลขไดมี้หนงัสือถึงอธิบดี

กรมตาํรวจในสมยันนั ขอใหด้าํเนินการเกียวกบัการลกัลอบพ่วงเลขหมายของประชาชน ซึงการดกั
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รับความถีวิทยขุองเครืองโทรศพัทร์ะบบรวงผงึใหท้ราบหมายเลข (เบอร์) โทรศพัท์เคลือนทีระบบ

รวงผงึเพือนาํไปใชก้บัเครืองโทรศพัท์เครืองอืนจะเป็นความผิดฐานดกัรับไวซึ้งข่าววิทยุคมนาคม 

ซึงมิได้มุ่งหมายเพือประโยชน์สาธารณะหรือทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือ

ประชาชน ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ78 ซึงหากการดักรับความถีวิทยุ

ดงักล่าวทาํการดักรับโดยใช้เครืองรับความถีวิทยุแลว้จะเป็นความผิดฐานมีและใช้เครืองวิทยุ

คมนาคมโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตตามมาตรา 679 อีกกระทงหนึง80 

จากลกัษณะดงักล่าว การลกัลอบพ่วงหมายเลขโทรศพัท์มีวตัถุประสงค์เพือดาํเนินการ

ใชค้ลืนโทรศพัทใ์นทางธุรกิจและก่อใหเ้กิดผลเสียแก่ผูเ้ป็นเจา้ของหมายเลขโทรศพัท์ทีถูกลกัลอบ

พ่วงให้ต้องชาํระค่าบริการการใช้โทรศพัท์เป็นจาํนวนเงินสูง โดยผูล้กัลอบส่วนใหญ่ไม่ได้มี

วตัถุประสงคเ์พือทราบถึงการสนทนาของขอ้ความเกียวกบัการลกัลอบพ่วงหมายเลขโทรศพัท ์

อยา่งไรก็ตาม คลืนความถีโทรศพัทด์งักล่าว หากมีเครืองรับสญัญาณยอ่มสามารถรับฟัง

ขอ้ความทีมีการส่งผา่นทางเครืองรับโทรศพัท์ได ้ซึงก็เป็นการดกัฟังการสนทนาซึงไม่มีสิทธิทีจะ

กระทาํไดย้อ่มเป็นความผดิตามมาตรา 17 เช่นเดียวกนั 

5)  พระราชบญัญติัสภาความมนัคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502 

ให้สภาความมนัคงแห่งชาติมีหน้าทีให้คาํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในเรืองเกียวกับ

นโยบายต่างประเทศและนโยบายการทหารกบัการเศรษฐกิจและอืน ๆ อนัเกียวกับความมนัคง

แห่งชาติ 

6)  พระราชบญัญติัป้องและปราบปรามยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2519 แกไ้ขเพิมเติม 

(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2545 

มาตรา 14 จตัวา บญัญติัว่าในกรณีทีมีเหตุอนัควรเชือว่า เอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารอืน

ใดซึงส่งทางไปรษณีย ์โทรเลข โทรศพัท์ คอมพิวเตอร์ เครืองมือ หรืออุปกรณ์ในการสือสารสือ

                                                   
78 พระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม พ.ศ. 2498 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2535 บญัญติัว่าผูใ้ดฝ่าฝืน

มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 17 มีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสีหมืนบาทหรือจาํคุกไม่เกินสองปีหรือทงั

จาํทงัปรับ 
79 พระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม พ.ศ. 2498 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2535 บญัญติัว่าผูใ้ดฝ่าฝืน

มาตรา 6 มาตรา 11 หรือมาตรา 16 มีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือจาํคุกไม่เกินห้าปีหรือ

ทงัจาํทงัปรับ  

80 จาก  รวมคาํสัง ระเบียบ ข้อบงัคับ และหนังสือในการสอบสวนคดีอาญา  (น.143-144),  โดย  

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ กองวิชาการ, 2543,  กรุงเทพฯ : บริษทั วิศิษฎส์รอรรถ (ฝ่ายการพิมพ)์. 

DPU



49 

 

 
 

อิเล็กทรอนิกส์ หรือสือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใชห้รือาจถูกใช้เพือประโยชน์ในการ

กระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติด เจา้พนกังานซึงไดรั้บอนุมติัจากเลขาธิการเป็นหนงัสือจะยนืคาํขอ

ฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาเพือมีคาํสั งอนุญาตให้เจา้พนักงานไดม้าซึงขอ้มูลข่าวสาร

ดงักล่าวได ้

การอนุญาตตามวรรคหนึงใหอ้ธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิ

ส่วนบุคคลหรือสิทธิอืนใดประกอบกบัเหตุผลและความจาํเป็นดงัต่อไปนี 

(1)  มีเหตุอนัควรเชือว่ามีการกระทาํความผิดหรือจะมีการกระทาํความผิดเกียวกบัยา

เสพติด 

(2)  มีเหตุอนัควรเชือว่าจะไดข้อ้มลูข่าวสารเกียวกบัการกระทาํความผิดเกียวกบัยาเสพ

ติดจากการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารดงักล่าว 

(3)  ไม่อาจใชว้ิธีการอืนใดทีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได ้

การอนุญาตตามวรรคหนึงให้อธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาสั งอนุญาตไดค้ราวละไม่เกิน

เกา้สิบวนัโดยกาํหนดเงือนไขใด ๆ ก็ได ้และใหผู้เ้กียวขอ้งกบัขอ้มลูข่าวสารในสิงสือสารตามคาํสั ง

ดงักล่าวจะตอ้งใหค้วามร่วมมือเพือให้เป็นไปตามความในมาตรานี ภายหลงัทีมีคาํสั งอนุญาตหาก

ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าเหตุผลความจาํเป็นไม่เป็นไปตามทีระบุหรือพฤติการณ์เปลียนแปลงไป อธิบดี

ผูพิ้พากษาศาลอาญาอาจเปลียนแปลงคาํสงัอนุญาตไดต้ามทีเห็นสมควร 

เมือเจ้าพนักงานไดด้าํเนินการตามทีได้รับอนุญาตแลว้ให้รายงานการดาํเนินการให้

อธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาทราบ 

บรรดาข้อมูลข่าวสารทีได้มาตามวรรคหนึงให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์ในการ

สืบสวนและใช้เป็นพยานหลกัฐานในการดาํเนินคดีเท่านัน ทังนี ตามระเบียบทีคณะกรรมการ

กาํหนด 

กฎหมายฉบับนีให้อาํนาจในการดักฟังสือทีส่งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทรเลข 

เครืองมือ หรืออุปกรณ์ในการสือสารสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ซึง

เป็นการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร และรวมถึงคอมพิวเตอร์ซึงเป็นการยกเวน้หลกัการในร่างพระบญัญติั

ว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ทีมีการห้ามดักรับข้อมูลทีมีการส่งผ่านข้อมูลจราจร

คอมพิวเตอร์ เฉพาะการกระทาํความผิดเกียวกับยาเสพติดซึงไม่ใช่ทุกฐานความผิด แต่เป็นการ

กาํหนดเฉพาะฐานความผดิทีสาํคญัซึงไม่รวมความผดิฐานเสพ ครอบครอง โดยเนน้หนกัไปในเรือง

ของลกัษณะข่ายงานทีสาํคญัมีการรวมตวัเป็นองคก์ารอาชญากรรม 
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การร้องขอใหมี้การดกัฟังเป็นการร้องขอจากเจา้หนา้ทีทีมีอาํนาจจบักุมเกียวกบัความผดิ

ยาเสพติดโดยตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐาน พฤติการณ์แห่งคดี ประวติับุคคล ความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

ข่ายงานหรือองคก์รต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. เพืออนุมติัให้มีการดกัฟัง และตอ้งมีรายละเอียดเกียวกบั

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ ซึงตอ้งเสียใหก้บัหน่วยงานบริการทางโทรศพัท์ในการติดตงัเครืองรับ

สญัญารณทางโทรศพัทห์รือทีส่งทางอืนใด กาํหนดระยะเวลา โดยเลขาธิการ ป.ป.ส. จะกลนักรอง

ขอ้มลูเอกสารทีมีการร้องขอก่อนทีจะอนุมติั 

เมือไดรั้บการอนุมติัแลว้ เจ้าหน้าทีทีร้องขอก็จะตอ้งไปดาํเนินการร้องขอต่ออธิบดีผู ้

พิพากษาศาลอาญาเพืออนุญาตใหด้กัฟัง ซึงการอนุญาตก็คงพิจารณาจากความเห็นในการอนุมติัของ

เลขาธิการ ป.ป.ส. อยา่งไรก็ตาม การอนุญาตใหด้กัฟังเป็นระยะเวลาเท่าไรเป็นดุลพินิจของอธิบดีผู ้

พิพากษาศาลอาญาในการสงัซืออาจสั งให้ตามคาํร้องขอและตามระยะเวลาทีกฎหมายให้สูงสุดไม่

เกิน 90 วนั และเมือครบกาํหนดระยะเวลาแลว้ หากการสืบสวนยงัไม่ประสบผลสาํเร็จเจา้หน้าทีผู ้

ร้องขอก็ร้องขอต่ออธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาอนุญาตอีกเป็นคราว ๆ ไป แต่ไม่เกินคราวละ 90 วนั 

โดยอธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาจะอนุญาตใหน้อ้ยกว่าทีร้องขอมาได ้

ขอ้มูลทีได้จากการเข้าถึงข้อมูลจะมีการเก็บรักษาและใชป้ระโยชน์ในการสืบสวน

ในทางคดีและเป็นพยานหลกัฐานในศาล โดยสาํนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานกลางในการเก็บ

รักษาขอ้มลูเพือประโยชน์แห่งกฎหมายฉบบันี นอกจากนันในกฎหมายไดบ้ญัญติัให้มีระเบียบใน

การดาํเนินตามมาตรานีไวโ้ดยไดก้าํหนดเป็นระเบียบคณะกรรมการ ซึงไดมี้การร่างเป็นระเบียบ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยากเสพติดว่าด้วยการได้มาการใชป้ระโยชน์และการเก็บ

รักษาขอ้มลูข่าวสาร พ.ศ. 2545 

กฎหมายฉบบันี มีลกัษณะทีมีการพฒันาใหมี้ความกา้วหนา้ทนักบัเทคโนโลยีทีไม่หยุด

อยู่กับที เพือให้สามารถยบัยงัอาชญากรรมทีมีลกัษณะเครือข่าย องค์กรอาชญากรรมโดยอาศยั

เทคโนโลยทีีลาํสมยัในการรวบรวมพยานหลกัฐาน และขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัพฤติการณ์แห่งคดีให้

สามารถทาํลายปราบปรามอาชญากรรมทีเกียวขอ้งกบัยาเสพติดได ้

สาํหรับการดกัฟังขอ้มูลข่าวสารทีไม่ใช่เกียวกบัความผิดยาเสพติด การขออนุมติัและ

การอนุญาตก็ไม่สามารถกระทาํได้แต่ก็มีประเด็นปัญหาว่า หากการอนุญาตให้ดักฟังในเรือง

ความผิดเกียวกบัยาเสพติดแลว้และมีข้อมูลข่าวสารทีได้จากการดกัฟังเป็นการกระทาํความผิด

ประเภทอืนนอกจากความผิดเกียวกับยาเสพติข้อมูลข่าวสารทีได้รับจากการดกัฟังนัน สามารถ

นํามาใช้เป็นพยานหลักฐานลงโทษกลุ่มอาชญากรรมทีกระทาํผิดประเภทอืนได้หรือไม่ มี

ขอ้พิจารณาในการนาํขอ้มลูข่าวสารไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงันี 
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ความเห็นแรก 

1)  กฎหมายนีเป็นกฎหมายอาญา การตีความจึงต้องตีความตามถอ้ยคาํตามตวัอกัษร 

การตีความในทางขยายความจึงไม่สมารถกระทาํได ้

2)  ขอ้มลูข่าวสารทีไดรั้บก็ไม่สามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในศาลได ้เพราะจะถือว่า

เป็นการไดพ้ยานหลกัฐานมาโดยไม่ชอบ เนืองจากเป็นความผดิอืนทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติันี 

3)  ขอ้มลูข่าวสารทีไดรั้บสามารถนาํไปใชเ้ป็นข่าวสารในการสืบสวนสอบสวนเกียวกบั

การกระทาํความผดิประเภทนนั ตามทีไดรั้บจากการดกัฟัง อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลข่าวสารเช่นว่านัน

จะตอ้งไม่กล่าวอา้งว่าเป็นการไดม้าจากการดกัฟังตามพระราชบญัญติันี 

4)  พยานหลกัฐานทีนาํมาใชเ้พือลงโทษ อาจตอ้งใชฐ้านขอ้มูลตามขอ้ 3) เพือสืบสวน

สอบสวนหาพยานหลกัฐานแวดลอ้มอืน รวมทังต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนประการอืน 

นอกจากการดกัฟังในการใหไ้ดข้อ้มูลข่าวสารเพือใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการดาํเนินคดีและการ

พิจารณาในศาล 

ดังนัน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจํากัดเฉพาะความผิดเกียวกับยาเสพติด เท่านัน 

พยานหลกัฐานอืนทีไดรั้บจึงไม่สามารถนาํมาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในคดีได ้

ความเห็นทีสอง 

1)  วตัถุประสงคข์องการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมเป็นความสาํคญัหลกัใน

การดาํรงอยู่อย่างสงบสุขของสังคมและประชาชน แมว้่าขอ้มูลทีไดรั้บจากการเขา้ถึงขอ้มูลจะไม่

เกียวขอ้งกบัยาเสพติด แต่เป็นอาชญากรรมประเภทอืนก็ตาม ขอ้มลูข่าวสารทีไดรั้บมาก็ถือว่าไดม้า

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

2)  กลุ่มเครือข่ายอาชญากรรมหรือองค์กรอาชญากรรม การดาํเนินงานคงไม่ได้

ดาํเนินการเฉพาะเรืองยาเสพติดอยา่งเดียว อาจมีการดาํเนินการประเภทอืน เช่น การคา้หญิงและเด็ก 

การลกัลอบคา้อาวุธ การก่อการร้าย การลกัลอบขนสิงของผิดกฎหมาย (สัตวส์งวน) การฟอกเงิน 

หรือความผิดเกียวกับความมนัคงแห่งราชอาณาจักรหรือเศรษฐกิจของประเทศ ซึงหากขอ้มูล

ข่าวสารทีไดรั้บจาํกดัเพียงยาเสพติด การดาํเนินการเพือปราบปรามอาชญากรรมของกลุ่มเครือข่าย

อาชญากรรมหรือองคก์รอาชญากรรมก็จะกระทาํไม่ได ้

3)  การทีได้รับข้อมูลข่าวสารจากการเข้าถึงข้อมูล หากเจ้าหน้าทีรู้ว่ามีการกระทํา

ความผิดประเภทอืนนอกจากยาเสพติด แล้วไม่ดําเนินการเพือให้ได้พยานหลักฐานในการ

ปราบปรามอาชญากรรมก็อาจตอ้งรับผดิในฐานละเวน้ต่อหน้าที ซึงก็ไม่อาจจะปฏิเสธความรับผิด

ทางอาญาและทางวินยัได ้
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ดังนัน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีได้รับ หากไม่เ กียวข้องกับยาเสพติด หรือมี

ความสมัพนัธก์บัยาเสพติดก็สามารถนาํขอ้มลูข่าวสารทีไดรั้บมาใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินคดีและ

รับฟังเป็นพยานหลกัฐานในศาลได ้

7)  พระราชบญัญติัข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528 

มาตรา 3 และ 4 ไดใ้หอ้าํนาจสาํนกัข่าวกรองแห่งชาติปฏิบติังานการข่าวกรองทางการ

สือสารซึงเป็นการใช้เทคนิคและดําเนินกรรมวิ ธีทางเครืองมือสือสารด้วยการดักรับการ

ติดต่อสือสารทางสญัญาณวิทยเุพือใหม้าซึงข่าวเกียวกบัความเคลือนไหวของต่างชาติหรือองค์การ

ก่อการร้ายทีอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความมนัคงชาติได ้แต่เนืองจากการดกัฟังทางโทรศพัท์

มิใช่การติดต่อสือสารผา่นสญัญาณวิทย ุดงันนั จึงไม่อาจนาํกฎหมายข่าวกรองแห่งชาตินีมาปรับใช้

กบัเรืองการดกัฟังทางโทรศพัท ์

8)  พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 46 บญัญติัไวว้่า “ในกรณีทีมีเหตุอนัควรเชือไดว้่าบญัชีลกูคา้ของสถาบนัการเงิน

เครืองมือหรืออุปกรณ์ในการสือสาร หรือเครืองคอมพิวเตอร์ใด ถกูใชห้รืออาจถูกใชเ้พือประโยชน์

ในการกระทาํความผดิฐานฟอกเงิน พนกังานเจา้หนา้ทีซึงเลขาธิการมอบหมายเป็นหนงัสือจะยืนคาํ

ขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพือมีคาํสงัอนุญาตให้พนักงานเจา้หน้าทีเขา้ถึงบญัชีขอ้มูลทางการสือสาร 

หรือขอ้มลูคอมพิวเตอร์เพือใหไ้ดม้าซึงขอ้มลูดงักล่าวนนัก็ได ้

ในกรณีตามวรรคหนึง ศาลจะสงัอนุญาตใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีผูย้นืคาํขอดาํเนินการโดย

ใชเ้ครืองมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ตามทีเห็นสมควรก็ได ้แต่ทงันีใหอ้นุญาตไดค้ราวละไม่เกินเกา้สิบวนั 

เมือศาลไดส้ั งอนุญาตตามความในวรรคหนึงหรือวรรคสองแลว้ ผูเ้กียวขอ้งกบับญัชี

ขอ้มูลทางการสือสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคาํสั งดังกล่าว จะต้องให้ความร่วมมือเพือให้

เป็นไปตามความในมาตรานี” 

ในกฎหมายฟอกเงินการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารจาํกดัเพียงบญัชีลูกคา้ของสถาบนัการเงิน

เครืองมือหรืออุปกรณ์ในการสือสาร หรือเครืองคอมพิวเตอร์ถูกใชห้รืออาจถูกใชเ้พือประโยชน์ใน

การกระทาํความผดิฐานฟอกเงิน ซึงเกียวกบัมลูฐานความผดิ 21 มลูฐานความผดิ 

การดาํเนินการเกียวกบัการเขา้ถึงขอ้มลูพนกังานเจา้หนา้ทีนนั มีลกัษณะดงันี 

1) ต้องมีการดาํเนินการสั งให้ตรวจสอบทรัพยสิ์นของบุคคลทีจะเข้ามาถึงขอ้มูล

ข่าวสารบญัชีหรือคอมพิวเตอร์แลว้ หรือมีบุคคลอืนทีเกียวขอ้งเพือให้ทราบถึงขอ้มูลข่าวสาร บญัชี 

หรือ คอมพิวเตอร์ ทีมีความสมัพนัธก์บัผูที้ถกูตรวจสอบทรัพยสิ์นนนั หรือ 
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2) มีเหตุอนัควรเชือว่ามีการกระทาํความผิดฐานฟอกเงินก็สามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารบญัชีหรือคอมพิวเตอร์ได ้

3)  ต้องได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ปปง . โดยยืนต่อศาลแพ่งซึงต้องมี

พยานหลกัฐานสนบัสนุนเพียงพอใหเ้ขา้เหตุอนัควรเชือดว้ย 

4) ศาลแพ่งเป็นผูอ้นุญาตในการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร บญัชี หรือคอมพิวเตอร์ครังละ

ไม่เกิน 90 วนั 

5) ขอ้มลูข่าวสาร บญัชี หรือคอมพิวเตอร์ ทีไดรั้บสามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานใน

ศาลได ้

จากบทบัญญติัของกฎหมายตามทีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า ประเทศไทย

ไม่ไดใ้ห้อาํนาจในการดักฟังไวช้ดัเจน จะมีก็เฉพาะแต่การดักฟังในเรืองเกียวกบัยาเสพติด และ

เกียวกบัความผดิฐานฟอกเงินเท่านนั ซึงทงัสองบทบญัญติัดงักล่าว อารัมภบทของกฎหมายทงัสอง

ฉบบัก็อา้งว่าเป็นกฎหมายทีกระทบเกียวกบัสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

ขอ้เปรียบเทียบมาตรา 14 จตัวา ของพระราชบญัญติัป้องและปราบปรามยาเสพติดให้

โทษ พ.ศ. 2519 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2545 และมาตรา 46 พระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีดงันี 

ขอ้เหมือนกนั คือ 

1)  เป็นการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร (ดกัฟัง) เหมือนกนั โดยไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะโทรศพัท์

แต่รวมถึงเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์อืนดว้ย 

2)  ตอ้งขอศาลในการอนุญาต 

3)  สามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในศาลได ้

4)  จาํกดัความผดิเฉพาะไวต้ามทีกฎหมายบญัญติั 

5)  ระยะเวลาในการอนุญาตครังละ 90 วนั 

6)  หน่วยงานใหบ้ริการเกียวกบัขอ้มลูข่าวสารตอ้งใหค้วามร่วมมือ 

ขอ้แตกต่าง คือ 

1) การร้องขอเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 14 จตัวา ตอ้งได้รับการอนุมติัของ

เลขาธิการ ป.ป.ส.ก่อนซึงเป็นการกลนักรองอยา่งละเอียดไวก่้อนประการหนึงเป็นการคุม้ครองสิทธิ

เสรีภาพส่วนบุคคลไม่ใหเ้กิดการกระทบกระเทือนในความเป็นส่วนตวั ส่วนมาตรา 46 เลขาธิการ 

ปปง. มอบหมายพนกังานเจา้หนา้ทีในการยนืคาํร้องขอเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร บญัชี และคอมพิวเตอร์ 
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2) ในมาตรา 14 จตัวา อธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาเป็นอนุญาต ส่วนมาตรา 46 ศาล

แพ่งเป็นผูอ้นุญาตซึงอาจจะเป็นผูพิ้พากษาคนใดก็ไดใ้นศาลแพ่ง 

3) การเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 14 จตัวา จะมีการเก็บรักษาไวที้สาํนักงาน 

ป.ป.ส. เพือประโยชน์ในการสืบสวน ดาํเนินคดี หรือใชป้ระโยชน์ซึงจะเป็นขอ้มลูกลางทีหน่วยงาน

ทีเกียวขอ้งสามารถใชป้ระโยชน์ทีไดจ้ากการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้ส่วนมาตรา 46 ไม่ไดมี้การ

กาํหนดถึงการเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร บัญชี หรือคอมพิวเตอร์เพือในการใช้ประโยชน์แก่

หน่วยงานอืน 

4) มาตรา 14 จตัวา กาํหนดให้มีระเบียบตามทีคณะกรรมการกาํหนด คือ ระเบียบ

คณะกรรมการซึงไดมี้ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดว่าดว้ยการไดม้า การ

ใชป้ระโยชน์และการเก็บรักษาขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2545 โดยกาํหนดเงือนไขการปฏิบติั การเก็บ

รักษา การใชป้ระโยชน์ขอ้มลูข่าวสาร ส่วนมาตรา 46 ไม่มีระเบียบเกียวกบัการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

บญัชี หรือคอมพิวเตอร์ 

5) มาตรา 14 จตัวา บญัญติัถึงเหตุผลและความจาํเป็นทีชดัเจนซึงเป็นองค์ประกอบที

สาํคญัเพือป้องกนัการกระทบสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ส่วนมาตรา 46 บญัญติัเพียงเหตุอนัควรเชือ 

ซึงไม่มีขอ้กาํหนดทีเป็นหลกัเกณฑแ์ละเป็นการใชดุ้ลพินิจอยา่งกวา้งขวาง 

9)  พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  

มาตรา 25 บญัญติัว่า “ในกรณีทีมีเหตุอนัควรเชือไดว้่า เอกสารหรือขอ้มลูข่าวสารอืนใด

ซึงส่งทางไปรษณีย ์โทรเลข โทรศพัท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ในการสือสาร สืออิเล็ก

โทรนิกส์ หรือสือทางเทคโนโลยสีารสนเทศใด ถูกใชห้รืออาจถูกใช ้เพือประโยชน์ ในกาํรกระทาํ

ความผดิทีเป็นคดีพิเศษ พนกังานสอบสวนคดีพิเศษซึงไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีเป็นหนังสือ จะยืนคาํ

ขอต่ออธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาเพือมีคาํสั งอนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดม้าซึงขอ้มูล

ข่าวสารดงักล่าวก็ได ้ 

การอนุญาตตามวรรคหนึง ใหอ้ธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิ

ส่วนบุคคลหรือสิทธิอืนใดประกอบกบัเหตุผลและความจาํเป็นดงัต่อไปนี  

(1)  มีเหตุอนัควรเชือว่ามีการกระทาํความผิดหรือจะมีการกระทาํความผิดทีเป็นคดี

พิเศษ  

(2)  มีเหตุอนัควรเชือว่าจะไดข้อ้มลูข่าวสารเกียวกบักาํรกระทาํความผิดทีเป็นคดีพิเศษ

จากการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารดงักล่าว  

(3) ไม่อาจใชว้ิธีการอืนใดทีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได ้ 
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การอนุญาตตามวรรคหนึง ใหอ้ธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาสั งอนุญาตไดค้ราวละไม่เกิน

เกา้สิบวนัโดยกาํหนดเงือนไขใด ๆ ก็ได ้และใหผู้เ้กียวขอ้งกบัขอ้มลูข่าวสารในสิงสือสารตามคาํสั ง

ดงักล่าวจะตอ้งให้ความร่วมมือเพือให้เป็นไปตามขอ้ความในมาตรานี ภายหลงัทีมีคาํสั งอนุญาต

หากปรากฏขอ้เท็จจริงว่าเหตุผลความจาํเป็นไม่เป็นไปตามทีระบุหรือพฤติการณ์เปลียนแปลงไป 

อธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาอาจเปลียนแปลงคาํสงัอนุญาตไดต้ามทีเห็นสมควร  

เมือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดด้าํเนินการตามทีไดรั้บอนุญาตแลว้ให้รายงานการ

ดาํเนินการใหอ้ธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาทราบ  

บรรดาขอ้มลูข่าวสารทีไดม้าตามวรรคหนึง ใหเ้ก็บรักษาเฉพาะขอ้มลูข่าวสารทีเกียวกบั

การกระทาํความผิดทีเป็นคดีพิเศษซึงไดรั้บอนุญาตตามวรรคหนึง และให้ใชป้ระโยชน์ในการ

สืบสวนหรือใชเ้ป็นพยานหลกัฐานเฉพาะในการดาํเนินคดีพิเศษดงักล่าวเท่านนั ส่วนขอ้มูลข่าวสาร

อืนใหท้าํลายเสียทงัสิน ทงันี ตามขอ้บงัคบัทีคณะกรรมการคดีพิเศษ กาํหนด”  

เนืองจากข้อมูลข่าวสารทีได้มาตามมาตรา 25 ดังกล่าว เป็นข้อมูลข่าวสารทีมี

วตัถุประสงค์สาํคญัเพือใชป้ระโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามกาํรกระทาํความผิดทีเป็นคดี

พิเศษ และการไดม้าก็ตอ้งเป็นไปตามขนัตอนทีกฎหมายกาํหนดไว ้มาตรา 26 จึงกาํหนดห้ามมิให้

บุคคลใดเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีไดม้าดงักล่าวแลว้ เวน้แต่เป็นขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการกระทาํ

ความผิดทีเป็นคดีพิเศษซึงไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 25 และเป็นการปฏิบติัตามอาํนาจหน้าทีหรือ

ตามกฎหมายหรือตามคาํสงัศาล ทงันี ผูฝ่้าฝืนมีความผดิและไดรั้บโทษตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 39 

ดว้ย 

10)  พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551  

มาตรา 30 บญัญติัว่า “ในกรณีทีมีเหตุอนัควรเชือไดว้่าเอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารอืนใด

ซึงส่งทางไปรษณีย ์โทรเลข โทรศพัท ์โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครืองมือหรืออุปกรณ์ในการสือสาร 

สืออิเล็กทรอนิกส์หรือสือสารสนเทศอืนใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพือประโยชน์ในการกระทาํ

ความผดิฐานคา้มนุษย ์พนกังานเจา้หนา้ทีซึงไดรั้บอนุมติัเป็นหนงัสือจากผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผูว้่าราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี จะยืนคาํขอฝ่ายเดียวต่อศาล

อาญา หรือศาลจงัหวดัทีมีเขตอาํนาจเพือมีคาํสงัอนุญาตให้พนักงานเจา้หน้าทีไดม้าซึงเอกสารหรือ

ขอ้มลูข่าวสารดงักล่าวก็ได ้ทงันี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกาํหนดในขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกา  

การอนุญาตตามวรรคหนึง ให้ศาลพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิ

อืนใด ประกอบกบัเหตุผลและความจาํเป็น ดงัต่อไปนี  

(1)  มีเหตุอนัควรเชือว่ามีกาํรกระทาํความผดิหรือจะมีการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์ 
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(2) มีเหตุอนัควรเชือว่าจะไดข้อ้มูลข่าวสารเกียวกบักาํรกระทาํความผิดฐาน คา้มนุษย ์

จากการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารดงักล่าว  

(3) ไม่อาจใชว้ิธีการอืนใดทีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได ้ 

การอนุญาตตามวรรคหนึง ให้ศาลสั งอนุญาตไดค้ราวละเกา้สิบวนั โดยจะกาํหนด

เงือนไขใด ๆ ก็ได ้ และให้ผูเ้กียวขอ้งกบัเอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารตามคาํสั งดงักล่าว ให้ความ

ร่วมมือเพือให้เป็นไปตามความในมาตรานี ภายหลงัทีมีคาํสั งอนุญาต หากปรากฏขอ้เท็จจริงว่า

เหตุผลความจําเป็นไม่เป็นไปตามทีระบุหรือพฤติการณ์เปลียนแปลงไป ให้ศาล มีอาํนาจ

เปลียนแปลงคาํสงัอนุญาตไดต้ามทีเห็นสมควร  

ในการดาํเนินการตามคาํสงัของศาล ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีมีอาํนาจร้องขอให้บุคคลใด

ช่วยเหลือในการปฏิบติัหนา้ทีได ้เมือพนักงานเจา้หน้าทีไดด้าํเนินการตามทีไดรั้บอนุญาตแลว้ ให้

พนกังานเจา้หนา้ทีบนัทึกรายละเอียดผลการดาํเนินการนนั และให้ส่งบนัทึกนันไปยงัศาลทีมีคาํสั ง

โดยเร็ว  

บรรดาเอกสารหรือขอ้มลูข่าวสารทีไดม้าตามวรรคหนึง ใหเ้ก็บรักษาหรือใชป้ระโยชน์

ในการสืบสวนและใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการดาํเนินคดีความผิดฐานคา้มนุษยเ์ท่านัน ทงันี ตาม

ระเบียบทีรัฐมนตรีกาํหนด”  

พระราชบญัญติัฉบบันีให้อาํนาจพนักงานเจา้หน้าทีในการให้ไดม้าซึงเอกสาร ขอ้มูล

ข่าวสารซึงส่งทางไปรษณีย ์โทรเลข โทรศพัท ์โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครืองมือหรืออุปกรณ์ในการ

สือสารสืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยการของอนุญาตจากศาล ซึงศาลจะอนุญาตไดค้ราวละไม่เกิน 90 วนั 

แต่บรรดาข้อมูลข่าวสารทีได้มาจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการสืบสวนและใช้เป็น

พยานหลกัฐานเฉพาะในความผดิฐานคา้มนุษยเ์ท่านนั 

11)  พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้ม

ชาติ พ.ศ. 2556 

มาตรา 17 ในกรณีทีมีเหตุอนัควรเชือว่า เอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารซึงส่งทางไปรษณีย ์

โทรเลข โทรศพัท ์โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครืองมือ หรืออุปกรณ์ในการสือสาร สืออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสือทางเทคโนโลยใีด ถกูใชห้รืออาจถกูใช ้เพือใหไ้ดรั้บประโยชน์จากการกระทาํความผิดฐาน

มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ พนักงานสอบสวนซึงไดรั้บอนุมติัจากอยัการสูงสุด ผู ้

บญัชาการตาํรวจแห่งชาติหรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี อาจยืนคาํขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู ้

พิพากษาศาลอาญาเพือมีคาํสงัอนุญาตใหไ้ดม้าซึงเอกสารหรือขอ้มลูข่าวสารดงักล่าวก็ได ้
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การอนุญาตตามวรรคหนึง ให้พิจารณาผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอืนใด

ประกอบเหตุผลและความจาํเป็นดงัต่อไปนี 

(1)  มีเหตุอนัควรเชือว่ามีการกระทาํความผิดหรือจะมีการกระทาํความผิดฐานมีส่วน

ร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 

(2)  มีเหตุอนัควรเชือว่าจะไดข้อ้มลูข่าวสารเกียวกบัการกระทาํความผิดฐานมีส่วนร่วม

ในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติจากการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารดงักล่าว 

(3)  ไม่อาจใชว้ิธีการอืนใดทีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได ้

การอนุญาตตามวรรคหนึง ใหอ้ธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาสั งอนุญาตไดค้ราวละไม่เกิน

เกา้สิบวนั โดยกาํหนดเงือนไขใด ๆ ก็ได ้และให้ผูที้เกียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารในสิงทีสือสารตาม

คาํสงัดงักล่าว จะตอ้งใหค้วามร่วมมือเพือใหเ้ป็นไปตามความในมาตรานี ภายหลงัทีมีคาํสั งอนุญาต 

หากปรากฏขอ้เท็จจริงว่าเหตุผลความจาํเป็นไม่เป็นไปตามทีระบุหรือพฤติการณ์เปลียนแปลงไป 

อธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาอาจเปลียนแปลงคาํสั งอนุญาตหรือขยายระยะเวลาอนุญาตได้ตามที

เห็นสมควร เมือพนกังานสอบสวนไดด้าํเนินการตามทีไดรั้บอนุญาตแลว้ ใหร้ายงานการดาํเนินการ

ใหอ้ธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาทราบ 

บรรดาข้อมูลทีได้มาตามวรรคหนึง ให้เก็บรักษาเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกียวกับการ

กระทาํความผิดซึงไดรั้บอนุญาตตามวรรคหนึงและให้ใช้ประโยชน์ในการสืบสวน หรือใชเ้ป็น

พยานหลกัฐานเฉพาะในการดาํเนินคดีดงักล่าวเท่านัน ส่วนขอ้มูลข่าวสารอืนให้ทาํลายเสียทงัสิน 

ทงันี ตามขอ้บงัคบัทีอยัการสูงสุดกาํหนด 

มาตรา 18 หา้มมิใหบุ้คคลใดทีดาํเนินการตามมาตรา 17 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีไดม้า

เวน้แต่เป็นขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัการกระทาํความผดิฐานมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 

ซึงไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 17 และเป็นการปฏิบัติตามอาํนาจหน้าทีหรือตามกฎหมายหรือตาม

คาํสงัศาล 

12)  ร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

 ในร่างพระราชบญัญติันี เป็นการกาํหนดถึงการกระทาํความผดิทีเป็นการดกัรับ เขา้ถึง

ขอ้มูล หรือกระทาํการมิชอบด้วยประการอืนใดเกียวกับข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล

เกียวกบัความมนัคงของรัฐ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ความมนัคงทางเศรษฐกิจหรือการคลงั

ของประเทศหรือของหน่วยงานของรัฐทีมีความสาํคญัเป็นพิเศษเพือใชบ้ังคบัการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ซึงไม่ไดใ้หอ้าํนาจแก่เจา้หนา้ทีเพือร้องขอในการอนุญาตต่อหน่วยงานทีดูแลหรือศาลใน

การเขา้ถึงขอ้มลู การดกัรับ หรือการกระทาํประการอืนไวเ้ลย 
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โดยมาตรา 3 กาํหนดว่าระบบคอมพิวเตอร์ หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ที

เชือมการทาํงานเขา้ดว้ยกนัโดยไดมี้การกาํหนดชุดคาํสงัและแนวทางปฏิบติังานให้อุปกรณ์หรือชุด

อุปกรณ์ทาํหนา้ทีประมวลผลขอ้มลูโดยอตัโนมติั 

ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ หมายความว่า ขอ้มลู ขอ้ความ หรือชุดคาํสงัทีอยูใ่นสภาพทีระบบ 

คอมพิวเตอร์ประมวลผลได ้

ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หมายความว่า ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ทีเกิดขึนจากระบบ

คอมพิวเตอร์อนัเป็นส่วนหนึงของการติดต่อสือสาร ซึงแสดงถึงแหล่งกาํเนิด ต้นทาง ปลายทาง 

เสน้ทาง เวลา วนัที ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการติดต่อสือสาร

นนั 

มาตรา 5 ผูใ้ดเข้าถึงโดยมิชอบซึงระบบคอมพิวเตอร์ทีมีวิธีการป้องกันการเข้าถึง

โดยเฉพาะและมิไดมี้ไวเ้พือตน ตอ้งระวางโทษ 

มาตรา 6 ผูใ้ดเข้าถึงโดยมิชอบซึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ทีมีวิธีการป้องกันการเข้าถึง

โดยเฉพาะและมิไดมี้ไวส้าํหรับตนทีเก็บหรือส่งโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตอ้งระวางโทษ 

มาตรา 7 ผูใ้ดกระทาํการใด ๆ โดยมิชอบดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือล่วงรู้หรือ

ดกัรับไวซึ้งขอ้มลูคอมพิวเตอร์ของผูอื้นทีอยูร่ะหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ ตอ้งระวางโทษ 

มาตรา 8 ผูใ้ดกระทาํโดยมิชอบดว้ยการลบ ทาํให้เสียหาย ทาํลาย ทาํให้ไร้ประโยชน์ 

แกไ้ขเปลียนแปลง หรือเพิมเติมขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอื้นทงัหมดหรือแต่บางส่วน ตอ้งระวาง

โทษ 

มาตรา 9 ผูใ้ดกระทาํโดยมิชอบดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการรบกวนการทาํงานของ

ระบบคอมพิวเตอร์ ตอ้งระวางโทษ 

มาตรา 10 ถา้ความผดิมาตรา 5 ถึงมาตรา 9 เป็นกระทาํการทีเกียวกบัความมนัคงของรัฐ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ความมนัคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ หรือของ

หน่วยงานของรัฐทีมีความสาํคญัเป็นพิเศษเพือใชบ้งัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมาย ผูก้ระทาํตอ้ง

ระวางโทษหนกักว่าทีบญัญติัไวใ้นมาตรานนั ๆ กึงหนึง 

ผูใ้ดตระเตรียมเพือกระทาํความผิดหรือพยายามกระทาํผิดตามวรรคหนึง ตอ้งระวาง

โทษเช่นเดียวกบัผูก้ระทาํความผดิ 

มาตรา 11 ผูใ้ดเพือกระทาํความผดิมาตรา 5 ถึงมาตรา 10 มีไวค้รอบครอง ผลิต แจกจ่าย 

ขาย เสนอขาย แลกเปลียน เสนอแลกเปลียน ซือ ใช้ มีไว ้เพือใช้ ส่งออกไปหรือนําเข้าไป

ราชอาณาจกัรซึงสิงต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 
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(1)  อุปกรณ์ รวมถึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ซึงออกแบบหรือดดัแปลงขึนเป็นการเฉพาะ 

(2)  รหสัผา่น รหสัการเขา้ถึง หรือขอ้มลูใดในลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเพือให้เขา้ถึงระบบ

คอมพิวเตอร์ตอ้งระวางโทษ 

เมือพิจารณาจากบทบญัญติัของกฎหมายแต่ละฉบบั ก็ยงัไม่อาจยนืยนัไดว้่ามีหน่วยงาน

ใดทีจะมีการดักฟังทีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การดักฟังอาจเป็นมาตรการหนึงเพือให้ได้

พยานหลกัฐาน แมแ้ต่ในเรืองเกียวกบัความมนัคง การต่อตา้นข่าวกรอง ก็มีกระบวนการหาข่าว

โดยเฉพาะและเทคนิคทีให้ไดฐ้านข่าวทีเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ทีจะ

เกิดขึนโดยดาํเนินการเป็นการลบั 

ปัจจุบนัมีหน่วยงานทีมีหนา้ทีรับผดิชอบเกียวกบัการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร ดงันี 

1)  สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

เป็นหน่วยงานทีดูแลเกียวกบัการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร บญัชี และคอมพิวเตอร์โดยผูที้มี

อาํนาจในการร้องขอใหด้กัฟังไดเ้ป็นพนกังานเจา้หนา้ทีทีไดรั้บการแต่งตงัตามกฎหมายฟอกเงิน ซึง

เลขาธิการ ปปง. มอบหมายเป็นหนงัสือใหร้้องขอต่อศาลแพ่งในการมีคาํสั งให้เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

บญัชี และคอมพิวเตอร์ ตามมลูฐานความผดิฐานฟอกเงิน 

ปัจจุบนัมีการร้องขอต่อศาลแพ่งซึงมีคาํสั งอนุญาตให้เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร บญัชี และ

คอมพิวเตอร์แต่ก็ยงัไม่ไดมี้การนาํขอ้มลูหลกัฐานมาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในศาลเพือพิจารณา ซึง

เป็นช่วงทีเริมดาํเนินการ จึงยงัไม่เห็นปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการเกียวกบัพยานหลกัฐานที

ไดรั้บว่าศาลมีมุมมองในการพิจารณาและรับฟังพยานหลกัฐานเพียงใด 

ในกฎหมายฟอกเงิน หากเจา้หน้าทีไม่ได้รับการแต่งตงัเป็นพนักงานเจา้หน้าทีก็ไม่

สามารถจะดาํเนินการเพือขอใหศ้าลสงัอนุญาตไดซึ้งมีวิธีแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยการให้พนักงาน

เจ้าหน้าทีทีได้รับการแต่งตังดาํเนินการแทน อย่างไรก็ตามในสังคมของประเทศไทยคงไม่มี

เจ้าหน้าทีคนใดเอาข่าวสารทีตนรู้ไปให้บุคคลอืนดาํเนินการแทน หากผลงานนันเกิดผลสาํเร็จ

ผลงานก็กลายเป็นของผูอื้นไปแล้ว ดังนัน ช่องทางดังกล่าวจึงไม่สามารถแก้ปัญหาในการ

ปราบปรามการฟอกเงินอยา่งไดผ้ล เพราะเป็นการจาํกดัเพียงพนักงานเจา้หน้าทีทีไดรั้บการแต่งตงั

เท่านนั ปัจจยัหนึงทีเป็นสิงสาํคญั คือ ขอ้มลูข่าวสาร บญัชี และคอมพิวเตอร์ทีไดรั้บก็ไม่มีระบบการ

เก็บรักษาและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานอืน เพือสานประโยชน์ร่วมกันในการ

ปราบปรามองคก์รอาชญากรรมและการฟอกเงิน 

2)  สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
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จากการแก้กฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและมีผลบังคับใช้ในวนัที 1 

ตุลาคม 2545 ซึงในมาตรา 14 จตัวา ไดบ้ญัญติัใหมี้ ระเบียบคณะกรรมการ ดงันนั สาํนกังาน ป.ป.ส.

จึงไดด้าํเนินการออกระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดว่าดว้ยการไดม้าการใช้

ประโยชน์และการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2545 ซึงได้มีการเสนอระเบียบดังกล่าวเพือให้

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ ในวนัที 9 ธนัวาคม 

2545 

ในปัจจุบนั ก็ยงัไม่ไดมี้การใชว้ิธีการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารตามกฎหมายฉบบันี คงตอ้งรอ

ใหมี้การจดัระบบงานภายในของสาํนกังานเพือรองรับระเบียบทีจะออกมาใชบ้งัคบัให้มีมาตรฐาน

และระบบเป็นทียอมรับซึงการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารตามกฎหมายนี พยานหลกัฐานทีไดรั้บมาก็เป็น

พยานหลกัฐานทีชอบดว้ยกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม ขอ้มลูข่าวสารทีไดรั้บสาํนกังาน ป.ป.ส. เป็นผูเ้ก็บ

รักษา ดงันนัหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการปราบปรามยาเสพติดก็สามารถจะใชข้อ้มูลของบุคคลทีมี

การเขา้ถึงขอ้มลูหลกัฐานเพือใชป้ระกอบสาํนวนคดี การสืบสวน การสอบสวน และการพิจารณา

ของศาลได ้ซึงเป็นการใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการปราบปรามยาเสพติดใหไ้ดผ้ลสาํเร็จ 

3)  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติและหน่วยงานทีมีหนา้ทีปราบปรามยาเสพติด 

ตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ใชค้าํว่า “เจา้พนักงาน” ซึงจะเป็นเจ้า

พนกังานใดก็ไดที้มีหนา้ทีในการปราบปรามยาเสพติด เช่น เจา้พนกังาน ป.ป.ส. ทีไดรั้บการแต่งตงั

จากหน่วยงานมีทงัเจา้พนกังานตาํรวจ ทหาร เจา้หนา้ทีสรรพสามิต เจา้หนา้ทีศุลกากร เจา้หนา้ทีฝ่าย

ปกครอง หรือเจา้พนกังานทีมีหนา้ทีในการปราบปรามซึงไม่ใช่เจา้พนักงาน ป.ป.ส. ก็เป็นบุคคลที

สามารถดาํเนินการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารได ้ดงันัน ภายในบทบญัญติัของกฎหมาย จึงไดมี้การให้มี

ความละเอียด รัดกุม และรอบคอบในการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร เลขาธิการ ป.ป.ส. จึงเป็นผูที้มีหน้าที

ในการอนุมติัก่อนทีจะเสนอใหอ้ธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาอนุญาต เพือใหมี้การตรวจสอบ พิจารณา

เหตุตามทีกฎหมายบญัญติัไวแ้ละพฤติการณ์แห่งคดีว่า สมควรใชว้ิธีการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร 

4)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจา้หนา้ทีคดีพิเศษหรือพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ มีลกัษณะ

พิเศษเพือประสิทธิภาพในการสอบสวนหลายประการ มีการเข้าถึงเอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร

ดงักล่าว จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญา เนืองจากการกระทาํ

ดงักล่าวเป็นการกระทาํทีกระทบถึงเสรีภาพในการสือสารถึงกันของประชาชนจึงจาํเป็นตอ้งมี

มาตรการตรวจสอบการใชอ้าํนาจโดยใหศ้าลเป็นองคก์รทีตรวจสอบ81  

                                                   
81 การสอบสวนคดีพิเศษ : กลไกทีทาํให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพ (น. 91). เล่มเดิม. 
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ซึงหน่วยงานเหล่านีจะปฏิบติัหน้าทีตามกฎหมายเฉพาะทีให้อาํนาจไว ้อย่างไรก็ตาม 

หน่วยงานต่าง ๆ นีก็มีหนา้ทีร่วมกนัคือปฏิบติัภารกิจภายใตก้ารสร้างความยุติธรรมและความเป็น

ระเบียบในสังคม แต่ถา้เป็นคดีอาญาทั ว ๆ ไปอาํนาจในการสอบสวนก็ยงัเป็นหน้าทีของเจ้า

พนกังานตาํรวจของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

การดกัฟังเป็นพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มลูข่าวสารชนิดหนึงซึงเป็นการล่วงละเมิดต่อ

สิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัในการสือสารขอ้มูล เนืองจากเป็นการเก็บขอ้มูลการสนทนาระหว่าง

ผูอื้นโดยมิได้รับความยินยอม การดักฟังเกิดขึนมาเป็นเวลายาวนานในหลายประเทศ ในระบบ

กฎหมายคอมมอนลอวข์องประเทศองักฤษ การลกัลอบฟัง (Eavesdropping) ถือเป็นความผิด

เกียวกบัการรบกวน (Nuisance) สาํหรับความหมายของการลกัลอบฟังนัน William Blackstone82 

นิยามว่าหมายถึง การลอบฟังทางกาํแพง หนา้ต่าง หรือช่องทางต่างๆของบา้น แต่เดิมการดกัฟังเป็น

การลกัลอบฟังการสนทนาทางวาจา ซึงบุคคลสามารถหลีกเลียงการดกัฟังโดยตรวจสอบว่าไม่มีผูใ้ด

ลอบฟังอยู ่อยา่งไรก็ตามเมือเทคโนโลยีการสือสารพฒันาขึน การดกัฟังจึงเปลียนรูปแบบไปตาม

ช่องทางการสือสาร ในปี ค.ศ. 1961 ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาไดอ้ธิบายถึงการกระทาํการดกัฟัง โดย

จาํแนกลกัษณะการดกัฟังออกเป็นสองประเภท83 ไดแ้ก่ 

(1)  การดกัฟังซึงกระทาํต่อระบบการสือสาร เช่น การดกัฟังโทรศพัท ์(Wiretap) 

(2)  การดกัฟังการสือสารทีกระทาํทางกายภาพในลกัษณะเดียวกบัการซ่อนตวัเพือแอบ

ฟังการสนทนาในสถานทีต่างๆ (Eavesdrop หรือ Overhear) การดกัฟังลกัษณะนีอาจจาํแนกไดอี้ก

สองกรณี คือ 

1.  การดกัฟังทีมีการบุกรุกทางกายภาพ (Eavesdrop Accomplished by Physical 

Intrusion) และ  

2.  การดักฟังทีใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Eavesdrop Accomplished by 

Electronic Means)  

เนืองจากในปัจจุบนัการเขา้ไปรับรู้ขอ้มูลการสือสารของผูอื้นไม่จาํกดัเฉพาะการ “ดกั

ฟัง” แต่รวมถึงการ “ดกัรับขอ้มูล” การสือสารช่องทางอืน ๆ ดว้ย ดงันัน การดกัฟังอาจจาํแนกได้

สามประเภท84 ดงันี 

                                                   
82 From  Commentaries on the Law of England.  by  Blackstone William, 1769.   
83 From Silverman v. United States - 365 U.S. 505, 1961. 
84 จาก “มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู ้ถูกดักฟังการ

สือสารขอ้มูล,”  โดย  คณาธิป ทองรวีวงศ,์ 2556,  วารสารกระบวนการยติุธรรม, 6 (1), น.2.  
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(1)  การดกัฟังสนทนาดว้ยวาจาระหว่างบุคคลทีสือสารกนัเฉพาะหน้าทางกายภาพ ซึง

เป็นพฤติกรรมอนัมีลกัษณะของการดกัฟังทางกายภาพ (Eavesdrop) อนัอาจจาํแนกเป็นกรณีการดกั

ฟังโดยมิไดใ้ชอุ้ปกรณ์ใด ๆ ช่วย เช่น การทีบุคคลหนึงลอบฟังการสนทนาของผูอื้น และกรณีการ

ดกัฟังโดยใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น การติดตงัเครืองดกัฟังซ่อนไว ้ 

(2)  การดกัฟังการสนทนาดว้ยวาจาระหว่างบุคคลทีสือสารกนัทางโทรศพัท์ อาจแยก

เป็นการดักฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ทีใช้สาย (Wiretap) และการดักฟังการสนทนาทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ซึงไม่ใชส้าย (Wireless) และการดกัฟังการสนทนาทางอิเล็กทรอนิกส์ซึงไม่ใชส้าย 

เช่น ดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัทเ์คลือนที85  

(3)  การดักรับข้อมูลการสนทนาทางสืออิเล็กทรอนิกส  เช่น การสือสารทาง

คอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากพิจารณาจากตวับุคคลผูก้ระทาํการดกัฟังอาจจาํแนกได้

เป็นสองประเภท คือ 

3.1  การดักฟังทีกระทาํโดยเจ้าหน้าทีรัฐเจา้หน้าทีของรัฐอาจทาํการดักฟังการ

สือสารของบุคคล ซึงส่วนมากจะเป็นการกระทาํทีมีวตัถุประสงคเ์พือแสวงหาพยานหลกัฐานในการ

ดาํเนินคดี หรือกระทาํเพือเหตุผลดา้นความมนัคงของรัฐ 

3.2  การดกัฟังทีกระทาํโดยเอกชนหรือบุคคลทั วไป ซึงอาจทาํการดกัฟังการ

สือสารของผูอื้นดว้ยวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น การดกัฟังหรือดกัรับขอ้มลูทางสืออิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ 

ทีเกิดขึนทวัไปในปัจจุบนัอาจเป็นการกระทาํของเอกชนซึงมิไดมี้วตัถุประสงค์ใด เป็นเพียงความ

อยากรู้อยากเห็น ว ัตถุประสงค์ทางการค้า  ว ัตถุประสงค์ในเชิงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 

วตัถุประสงคเ์พือการประกอบอาชญากรรม นอกจากเอกชนทวัไปยงัมีการกระทาํของสือมวลชน

เพือการแสวงหาขอ้มลูข่าวสาร86  

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยวิธีการดกัฟังทางโทรศพัท ์(Wiretapping) พิจารณาจาก  

                                                   
85 การดกัฟังโทรศพัท์เคลือนทีอาจมีการดักฟังได้สองลักษณะ กล่าวคือ การดักฟังทีเป็นการ

แทรกแซงการสือสารทางสัญญาณคลืนความถี  และ การดักฟังโดยติดตังโปรแกรมบางอย่างในเครือง

โทรศพัทเ์คลือนที เช่น ในปัจจุบนัมีโปรแกรมการดกัฟังโทรศพัท์เคลือนที (Spy-Phone) โดยบุคคลทีประสงค์ดกั

ฟัง จะนาํโทรศพัทเ์คลือนทีของบุคคลทีตอ้งการดกัฟังมาติดตงัโปรแกรมนี ซึงหลงัการติดตงั โปรแกรมดงักล่าว

จะซ่อนตวัอยูแ่ละทาํการส่งขอ้มูลตามทีผูป้ระสงค์ดกัฟังตอ้งการ เช่น ขอ้ความสัน (SMS) การโทรเขา้โทรออก 

เสียงการสนทนา มาใหผู้ป้ระสงคด์กัฟังทราบ 
86 จาก  กฎหมายเกียวกับการสือสารมวลชน, โดย  คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2555,  กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม. 
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1)  ลกัษณะเครืองมือดกัฟังการสนทนาดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์87  

(ก) กลอ้งวงจรปิดซ่อนในฐานโคมไฟ มีเครืองส่งภาพ เป็นวีดีโอไร้สายในตวั เพียง

เสียบปลกัโคมไฟ ก็สามารถเห็นภาพในจอมอนิเตอร์ดว้ยระบบอินฟาเรด (Infrarad) และเห็นภาพใน

ทีมืดได ้

(ข) กลอ้งส่องในทีมืดระบบอินฟาเรดสามารถเห็นภาพในเวลากลางคืนได้สว่าง

เหมือนตอนกลางวนั โดยกลอ้งจะส่งแสงอินฟาเรดทีมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่าออกไปสะทอ้นกบัวตัถุ

ซึงอยูใ่นทีมืด แสงนนัจะสะทอ้นกลบัมายงัเครืองจบัแสงอินฟาเรดซึงจะทาํใหม้องเห็นภาพ 

(ค) เครืองดกัฟังขนาดจิวไร้สาย ระบบ FM และ UMF ซึงสามารถส่งสัญญาณได้

ไกลถึง 300 เมตร โดยนาํไปวางทีใดก็ได ้เครืองจะส่งสญัญาณไปยงัเครืองรับ 

(ง) เครืองบนัทึกโทรศพัท์อตัโนมติั สามารถบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัท์ได้

นานถึง 12 ชวัโมง ต่อเทปธรรมดาหนึงมว้น เครืองจะทาํงานอตัโนมติั เมือมีสัญญาณโทรเขา้หรือ

โทรออกและหยดุทาํงานเมือวางสาย สามารถติดตงัและเดินสายนาํไปซ่อนในทีลบัตาคน 

(จ) เครืองดกัฟังขา้มประเทศ สามารถโทรเขา้ไปฟังเสียงภายในบา้นได ้แมก้ระทงั

ขณะทีอยูต่่างประเทศ โดยเสียบเครืองเครืองเขา้กบัปลกัโทรศพัท ์แลว้โทรเขา้บา้นครังแรกแลว้วาง

หู เมือได้ยินสัญญาณครังแรกต่อไปในช่วง 12-120 วินาทีจากการโทรครัง โทรครังทีสองรอ

สญัญาณเสียงบีบแลว้กดเลข 5 เครืองจะทาํงานโดยสามารถฟังได ้5 นาที 

(ฉ) เครืองบนัทึกเทป Visual Analog Scale : VAS เครืองจะบนัทึกเวลามีเสียง และ

หยดุบนัทึกอตัโนมติัในเวลาไม่มีเสียงพูด เป็นการประหยดัเนือทีของมว้นเทป เหมาะสาํหรับงาน

สืบสวนต่าง ๆ 

(ช) เครืองเปลียนเสียงโทรศพัท์ สามารถเปลียนเสียงผูช้ายให้เป็นเสียงผูห้ญิง และ

สามารถเปลียนเสียงผหูญิงใหเ้ป็นเสียงผูช้ายได ้สามารถเปลียนเสียงไดถึ้ง 16 รูปแบบ 

(ซ) เครืองดกัฟังโทรศพัท์ เป็นปลกัเสียบเขา้กบัปลกัโทรศพัท์ทั วไป เพียงแค่นํา

สายโทรศพัทม์าเสียบก็สามารถฟังคู่สนทนาไดท้งัสองทาง สามารถฟังไดท้างวิทย ุFM 

(ฌ) เครืองดกัฟังขา้มกาํแพง โดยนาํไมโครโฟนไปแนบกาํแพงหอ้งทีตอ้งการดกัฟัง 

ซึงความหนาของกาํแพงตอ้งหนาไม่เกิน 6 นิว เพือฟังการสนทนาของอีกหอ้งหนึงได ้

(ญ) เครืองดกัฟังเครืองคิดเลข เครืองดกัฟังประเภทนีสามารถส่งสัญญาณไดไ้กล

มากถึง 300 เมตร 

                                                   
87 จาก  การคุ้มครองสิทธิส่วนบคุคลจากการดกัฟังทางโทรศัพท์  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต) (น.23-

27),  โดย  สุชาติ ตระกูลเกษมสุข,  2543.  กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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(ฎ) เครืองดกัฟังโทรศพัท์มือถือ ระบบ 800 MHz และ 900MHz สามารถดกัฟัง

โทรศพัทมื์อถือได ้สาํหรับเครืองทีอยูห่่างถึง 10 กิโลเมตร 

2)  วิธีดกัฟังการสนทนาซึงคู่สนทนาสือสารกนัดว้ยโทรศพัท์ สามารถทาํไดห้ลายวิธี 

ดงันี88 

(ก) Loop Interception คือ การดักฟังทางโทรศพัท์โดยการพ่วงสาย หรือ Tap 

สายโทรศพัทที์แยกจากตูพ้กัสายเดินเขา้อาคารทีต่อเขา้กบัเครืองรับโทรศพัท ์

(ข) Trunk Interception คือ การดกัฟังทางโทรศพัท์โดยการดกัสัญญาณจากสายที

เดินต่อจากชุมสายขนาดใหญ่ (Trunk) ซึงใช่ร่วมกนัหลายหมายเลข ตอ้งใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ช่วย

เลือกดกัเลขทีตอ้งการฟัง 

(ค) Microwave Trunk คือ การดกัฟังทางโทรศพัท์ในกรณีทีเป็นการเชือมโยงที

ชุมสายทีอยู่ห่างกนั เช่น โทรทางไกลระหว่างจงัหวดั โดยใชจ้านรับสัญญาณตดัระยะ 5 ไมลจ์าก

เครืองรับปลายทาง ดูดสัญญาณจากสายอากาศ นําเข้าเครืองแปลงสัญญาณ ดักรับหมายเลขที

ตอ้งการอดัเทปการสนทนา 

(ง) Sattellite Interception คือ การดักฟังทางโทรศพัท์โดยวิธีการเช่นเดียวกับ 

Microwave Trunk เพียงแต่ใชจ้านดาวเทียมแทนชุมสายขนาดใหญ่ 

(จ) Fiber Optic Trunk คือ การดกัฟังทางโทรศพัทจ์ากสายเคเบิลใยแสง ใชเ้ทคนิค

สูงตอ้งพ่วงกบัอุปกรณ์อืน 

(ฉ) การดกัอดัเทปจากตูส้วิทซ์ทีชุมสาย วิธีนีกระทาํไดโ้ดยอาศยั “คีมปากปู” เช่น 

การดกัฟังโทรศพัทต์ามบา้น หากนาย ก. จะติดต่อทางโทรศพัทห์านาย ข. ก่อนทีสัญญาณโทรศพัท์

บา้นของ นาย ข.จะดงัขึนก็จะตอ้งผ่านชุมสายก่อน จากชุมสายก็จะผ่านไปยงัตูโ้ทรศพัท์ขา้งถนน

ก่อน แลว้จึงแปลงสัญญาณคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียง ระหว่างทาํการดักฟังผูด้กัฟัง

จะตอ้งรู้หมายเลขโทรศพัท์และคู่สายของนาย ข. หรือรู้หมายเลขผูที้เป็นเป้าหมายแห่งการดกัฟัง

ก่อน หลงัจากนนัจึงจะดาํเนินการเปิดตูเ้ขียวขององคก์ารโทรศพัท ์(ซึงตงัอยูริ่มถนนทวัไป) แลว้นาํ

คีมปากปูไปหนีบตรงคู่สายดงักล่าว ก็จะสามารถฟังการสนทนาทางโทรศพัท ์

(ช) การดกัฟังทางโทรศพัทที์ชุมสายขององคก์ารโทรศพัท ์เมือทราบหมายเลขของ

เป้าหมายทีจะทาํการดกัฟังทางโทรศพัท์แลว้ โดยทวัไปทีแต่ละชุมสายขององค์การโทรศพัท์จะมี

                                                   
88  แหล่งเดิม. 
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โปรแกรมซอฟทแ์วร์ตวัหนึง เมือใชคี้มปากปูคีบชุมสายของหมายเลขเป้าหมาย แลว้ต่อเขา้ลาํโพงก็

สามารถฟังการสนทนาได ้

 จากวิธีการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัทด์งักล่าว จะเห็นไดว้่า การสนทนาทาง 

โทรศพัทใ์นความหมายดงักล่าวนีเป็นการสือสารตามสาย ไดแ้ก่ การใชส้ายส่งสัญญาณเป็นตวันาํ

ขอ้มลูหรือข่าวสาร เช่น สายเคเบิลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้า สายโทรศพัท์ สาย Coaxial Cable 

เสน้ใยนาํแสง (Fiber Optics) จึงไม่รวมการดกัฟังการสนทนาโดยการสือสารอืน ไดแ้ก่ การสือสาร

ทางวิทย ุเพราะเป็นการส่งสญัญาณแบบคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าผา่นอากาศไปยงัเครืองรับสัญญาณคลืน

แม่เหล็กไฟฟ้า ซึงมีความถีต่าง ๆ สัญญาณทางวิทยุนี  เช่น โทรเลข วิทยุสือสารเคลือนที 

โทรศพัทมื์อถือ 

3)  ผูที้ดกัฟังการสนทนาจะตอ้งมิใช่คู่สนทนา 

การดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัทเ์ป็นการดกัฟังการสือสารทางโทรศพัท์ทีบุคคลมีถึง

กนัซึงเป็นการกระทาํของบุคคลหนึง (บุคคลทีสาม) กระทาํการละเมิดต่อเสรีภาพในการสือสารถึง

กนัของผูส่้งสารและของผูรั้บสาร ดงันัน การบนัทึกเทปการสนทนาทางโทรศพัท์โดยคู่สนทนา

นนัเอง จึงมิใช่เป็นการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท ์

รูปแบบการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบดว้ยกนั89 

1.  รูปแบบทีรัฐเป็นผูด้ ักฟังการติดต่อกันทางโทรศพัท์ของเอกชน หมายถึง การที

เอกชนติดต่อกบัเอกชนดว้ยกนัทางโทรศพัท ์หรือเอกชนติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ แต่องค์กรของ

รัฐซึงเป็นผูด้กัฟังนันไดด้กัฟังจากหมายเลขโทรศพัท์ของเอกชนผูเ้ป็นเจา้ของหมายเลขนัน และ

โดยทวัไป เอกชนก็เป็นผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทห์มายเลขนนัดว้ย 

2.  รูปแบบทีรัฐดกัฟังเจา้หนา้ทีของรัฐทีกระทาํการในนามของรัฐ หรือในระหว่างการ

ปฏิบติัหน้าทีราชการโดยใชเ้ครืองโทรศพัท์ของทางราชการ ซึงเจา้หน้าทีของรัฐในขณะทีปฏิบติั

หนา้ทีราชการการอยูน่นัอาจจะตอ้งรับผดิในการปฏิบติัหน้าทีในฐานะส่วนตวัไม่ว่าทางอาญา ทาง

วินยั หรือในทางแพ่งก็ได ้

3.  รูปแ3บบทีเอกชนดกัฟังการติดต่อกนัทางโทรศพัท์ของหน่วยงานของรัฐ หมายถึง 

กรณีทีเอกชนประสงค์จะทราบข้อมูลหรือความลบัของทางราชการ จึงกระทาํการดักฟังการ

ติดต่อสือสารถึงกนัทางโทรศพัทข์องหน่วยงานของรัฐ หรือเจา้หนา้ทีของรัฐทีมีอาํนาจหนา้ทีในการ

นันไม่ว่าจะเป็นเลขหมายของส่วนราชการหรือเลขหมายของส่วนตวัของเจา้หน้าทีของรัฐก็ตาม 

                                                   
89 แหล่งเดิม. (น. 26-27). 
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ทงันี จะตอ้งพิจารณาจากมลูเหตุจูงใจของการดกัฟังเพือทราบขอ้มูลหรือความลบัของทางราชการ

เป็นสาระสาํคญั 

4.  รูปแบบทีเอกชนดกัฟังการติดต่อถึงกนัทางโทรศพัทร์ะหว่างเอกชนดว้ยกนั ไม่ว่าจะ

เป็นเรืองธุรกิจการคา้ หรือเรืองส่วนตวัอืน ๆ โดยไม่เกียวขอ้งกบัหน่วยงานของรัฐแต่อยา่งใด 

จากรูปแบบการดักฟังทางโทรศพัท์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า รูปแบบที 1. กับ

รูปแบบ  ที 2. เป็นการกระทาํของหน่วยงานของรัฐ ซึงโดยทวัไปแลว้จะเป็นการดกัฟังเพือแสวงหา

พยานหลกัฐานหรือสอบหาขอ้เท็จจริงใหท้ราบว่า ผูใ้ดเป็นผูก้ระทาํความผดิอาญา หรือเกียวขอ้งกบั

การกระทาํความผิดอาญา ไม่ว่าผูก้ระทาํหรือผูมี้ส่วนร่วมในการกระทาํความผิดอาญานันจะเป็น

เอกชนหรือเจา้หน้าทีของรัฐ จะกระทาํไม่ไดเ้ลยหากไม่มีกฎหมายให้อาํนาจและกาํหนดขอบเขต

การใชอ้าํนาจไว ้เพราะจะเป็นการกระทาํทีขดัต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2550 มาตรา 36  

13) การสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ 

การสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นเครืองมือในการสืบสวนซึงพิจารณาถึง

ความสาํคญัและวิธีการทีมีประสิทธิภาพในการจดัการกบัองค์กรอาชญากรรมทีจาํเป็นตอ้งเขา้ไป

ดาํเนินการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนทีสามารถคาดหวงัความเป็นส่วนตวัได ้ซึงอาจ

ขดัต่อรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติทีว่า การใชอ้าํนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องคาํนึงถึง

ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ซึงการจาํกดัสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 2990 ประกอบกบัสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย มาตรา 3291 

                                                   
90 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

มาตรา 29 “การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดย

อาศัยอาํนาจตามบทบัญญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพือการทีรัฐธรรมนูญนีกาํหนดไว้และเท่าทีจําเป็นและจะ

กระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนนัมิได ้

กฎหมายตามวรรคหนึงตอ้งมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทวัไป และไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณี

หนึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึงเป็นการเจาะจง ทงัตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญทีให้อาํนาจในการตรา

กฎหมายนนัดว้ย  

บทบัญญัติในวรรคหนึงและวรรคสองให้นํามาใช้บังคับกับกฎทีออกโดยอาศัยอาํนาจตาม 

บทบญัญติัแห่งกฎหมายดว้ยโดยอนุโลม”  
91 มาตรา 32 “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการทรมาน ทารุณกรรม หรือการ

ลงโทษดว้ยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทาํมิไดแ้ต่การลงโทษตามคาํพิพากษาของศาลหรือตามที

กฎหมายบญัญติัไม่ถือว่าเป็นการลงโทษดว้ยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี   
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เสรีภาพในเคหสถาน มาตรา 3392 เสรีภาพในการสือสาร มาตรา 3693 สิทธิในทรัพยสิ์น มาตรา 4194 

และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล มาตรา 4595  โดยการใชว้ิธีการนีเพือรวบรวม

พยานหลกัฐานเกียวกบัการใชจ้าํนวนโทรศพัท์ สถานทีติดต่อไปถึง การใชเ้ครืองติตามตวับุคคล

หรือพยานพาหนะเพือทราบถึงสถานทีของบุคคลทีติดตาม หรือการใชเ้ครืองมืออิเล็กทรอนิกส์โดย

วิธีการติดตงักบัยานพาหนะเพือควบคุมยานพาหนะต่างๆ โดยไม่ให้ยานพาหนะเคลือนทีหรือหยุด

ลงเพือการจบักุม เป็นตน้ 

                                                                                                                                                  

การจบัและการคุมขงับุคคล จะกระทาํมิไดเ้วน้แต่มีคาํสังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยา่งอืนตามที

กฎหมายบญัญติั  

การคน้ตวับุคคลหรือการกระทาํใดอนักระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึง จะกระทาํมิไดเ้วน้

แต่มีเหตุตามทีกฎหมายบญัญติั ในกรณีทีมีการกระทาํซึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึง ผูเ้สียหาย 

พนกังานอยัการ หรือบุคคลอืนใดเพือประโยชน์ของผูเ้สียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพือให้สั งระงบัหรือเพิกถอนการ

กระทาํเช่นว่านนั รวมทงัจะกาํหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยยีวยาความเสียหายทีเกิดขึนดว้ยกไ็ด”้ 
92 มาตรา 33 “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในเคหสถาน  

บุคคลยอ่มไดรั้บความคุมครองในการทีจะอยูอ่าศยัและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข  

การเขา้ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูค้รอบครอง หรือการตรวจคน้ เคหสถาน

หรือในทีรโหฐาน จะกระทาํมิไดเ้วน้แต่มีคาํสังหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยา่งอืนตามทีกฎหมายบญัญติั”  
93 มาตรา 36 “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการสือสารถึงกนัโดยทางทีชอบดว้ยกฎหมาย  

การตรวจ การกกั หรือการเปิดเผยสิงสือสารทีบุคคลมีติดต่อถึงกนั รวมทงั การกระทาํดว้ย ประการ

อืนใดเพือใหล้วงรู้ ถึงขอ้ความในสิงสือสารทงัหลายทีบุคคลมีติดต่อถึงกนั จะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจ

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพือรักษาความมนัคงของรัฐ หรือเพือรักษา ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อนัดีของประชาชน” 
94 มาตรา 41 วรรคหนึง “สิทธิของบุคคลในทรัพยสิ์นย่อมไดรั้บความคุม้ครอง ขอบเขตแห่งสิทธิ

และการจาํกดัสิทธิเช่นว่านียอ่มเป็นไปตามทีกฎหมายบญัญติั” และ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล

และสือมวลชน 
95 มาตรา 45 “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูด การเขียน การพิมพ ์การโฆษณา 

และการสือความหมายโดยวิธีอืน  

การจาํกดัเสรีภาพตามวรรคหนึงจะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่กฎหมาย 

เฉพาะเพือรักษาความมนัคงของรัฐ เพือคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชือเสียง สิทธิ ในครอบครัวหรือความ

เป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอืน เพือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี ของประชาชน หรือเพือป้องกนัหรือ

ระงบัความเสือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน...” 
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1.  ลกัษณะการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์96 

เป็นวิธีการหนึงทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการดกัฟัง เพราะการดกัฟังเป็นการไดข้อ้มูลจาก

การบนัทึกข้อมูลทีมีการส่งตามสาย คลืนไมโครเวฟ คลืนวิทยุ แต่การสะกดรอยด้วยเครืองมือ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการดกัฟังซึงมีการติดต่อจากสถานทีหนึงไปยงัสถานที

หนึงโดยการโทรศพัท ์เพือใหท้ราบถึงว่า การติดต่อนนัมาจากสถานทีใด ซึงขอ้มูลทีปรากฏจะเป็น

บนัทึกการใชโ้ทรศพัท ์เป็นการพิสูจน์ ทราบถึงบุคคลทีติดตามสืบสวนสะกดรอยว่า บุคคลนันอยู่

สถานทีใด ทังนี พยานหลกัฐานแวดล้อมทีได้จากการสะกดรอยด้วยวิธีการธรรมดาก็จะเป็น

เครืองมือสนบัสนุนซึงกนัและกนักบัการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ 

2.  เครืองมือทีใชใ้นการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์97 ไดแ้ก่ 

1.  เครืองติดตามการเคลือนทีของสิงของหรือยานพาหนะ ซึงตอ้งมีการใชร้ถยนต ์

หรือศนูยรั์บสญัญาณ โดยมีผูค้วบคุมการปฏิบติัการถ่ายทอดคาํสงัใหผู้ป้ฏิบติัการสืบสวนสะกดรอย

ติดตามไดโ้ดยไม่เป็นทีตอ้งสงสยั 

2.  การใชเ้ครืองถ่ายภาพจากดาวเทียม เช่น การถ่ายภาพจากดาวเทียมเพือตรวจจบัว่า

พืนทีใดมีการลกัลอบปลูกฝิน โดยอาศยัเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ภาพถ่ายทีเกิดขึน ซึงจะมีสี

แตกต่างกนั ทาํใหส้ามารถทราบว่า บริเวณใดมีการลกัลอบปลกูฝิน แลว้มาคาํนวณหาค่าเส้นรุ้ง เส้น

แวง เพือกาํหนดจุดเป้าหมายในการปราบปรามตดัฟันตน้ฝิน ทาํให้ไม่ตอ้งใชว้ิธีการเดินสาํรวจหา

พืนทีปลกูฝิน หรือการแจง้ข่าวจากสายลบัหรือบุคคลภายนอก 

3.  การใชว้ีดีโอในการสะกดรอยติดตาม โดยบนัทึกภาพเหตุการณ์ในการติดต่อกบั

กลุ่มบุคคลทีมีการสะกดรอยแลว้มีการไปติดต่อกบับุคคลอืน ซึงสามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานใน

ศาลได ้

4.  การใช้กลอ้งถ่ายวีดีโอวงจรปิด ซึงมกัจะใชใ้นสถานทีซึงมีการติดต่อของกลุ่ม

บุคคลทีมีการติดต่อโดยเจา้หน้าทีตอ้งทราบถึงสถานทีใดทีมีการติดต่อและสามารถใชเ้ครืองมือ

ติดตงั เพือบนัทึกเหตุการณ์ได ้หรือในบางครังก็อาศยับริษทั ห้างร้าน ต่างๆ ติดตงักลอ้งถ่ายวีดีโอ

วงจรปิด โดยการประสานก่อนทีจะดาํเนินการได ้

                                                   
96 จาก  เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ  (รายงานผลการวิจยัสถาบนักฎหมายอาญา)  (น. 86-87), 

โดย  อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ณรงค์ รัตนานุกูล, และสุวฒัน์ รุ่งเมฆารัตน์,  2546,  สํานักงานอยัการ โดยสํานักงาน

กองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) สนบัสนุนทุนวิจยั. 
97 แหล่งเดิม. (น.86-88). 
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5.  การใชเ้ครืองดกัรับสญัญาณเสียงโดยการติดตงักบัเจา้หน้าทีอาํพรางหรือสายลบั 

ในกรณีทีมีการล่อซือ เพีอทราบขอ้ความทีมีการติดต่อซือขายและสถานการณ์ทีจะเกิดขึนเป็นการ

ควบคุมสถานการณ์ใหอ้ยูใ่นความปลอดภยัมากทีสุด 

6.  การใชเ้ครืองดกัรับสัญญาณเสียงโดยการติดตงัในบา้น รถยนต์ของผูต้อ้งสงสัย

เพือดกัรับขอ้ความทีมีการพดูคุย ซึงวิธีนีเป็นส่วนหนึงของการขออนุญาตดกัฟัง 

7.  การใชเ้ครืองดกัรับสญัญาณเสียงระยะไกล (เครืองดูดเสียง) จะมีลกัษณะคลา้ยกบั

จานรับสญัญาณดาวเทียมแต่มีขนาดเลก็กว่าประมาณ 1 ฟุต เครืองมือนีสามารถใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งอยู่

ใกลชิ้ดกบัผูต้อ้งสงสยั แต่ระยะทางจะไม่ไกลมาก เนืองจากสภาพแวดลอ้มของการดกัรับสัญญาณ

อาจมีคลืนเสียงประเภทอืนแทรกทาํใหไ้ม่อาจรับขอ้ความไดช้ดัเจนเพียงพอ 

8. เครืองรับสญัญาณเสียงประเภททีผา่นตวักลาง (กาํแพง ฝาพนังห้อง) เป็นอุปกรณ์

อีกชนิดหนึง หากผูต้อ้งสงสยัเขา้ไปพกัอาศยัในโรงแรม เจา้หน้าทีก็เปิดห้องพกัทีติดกนัโดยการใช้

เครืองมือนีแนบกบัผนงัหอ้ง ซึงเครืองมือนีจะดูดเสียงในการพดูคุยกนัในหอ้งพกัไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.  การใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับการสะกดรอย98 

1)  การใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์สะกดรอยในทีสาธารณะ 

การใชเ้ครืองมือดกัรับสญัญาณเสียงทีมีการติดต่อสือสารของผูต้อ้งสงสยัในทีสาธารณะ

และใช้วิดีโอบันทึกภาพถ่ายของบุคคลในทีสาธารณะนัน เป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่

ส่วนตวัและการติดต่อสือสารทีไดรั้บการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ เพราะขอ้ความทีมีการพูดคุยกนั

ระหว่างสองคน บุคคลทีไม่มีส่วนเกียวกบัขอ้ความนนัยอ่มไม่อาจจะรับฟังไดซึ้งขอ้ความอาจจะเป็น

การพดูคุยในเรืองส่วนตวัภายในครอบครัวของบุคคลนันย่อมตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง อย่างไรก็

ตาม หากมีเหตุอนัควรสงสัยว่าขอ้ความทีมีการพูดคุยกันเป็นเรืองทีกระทบถึงความมนัคงความ

ปลอดภยัของประชาชนซึงถือว่าเป็นการติดต่อสือสารทีก่อให้เกิดอาชญากรรม น่าจะถือว่าสิทธิ

ส่วนตวัและการติดต่อสือสารทีไดรั้บการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญของบุคคลนันไดสิ้นสุดลงแลว้ 

การดกัฟังดงักล่าวถือว่าเป็นการปกป้องประโยชน์สาธารณะ 

นอกจากนนั การใชว้ิดีโอบนัทึกภาพถ่ายของผูต้อ้งสงสยัทีมีพฤติการณ์เกียวขอ้งกบัการ

กระทาํความผดิยงัเป็นการพิสูจน์ทราบและแสดงถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลว่ามีติดต่อกนัมาก่อน

โดยการใชม้าตรการสมคบ การใชว้ิธีการนีเพือเป็นพยานหลกัฐานชินหนึงประกอบพยานหลกัฐาน

อืนทีไดจ้ากการสืบสวน เพือยนืยนัการกระทาํความผดิว่ามีการสมคบกนัระหว่างบุคคลสองคน แต่

อาจจะเป็นการติดต่อระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึงก็ถือว่าเป็นการสมคบกนักระทาํความผิดได ้ทงันี การ

                                                   
98 แหล่งเดิม. (น.116-118). 
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บนัทึกวิดีโอนนั จะถือว่า เป็นการกระทาํต่อเนือตวัร่างกายของบุคคลนันก็ยงัฟังไม่ถนัดนัก เพราะ

การกระทาํเพือบนัทึกวิดีโอเป็นการบนัทึกความเคลือนไหวของบุคคลนัน ๆ จะเคลือนทีไปทีไหน

อยา่งไรก็กระทาํไดแ้ละไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของเจา้หนา้ที ซึงต่างจากการจบักุม คุมขงั ตรวจคน้ 

ซึงจะกระทาํต่อตวัของบุคคลนนั  

2)  การใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์สะกดรอยจากภายในเคหสถาน  

ปัญหาหลกัในการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ประเภทนีเป็นความตอ้งการที

กระทบความสมดุลระหว่างการสืบสวนกิจกรรมอาชญากรรมและสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

การเขา้ไปในเคหสถานก็เป็นการกระทาํทีไม่ชอบดว้ยกฎหมายแลว้ เพราะเป็นการเขา้ไปโดยไม่มี

สิทธิ เป็นการรุกรานพิเศษไดใ้นบางเวลาเมือจาํเป็นซึงการสืบสวนดว้ยวิธีธรรมดาไร้ผล ลม้เหลว

หรือไดรั้บอนัตราย เครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์สะกดรอยจากภายในเคหสถาน เช่น 

(ก)  การใชว้ีดีโอในการสะกดรอยติดตาม โดยบนัทึกภาพเหตุการณ์ในการติดต่อกบักลุ่ม

บุคคลทีมีการสะกดรอยแลว้มีการไปติดต่อกบับุคคลอืน ซึงสามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในศาลได ้

(ข)  การใชก้ลอ้งถ่ายวีดีโอวงจรปิด ซึงมกัจะใชใ้นสถานทีซึงมีการติดต่อของกลุ่มบุคคล

ทีมีการติดต่อโดยเจา้หนา้ทีตอ้งทราบถึงสถานทีใดทีมีการติดต่อและสามารถใชเ้ครืองมือติดตงั เพือ

บนัทึกเหตุการณ์ได ้โดยอาศยับริษทั หา้งร้าน ต่างๆ ติดตงักลอ้งถ่ายวีดีโอวงจรปิด โดยการประสาน

ก่อนทีจะดาํเนินการได ้

(ค)  การใชเ้ครืองดกัรับสญัญาณเสียงโดยการติดตงัในบา้น รถยนต์ของผูต้อ้งสงสัยเพือ

ดกัรับขอ้ความทีมีการพดูคุย ซึงวิธีนีเป็นส่วนหนึงของการขออนุญาตดกัฟัง 

(ง)  เครืองรับสญัญาณเสียงประเภททีผา่นตวักลาง (กาํแพง ฝาพนงัหอ้ง) เป็นอุปกรณ์อีก

ชนิดหนึง หากผูต้อ้งสงสัยเขา้ไปพกัอาศยัในโรงแรม เจา้หน้าทีก็เปิดห้องพกัทีติดกนัโดยการใช้

เครืองมือนีแนบกบัผนังห้อง ซึงเครืองมือนีจะดูดเสียงในการพูดคุยกนัในห้องพกัไดอ้ย่างชดัเจน 

เป็นตน้  

3)  การใช้เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์สะกดรอยจากสิงของหรือยานพาหนะ เครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์สะกดรอยติดตงัในสิงของหรือยานพาหนะ เช่น  

ก. เครืองติดตามการเคลือนทีของสิงของหรือยานพาหนะ ซึงตอ้งมีการใชร้ถยนต์ หรือ

ศูนยรั์บสัญญาณ โดยมีผูค้วบคุมการปฏิบัติการถ่ายทอดคาํสั งให้ผูป้ฏิบติัการสืบสวนสะกดรอย

ติดตามไดโ้ดยไม่เป็นทีตอ้งสงสยั 

ข. การใชเ้ครืองถ่ายภาพจากดาวเทียม เช่น การถ่ายภาพจากดาวเทียมเพือตรวจจบัว่า

พืนทีใดมีการลกัลอบปลูกฝิน โดยอาศยัเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ภาพถ่ายทีเกิดขึน ซึงจะมีสี
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แตกต่างกนั ทาํใหส้ามารถทราบว่า บริเวณใดมีการลกัลอบปลกูฝิน แลว้มาคาํนวณหาค่าเส้นรุ้ง เส้น

แวง เพือกาํหนดจุดเป้าหมายในการปราบปรามตดัฟันตน้ฝิน ทาํให้ไม่ตอ้งใชว้ิธีการเดินสาํรวจหา

พืนทีปลกูฝิน หรือการแจง้ข่าวจากสายลบัหรือบุคคลภายนอก 

ค. การใชเ้ครืองดกัรับสญัญาณเสียงระยะไกล (เครืองดูดเสียง)  จะมีลกัษณะคลา้ยกบั

จานรับสญัญาณดาวเทียมแต่มีขนาดเลก็กว่าประมาณ 1 ฟุต เครืองมือนีสามารถใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งอยู่

ใกลชิ้ดกบัผูต้อ้งสงสยั แต่ระยะทางจะไม่ไกลมาก เนืองจากสภาพแวดลอ้มของการดกัรับสัญญาณ

อาจมีคลืนเสียงประเภทอืนแทรกทาํใหไ้ม่อาจรับขอ้ความไดช้ดัเจนเพียงพอ 

การติดตามดงักล่าวเป็นการป้องกนัมิใหสิ้งของหรือยานพาหนะทีสะกดรอยนนัสูญหาย

หรือหลุดการติดตามโดยมีเหตุการณ์ภายนอกซึงไม่อาจคาดคิดได้ การใชเ้ครืองมือนีเพือให้ส่ง

สัญญาณไปยงัเครืองรับ ซึงอาจจะเป็นรถยนต์ รับคลืนสัญญาณของสิงของหรือยานพาหนะที

เคลือนทีไป โดยผูค้วบคุมสัญญาณจะเป็นผูส้ั งการให้ผูส้ะกดรอยติดตามสามารถทราบความ

เคลือนไหวของสิงของหรือยานพาหนะว่าไปในทิศทางใด เพือป้องกนัการต่อต้านขดัขวางการ

สะกดรอยของฝ่ายตรงขา้ม การใชเ้ครืองมือนีเพือยนืยนัว่ามีการกระทาํความผดิโดยมีการเคลือนยา้ย

สิงของตอ้งหา้มตามกฎหมายไปยงัสถานทีต่าง ๆ หรือจุดหมายปลายทางทีมีการจบักุมได ้ในกรณีที

สิงของตอ้งหา้มตามกฎหมายหรือยานพาหนะทีมีการลาํเลียงสิงของตอ้งห้ามตามกฎหมาย การใช้

เครืองมือติดตามแมจ้ะกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลก็ตาม แต่เมือเปรียบกับสัดส่วนของสิทธิส่วน

บุคคลกบัสิทธิส่วนรวมของประชาชนแลว้นันไม่สามารถเปรียบเทียบกนัไดเ้ลย การใชเ้ครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์สะกดรอยจากสิงของหรือยานพาหนะนีเป็นส่วนประกอบของการปฏิบติัการอาํพราง

ของผูป้ฏิบติัการอาํพรางและการสะกดรอยดว้ยวิธีการธรรมดา เพือให้ไดข้อ้มูลข่าวสารทีสามารถ

ยนืยนัไดแ้ละมีความสอดคลอ้งตรงกนั    

4.  วตัถุประสงคก์ารใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ในการสะกดรอย99 

วตัถุประสงคข์องการใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ในการสะกดรอย เพือประโยชน์ในการ

ใชต้รวจสอบพฤติกรรม กิจกรรม ขอ้มูล แผนการสมคบในการกระทาํความผิดร้ายแรงและอืน ๆ 

ขององคก์รอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความผิดทางอาญาทีมีลกัษณะเป็นการกระทาํ

ความผิดขา้มชาติทีสาํคญัหรือเป็นการกระทาํขององค์กรอาชญากรรมหรือความผิดทางอาญาทีมี

ความซบัซอ้นซึงอาจมีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ความมนัคงของประเทศ ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ และช่วย

ใหเ้จา้หนา้ทีใชเ้ป็นอาวุธในการป้องกนัและต่อสู้กบัองค์กรอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรม

                                                   
99  แหล่งเดิม. (น.88). 
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ข้ามชาติ การเลือกใช้เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ในการสะกดรอยต้องพิจารณาความเหมาะสม 

สภาพแวดลอ้มในการติดตามฝ่ายผูต้อ้งสงสัย ในการปฏิบติัการอาํพรางของผูป้ฏิบติัการอาํพราง 

เครืองมือนีมีส่วนจาํเป็นของการปฏิบติัการ เพราะผูป้ฏิบติัการอาํพรางเพียงผูเ้ดียวทีเขา้ไปอยูใ่นกลุ่ม

เครือข่ายหรือองคก์รอาชญากรรม ในการอาํพรางบางครังตอ้งมีการลกัลอบไปติดตงัอุปกรณ์ต่างๆ 

เพือให้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าทีภายนอกหรือเจ้าหน้าทีทีควบคุมภายนอกสามารถทราบ

สถานการณ์หรือความเคลือนไหวภายในได ้อย่างไรก็ตาม ความเสียงของผูป้ฏิบติัการอาํพรางคือ

อาจถกูตรวจพบไดว้่ามีการใชเ้ครืองมือนี ดงันนั จึงตอ้งมีการระมดัระวงัการใชเ้ครืองมือนีเป็นพิเศษ

สาํหรับการปฏิบติัการอาํพราง  

5.   ขอ้จาํกดัในการใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์สะกดรอย100 บางประการ คือ 

1.  การพิจารณาถึงสถานการณ์ พืนที ความจาํเป็นความสาํคญัประการแรก เช่น 

พืนทีป่าเขา ปัญหาอุปสรรคไดแ้ก่ สญัญาณทีไดรั้บสามารถส่งไปยงัเครืองรับสญัญาณไดห้รือไม่ จุด

อบัของสญัญาณ 

2.  เป้าหมายทีดาํเนินการสืบสวนเป็นกลุ่มข่ายงานหรือองค์กรอาชญากรรมที

สาํคญัในระดบัใด เนืองจากอุปกรณ์ในการปฏิบติัแต่ละชินมีราคาสูงมาก ดงันัน จึงมีการคาํนวณ

ความเสียหายและงบประมาณในการดาํเนินการแต่ละครัง  

3.  การเสือมสภาพของเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ อาจจะเกิดจากการเสือมสภาพใน

ตวัของมนัเอง หรือจากการติดตัง หรือการสึกหรอในภายหลงั เช่น การติดตงัเครืองดกัรับความ

เคลือนไหวของรถยนตต์อ้งสงสยั เครืองมืออาจถกูนาํทาํใหเ้ครืองมือลดัวงจรได ้ในกรณีเช่นนี การ

ปฏิบติัและการควบคุมอยูน่อกเหนือขอบเขตทีควบคุมได ้

6.  บทบญัญติักฎหมายและการรับฟังพยานหลกัฐาน101 

เดิมประเทศไทยไม่มีกฎหมายเกียวกบัการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ การ

รับฟังพยานหลกัฐานทีไดรั้บจากการใชเ้ครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งพิจารณาว่าพยานหลกัฐานนัน

ไดม้าจากการสืบสวนโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

กล่าวคือ พยานหลกัฐานทีไดรั้บจากการใชเ้ครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมิได้เกิดจากการจูงใจ มี

คาํมนัสญัญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบดว้ยประการอืน จึงจะรับฟังพยานหลกัฐานในศาลได ้

ส่วนการคุม้ครองเจา้หนา้ทีทีปฏิบติัการใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ในการสะกดรอยยงัไม่มีกฎหมาย

บญัญติัไว ้

                                                   
100  แหล่งเดิม. 
101  แหล่งเดิม. 
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บทที 3 

กฎหมายเกียวกับการสืบสวนสอบสวนพเิศษในการปราบปรามการกระทํา

ความผดิในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของต่างประเทศ 

  

จากทีได้ศึกษาความหมายแนวคิดและทฤษฎีในการแสวงหาพยานหลกัฐานและ

กฎหมายเกียวกับการสืบสวนสอบสวนพิเศษในการปราบปรามการกระทาํความผิดในลกัษณะ

องคก์รอาชญากรรมขา้มชาติของประเทศไทยมาแลว้ ในบทนีผูเ้ขียนขออธิบายถึงกฎหมายเกียวกบั

การสืบสวนสอบสวนพิเศษในการปราบปรามการกระทาํความผิดในลกัษณะองค์กรอาชญากรรม

ขา้มชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึงอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีมีการจดัตงัในลกัษณะองค์กร ค.ศ. 2000 

ดงันี 

   

3.1  กฎหมายว่าด้วยการดักฟังประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.1.1  ประวติัความเป็นมาของกฎหมายว่าดว้ยการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์102 

การดกัฟังทางโทรศพัท์ (Wiretapping) ตาม Black’s Law Dictionary หมายถึง รูปแบบ

หนึงของการลอบฟังดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ภายใตค้าํสั งศาล เจา้พนักงานผูมี้หน้าทีในการ

บงัคบัใชก้ฎหมายจะแอบลอบฟังการสนทนาทางโทรศพัท ์กฎหมายของสหรัฐ (Crime Control and 

Safe Streets Act, 18 U.S. C. A. sec.2510) และกฎหมายของมลรัฐจะกาํหนดพฤติการณ์และวิธี

พิจารณาซึงจะอนุญาตใหมี้การดกัฟังทางโทรศพัทไ์ด้103  

ส่วนการลอบฟังดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ (Eavesdropping) นัน หมายถึง การลอบ

ฟังดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์โดยเจตนาและโดยไม่มีอาํนาจตามกฎหมาย เป็นตน้ว่า 

(ก) เขา้ไปในสถานทีของเอกชนโดยเจตนาทีจะแอบฟังการสนทนาส่วนตวั หรือสงัเกต

การกระทาํของบุคคลใด ๆ ในสถานทีนนั หรือ 

                                                   
102 เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ (รายงานวิจยัสถาบนักฎหมายอาญา)  (น.124-128). แหล่งเดิม. 
103 จาก  การแสวงหาพยานหลกัฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ  

(วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบณัฑิต) (น.65),  โดย มยรุา วิมลโลหการ,  2553. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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(ข)  ติดตงัหรือใชเ้ครืองมือใด ๆ ทีใชส้าํหรับฟัง บนัทึกเสียงหรือขยายเสียงทีพดูจาก

สถานทีเอกชนนนั โดยใชห้รือติดตงันอกสถานทีนนัซึงปกติแลว้เสียงเหล่านนัจะไม่ไดย้นิจาก

ภายในสถานทีดงักล่าวโดยปราศจากความยนิยอมของเจา้ของสถานทีดงักล่าว หรือ 

(ค)  ติดตงัหรือใชเ้ครืองมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ เพือดกัฟังการสือสารทางโทรศพัท ์โทร

เลขหรือการสือสารทางสายอืน ๆ โดยปราศจากความยนิยอมของบุคคลผูค้รอบครอง หรือควบคุม

เครืองมือสาํหรับการสือสารทางสายดงักล่าว 

การกระทาํดงักล่าวขา้งตน้ถกูวางหลกัเกณฑ์โดยกฎหมายของมลรัฐและกฎหมายของ

สหรัฐและจาํเป็นตอ้งมีคาํสั งศาล กล่าวคือ การดกัฟังทางโทรศพัท์เป็นการลอบฟังดว้ยเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ประเภทหนึงโดยปราศจากความยินยอมของคู่สนทนาทงัสองฝ่าย ซึงจะกระทาํได้

เฉพาะโดยเจา้พนกังานผูมี้หนา้ทีในการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยอาศยัคาํสั งศาลและจะออกให้ต่อเมือ

เป็นไปตามขอ้กาํหนดกบัพฤติการณ์ และวิธีพิจารณาซึงจะอนุญาตให้มีการดกัฟังทางโทรศพัท์ได ้

ทงันี ตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายของสหรัฐและกฎหมายของมลรัฐ เท่านนั 

ในปี ค.ศ. 1928 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การเริมดกัฟังทางโทรศพัท์โดยเจา้พนักงาน

และมีการพิจารณาคดีสาํคญัคดีแรกของสหรัฐอเมริกาเกียวกบัการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทีเกิดจาก

การใชเ้ครืองดกัฟังการสนทนาทางอิเลก็ทรอนิกส์  ในคดี Olmstead V. United States, 277 U.S. 438 

(1928) โดยเจา้หนา้ทีของรัฐไดติ้ดตงัเครืองดกัฟังทางโทรศพัทแ์ละบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัท์

ของ Olmstead ซึงเป็นคนขายสุรา การกระทาํของ Olmstead นันผิดกฎหมาย ศาลชนัตน้ยอมรับฟัง

พยานหลกัฐานทีเป็นบทสนทนาทีบนัทึกไว ้จากเครืองดกัฟังทางโทรศพัท์ แมว้่าเจา้หน้าทีจะไม่ได้

ขออนุญาตจากศาล โดยศาลชนัตน้ไดใ้หเ้หตุผลว่า การลกัลอบต่อสายโทรศพัทเ์พือฟังการสนทนานี 

เจา้หนา้ทีไม่ไดบุ้กรุกเขา้ไปในเคหะสถาน แต่เจา้หน้าทีทาํการต่อสายไฟเขา้กบัสายโทรศพัท์ทีอยู่

นอกบา้น ทาํให้สามารถดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ไดโ้ดยที Olmstead ไม่รู้ตวั Olmstead ยืน

ฟ้องเจา้หน้าทีของรัฐว่าละเมิดบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิมเติม ฉบบัที 4 ซึงบญัญติัว่า 

“สิทธิของบุคคลทีจะมีความปลอดภยัมนัคงในร่างกาย เคหสถาน เอกสาร และวตัถุ สิงของต่อการ

คน้ การยึดและการจบัโดยไม่มีเหตุอนัสมควรนัน จะถูกล่วงละเมิดมิได ้และห้ามมิให้มีการออก

หมาย เวน้แต่จะโดยมีเหตุอนัควร ซึงมาโดยการสาบานหรือปฏิญาณตน และหมายนันจะตอ้งระบุ

เฉพาะเจาะจงถึงสถานทีซึงจะถกูคน้ ตวับุคคลทีจะถกูจบั หรือสิงของทีจะถกูยดึ”104 

                                                   
104 The Fourth Amendment  “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, 

and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue,  but 
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ศาลสูงวินิจฉัยว่า การดักฟังทางโทรศพัท์ไม่ใช่สิงทีผูร่้างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิมเติม       

ฉบบัที 4 บญัญติัใหค้วามคุม้ครอง เจา้หน้าทีไดห้ลกัฐานโดยการรับรู้ ดว้ยการไดย้ินและก็กระทาํ

เพียงเท่านนั ไม่ไดเ้ขา้ไปในบา้นหรือในทีทาํงานของผูต้อ้งหา สายไฟทีต่อเขา้กบัสายโทรศพัท์ก็ไม่

อยู่ในส่วนใดส่วนหนึงของบ้านหรือทีทํางาน และตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิมเติม       

ฉบับที 4 ค ําว่า “สิงของ” หมายถึง สิงทีมีลักษณะเป็นกระดาษหรือวตัถุทีจับต้องได้ แต่สิงที

เจา้หนา้ทีไดม้านนัเป็นเพียงบทสนทนา ดงันนั สิงทีเจา้หนา้ทีไดม้าจึงอยูน่อกเหนือการคุม้ครองตาม

รัฐธรรมนูญ 

มีความเห็นแยง้ของผูพิ้พากษา Holmes ซึงเห็นว่า การดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์

เป็นสิงสกปรก ผูพิ้พากษา Louis D. Brandeis เห็นว่า ในอดีตศาลสูงตีความบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญ ตามมติของผูร่้างรัฐธรรมนูญ เพือจะไดค้รอบคลุมการพฒันาใหม่ ๆ ทีจะเกิดขึน ซึงผู ้

ร่างบทบญัญติัสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได ้แต่คดีนีศาล

กลบัรับรองในเรืองการปกป้องบุคคลซึงเป็นการรับรองในการกระทาํทีผิด Brandeis จึงเตือนว่า 

ความกา้วหนา้ในทางวิทยาศาสตร์ การจารกรรมจะไม่หยดุอยูแ่ค่การดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท ์

วนัหนึงเจา้หนา้ทีของรัฐอาจจะใชว้ิธีการแบบอืนอีกโดยไม่ตอ้งนาํสิงของทีอยู่ในทีลบัออกมาเป็น

หลกัฐาน รัฐก็สามารถสร้างขึนมาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในศาลได ้และก็สามารถนาํสิงทีเกิดขึน

อยา่งเป็นส่วนตวัทีสุดในบา้นไปแสดงต่อลูกขุน จึงไม่น่าจะเป็นไปไดที้รัฐธรรมนูญไม่ไดบ้ญัญติั

ปกป้องคุม้ครองการกระทาํในลกัษณะดงักล่าว 

ต่อมาสภา Congress ไดต้รากฎหมาย The Federal Communications Act 1934 ขึน โดย

มาตรา 605 บญัญติัว่า “หา้มมิใหบุ้คคลใด เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูส่้งข่าวสารกกัการสือสาร และ

เปิดเผยหรือพิมพเ์ผยแพร่ ขอ้ความสาระหรือให้ความหมาย สิงทีกกัแก่บุคคลอืน....” และบญัญติั

เพิมเติมว่า “หา้มมิใหบุ้คคลใดซึงไดรั้บข่าวสารจากการเปิดเผยนันนาํขอ้มูลนัน ๆ ไปใชป้ระโยชน์

สาํหรับตนเองหรือผูอื้น” แต่มาตรา 605 ก็ยงับญัญติัคลุมเครือสามารถตีความไดห้ลายกรณี โดยใน

ตอนแรกรัฐบาลเห็นว่า มาตรา 605 ไม่ใชบ้งัคบัแก่เจา้หน้าทีของรัฐ แต่ใชบ้งัคบัเฉพาะประชาชน

ทวัไป แต่ศาลสูงเห็นว่า คาํว่า “หา้มมิให้บุคคลใด” ตามมาตรา 605 นัน ตอ้งห้ามมิให้บุคคลทุกคน

รวมถึงรัฐบาลกลางของสหรัฐ เจา้หนา้ทีของมลรัฐ และเจา้หน้าทีทอ้งถิน แต่ในทีสุดรัฐบาลกลางก็

พบช่องว่างของมาตราดงักล่าวทีบญัญติัว่า “หา้มมิใหบุ้คคลใดกกัการสือสารและเปิดเผยขอ้ความ...” 

โดยเจา้หนา้ทีกระทรวงยติุธรรม (The Department of  Justice) เห็นว่า กฎหมายอนุญาตให้มีการดกั

                                                                                                                                                  

upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing  the  place to be searched, 

and the persons or things to be seized.” 
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ฟังการสนทนาทางโทรศพัทไ์ดแ้ต่ตอ้งไม่เปิดเผยใหผู้อื้นทราบ หากกฎหมายประสงคที์จะใหย้ติุการ

กกัการสือสารจริงก็จะตอ้งบญัญติั “หา้มมิใหบุ้คคลใดกกัการสือสารหรือเปิดเผยหรือพิมพเ์ผยแพร่

ขอ้ความสาระ” การตีความดงักล่าวไดรั้บการวิจารณ์ว่าไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงเพราะว่า

การกักการสือสาร จะไม่มีประโยชน์ใด ๆ ถา้หากเจ้าหน้าทีทีกระทาํการไม่สามารถมอบเทป

บันทึกเสียงให้แก่ผูบ้ังคับบัญชาได้ การดักฟังการสนทนาทางโทรศพัท์มิได้ทาํขึนเพือความ

สนุกสนาน แต่ทาํขึนเพือตอ้งการขอ้มูลทีเป็นส่วนตวั ตอ้งการทราบว่าสิงทีไดย้ินคืออะไร ซึงขอ้

วิจารณ์ดงักล่าว รัฐบาลกลางให้เหตุผลว่า หากเจา้หน้าทีของรัฐบาลไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที

ไม่ใช่เจา้หนา้ทีรัฐบาลก็จะไม่มีการกระทาํความผดิ การตีความในลกัษณะนีทาํให้เจา้หน้าทีของรัฐ

ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สาํนกังานตาํรวจ (F.B.I.) สาํนกังานหน่วยสืบราชการลบัของสหรัฐอเมริกา 

(C.I.A.) กรมสรรพากร (I.R.S.) ถือปฏิบติักนัมากว่า 30 ปี 

ในสหรัฐอเมริกามีคดีหลายพนัคดี ทีเจา้หนา้ทีของรัฐติดตงัเครืองดกัฟังการสนทนาทาง

โทรศพัทข์องอาชญากร แต่ขณะเดียวกนัก็ไม่มีผูใ้ดทราบว่าเจา้หน้าทีของรัฐติดตงัเครืองดกัฟังการ

สนทนาทางโทรศพัท์ต่อบุคคลผูบ้ริสุทธิกีครัง เพราะเจ้าหน้าทีของรัฐไม่เคยแสดงหมายค้น อนั

เนืองมาจากการบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัทไ์ม่ชอบดว้ยกฎหมาย เจา้หนา้ทีไม่สามารถนาํมาใช้

เป็นหลกัฐานในการพิจารณาคดีของศาลได ้แต่ก็สามารถนาํไปให้เจา้หน้าทีของรัฐกลางใชไ้ด ้ซึง

เท่ากบัว่าเรืองราวของผูบ้ริสุทธิถกูบนัทึกไว ้การดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัทไ์ม่ไดห้มายความถึง

การสืบราชการลบัอยา่งเดียว ความหมายอีกอย่างหนึงทีสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดก็คือการถูกดกัฟัง 

ศาลสูงไดพ้ฒันาหลกัเกณฑ์เพือใชใ้นการพิจารณาคดีเกียวกบัการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์

โดยเฉพาะหากมีการติดตงัเครืองดกัฟังนอกบริเวณบา้น โดยทีเจา้หน้าทีของรัฐไม่ไดเ้ขา้ไปในตวั

บา้น ศาลจะอนุญาตใหน้าํสิงทีไม่ไดม้าจากการดกัฟังทางโทรศพัท์มาเป็นพยานหลกัฐานได ้แต่ถา้

เจา้หน้าทีเขา้ไปในบ้านหรือเพียงแต่ติดตงัเครืองดกัฟังทางโทรศพัท์บนกาํแพงบา้นย่อมเป็นการ

ละเมิด สิงทีไดม้าจากการดกัฟังทางโทรศพัทไ์ม่สามารถนาํมาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในศาลได ้

คดี Hamberger V. Eastman, 106 N.H.107.206 A. 2d 239 (1964). มีการติดตัง

ไมโครโฟนขนาดจิว หรือเครืองดกัฟังไวใ้นหอ้งเช่าของบุคคลอืนเชือมต่อกบัเครืองบนัทึกเสียงใน

หอ้งนอน เพือฟังการสนทนา 

1.  ศาลเห็นว่า แมว้่าจะไม่มีผูใ้ดไดย้นิขอ้ความการสนทนาก็ตาม แต่ว่าเครืองดกัฟังอยู่

ในสถานทีทีอาจมีบุคคลมาไดย้นิการสนทนาก็เพียงพอแลว้ทีจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วน

บุคคล 
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คดี Dietemann V. Time, Inc. 284 F. Supp. 925 (S.D.Cal.1968) ขอ้เท็จจริง Dietemann 

เป็นทหารผา่นศึกพิการทีรู้หนงัสือเลก็นอ้ย เขาอา้งว่ามีความสามารถในการรักษาคนทีเจ็บป่วยทาง

ร่างกายโดยใชดิ้นเหนียว แร่ และสมุนไพร เขาทาํการรักษาในบา้นของตนเอง โดยไม่เก็บค่ารักษา 

ปราศจากการประชาสมัพนัธ ์โฆษณา ไม่มีโทรศพัท์ ไม่ไดปั้กป้ายประกาศไวน้อกบา้นแต่คนรู้จกั

โดยการบอกเล่า การกระทาํของ Dietemann เป็นการกระทาํทีผิดกฎหมาย นิตยสาร Life และ

เจา้หนา้ทีจึงร่วมกนัรวบรวมพยานหลกัฐาน โดยใหผู้สื้อข่าวของนิตยสาร Life ปลอมตวัเป็นคนไข้

เขา้ทาํการรักษา และนาํเครืองส่งวิทยติุดตวัไปดว้ย ทาํให้เจา้หน้าทีและผูสื้อข่าวไดย้ินการสนทนา 

และใหล้กูจา้งของ Life อีกคนหนึงแอบถ่ายภาพไว ้หลงัจากมีการดาํเนินคดีแลว้ Dietemann ฟ้อง

นิตยสาร Life โดยอา้งว่า เขาถูกละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล นิตยสาร Life ต่อสู้ว่า พวกเขามีสิทธิ

เสรีภาพในการพิมพ์เขียนข่าวอาชญากรรม และบ้านของ Dietemann ไม่ใช่สถานทีส่วนบุคคล 

เพราะเขาเปิดทาํการรักษา  ดงันนั ประชาชนทวัไปก็สามารถเขา้ไปในบา้นของเขาได ้

2.  ในประเด็นแรก ศาลตดัสินว่า แมว้่านิตยสาร Life จะมีสิทธิเสรีภาพในการพิมพ์

เขียนข่าว แต่ขอ้มลูทีนิตยสาร Life ไดม้า เป็นขอ้มลูทีไดม้าจากการกระทาํความผดิฐานบุกรุก การ

กระทาํเช่นนีไม่อาจถือว่าเป็นการกระทาํภายใตสิ้ทธิและเสรีภาพในการตีพิมพไ์ด ้ 

3.  ในประเด็นทีสอง ศาลเห็นว่า ไม่มีหลกัฐานว่า Dietemann ตอ้นรับบุคคลทวัไป

เหมือนร้านขายยา ไม่ไดโ้ฆษณา ไม่มีโทรศพัท ์ไม่ไดล้อ็กประตู การจะเขา้ไปจาํเป็นตอ้งกดกริง เขา

ปฏิบติักิจกรรมของเขาในสถานทีทีเป็นบา้นของเขาเอง สาํหรับผูที้กระทาํความผดิภายในบา้นทีปิด

ประตูของเขา เขาก็ยงัมีสิทธิความเป็นส่วนตวัอยู ่

การทีคู่สนทนาเป็นผูด้กัฟังการสนทนาเอง จะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ 

ยกตัวอย่าง เจา้ของ Discotheque ไม่ได้จ่ายภาษีแก่รัฐ กรมสรรพากรจึงส่งเจ้าหน้าทีไปทาํการ

ตรวจสอบ เจา้ของกิจการเกรงว่าเจา้หนา้ทีจะพบหลกัฐาน จึงเสนอสินบนใหแ้ก่เจา้หน้าที เจา้หน้าที

จึงรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ กรมสรรพากรจึงไดติ้ดตงัเครืองดกัฟังไวที้ตวัเจา้หน้าทีคนนัน 

เมือเจา้หนา้ทีกลบัไปอีกครัง เจา้ของ Discotheque เสนอสินบนใหอี้ก กรมสรรพากรจึงมีหลกัฐานที

ไดม้าจากการดกัฟังการสนทนาดาํเนินคดีฐานให้สินบนแก่เจา้หน้าที คดีนีศาลสูงพิพากษาว่า การ

กระทาํของเจา้หนา้ทีไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เพราะเจา้หนา้ทีไดรั้บเชิญจากเจา้ของกิจการ

ทีเป็นผูเ้สนอใหสิ้นบนและสือสารเรืองเงินสินบน เจา้หน้าทีไม่ไดบ้อกให้ผูใ้ดรับรู้เรืองทีเกิดขึน105 

ในเรืองนีผูพิ้พากษา William Brennan ให้ความเห็นแยง้ว่า การบนัทึกเสียงเป็นการละเมิดความ

คาดหวงัของคน ๆ หนึงทีว่าบนสนทนาของเขาจะตอ้งเป็นการกระทาํทีเป็นส่วนตวัในสังคมอิสระ

                                                   
105  The discotheque case : United States v. White, 401 US. 745, (1971). 

DPU



78 

 

 
 

ของคนเราไม่จาํเป็นตอ้งระมดัระวงัเรืองคาํพูด แต่ก็มีผูโ้ตแ้ยง้ว่า ในสังคมอิสระบุคคลจะตอ้งไม่

เสนอเงินสินบนเช่นกนั ดงันนั จึงไม่เป็นเรืองทีกระทาํเกินเลยไปทีจะใชว้ิธีการทีง่ายขึนทีจะช่วยให้

มีการลงโทษผูก้ระทาํความผดิ 

ขอ้ทีควรระมดัระวงัของเจา้หนา้ทีของรัฐก็คือ ไม่ควรนาํเหตุผลของเรืองนีไปใชก้บัคดี

อืนๆ ทุกเรือง ในคดี Discotheque มีเหตุผลทีเจา้หนา้ทีจะติดเครืองดกัฟังการสนทนา แต่ในคดีอืน ๆ 

อยา่งนอ้ยทีสุดเจา้หนา้ทีควรจะตอ้งขอหมายคน้ก่อนทีจะกลบัไปพบผูก้ระทาํความผิดอีกครังหนึง 

เพราะมิฉะนันแล้วหากเจ้าหน้าทีติดดักฟังการสนทนาทุกครัง การกระทําค ํากล่าวก็ย่อม

กระทบกระเทือนต่อสิทธิส่วนบุคคล 

มีคดีหลาย ๆ เรืองทีเกิดขึนทีสร้างความลาํบากใจสาํหรับผูพิ้พากษาเกียวกบัการติดตงั

เครืองดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท ์เนืองจากวิวฒันาการลาํหนา้ของเทคโนโลยไีดมี้การประดิษฐ์

วิธีการและเครืองดกัฟังทางโทรศพัท์ทีซบัซอ้นขึนดว้ยการสร้างไมโครโฟนทีสามารถรับฟังการ

สนทนาทีพูดกนัดว้ยเสียงเบา ๆ ในระยะทีห่างออกไปกว่าครึงไมล ์การสร้างสัญญาณวิทยุระบบ

เลเซอร์ทีสามารถทะลุหน้าต่างเพือบันทึกได้ทงัภาพและเสียงตลอดจนการสร้างกลอ้งถ่ายรูปที

สามารถถ่ายทะลุกาํแพงได ้ดงัเช่นคดี Katz V. United States, 389 U.S. 347 (1967) Charles Katz 

เป็นนกัการพนนั เขาประกอบธุรกิจของตนเองทางโทรศพัทซึ์งเป็นการกระทาํทีผดิกฎหมายซึงห้าม

ใชโ้ทรศพัทแ์ลกเปลียนขอ้มลูทีใชใ้นการเล่นการพนนัผา่นชุมสายโทรศพัทข์องรัฐ Katz รู้ว่าสิงทีทาํ

อยูผ่ดิกฎหมายเขาจึงไม่ใชโ้ทรศพัท์ในสาํนักงานของตน เพราะโทรศพัท์ถูกดกัฟังการสนทนาได ้

Katz จึงใช้โทรศัพท์ทีตู ้สาธารณะแทน เจ้าหน้าทีตาํรวจพบว่า Katz จะเข้าไปในตู้โทรศัพท์

สาธารณะทุก ๆ เชา้ในเวลาเดียวกนั เจา้หนา้ทีตาํรวจจึงติดตงัเครืองดกัฟังการสนทนาขนาดจิวไวที้

ผนงัดา้นนอกของตูโ้ทรศพัท ์เจา้หนา้ทีตาํรวจบนัทึกเสียงของ Katz ไดฝ่้ายเดียว จาํนวน 6 ครัง ครัง

ละ 3 นาที แลว้ทาํการจบักุมยนืฟ้องต่อศาล ศาลชนัตน้เห็นว่าเครืองบนัทึกเสียงถือเป็นหลกัฐานชิน

สาํคญั Katz ถกูตดัสินว่ากระทาํความผดิจริง ศาลอุทธรณ์ เห็นว่า เจา้หนา้ทีตาํรวจไม่ไดบุ้กรุกเขา้ไป

ในตูโ้ทรศพัทข์ณะที Katz กาํลงัคุยโทรศพัท ์จึงไม่เป็นการละเมิด บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที 4  

ศาลสูงวินิจฉยัว่า บทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 4 ให้ความคุม้ครอง

แก่บุคคลมิใช่สถานที ดงันนั ในกรณีทีบุคคลใด ๆ กล่าวคาํพดูโดยเจตนาเปิดเผยต่อบุคคลทวัไป ไม่

ว่าจะเป็นการกล่าวในเคหสถานหรือสาํนกังานของตน ก็ไม่อยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของรัฐธรรมนูญ 

แกไ้ขเพิมเติมฉบบัที 4 ในทางตรงขา้ม หากกรณีทีบุคคลใด ๆ ตอ้งการความเป็นส่วนตวั แมจ้ะเป็น

บริเวณสาธารณะก็จะไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ 
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คาํพิพากษาคดีนีเท่ากบัเป็นการพิพากษากลบัคดี Olmstead เพราะประเด็นไม่ไดอ้ยู่ทีว่า

เจา้หนา้ทีตาํรวจไดบุ้กรุกเขา้ไปจู่โจมผูต้อ้งหาหรือไม่ แต่อยู่ทีว่าเจา้หน้าทีตาํรวจไดก้ระทาํละเมิด

ความคาดหวงัทีบุคคลคนหนึงคาดว่าจะไดรั้บความเป็นส่วนตวั แมจ้ะไม่ใช่ตวัของ Katz เอง แต่

บุคคลที Katz สนทนาดว้ยทางโทรศพัทก์็ไม่ไดอ้นุญาตใหเ้จา้หน้าทีตาํรวจบนัทึกเสียงการสนทนา 

คู่สนทนาทางโทรศพัท์ต่างก็คาดหวงัว่าสิงทีทงั 2 ฝ่าย สนทนากนัเป็นเรืองส่วนตวั อย่างไรก็ตาม 

ศาลสูงก็มิไดว้ินิจฉยัว่า รัฐไม่สามารถดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ได ้รัฐสามารถทาํไดเ้พียงแต่

ตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 4 ซึงต่อมาสภา Congress จึงได้

ตรากฎหมายอนุญาตให้มีการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ครังแรก ชือว่า The Omnibus Crime 

Control and Safe Streets Act 1968 ซึงบญัญติัแกไ้ขเพิมเติม The Federal Communications Act 

1934 มาตรา 605 โดยใหอ้าํนาจศาลในการอนุญาตให้เจา้หน้าทีผูมี้อาํนาจในการบงัคบัใชก้ฎหมาย

แห่งสหรัฐและมลรัฐดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท ์และดกัฟังดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ ในการ

สืบสวนคดีอาญาร้ายแรง 

3.1.2  กฎหมายทีเกียวกบัการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัทที์สาํคญั 

ดงัความทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็นไดว้่า กฎหมายทีเกียวกบัการดกัฟังการสนทนาทาง

โทรศพัทใ์นระดบัรัฐบาลกลางนันมีอยู่ดว้ยกนั 2 ฉบบั คือ The 1934 Federal Communications Act 

และ The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 

1.  The 1934 Federal Communications Act 

สาเหตุทีรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมาย The Federal Communications Act ในปี 

ค.ศ. 1934 สืบเนืองจากการตงัขอ้สงัเกตของผูพิ้พากษาท่านหนึง คือ Chief Justice Taft ซึงไดก้ล่าว

ไวใ้นคดี Olmstead V. United States ว่า “รัฐสภาควรจะคุม้ครองความลบัในการส่งข่าวสารทาง

โทรศพัท์ โดยบญัญัติว่า เมือมีการดักฟัง พยานหลกัฐานทีไดม้าไม่อาจรับฟังไดใ้นการพิจารณา

คดีอาญาแห่งสหรัฐ โดยการบญัญัติเป็นกฎหมายต่างหากจากกฎหมายลกัษณะพยานแห่งคอม

มอนลอว”์106 เนืองจากกฎหมายลกัษณะพยานแห่งคอมมอนลอวมี์หลกัว่า การรับฟังพยานหลกัฐาน 

จะไม่ถกูกระทบกระเทือนจากวิธีการเพือใหไ้ดม้าซึงพยานหลกัฐานนนัผดิกฎหมาย 

ภายหลงัจากคดีดงักล่าว รัฐสภาจึงไดอ้อกกฎหมาย The Federal Communications Act 

of 1934 ซึงมาตรา 605 แห่งกฎหมายนีไดห้า้มการกกัและการเปิดเผย หรือการใชป้ระโยชน์จากการ

สือสารนนั 

                                                   
106  From Yale Kamisar and Others. by Basic Criminal Procedure, Cases, comments and 

Questions, (p. 440) 
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ส่วนหนึงมาตรา 605 แห่งกฎหมายนีไดบ้ญัญติัไวว้่า “ห้ามมิให้บุคคลใดโดยมิไดรั้บ

อนุญาตจากผูส่้งข่าวสาร กักการสือสารใด ๆ และเปิดเผยความลับ หรือพิมพเ์ผยแพร่ความมีอยู่

ขอ้ความ เนือหาสาระ หรือความหมายแห่งการสือสารทีกกันนัต่อบุคคลอืน”107 

ศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตีความว่า สิ งทีกฎหมายคุ้มครอง คือ ข่าวสารทีผ่าน

กระบวนการสือสารโดยทางเครืองมือหรือการกระทาํทางการสือสาร ดังนัน การแอบฟังในห้อง

ถดัไปในขณะทีผูพู้ดก ําลังพูดลงในโทรศัพท์ไม่ใช่การดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ตาม

ความหมายของกฎหมายดงักล่าว เพราะถอ้ยคาํทีพดูภายในหอ้งต่อหนา้บุคคลอืนลงไปในโทรศพัท์

ไม่ใช่การสือสารทางโทรศัพท์ตามความหมายของกฎหมายดังกล่าวโดยได้ตัดสินไว้ในคดี 

Goldman V United States 316 U.S. 129. 62S. Ct. 993 86 L.Ed. 1322, (1942). 

นอกจากนีศาลสูงสหรัฐอเมริกายงัไดตี้ความว่าบญัญติัมาตราดงักล่าวทีห้ามดกัฟังและ

เปิดเผยการสือสารใชบ้งัคบัในการดาํเนินคดีในมลรัฐดว้ย ดงันัน พยานหลกัฐานทีไดม้าจากการที

เจา้หนา้ทีตาํรวจกระทาํการฝ่าฝืนบทบญัญติัดงักล่าว จึงไม่สามารถนาํมาใชใ้นการดาํเนินคดีในศาล

มลรัฐ โดยไดต้ดัสินไวใ้นคดี Lee V. Florida 392 U.S. 378, 88 S.Ct 2096, 20 L.Ed, 2D 1166 (1968). 

ซึงเป็นการกลบัคาํพิพากษาในคดีดกัฟังทางโทรศพัทโ์ดยฝ่าฝืน มาตรา 605 รับฟังไดใ้นการพิจารณา

คดีในศาลมลรัฐโดยในคดีดงักล่าว ศาลไดว้ินิจฉยัว่าถอ้ยคาํตามมาตรา 605 นนั หา้มบุคคลใดดกัฟัง

ทางโทรศพัท์ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูส่้งข่าวสารและห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผย หรือพิมพ์

เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้ความแก่บุคคลอืน ดงันนั การกล่าวอา้งขอ้ความแห่งข่าวสารในการเบิกความต่อ

ศาล ถือว่าเป็นการเปิดเผยข่าวสารแก่บุคคลอืนตามความหมายแห่งบทบญัญติัดงักล่าวดว้ย 

จากบทบัญญัติดังกล่าวได้มีคาํพิพากษาของศาลให้นําไปใช้ทังกรณีการดักฟังทาง

โทรศพัทโ์ดยเจา้หนา้ทีแห่งมลรัฐหรือสหรัฐและกรณีการดกัฟังทางโทรศพัท์โดยเอกชนทวัไปดว้ย 

ตลอดจนใชก้บักรณีการสือสารภายในรัฐและระหว่างรัฐ ในปี 1937 ศาลสูงไดตี้ความถึงการหา้มดกั

ฟังทางโทรศพัทแ์ละอนุโลมให้มีการใชบ้ทตดัพยาน (The Exclusionary Rule) ในการพิจารณาคดี

ในสหรัฐ ต่อมาในคดี Nardone V. United States, 308 U.S.338, (1939). ศาลไดพิ้พากษาวางหลกัว่า 

รัฐไม่สามารถทีจะใชข้อ้มลูทีไดม้าโดยวิธีการดกัฟังทางโทรศพัท์ผิดกฎหมาย โดยอนุโลมใชห้ลกั

ผลไมข้องตน้ไมพิ้ษ (Fruit of the Poisonous tree doctine) ซึงถือว่าหากเป็นการกระทาํทีไม่ชอบแลว้ 

                                                   
107 บทบญัญติัภาษาองักฤษมีหลกัว่า  

(N) a person not being authorized by the sander shall intercept any communication and divulge or 

publish the existence, contents, substance, purport, effect of such intercepted communication to any person … 
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ผลทีไดจ้ากการนนัยอ่มรับฟังเป็นพยานไม่ได ้ในการพิพากษาคดีว่ารัฐไม่อาจใชป้ระโยชน์จากการ

กระทาํความผดิของตน108 

ในปี 1942 ศาลสูงสหรัฐอเมริกาเริมจะมีท่าทีอนุญาตมากขึนในเรืองการดักฟังทาง

โทรศพัทแ์ละรูปแบบอืน ๆ ของการลอบฟังดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไดว้างหลกัว่า จาํเลย

ไม่สามารถปฏิเสธการทีรัฐใชพ้ยานหลกัฐานทีไดม้าจากการดกัฟังทางโทรศพัท์ เวน้แต่จาํเลยนัน

เป็นคู่สนทนาในการสนทนานนั นอกจากนีศาลยงัไดพิ้พากษาใหใ้ชบ้ทบญัญติัทีห้ามการดกัฟังทาง

โทรศพัท ์(และการลอบฟังดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์อืน ๆ ) เฉพาะเพียงกรณีทีไม่มีคู่สนทนาฝ่าย

ใดให้ความยินยอมในการดักฟัง109 ซึงความยินยอมทีจะให้ตรวจจับและบันทึกการสนทนาทาง

โทรศพัทที์จะสามารถใชข้อ้มลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานได ้จะตอ้งเป็นความยินยอมทีไดใ้ห้โดย

อิสระและสมคัรใจ ต่อมาในปี 1952 ศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดพิ้พากษาว่าคู่สนทนาฝ่ายหนึงไม่ถูก

หา้มตามรัฐธรรมนูญทีจะบนัทึกการสนทนาอยา่งลบั ๆ และสามารถรับฟังเทปบนัทึกเสียงดงักล่าว

เป็นพยานได้110 

อยา่งไรก็ตาม แมม้าตรา 605 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวจะบญัญติัไวช้ดัแจง้ว่า “ห้าม

มิให้บุคคลใด ๆ เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากผูส่้งข่าวสาร กักการสือสาร ๆ หรือเปิดเผย หรือพิมพ์

เผยแพร่ ขอ้ความ สาระหรือให้ความหมายสิงทีกกัแก่บุคคลอืน ๆ ...” และยงับญัญติัเพิมเติมไวว้่า 

“หา้มมิใหบุ้คคลใด ๆ ซึงไดรั้บข่าวสารจากการเปิดเผยนัน นาํขอ้มูลนัน ๆ ไปใชป้ระโยชน์สาํหรับ

ตนเองหรือผูอื้น” กล่าวคือ ไม่เฉพาะการกกัหรือการเปิดเผยความลบัเท่านันทีเป็นความผิด แต่การ

ใชป้ระโยชน์จากข่าวสารนนัก็ยงัเป็นความผดิอีกดว้ย และศาลสูงแห่งสหรัฐก็ไดพิ้พากษาวางหลกั

ไวอ้ยา่งชดัเจนว่าเจา้หนา้ทีของสหรัฐเป็นบุคคลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี ดงัทีปรากฏในคดี 

Nardone V. United States, 302 U.S.379 แต่ก็ยงัปรากฏว่าสาํนักงานสืบสวนสอบสวนกลางของ

สหรัฐ (FBI : The Federal Bareau of Investigation) ยงัคงกระทาํการละเมิดต่อกฎหมายนี ตามที 

Edward Bennett Williams ไดก้ล่าวไวว้่า “การทีกระทรวงยติุธรรม (The Department of Justice) ได้

มีความเห็นว่า การเปิดเผยความลบัโดยเจา้หนา้ทีของรัฐบาลไปยงัเจา้หน้าทีคนอืนไม่ถือว่าเป็นการ

                                                   
108 คดี Silverthorne Lumber Co. United States, 254 U.S. 385, (1920). 
109  From “Wiretapping and Electronic Eavesdropping : The Law and Its Implications: A 

Comparative Study” Monograph Series Volume 2 (p.11),  by Juris Cederbaums, 1969,  Criminal Law Education 

and Research Center New York University School of Law, New York. 
110  Ibid. 
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เปิดเผยความลบัแต่อยา่งใด”ซึงเห็นไดว้่าเป็นการฝ่าฝืนถอ้ยคาํตามกฎหมายและคาํพิพากษาของศาล

สูงดงักล่าวอยา่งชดัแจง้111  

บทบญัญติัมาตรา 605 แห่ง The Federal Communications Act of 1934 ทาํให้เห็นถึง

อุปสรรคในการบังคับใชก้ฎหมายของเจ้าพนักงานผูมี้หน้าทีบังคับใช้ เพราะในทางปฏิบัติเจ้า

พนกังานก็มกัจะใชว้ิธีการดกัฟังทางโทรศพัทใ์นการสืบสวนคดี ดงันนัต่อมาในปี ค.ศ. 1968 รัฐสภา

สหรัฐอเมริกาจึงไดอ้อกกฎหมาย The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act โดย Title III 

แห่งกฎหมายฉบบันีไดมี้การแกไ้ขเพิมเติมมาตรา 605 แห่ง The Federal Communications Act โดย

บญัญติัใหอ้าํนาจเจา้พนกังานผูมี้หนา้ทีในการบงัคบัใชก้ฎหมายทงัในระดบัมลรัฐและระดบัรัฐบาล

กลางในการดกัฟังทางโทรศพัทแ์ละลอบฟังโดยใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ในการสืบสวนคดีตามที

ระบุไวเ้ท่านนั อีกทงัจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาล ซึงในหวัขอ้ต่อไปจะไดก้ล่าวถึงรายละเอียด 

2.  The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 

เหตุผลและความจาํเป็นทีรัฐสภาสหรัฐอเมริกาตอ้งออกกฎหมาย The Omnibus Crime 

Control and Safe Streets Act ในปี ค.ศ. 1968 ก็สืบเนืองมาจากคาํพิพากษาศาลสูงสหรัฐอเมริกาใน

คดี Katz V. United States, 389 U.S. 347 (1967) และจากบทบญัญติัมาตรา 605 แห่ง The Federal 

Communications Act ในปี ค.ศ. 1934 ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ทีผา่นมา  

ด้วยเหตุนีรัฐสภาสหรัฐอเมริกาจึงจาํเป็นต้องออกกฎหมาย The Omnibus Crime 

Control and Safe Streets Act 1968 ขึน โดย Title III แห่งกฎหมายฉบบันีไดมี้การแกไ้ขเพิมเติม

มาตรา 605 แห่ง The Federal Communications Act โดยบญัญติัให้อาํนาจเจา้พนักงานผูมี้หน้าทีใน

การบงัคบัใชก้ฎหมายทงัในระดบัมลรัฐและระดบัรัฐบาลกลางในการดกัฟังทางโทรศพัท์และลอบ

ฟังโดยใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ในการสืบสวนคดีตามทีระบุไวเ้ท่านัน112 โดยรัฐสภาไดห้้ามการ

ดกัฟังทางโทรศพัท์และการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์โดยปราศจากการอนุญาตจาก

ศาลและกาํหนดใหมี้โทษปรับและจาํคุกในกรณีทีฝ่าฝืนบทบญัญติัดงักล่าว เวน้แต่คู่สนทนาฝ่ายใด

ฝ่ายหนึงใหค้วามยนิยอมในการบนัทึกเสียงหรือลอบฟังการสนทนา อยา่งไรก็ตาม กฎหมายดงักล่าว

ได้มีการแก้ไขเพิมเติมอีกหลายครังนับแต่ออกมา โดยการแก้ไขครังทีสําคัญทีสุด คือ The 

                                                   
111 Ibid. (p.15). 
112 From  Basic Criminal Procedure, Cases, comments and Questions (p.440),  by Yale Kamisar 

and others. 
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Comprehensive Crime Control Act ปี ค.ศ. 1984113 กล่าวคือ วตัถุประสงค์หลกัของ Title III คือ 

การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมโดยบญัญติัใหอ้าํนาจเจา้พนกังานผูมี้หนา้ทีในการบงัคบัใช้

กฎหมาย ใช้วิธีการสะกดรอยด้วยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การควบคุมของศาลและการ

ควบคุมโดยวิธีพิจารณาทีรอบคอบเพือทีจะรวบรวมพยานหลกัฐานในการต่อสูก้บัอาชญากรรมหลกั 

ๆ  หลายประเภทรวมทังอาชญากรรมทีกาํลงักระทาํการคบคิด (conspiratorial) การประกอบ

อาชญากรรมทีเป็นลกัษณะขององคก์รอาชญากรรม (organized crime) ซึงก่อใหเ้กิดปัญหาแก่สงัคม

เป็นอยา่งมาก และวิธีการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นวิธีการทีมีประสิทธิภาพใน

การเปิดโปงและพิสูจน์การมีอยูข่องการคบคิดในการการประกอบอาชญากรรมทีเป็นลกัษณะของ

องคก์รอาชญากรรม 

3.1.3  หลกัเกณฑก์ารดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท ์

The Omnibus Crime Control and Safe Street Act 1968 มีวตัถุประสงค์ 2 ประการ 

ไดแ้ก่ การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล (protecting the privacy of individuals) และการให้รัฐสามารถ

ใช้วิธีการเพือให้ได้มาซึงข้อมูลทีจ ําเป็นรวมถึงเพือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิผล  

(Enabling the government to obtain information necessary for effective law enforcement)114 โดย 

The Omnibus Crime Control and Safe Street Act 1968 นีไดก้าํหนดเหตุในการร้องขอใหด้กัฟังการ

สนทนาทางโทรศพัท ์ความผดิอาญาทีอาจถกูดกัฟังและองคก์รทีมีอาํนาจอนุญาตให้ดกัฟังและการ

พิจารณาคาํร้องขอดกัฟัง มีรายละเอียดดงันี115 

1)  เหตุในการร้องขอใหด้กัฟังการสนทนาทางโทรศพัท ์

The Omnibus Crime Control and Safe Street Act 1968 มาตรา 2511 บญัญติัห้ามดกัฟัง

การสนทนาทางโทรศพัท ์ทงันี เพือเป็นการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล แต่มีการกาํหนดเป็นขอ้ยกเวน้

ใหมี้การดกัฟังได ้เพือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนและการป้องกนัอาชญากรรมบางประเภท 

เมือไดมี้การใชว้ิธีการสืบสวนสอบสวนโดยวิธีอืนๆ แลว้ แต่ไม่ประสบความสาํเร็จพร้อมกบัแสดง

เหตุผลดว้ยว่าเหตุใดถึงจะไม่มีทางประสบความสาํเร็จถา้ใชว้ิธีการอืนหรือจะมีอนัตรายมากเกินกว่า

เหตุ116 

                                                   
113 From  Cases and Comments on Criminal Procedure, 3rd ed,  (p. 441.).  by  James B. Haddad 

and others, 1987,  New York. 
114 การคุ้มครองสิทธิส่วนบคุคลจากการดกัฟังทางโทรศัพท์  (น. 78).  เล่มเดิม. 
115 แหล่งเดิม. (น. 78). 
116 แหล่งเดิม. 
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2)  ความผดิอาญาทีอาจถกูดกัฟัง 

The Omnibus Crime Control and Safe Street Act 1968 กาํหนดลกัษณะของความผิด

ทางอาญาบางประเภททีจะถูกดกัฟังได ้ดงัทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 2516 (1) และมาตราดงักล่าวได้

บัญญัติลกัษณะของความผิดทางอาญาทีจะดักฟังเพือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนและ

ป้องกนัอาชญากรรมไวด้งัต่อไปนี 

a) ความผดิทีมีโทษประหารชีวิตหรือจาํคุกเกินกว่า 1 ปี ตามบทบญัญติัดงัต่อไปนี 

1.  มาตรา 2274 ถึง 2277 ของภาค 42 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐ (The United States 

Code) (เกียวกบัการบงัคบัใช ้The Atomic Energy Act of 1954) 

2.  มาตรา 2284 ของภาค 42 แห่งประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (เกียวกบัการก่อ

วินาศกรรมอุปกรณ์นิวเคลียร์หรือพลงังาน)  

3.  ตามภาค 18 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐ 

4.  บทที 37 (เกียวกบัจารกรรม)  

5.  บทที 105 (เกียวกบัการก่อวินาศกรรม) 

6.  บทที 115 (เกียวกบัการก่อกบฏ) 

7.  บทที 102 (เกียวกบัการทาํลายทรัพยสิ์นส่วนตวัโดยมีเจตนาร้ายต่อเจา้ของหรือผู ้

ครอบครองทรัพยสิ์นดงักล่าว)  

8.  บทที 111 (เกียวกบัการทาํลายเรือ)  

9.  บทที 81 (เกียวกบัโจรสลดั) 

b) การละเมิดมาตรา 186 หรือมาตรา 501 (c) ของภาค 29 แห่งประมวลกฎหมายของ

สหรัฐ (เกียวดว้ยขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินค่าจา้งและเงินกูย้มืแก่องคก์รผูใ้ชแ้รงงาน) หรือความผดิที

เกียวขอ้งกบัการฆาตกรรม การลกัพาตวัไปกกัขงั ฆ่า เรียกค่าไถ่ การปลน้หรือกรรโชก และเป็นการ

กระทาํความผดิทีมีโทษตามภาค 18  

c) ความผดิต่าง ๆ ซึงถกูลงโทษภายใตภ้าค 18 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐดงัต่อไปนี  

1.  มาตรา 201 (การใหสิ้นบทเจา้พนกังานและพยาน)   

2.  มาตรา 224 (การใหสิ้นบนในการแข่งขนักีฬา) 

3.  มาตรา 884 (d), (e), (f), (g), (h), หรือ (i) ของ (การใชข้อ้มลูเกียวกบัการพนนั) 

4.  มาตรา 1084 (การใชร้ะเบิดโดยผดิกฎหมาย)  

5.  มาตรา 751 (เกียวกบัการหลบหนีจากทีคุมขงั)  
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6.  มาตรา 1503, 1512 และ 1513 (การข่มขู่หรือทาํร้ายเจา้พนักงาน ลูกขุน หรือพยาน

ทวัไป)  

7.  มาตรา 1510 (การขดัขวางการสืบสวนคดีอาญา) 

8.  มาตรา 1511 (การขดัขวางการบงัคบัใชก้ฎหมายสหรัฐหรือมลรัฐ) 

9.  มาตรา 1751 (การลอบฆ่า การลกัพาตวัไปกกัขงั ฆ่า เรียกค่าไถ่และทาํร้ายร่างกาย

ประธานาธิบดีและคณะ) 

10.  มาตรา 1951 (การเขา้ไปเกียวขอ้งทางการคา้โดยข่มขู่หรือใชค้วามรุนแรง) 

11.  มาตรา 1952 (การกระทาํเกียวกบัการเดินทาง หรือการขนส่งระหว่างรัฐหรือ

ต่างประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายเพือขู่เอาเงินจากกิจการคา้) 

12.  มาตรา 1958 (การรับจา้งฆาตกรรมโดยใชเ้ครืองอาํนวยความสะดวกในการพาณิชย์

ระหว่างรัฐ) 

13.  มาตรา 1959 (เกียวกบัการประกอบอาชญากรรมทีรุนแรงโดยจุดมุ่งหมายการขู่เอา

เงิน) 

14.  มาตรา 1954 (เสนอใหย้อมรับจะใหห้รือชกัชวนใหมี้อิทธิพลหรือต่อการดาํเนินการ

ของโครงการผลประโยชน์ของลกูจา้ง) 

15.  มาตรา 1955 (การหา้มประกอบธุรกิจเกียวกบัการพนนั) 

16.  มาตรา 1956 (การแปรสภาพเครืองมือเกียวกบัการเงิน)  

17.  มาตรา 1957 (การเกียวขอ้งกบัธุรกิจทางการเงินในทรัพยสิ์นทีไดม้าจากการกระทาํ

ทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย) 

18.  มาตรา 659 (การลกัทรัพยจ์ากการขนส่งสินคา้ระหว่างมลรัฐ) 

19.  มาตรา 664 (ยกัยอกเงินบาํนาญหรือเงินสวสัดิการ) 

20.  มาตรา 1343 (ฉอ้โกง ทางสาย วิทยหุรือโทรทศัน)์ 

21.  มาตรา 2251 และ 2252 (การกระทาํละเมิดทางเพศต่อเด็ก)  

22.  มาตรา 2312, 2313, 2314, และ 2315 (การขนส่งทรัพยสิ์นทีขโมยมาระหว่างรัฐ) 

23.  มาตรา 2321 (เกียวกบัการคา้พาหนะทีเป็นเครืองยนต ์หรือส่วนประกอบพาหนะที

เป็นเครืองยนต)์  

24.  มาตรา 1203 (เกียวกบัการจบัคนเป็นตวัประกนั) 

25.  มาตรา 1029 (เกียวกบัการฉอ้โกงและเกียวกบักิจกรรมทีใชเ้ครืองมือลว้งความลบั) 

26.  มาตรา 3146 (เกียวกบัการลงโทษ การไม่ปรากฏตวั) 

DPU



86 

 

 
 

27.  มาตรา 3521 (b) (3) (เกียวกบัการใหพ้ยานยา้ยทีอยูแ่ละการช่วยเหลือ) 

28.  มาตรา 32 (เกียวกบัการทาํลายอากาศยานหรือเครืองอาํนวยความสะดวกในอากาศ

ยาน) 

29.  มาตรา 1963 (การฝ่าฝืนโดยองคก์รทีใชอิ้ทธิพลข่มขู่และใหสิ้นบน)  

30.  มาตรา 115 (เกียวกบัการข่มขู่หรือแกแ้คน้ต่อเจา้พนกังานสหรัฐ) 

31.  มาตราในบทที 65 (เกียวกบัการทาํลายเครืองมือใหพ้ลงังาน)  

32.  มาตรา 1341 (เกียวกบัการฉอ้โกงทางไปรษณีย)์ 

33.  มาตรา 351 (การฝ่าฝืนเกียวกับการลอบฆ่า หรือทาํร้ายร่างกายสมาชิกรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรีหรือผูพิ้พากษาศาลสูง ลกัพาตวัไปเพือกกัขงั ฆ่า เรียกค่าไถ่และทาํร้ายร่างกาย) 

34.  มาตรา 831 (เกียวกบัการหา้มประกอบธุรกิจนิวเคลียร์) 

35.  มาตรา 33 (เกียวกบัการทาํลายพาหนะทีเป็นเครืองยนต์หรือเครืองอาํนวยความ

สะดวก)  

36.  มาตรา 1992 (เกียวกบัการทาํลายรางรถไฟ) 

d) ความผดิเกียวกบัการปลอมแปลงทีถกูลงโทษภายใตม้าตรา 471, 472 หรือ 473 ของ

ภาค 18 นี  

e) ความผดิเกียวกบัการฉอ้โกงเกียวกบัคดีความภายใตภ้าค 11 หรือการผลิตการนาํเขา้ 

การปรับ การปกปิด การซือ การขาย หรือความผดิในลกัษณะอืนทีเกียวขอ้งกบัยาเสพติดกญัชา หรือ

ยาอนัตรายอืน ทีมีโทษตามกฎหมายสหรัฐ 

f) ความผดิใด ๆ โดยรวมถึงกิจการคา้เชือ ซึงเอาเปรียบภายใตม้าตรา 892, 893 หรือ 

894 ของภาค 18 นี 

g) การฝ่าฝืนมาตรา 5322 ของภาค 31 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐ (การรายงานธุรกิจ

ทางการเงิน) 

h) การฝ่าฝืนทีเป็นความผดิตามมาตรา 2511 และ 2512 (เกียวกบัการดกัฟังทาง

โทรศพัท ์และการเปิดเผยการสือสาร และเครืองมือดกัฟัง) ของภาค 18 นี  

i) การฝ่าฝืนบทที 71 (เกียวกบัการกระทาํลามกอนาจาร) ของภาค 18 นี 

j) การฝ่าฝืนมาตรา 1679 a (c) (2) (เกียวกบัการทาํลายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ) หรือ

อนุมาตรา (i) หรือ (n) ของมาตรา 1472 (เกียวกบัสลดัอากาศ) ของภาค 49 แห่งประมวลกฎหมาย

สหรัฐ 
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k) การฝ่าฝืนทางอาญาในมาตรา 2778 ของภาค 22 (เกียวกบั the Arms Export Control 

Act : พระราชบญัญติัการควบคุมการส่งออกซึงอาวุธ) 

l) ผูที้ลีภยัมาจากการทาํความผดิทีระบุไวใ้นมาตรานี หรือ 

m) การสมคบทีจะกระทาํความผดิต่างๆ ทีกล่าวมาขา้งตน้ 

n) การฝ่าฝืนมาตรา 922 และ 924 ของภาค 18 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐ (เกียวกบั

อาวุธปืน) และ 

o) การฝ่าฝืนมาตรา 5861 แห่งประมวลรัษฎากรภายใน ค.ศ. 1986 (เกียวกบัอาวุธปืน) 

3)  องคก์รทีมีอาํนาจอนุญาตใหด้กัฟังและการพิจารณาคาํร้องขอดกัฟัง 

การทีกฎหมายดงักล่าวกาํหนดว่าจะใหมี้การดกัฟังทางโทรศพัท์ในความผิดฐานใดได้

บา้งนนั เป็นเพียงการกาํหนดในเบืองตน้ถึงฐานความผิดทีเจา้พนักงานของรัฐมีสิทธิขออนุญาตทาํ

การดกัฟังทางโทรศพัท ์แต่ไม่ใช่เหตุอนัแทจ้ริงทีเจา้พนกังานจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นในการอนุญาตต่อ

ศาลเพือทาํการดกัฟังทางโทรศพัท ์ทงันีกฎหมายนียงัไดก้าํหนดเหตุอนัแทจ้ริง หรือเงือนไขทีสาํคญั

ทีเจา้พนกังานจะตอ้งแสดงต่อศาลในการขออนุญาตทาํการดกัฟังทางโทรศพัท ์และเป็นสิงทีศาลจะ

ใชพิ้จารณาว่าจะอนุญาตใหเ้จา้พนกังานทาํการดกัฟังทางโทรศพัท์ไดห้รือไม่ และไดบ้ญัญติัไวใ้น 

มาตรา 2518 อนัเป็นเรืองเกียวกบัวิธีพิจารณาในการดกัฟังการสือสารทางสาย ทางคาํพูด หรือทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ ตาม (1) และ (3) ดงัต่อไปนี117 

(1)  การทีเจา้พนกังานของรัฐจะกระทาํการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ได ้จะตอ้ง

ขออนุญาตจากศาลก่อน โดยคาํร้องดงักล่าวจะตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรประกอบดว้ยคาํสาบาน

หรือปฏิญาณต่อผูพิ้พากษาทีมีเขตอาํนาจศาลและจะต้องระบุอาํนาจของผูร้้องในการทาํคาํร้อง

ดงักล่าวดว้ย118 คาํร้องจะตอ้งระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดงัต่อไปนี119 

(ก) ตัวเจ้าหน้าทีสืบสวนสอบสวน หรือเจ้าหน้าทีผูมี้อาํนาจในการบังคับใช้

กฎหมายทีทาํคาํร้องขอดกัฟังและเจา้หนา้ทีผูอ้นุญาตตามคาํร้อง 

(ข) รายละเอียดทีครบถว้นเกียวกบัขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ทีเกียวกบัคาํร้องที

ใหเ้หตุผลไดถึ้งเหตุทีศาลควรมีคาํสงัอนุญาต รวมทงั 

(1)  รายละเอียดเกียวกับความผิดทีระบุไวโ้ดยเฉพาะซึงได้เกิดขึน กาํลงั

เกิดขึนหรือกาํลงัจะเกิดขึน 

                                                   
117 การดกัฟังทางโทรศัพท์โดยเจ้าพนักงาน, (ภาคผนวก, sec 2518 (1) และ (3)).  เล่มเดิม. 
118 การคุ้มครองสิทธิส่วนบคุคลจากการดกัฟังทางโทรศัพท์ (น.78-81).  เล่มเดิม. 
119 แหล่งเดิม. (น.81-82). 
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(2)   เวน้แต่ทีกฎหมายกาํหนดไวใ้นอนุมาตรา (11) รายละเอียดเกียวกับ

ลกัษณะและสถานทีตงัเครืองดกัฟัง 

(3)  รายละเอียดเกียวกบัประเภทของการสือสารทีจะดกัฟัง 

(4)  รายละเอียดเกียวกบับุคคลทีกระทาํความผิดซึงการสือสารของเขาจะถูก

ดกัฟัง ถา้หากสามารถระบุได ้

(ค) รายละเอียดทีแสดงว่าไดมี้การสืบสวนสอบสวนดว้ยวิธีอืนแลว้แต่ไม่ประสบ

ผลสาํเร็จหรือไม่อยา่งไร และเหตุผลทีแสดงว่าจะไม่มีทางประสบความสาํเร็จหากใชว้ิธีการอืนหรือ

จะเป็นอนัตรายเกินควร 

(ง) ระบุระยะเวลาทีขออนุญาตดักฟัง ถา้โดยลกัษณะแห่งการดักฟังมีว่า การ

อนุญาตเพือดกัฟังไม่อาจยุติโดยอตัโนมติั เมือมีการสือสารประเภททีระบุไวไ้ดรั้บแลว้ในโอกาส

แรก รายละเอียดเกียวกบัขอ้เท็จจริงโดยเฉพาะตอ้งระบุเหตุอนัควรเชือไดว้่า จะมีการสือสารใน

ประเภทเดียวกนัเพิมเติมอีกในภายหลงั 

(จ) รายละเอียดทีครบถว้นเกียวกบัขอ้เท็จจริงในคาํร้องทีผา่นมาทงัหมดทีบุคคลผู ้

อนุญาตและทาํคาํร้องไดท้ราบยนืต่อผูพิ้พากษาใดๆ เพือขออนุญาตดกัฟัง หรือเพือขอรับรองการดกั

ฟังการสือสารทางสาย ทางคาํพูดหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึงเกียวขอ้งกบับุคคลใดๆ ทีอยู่ในกลุ่ม

เดียวกนั เครืองอาํนวยความสะดวก หรือสถานทีทีระบุในคาํร้องและผูพิ้พากษาสงัคาํร้องแต่ละฉบบั

อยา่งไร และ  

(ฉ) กรณีทีเป็นคาํร้องขอขยายระยะเวลาดกัฟัง จะตอ้งระบุว่า การดักฟังยงัได้

ขอ้มลูไม่เป็นทีพอใจ หรือคาํอธิบายทีมีเหตุผลถึงการลม้เหลวทีจะไดรั้บจากการดกัฟังทีผา่นมา 

(2) ในกรณีทีมีความจําเป็นผู ้พิพากษาอาจเรียกพยานหลักฐานเพิ มเติมหรือ

พยานหลกัฐานในการสนบัสนุนเหตุอนัควรดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ เพือประโยชน์ในการ

พิจารณาได ้

(3)  เมือเจา้พนกังานไดย้นืคาํร้องต่อศาลขออนุญาตดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์แลว้ 

ศาลอาจจะออกคาํสงัฝ่ายเดียวตามทีร้องขอหรือเปลียนแปลง แกไ้ข อนุญาต หรือรับรองการดกัฟัง

การสือสารทางสาย ทางคาํพูดหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีเกิดขึนภายในเขตอาํนาจศาลทีผูพิ้พากษา

นนัพิจารณาอยู ่(และรวมถึงกรณีทีเกิดขึนนอกเขตอาํนาจศาลแต่อยู่ภายในสหรัฐ ทีเป็นการดกัฟัง

แบบเคลือนทีได้ก็ให้ได้รับการอนุญาตจากศาลสหรัฐภายในเขตอาํนาจศาลดังกล่าวด้วย) ถา้ผู ้

พิพากษาไดพิ้จารณาขอ้เท็จจริงตามทีระบุในคาํร้องแลว้เห็นว่า120 

                                                   
120 แหล่งเดิม. (น.82-83).   

DPU



89 

 

 
 

(ก) มีเหตุอนัควรเชือว่ามีบุคคลกาํลงักระทาํความผิด หรือได้กระทาํความผิด

เกียวกบัการทาํความผดิเฉพาะทีระบุไวใ้นมาตรา 2516 แห่งกฎหมายนี 

(ข) มีเหตุอนัควรเชือว่าการสือสารทีเกียวกบัการกระทาํความผิดนันจะไดรั้บจาก

การดกัฟังนนั 

(ค) ไดมี้การพยายามใชว้ิธีการสืบสวนสอบสวนธรรมดาทวัไปแลว้และลม้เหลว 

หรือมีเหตุอนัควรเชือว่าจะไม่ประสบผลสาํเร็จ แมจ้ะมีการพยายามหรือเสียงอนัตรายเกินควร 

(ง) เวน้แต่ตามทีบญัญัติไวใ้นอนุมาตรา 11 มีเหตุอนัควรเชือว่า เครืองอาํนวย

ความสะดวก หรือสถานทีทีจะทาํการดกัฟังการสือสารทางสาย ทางคาํพูดหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ไดใ้ชห้รือกาํลงัใชห้รือจะถกูใชเ้กียวกบัการกระทาํความผิดหรือบุคคลดงักล่าวเป็นผูเ้ช่า มีชือเป็น

เจา้ของ หรือใชเ้ป็นปกติ 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า การทีเจา้พนักงานของรัฐจะกระทาํการดกัฟังการสือสารทางสาย 

ทางคาํพดูหรือทางอิเลก็ทรอนิกส์ ไดจ้ะตอ้งขออนุญาตจากศาล โดยทาํคาํร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ระบุเหตุผลทีจาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการดงักล่าวตามหลกัเกณฑที์ไดก้ล่าวมาแลว้ในมาตรา  2518 (1)  และ 

เมือศาลพิจารณา คาํร้องแลว้เห็นควรอนุญาตใหด้กัฟังทางโทรศพัทไ์ดก้็จะมีคาํสงัอนุญาตใหก้ระทาํ

การดงักล่าวได ้

คาํสงัศาลทีอนุญาตหรือรับรองใหด้กัฟังนนั จะตอ้งระบุบุคคลซึงการสือสารของเขาจะ

ถูกดักฟัง สถานทีซึงอนุญาตให้ดักฟัง รายละเอียดเกียวกับความผิดทีเกียวข้องกับการดักฟัง 

หน่วยงานทีไดรั้บอนุญาตในการดกัฟัง ระยะเวลาทีอนุญาตใหด้กัฟังและตอ้งแจง้ใหท้ราบว่าการดกั

ฟังจะสินสุดลงโดยอตัโนมติั เมือไดท้ราบรายละเอียดเกียวกบัความผิดทีตอ้งการดกัฟังในโอกาส

แรก121 สาํหรับระยะเวลาทีศาลจะอนุญาตให้มีการดกัฟังไดน้ัน จะตอ้งไม่เกินกว่าความจาํเป็นใน

การ 

บรรลุวตัถุประสงคต์ามคาํร้องของอนุญาตนนั อยา่งไรก็ตาม ศาลจะอนุญาตเกินกว่า 30 

วนัไม่ได ้ แมศ้าลจะอนุญาตไดไ้ม่เกิน 30 วนั แต่หากมีกรณีจาํเป็นตอ้งดกัฟังต่อไปก็ตอ้งมีการยนืคาํ

ร้องขออนุญาตต่อศาลโดยคาํร้องก็ตอ้งระบุรายละเอียดและเหตุทาํนองเดียวกบัการขออนุญาตดกัฟัง

ในครังแรก และศาลก็จะพิจารณาขยายระยะเวลาการดกัฟังโดยใชเ้กณฑ์เหมือนกบัการพิจารณาคาํ

ร้องขออนุญาตดกัฟังในครังแรกเช่นกนั122 

                                                   
121 การดกัฟังทางโทรศัพท์โดยเจ้าพนักงาน,  (ภาคผนวก sec. 2518 (4)). เล่มเดิม  
122  แหล่งเดิม. (Sec. 2518 (5)).  
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อนึง หากพิจารณาขนัตอนกระบวนการในการขออนุญาตดกัฟัง จะเห็นว่ามีขนัตอน

หลายอยา่ง ซึงก็เพือควบคุมการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์มิให้กระทาํไดโ้ดยไม่มีเหตุอนัควร 

แต่อยา่งไรก็ตาม The Omnibus Crime Control and Safe Street Act 1968 ก็เลง็เห็นว่าบางกรณีอาจมี

ความจาํเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนทีจะตอ้งดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัทที์ไม่อาจรอใหไ้ดรั้บการอนุญาต

จากศาลก่อน จึงไดมี้บทบญัญติัในมาตรา 2518 (7) วางหลกัเกณฑใ์หเ้จา้พนกังานของรัฐสามารถทาํ

การดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัทก่์อนทีจะไดรั้บอนุญาตจากศาลได ้ในกรณีมีความจาํเป็นฉุกเฉิน

เร่งด่วนโดยอยูภ่ายใตเ้งือนไขต่อไปนี 

1)  จะมีอนัตรายถึงแก่ชีวิตหรืออนัตรายต่อร่างกายสาหสัต่อบุคคลใด ๆ โดยทนัทีทนัใด 

2)  การสมคบกนักระทาํการซึงเป็นการคุกคามต่อความมนัคงแห่งรัฐหรือ 

3)  การสมคบกนัเป็นองคก์รอาชญากรรม 

แมจ้ะมีข้อเท็จจริงทีต้องเงือนไขดังกล่าวข้างต้น ยงัมีเงือนไขทีจะต้องพิจารณาอีก

ประการหนึงในกรณีการดกัฟังก่อนทีจะไดรั้บอนุญาตจากศาลก็คือ กรณีทีจะทาํการดกัฟังนันตอ้ง

เป็นกรณีทีศาลอาจอนุญาตใหด้กัฟังได ้นอกจากนนัหลงัจากไดมี้การดกัฟังแลว้ จะตอ้งขออนุญาต

ต่อศาลภายใน 48 ชวัโมงหลงัจากไดมี้การเริมลงมือดกัฟัง123 

นอกจากนี กฎหมายดังกล่าวยงักาํหนดถึงการบนัทึกเสียงการดกัฟังทางโทรศพัท์ที

ไดรั้บอนุญาตตามคาํสั งศาลจะตอ้งกระทาํในลกัษณะทีป้องกนัการแกไ้ขหรือเปลียนแปลงขอ้มูล 

กล่าวคือ จะตอ้งมีการปิดผนึกบนเทปบนัทึกเสียงตามคาํสงัศาล และการดูแลรักษาคาํร้อง คาํสงั และ

เทปบนัทึกเสียงจะอยูที่ใดขึนอยูก่บัคาํสงัศาลเช่นเดียวกนั124  เพือรักษาความลบัในการสืบสวนของ

รัฐและกฎหมายยงักาํหนดให้มีการชดใชค่้าเสียหายทางแพ่งในกรณีทีมีการฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่ง

กฎหมายนี125 

อยา่งไรก็ตาม ศาลสหรัฐอเมริกาเคยวินิจฉัยไวใ้นคดี Unites States V. Whitaker 343 F. 

Supp. 358 (E. D. Pa. 1972) ว่า Title III แห่ง The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 

1968 นนัขดัต่อรัฐธรรมนูญ โดยชีว่ากฎหมายดงักล่าวมีขอ้บกพร่องตามรัฐธรรมนูญถึง 3 ประการ 

ดงัต่อไปนี126 

                                                   
123 แหล่งเดิม. (sec.2518 (7)). 
124 แหล่งเดิม. (sec.2518 (8) (a) (b)). 
125 แหล่งเดิม. (sec.2520). 
126 Ibid. Basic Criminal Procedure, Cases, comments and Questions, (p.451).  
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1.  เนืองจากตามมาตรา 2518 (5) ซึงอนุญาตใหด้กัฟังเป็นระยะเวลาถึง 30 วนั และยงั

อนุญาตใหศ้าลขยายระยะเวลาไดอี้กนนั เป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการ

สะกดรอยอยา่งต่อเนืองเป็นเวลานานเกินสมควร 

2.  บทบัญญัติตาม Title III นีเป็นแนวทางโดยเฉพาะในการจาํกัดดุลยพินิจของ          

เจา้พนกังาน เนืองจากบทบญัญติัดงักล่าวปล่อยใหเ้ป็นดุลยพินิจของเจา้พนักงานในการพิจารณาว่า

เขาไดข้อ้มลูทีเพียงพอเกียวกบับุคคลทีเกียวขอ้งในความผดิทีกาํลงัสืบสวนอยูเ่พียงพอแลว้หรือไม่ที

จะหยดุการดกัฟัง เพราะว่าไดบ้รรลุวตัถุประสงคที์ไดรั้บอนุญาตใหด้กัฟังแลว้ 

3.  บทบญัญติัตาม Title III ถือเป็นการใหอ้าํนาจแก่เจา้พนกังานในการคน้และยดึโดย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมายอนัฝ่าฝืนต่อบทบญัญัติรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิมเติม ฉบับที 4 เนืองจากไม่มี

ขอ้กาํหนดใหมี้การแจง้ไปยงับุคคล ซึงการสนทนาของเขาถูกดกัฟังในทนัทีทีการสะกดรอยตามที

ไดรั้บอนุญาตไดสิ้นสุดลง 

แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1973 ศาลสหรัฐอเมริกาไดพิ้พากษาในคดี United States V. Cafero 

473 F. 2d 489 (3d Cir. 1973) ซึงเป็นการกลบัคาํพิพากษาในคดี Unites States V. Whitaker 343 F. 

Supp. 358 (E. D. Pa. 1972) โดยปฏิเสธคาํพิพากษาในคดีดงักล่าวทีว่าบทบญัญติัแห่ง Title III นัน 

ขดัรัฐธรรมนูญ โดยศาลในคดีนีไม่เห็นดว้ยกับข้อสังเกตดงักล่าวข้างตน้ทีว่าการอนุญาตให้เจ้า

พนกังานล่วงละเมิดในสิทธิส่วนตวัโดยการดกัฟังทางโทรศพัทต์ามบทบญัญติัแห่ง Title III ไม่ไดมี้

ความแน่นอน หรือ ระมดัระวงั หรือ จาํกดัอยา่งมากเนืองจากศาลในคดีนีเห็นในทางตรงกนัขา้มว่า

มาตรา 2518 (5) (b) แห่งบญัญติัดงักล่าวบญัญติัว่า คาํร้องขออนุญาตดกัฟังทางโทรศพัทจ์ะตอ้งระบุ

ขอ้ความทีสมบูรณ์เกียวกบัขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์แห่งประเภทของการสือสารจะดกัฟัง ตอ้งระบุ

รายละเอียดเกียวกบัความผิดทีระบุไวโ้ดยเฉพาะ ลกัษณะและสถานทีเกียวกบัเครืองอาํนวยความ

สะดวกทีจะทาํการดกัฟัง นอกจากนีหลงัจากทีศาลไดพิ้จารณาคาํร้องและออกคาํสั งอนุญาตให้ดกั

ฟังเฉพาะกรณีทีศาลพิจารณานัน เห็นว่า เป็นไปตาม 2518 (3) แห่งบทบัญญติัดงักล่าว รวมทัง

ปรากฏเหตุอนัสมควร (Probable Cause) และจะต้องระบุในคาํสั งอนุญาตดงัทีปรากฏในมาตรา 

2518 (4) ดงัต่อไปนี 

(ก) ระบุชือหรือรูปพรรณของบุคคลผูซึ้งการสือสารของเขาจะถกูดกัฟัง ถา้หากทราบ 

(ข)  ลกัษณะและสถานทีของเครืองอาํนวยความสะดวกในการสือสาร ซึงไดรั้บ

อนุญาตใหท้าํการดกัฟัง 

(ค) ระบุรายละเอียด โดยเฉพาะเกียวกบัประเภทของการสือสารทีจะถกูดกัฟังและระบุ

ความผดิโดยเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัการสือสารทีจะถกูดกัฟัง 
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(ง) ระบุหน่วยงานทีไดรั้บอนุญาตใหท้าํการดกัฟัง และระบุบุคคลผูอ้นุญาตในคาํร้อง

ขออนุญาตดกัฟัง และ  

(จ) ระบุระยะเวลาทีไดรั้บอนุญาตใหท้าํการดกัฟัง รวมทงัระบุดว้ยว่าการดกัฟังจะ

สินสุดลงโดยอตัโนมติั เมือไดรั้บการสือสารทีตอ้งการในโอกาสแรกหรือไม่ ประการใด 

นอกจากทีกล่าวมาแลว้ ศาลในคดีนียงัเห็นอีกว่าระยะเวลาทีอนุญาตให้ดกัฟังไดเ้ป็น

เวลา 30 วนั ตามบทบญัญติั Title III เป็นระยะเวลาทีกาํหนดไวสู้งสุดตามกฎหมาย (a Statutory 

Maximum) ไม่ใช่การทีศาลอนุญาตโยอตัโนมติัใหด้กัฟังต่อไปไดเ้ป็นเวลา 30 วนั ซึงศาลในคดีก่อน 

(คดี U.S.V. Whitaker) ตีความบทบญัญติัมาตรา 2518 (4) (e) ว่าเป็นการกาํหนดระยะเวลาสินสุดลง

โดยอตัโนมติั ซึงขึนอยูก่บัดุลยพินิจของศาลผูอ้อกคาํสงัอนุญาต ดงันนั ศาลจึงอาจอนุญาตให้มีการ

ดกัฟังต่อไปได ้โดยไม่ตอ้งแสดงเหตุอนัควร หลงัจากทีไดรั้บการสือสารทีตอ้งการในครังแรกแลว้ 

ซึงศาลในคดีหลงันี (คดี U.S.V. Cafero) ไม่เห็นดว้ย โดยในคดีหลงันีศาลตีความมาตรา 2518 (5) ว่า

เป็นการกาํหนดระยะเวลาสินสุดในการดกัฟัง เมือบรรลุวตัถุประสงค์ทีไดรั้บอนุญาตให้ดกัฟังโดย

ไม่คาํนึงว่า ศาลซึงอนุญาตใหด้กัฟังกาํหนดไวห้รือไม่ เพราะระยะเวลา 30 วนัดงักล่าวเป็นขอ้จาํกดั

ทางกฎหมายในการอนุญาตให้ดกัฟังทุก ๆ ครัง โดยไม่คาํนึงว่าได้บรรลุวตัถุประสงค์ทีได้รับ

อนุญาตใหด้กัฟังแลว้หรือไม่ อีกทงัยงัเห็นอีกว่า Title III ไดก้าํหนดใหมี้การระบุโดยเฉพาะเจาะจง

ซึงควรจะกล่าวเนน้ไวอี้กครัง คือ ตามมาตรา 2518 (1) (b) (iii), และ (4) (c) ไดก้าํหนดให้มีการระบุ

รายละเอียดโดยเฉพาะถึงประเภทของการสือสารทีจะดกัฟัง มาตรา 2518 (1) (b) กาํหนดว่า คาํร้องที

ขออนุญาตดกัฟังจะตอ้งระบุขอ้เท็จจริงทงัหมดโดยสมบูรณ์รวมทงัรายละเอียดเกียวกบัความผิดที

ระบุไวโ้ดยเฉพาะลกัษณะของสถานทีและวสัดุอุปกรณ์ซึงจะมีการดกัฟัง มาตรา 2518 (2) ใหอ้าํนาจ

ผูพิ้พากษาทีจะเรียกใหผู้ร้้องแสดงพยานหลกัฐานเพิมเติมได ้มาตรา 2518 (3) กาํหนดให้ผูพิ้พากษา

จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนทีจะอนุญาตให้มีการดักฟัง นอกจากนียงัมีบทบัญญัติในการ

แกปั้ญหากรณีทีคาํสงัอนุญาตนนัไม่สมบูรณ์ การดกัฟังกระทาํไม่ตรงตามคาํสงัอนุญาตนนั และการ

สนทนาถกูดกัฟังโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ดงัปรากฏในมาตรา 2518 (10) (a) ดงันนั ศาลในคดีนีจึง

ปฏิเสธขอ้โตเ้ถียงทีว่า Title III ให้ดุลยพินิจมาเกินไปแก่เจา้พนักงาน เพราะว่าเป็นสิงทีหลีกเลียง

ไม่ได ้ในการทีไม่อาจระบุไดโ้ดยเฉพาะเจาะจงถึงสิงทีจะดกัฟัง แต่อย่างไรก็ตาม การทีศาลปฏิเสธ

ไม่รับฟังพยานหลกัฐานทีไดจ้ากการดกัฟังในกรณีทีคาํร้องไม่ชดัแจ้งหรือกรณีทีการปฏิบติัตาม

หมายไม่เหมาะสม หรือหมายดงักล่าวขดัรัฐธรรมนูญ ก็ถือเป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าวอย่าง

เหมาะสมแลว้ อาจกล่าวไดว้่า ศาลสหรัฐอเมริกาถือตามคาํพิพากษาในคดี United States V. Cafero 

ว่าบทบญัญติัแห่ง Title III ซึงอนุญาตให้เจา้พนักงานผูมี้หน้าทีบงัคบัใชก้ฎหมายใชว้ิธีการดกัฟัง
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ทางโทรศพัท์ตามทีไดรั้บอนุญาตโดยคาํสั งศาล  ไม่เป็นการขดัต่อบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที 4 (The Fourth Amendment) อนัเป็นหลกัประกนัของประชาชนจากการทีจะไม่ถูก

คน้และยดึโดยไม่มีเหตุอนัควร 

การทีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด โดยจะเห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 

หมวด 6 มาตรา 2 ซึงบญัญติั “รัฐธรรมนูญนี... จะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และผูพิ้พากษาใน

ทุกมลรัฐจะถูกผกูพนัดงัว่านัน” (The Constitution… shall be the Supreme Law of the land , and 

the Judges in every State shall be bound thereby) ซึงมีผลทาํใหรั้ฐธรรมนูญมีสถานะเหนือกฎหมาย

ทงัปวงทีเป็นกฎหมายภายใน (Domestic Law) โดยกฎหมายทงัปวงไม่ว่าจะมีมาก่อนหรือหลงัจาก

การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแลว้ก็ตามจะขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญไม่ไดแ้ละเพือเป็นหลกัประกนั

ว่าเป็นกฎหมายสูงสุดทีจะไม่ถูกละเมิดจึงจาํเป็นต้องมีองค์กรหรือสถาบนัทาํหน้าทีดูแลรักษา

รัฐธรรมนูญและมีอาํนาจตรวจสอบรวมทงัวินิจฉยัว่า กฎหมายใดขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

ซึงเรียกกระบวนการนีว่า Judicial Riview และตามระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกา ศาลซึงทาํหน้าที

วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในทางกฎหมายอยู่แลว้จึงมีอาํนาจวินิจฉัยว่ากฎหมายทีเป็นปัญหาในชัน

พิจารณาของศาลนนั ๆ ในขณะนนัขดัรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลทุกศาลในสหรัฐอเมริกาสามารถ

ใชอ้าํนาจวินิจฉยัไดว้่ากฎหมายของมลรัฐ หรือกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐขดักบัรัฐธรรมนูญแห่ง

สหรัฐอเมริกาหรือไม่ อาํนาจเช่นนีกระจายไปสู่ศาลทวัไป และเป็นส่วนหนึงของอาํนาจตุลาการ

ตามปกติ เช่นเดียวกบัการชีขาดขอ้กฎหมายในคดีแพ่ง และคดีอาญาอืนๆ   แมอ้าํนาจหนา้ทีของศาล

ในลกัษณะนีไม่ปรากฏชดัในตวับทรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา แต่เมือศาลสหรัฐอเมริกาอา้งอาํนาจนี

ใน พ.ศ. 2347 (ค.ศ. 1804) ในคดีประวติัศาสตร์ ชือ Marbury V. Madison อาํนาจนีก่อตวัเป็นระบบ

และเป็นทียอมรับกนัมาตลอด127  

รัฐธรรมนูญสหรัฐประกอบไปดว้ยบทบญัญติัคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือ

ทีเรียกว่า “Bill of Rights” โดยปรากฏอยู่ในบทแกไ้ขเพิมเติม (Amendments) ต่าง ๆ และในการนี

ไดมี้บทบญัญติัเพิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 14 (The Fourteeth Amendment) ได้บญัญติัรับรอง

คุม้ครองสิทธิในชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพยสิ์นของบุคคลทีจะไม่ถูกล่วงละเมิด โดยไม่ชอบด้วย

กระบวนการอนัชอบดว้ยกฎหมาย (Due Process of Law) โดยขอ้ 1 ของบทแกไ้ขเพิมเติมดงักล่าว 

                                                   
127 จาก  กฎหมายรัฐธรรมนูญ , โดย  วิษณุ เครืองาม,  2530.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณการ. 
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ไดบ้ญัญติัไวใ้นส่วนหนึงว่า “…มลรัฐใดจะรอนสิทธิในชีวิต เสรีภาพหรือทรัพยข์องบุคคล โดยไม่

ชอบดว้ยกระบวนความแห่งกฎหมาย... ไม่ได”้128 

บทแกไ้ขเพิมเติมรัฐธรรม มาตรา 4 (The Fourth Amendment) เป็นบทบญัญติัคุม้ครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนบทบญัญติัหนึง ซึงมุ่งคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จากการจบั 

คน้และการยึดโดยไม่ชอบ โดยบญัญัติว่า “สิทธิของประชาชนทีจะมีความปลอดภัยในร่างกาย 

เคหสถาน เอกสาร และทรัพยสิ์งของจาการถูกตรวจค้นหรือยึดโดยไม่มีเหตุอนัควรและจะออก

หมายเพือกระทาํการดงักล่าวใด ๆ ไม่ได ้เวน้แต่จะมีเหตุอนัควรเชือถือซึงไดรั้บการยืนยนัดว้ยคาํ

สาบานหรือปฏิญาณและโดยเฉพาะตอ้งระบุสถานทีทีจะคน้หรือบุคคลทีจะจบัหรือสิงทีจะยึดไวใ้น

หมายนนั”129 

เจตนารมณ์ของ The Due Process Clause แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐ มีขึนเพือเป็น

หลกัประกนัแก่ประชาชนทีจะไม่ถูกเจา้พนักงานของรัฐใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจ130 เช่นในกรณีเจา้

พนกังานของรัฐจะใชอ้าํนาจทาํการจบักุม ตรวจคน้ จะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขแห่งบทแกไ้ขเพิมเติม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 14 ขา้งตน้ กล่าวคือ จะกระทาํการดงักล่าวได ้จะตอ้งขอหมาย (Warrant) จาก

ศาลซึงศาลจะอนุญาตโดยการออกหมายให้ก็ต่อเมือปรากฏเหตุอนัควร (Probable Cause) ดงันัน 

บทบญัญติั Title III แห่ง The Omnibus Crime Control And Safe Streets Act of 1968 ซึงไดใ้ห้

อาํนาจเจา้พนกังานของรัฐทาํการดกัฟังทางโทรศพัท์ไดจึ้งไม่ขดัต่อบทแกไ้ขเพิมเติมรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 4 เนืองจากบทบญัญติัดงักล่าวได้กาํหนดหลกัเกณฑ์ และเงือนไข ซึงเจา้พนักงานจะตอ้ง

ปฏิบัติตามทาํนองเดียวกับบทแก้ไขเพิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 ดังกล่าว ซึงสอดคล้องกับ

กระบวนการอนัชอบดว้ยกฎหมาย (Due Process of Law) กล่าวคือ 

1.  บทบญัญติัดงักล่าวสอดคลอ้งกับกระบวนการอนัชอบดว้ยกฎหมายในแง่ วิธีส

บญัญติั (Procedural Due Process) เนืองจากไดก้าํหนดใหเ้จา้พนกังานตอ้งร้องขอต่อศาลก่อนทาํการ

ดกัฟังทางโทรศพัท ์

2.  บทบัญญัติดงักล่าวสอดคลอ้งกับกระบวนการอนัชอบด้วยกฎหมายในแง่ สาร

บญัญติั (Substantive Due Process) เนืองจากกาํหนดไวว้่า การทีเจา้พนกังานจะกระทาํการดกัฟังทาง 

                                                   
128 จาก  กฎหมายแองโกล – อเมริกา (น.131), โดย  วิษณุ เครืองาม,  2520,  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
129 แหล่งเดิม. (น.128).  
130 From  The Contitution And What It Means Today  (p.326),  by  Edward S. Corwin’s ,  1973, 

New Jersey : Priceton University Press.  
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โทรศพัทจ์ะตอ้งมีเหตุอนัควร (Probable Cause)  

อาจกล่าวโดยสรุปคือ ในการสืบสวนเพือรวบรวมพยานหลกัฐานเจา้พนักงานของรัฐมี

ความจาํเป็นใช้วิธีการดักฟังทางโทรศพัท์ เพือประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน ในทางกลบักนัการกระทาํดงักล่าวเป็นการกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนรัฐสภา

สหรัฐอเมริกาจึงไดต้รากฎหมาย The Omnibus Crime Control And Safe Streets Act of 1968 เพือ

คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเป็นการวางหลกัเกณฑ์ให้อาํนาจเจา้พนักงานดกัฟังการ

สนทนาทางโทรศพัทเ์พือใหไ้ดม้าซึงขอ้มลูทีจาํเป็นและไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาซึงเป็น

กฎหมายสูงสุดของประเทศแต่อยา่งใด 

3.1.4  กฎหมายแม่แบบว่าดว้ยการดกัฟังทางโทรศพัท์ (Model Electronic Surveillance 

Act 1996) 

ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้

รวบรวมและทาํแนวทางกวา้ง ๆ ในการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ไวเ้พือให้ประเทศต่าง ๆ ที

ประสงคจ์ะตรากฎหมายดงักล่าว เป็นแนวทางในการยกร่าง ทีเรียกกนัโดยทวัไป “กฎหมายแม่แบบ

ว่าดว้ยการดกัฟัง” ทงันี เพือใหก้ฎหมายเป็นไปในแนวเดียวกนั สาระสาํคญัของกฎหมายแม่แบบว่า

ดว้ยการดกัฟัง ซึงจดัทาํโดยกระทรวงยติุธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา มีดงันี131 

หมวดที 1 ว่าดว้ยบทวิเคราะห์ศพัท ์

มาตรา 1 คาํนิยามของคาํต่าง ๆ เช่น  

“Wire Communication” หมายถึง การติดต่อสือสารจากทีหนึงไปยงัอีกทีหนึงโดยใช้

ขดลวดเคเบิล หรืออุปกรณ์ในลกัษณะเดียวกนั แมเ้พียงบางส่วน จึงรวมถึง Cellular Phone และ 

Voice Pager ดว้ย 

“Oral Communication” หมายถึง การสนทนาระหว่างบุคคล เช่น การสนทนาต่อหน้า

ไม่ว่าจะในบา้นหรือทีทาํงานซึงโดยปกติจะดกัฟังโดยการนาํไมโครโฟนตวัเล็กไปซ่อนไวห้รือที

เรียกว่า Room Bug 

“Electronic Communication” หมายถึง การสือสารโดยใช้เครืองโทรสาร E-mail 

คอมพิวเตอร์หรือดาวเทียม 

มีการแยกความแตกต่างระหว่าง “Monitoring กบั Interception” โดย “Monitoring” เป็น

การติดตงัอุปกรณ์เพือทราบจาํนวนครังทีใชสื้อสารและพิสูจน์เลขหมายตน้ทางแต่ “Interception” 

จะเป็นวิธีการทีล่วงลาํเขา้ไปมากกว่านนัเพราะทาํใหเ้พือใหท้ราบถึงเนือหาของการติดต่อสือสาร 

                                                   
131 กฎหมายแองโกล – อเมริกา  (น.86).  เล่มเดิม. 
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“Law Enforcement Officer” คือ เจา้พนกังานทีมีอาํนาจในการสืบสวนสอบสวน 

หมวดที 2 ว่าดว้ยเรือง “Monitoring” 

มาตรา 2 ว่าดว้ยการห้ามใช ้Pen Register (อุปกรณ์การบนัทึกและถอดรหัสเพือระบุ

จาํนวนครังทีใช)้ และ Trap and Trace Device (อุปกรณ์ทีช่วยระบุเลขหมายของเครืองตน้ทาง) และ

ขอ้ยกเวน้หลกั คือ ห้ามติดตงัหรือใช้อุปกรณ์เหล่านีก่อนได้รับอนุญาตจากศาล (ตามวิธีการใน

มาตรา 4) เวน้แต่กรณีฉุกเฉิน (ตามมาตรา 10)  

ขอ้ยกเวน้ ในกรณีต่อไปนีตอ้งขออนุญาตจากศาล 

1) ใช้โดยผูใ้ห้บริการสือสารเกียวกับการดําเนินการ ดูแลรักษา และทดสอบการ

ให้บริการ หรือเกียวกับการปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของผูใ้ห้หรือผูใ้ช้บริการจากการถูก

หลอกลวงหรือการใชที้ผดิกฎหมาย หรือ 

2)  เมือไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ชบ้ริการนนัๆ  

มาตรา 3 การขออนุญาตศาลเพือติดตังหรือใช ้Pen Register หรือ Trap and Trace 

Device มีวิธีการและเงือนไขว่า พนกังานอยัการหรือเจา้หนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายตอ้งทาํเป็นหนังสือ

ยนืต่อศาลทีมีเขตอาํนาจเพือใหศ้าลมีคาํสงัอนุญาต โดยมีขอ้ความดงัต่อไปนี 

1)  ระบุพนกังานอยัการหรือเจา้พนกังานผูย้นืคาํขอและผูที้ทาํการสืบสวนสอบสวน 

2)  รับรองว่าขอ้มลูทีจะไดเ้กียวขอ้งกบัการสืบสวนความผดิอาญา 

3)  ขอ้มลูตามมาตรา 4 ซึงไดแ้ก่ 

(1)  ระบุตวัลกูคา้หรือสมาชิกของโทรศพัท์สายทีจะมีการติดตงัอุปกรณ์ (ถา้ทราบ) 

และรายงานเกียวกบัฐานะความผดิซึงจะทาํการดกัฟัง 

(2)  หากผูข้อตอ้งการ ศาลอาจสงัใหผู้ที้ศาลเห็นสมควรช่วยเหลือทางดา้นขอ้มูลหรือ

ทางดา้นเทคนิคในการติดตงัอุปกรณ์ตามมาตรา 13 ดว้ย 

เงือนไขเพือขอติดตงั Pen Register หรือ Trap and Trap Device ภายในเขตศาล หากได้

ตามความคาํขอพนักงานอยัการหรือเจา้หน้าทีทีไดรั้บมอบหมายว่าขอ้มูลทีจะไดเ้กียวขอ้งกบัการ

สืบสวนสอบสวนความผดิอาญาทีกาํลงัดาํเนินอยู ่ในคาํสงัศาลใหมี้รายละเอียดดงันี 

1)  ระบุตวัลกูคา้หรือสมาชิกของโทรศพัทข์องสายทีจะมีการติดตงัอุปกรณ์ (ถา้ทราบ) 

2)  ผูที้เป็นเป้าของการสืบสวนสอบสวน (ถา้ทราบ) 

3)  เลขหมายและสถานทีตงัของโทรศพัทส์ายทีจะมีการติดตงัอุปกรณ์ (ถา้ทราบ) 

4)  รายงานเกียวกบัฐานะความผดิทีจะการดกัฟัง 
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หากผูข้อต้องการ ศาลอาจสั งให้ผูที้ศาลเห็นสมควรช่วยเหลือทางด้านข้อมูลหรือ

ทางดา้นเทคนิคในการติดตงัอุปกรณ์ตามมาตรา 13 ได ้

ศาลจะอนุญาตให้ติดตงั Pen Register หรือ Trap and Trace Device ไดเ้ป็นเวลาไม่เกิน 

60 วนั และอาจขยายไดอี้กไม่เกิน 60 วนั 

ความลบัของคาํสั งศาล ในคาํสั งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ติดตงัและใช ้Pen Register 

หรือ Trap and Trace Device ใหศ้าลสงัดงันี 

1)  ใหปิ้ดผนึกคาํสงัจนกว่าศาลจะสงัเป็นอยา่งอืน และ 

2) หา้มผูที้เป็นเจา้ของหรือผูเ้ช่าสายทีมีการติดตงัอุปกรณ์ หรือผูที้ศาลสั งให้ช่วยเหลือ

เปิดเผยคาํสงัอนุญาตหรือไม่อนุญาตการติดตงัอุปกรณ์หรือการสืบสวนสอบสวนนนั 

หมวด 3 ว่าดว้ยเรือง “Interception” 

มาตรา 5 ว่าดว้ยเรืองการดกัฟังการสือสารทีใชข้ดลวด (Wire Communication) ทีใช้

ปากเปล่า (Oral Communication) และทีใชอุ้ปกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Communication)  

หลกัการของมาตรา 5 นีเป็นหลกัการเดียวกบัมาตรา 2 และมาตรา 14 สายลบัจึงทาํการ

ดกัฟังการสนทนาไดห้ากเป็นคู่สนทนาเอง โดยอาศยัหลกัทีว่าเมือคู่สนทนาฝ่ายหนึงยินยอมให้

ความร่วมมือกบัเจา้หนา้ทีแลว้ ถือว่าการสนทนานนัไม่มีความเป็นส่วนตวัอีกต่อไป และเมือยอมให้

มีการใชส้ายลบัในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา จึงควรทีจะใหมี้การใชเ้ทคโนโลยีทีดีทีสุดในการ

รวบรวมพยานหลกัฐานดว้ย เพราะการดกัฟังซึงรวมทงัการบนัทึกบทสนทนาเป็นวิธีการทีมีความ

ถูกตอ้งแม่นยาํสูง จึงมีความสมบูรณ์ว่าการรวบรวมพยานหลกัฐานภายหลงัจากทีเหตุการณ์ได้

เกิดขึน 

มาตรา 6 ว่าดว้ยเจ้าหน้าทีผูมี้อาํนาจในการอนุญาตศาลเพือทาํ “Interception” โดย

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1) การดกัฟังการสือสารทีใชข้ดลวด (Wire Communication) หรือใชป้ากเปล่า (Oral  

Communication) พนกังานอยัการเป็นผูมี้อาํนาจใหมี้การยนืคาํขอเพือทาํการดกัฟังการสนทนาจาก

ศาลทีมีเขตอาํนาจ โดยศาลจะพิจารณาตามมาตรา 8 ต่อไปว่าจะอนุญาตหรือไม่ และความผดิทีจะขอ

อนุญาตเพือทาํการดกัฟังไดน้นัจะตอ้งเป็นความผดิทีมีโทษประหารชีวิต หรือจาํคุกตงัแต่...ปีขึนไป 

2) ก า ร ดัก ฟั ง ก า ร สื อ ส า ร โ ด ย ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Electronic 

Communication) ใชว้ิธการเช่นเดียวกบัขอ้ 1) แต่ต่างกบัขอ้ 1) ตรงทีกฎหมายไม่ไดก้าํหนดประเภท

ของความผดิทีจะขออนุญาตศาลเพือทาํการดกัฟังเพราะการสือสารตามขอ้ 1) มีความเป็นส่วนตวั

มากกว่า ประเภทของความผิดจึงควรเป็นความผิดทีสําคัญและร้ายแรงพอสมควรซึงอาจเป็น
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ความผดิฐานจารกรรม (Espionage) ฐานกบฏ (Treason) การกระทาํอนัเป็นโจรสลดั (Piracy) ฐาน

ฆ่าคนตาย (Murder) ฐานลักพาตัว (Kidnapping) ฐานลอบฆ่าเจ้าหน้าทีระดับสูงของรัฐ 

(Assassination of high government officials) และความผิดร้ายแรงอืนๆ ทีสนับสนุนความผิดฐาน

ฉอ้โกง หรือตม้ตุ๋น ฐานคา้ยาเสพติดและฐานฟอกเงิน 

มาตรา 7 ว่าดว้ยคาํขออนุญาตเพือทาํ “Interception” (การดกัฟัง) 

คาํขอในทีนีรวมถึงคาํขอในกรณีฉุกเฉินตามมาตรา 10 ดว้ย โดยตอ้งทาํเป็นหนังสือทีมี

รายละเอียดดงันี 

1)  ระบุตวัเจา้พนกังานผูย้นืคาํขอและพนกังานอยัการผูอ้นุญาตใหมี้การยนืคาํขอ 

2)  อาํนาจของผูย้นืคาํขอ 

3)  รายงานขอ้เท็จจริงต่างๆ ทีผูข้อเชือว่าจะทาํใหศ้าลอนุญาต รวมทงั 

(1)  รายละเอียดเกียวกบัฐานความผดิซึงกาํลงัดาํเนินอยูห่รือกาํลงัจะเกิดขึน 

(2)  รายละเอียดเกียวกบัสภาพและทีตงัของทีทีจะทาํการดกัฟัง 

(3)  รายละเอียดเกียวกบัประเภทของการสือสารทีจะทาํการดกัฟัง 

(4)  รายละเอียดของตวับุคคลทีกระทาํความผดิและทีจะถกูดกัฟัง 

4)  ระบุว่าวิธีการสืบสวนสอบสวนวิธีอืนไดถ้กูใชแ้ลว้แต่ไม่ไดผ้ลอยา่งสินเชิงหรือไม่ 

หรือหากใชก้ไ็ม่น่าจะสาํเร็จหรืออนัตรายเกินไป 

5)  ระยะเวลาทีจะขอทาํการดกัฟัง 

6)  ขอ้เท็จจริงทงัหมดทีเกียวกบัคาํขออนุญาต เพือทาํการดกัฟังครังก่อนๆ หากเกียวกบั

ตวับุคคล สถานทีหรือสิงอาํนวยความสะดวกเดียวกนักบัทีระบุในคาํขอนีและคาํสงัศาลต่อคาํขอ

นนัๆ  

7)  หากเป็นคาํขอขยายระยะเวลาทีใหท้าํการดกัฟัง ใหอ้ธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดการ

ดกัฟังในช่วงระยะเวลาเดิมทีขอไปจึงไม่มีผล 

มาตรา 8 ว่าดว้ยคาํสงัศาลเพือทาํ “Interception” 

ศาลอาจสงัใหผู้ย้นืคาํขอใหก้ารเพิมเติมหรือยนืหลกัฐานอืนเพิมเติมจากทีกล่าวไวใ้นคาํ

ขอก็ได ้ศาลอาจสงัอนุญาตใหท้าํการดกัฟังโดยไม่จาํเป็นตอ้งถามผูที้เกียวขอ้งอืน หากไดค้วามว่า 

1)  มีเหตุอนัควรเชือว่าบุคคลนันกระทาํความผิด ไดก้ระทาํความผิดหรือจะกระทาํ

ความผดิตามมาตรา 6 

2)  มีเหตุอนัควรเชือว่าจะไดข้อ้มลูเกียวกบัการกระทาํผดิจากการดกัฟังครังนี 

DPU



99 

 

 
 

3)  วิธีการสืบสวนสอบสวนวิธีอืนไดถู้กใช้แลว้แต่ไม่ได้ผล หรือหากใช้ก็ไม่น่าจะ

สาํเร็จหรืออนัตรายเกินไป และ 

4)  มีเหตุอนัควรเชือว่าผูก้ระทาํความผิดกาํลงัใช ้จะใช ้เช่า มีชือเป็นเจา้ของหรือปกติ

เคยใชสิ้งอาํนวยความสะดวกหรือทีทีจะมีการติดตงัอุปกรณ์เพือทาํการดกัฟัง 

ในคาํสงัศาล ใหมี้รายละเอียด ดงันี 

1)  ระบุตวับุคคลทีจะถกูดกัฟัง (ถา้ทราบ) 

2)  สภาพและทีตงัของสิงอาํนวยความสะดวกในการดกัฟัง และสถานทีทีจะทาํการดกั

ฟัง 

3)  ประเภทของการสือสารทีจะทาํการดกัฟัง และฐานความผดิทีตอ้งการสืบสวน

สอบสวน 

4)  ระบุเจา้พนกังานผูที้จะทาํการดกัฟัง เจา้พนกังานผูย้นืคาํขอและพนกังานอยัการผู ้

อนุญาตใหมี้การยนืคาํขอ 

5)  ระยะเวลาทีอนุญาตใหท้าํการดกัฟัง และระบุดว้ยระยะเวลาดงักล่าวจะสินสุดโดย

อตัโนมติัหรือไม่ 

หากผูย้ืนคาํขอต้องการ ศาลอาจสั งให้บุคคลอืนนอกเหนือจากเจา้พนักงานให้ความ

ช่วยเหลือตามมาตรา 13 ในการดกัฟังดว้ย เช่น เจา้ของทีดิน ศาลอาจสั งอนุญาต ให้ทาํการดกัฟังได้

ไม่เกิน 30 วนั โดยเริมนบัตงัแต่วนัทีเจา้พนักงานทาํการดกัฟัง หรือเมือครบ 10 วนัหลงัจากทีไดมี้

คาํสงัศาลแลว้แต่ว่าวนัใดเริมก่อนก็ใหน้บัตงัแต่วนันัน และหากตอ้งการขยายระยะเวลาก็ให้ยืนคาํ

ขอต่อศาลใหม่โดยปฏิบติัตามวิธีการขา้งตน้ คาํขอและคาํสงัศาลตอ้งมีการปิดผนึกโดยศาล และให้

เก็บรักษาไวโ้ดยผูที้ศาลสั ง จะเปิดเผยได้ต่อเมือได้แสดงเหตุผลให้เป็นทีพอใจแก่ศาลและห้าม

ทาํลายเวน้แต่โดยคาํสงัของศาลผูส้งัอนุญาตหรือไม่อนุญาตใหท้าํการดกัฟัง และไม่ว่าในกรณีใดให้

เกบ็รักษาไวเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี 

มาตรา 9 ว่าดว้ยขนัตอนของการทาํ “Interception” 

1)  การทาํ Interception มีหลกัการใชใ้หน้้อยทีสุด (Minimization) กล่าวคือพยายามดกั

ฟังการสนทนาใหเ้สร็จโดยเร็วทีสุด เพือปกป้องความเป็นส่วนตวัของผูที้เกียวขอ้งและรวมถึงการ

ดกัฟังเรืองทีไม่เกียวขอ้งให้น้อยทีสุดดว้ย นอกจากนีหากขอ้มูลทีได้จากการดกัฟังเป็นรหัสหรือ

ภาษาต่างประเทศโดยทีผูเ้ชียวชาญไม่อยู่ดว้ย ในขณะทีทาํการดกัฟังแลว้ตอ้งมีการดาํเนินการเพือ

แยกขอ้มลูทีเกียวขอ้งในภายหลงั ก็ใหด้าํเนินการโดยเร็ว 
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2)  ผูที้จะทาํการดกัฟังตอ้งทาํโดยเจา้พนักงานของรัฐหรือบุคคลทีถูกจา้งโดยรัฐบาลที

ทาํงานภายใตค้วามดูแลของเจา้พนกังานทีมีอาํนาจทาํการดกัฟัง 

3)  เมือศาลอนุญาตใหท้าํการดกัฟัง ศาลอาจสั งให้มีการรายงานความคืบหน้าของการ

ดกัฟังต่อศาลเป็นระยะตามแต่ศาลจะสงั  

4)  การบนัทึกและการเก็บรักษาเนือหาของการดกัฟัง 

(1)  เนือหาของการสือสารไม่ว่าโดยใชข้ดลวด ปากเปล่า หรืออุปกรณ์ทาง 

อิเลก็ทรอนิกส์ ถา้เป็นไปไดใ้หบ้นัทึกโดยใชเ้ทป ขดลวดหรืออุปกรณ์อืนทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

และการบันทึกให้ใช้วิธีทีจะกันไม่ให้มีการแก้ไขเปลียนแปลงในภายหลงั ทันทีทีระยะเวลาที

อนุญาตใหท้าํการดกัฟังสินสุดลงตอ้งส่งสิงทีบนัทึกมาไดต่้อศาลและใหปิ้ดผนึกไวต้ามแต่ศาลจะสงั 

 (2)  การเก็บรักษาเนือหาของการดกัฟัง สาํหรับสถานทีทีเก็บรักษาใหเ้ป็นไปตามที 

ศาลสงั และไม่ใหท้าํลายเวน้แต่โดยคาํสงัของศาลผูที้สงัอนุญาตหรือไม่อนุญาตใหท้าํการดกัฟัง  

และไม่ว่าในกรณีใด ให้เก็บรักษาไวเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี การทาํสาํเนาการบนัทึกอาจทาํได้เพือ

ประโยชน์ตามมาตรา 11 สําหรับการปิดผนึกให้เป็นไปตามมาตรา 8  และถ้าจะใช้เป็น

พยานหลกัฐาน หรือประกอบคาํใหก้าร จะตอ้งมีตราประทบัดว้ยหรือหากไม่มีตราประทบัปรากฏ

อยูก่็ตอ้งอธิบายใหเ้ป็นทีพอใจได ้

หมวดที 4 ว่าดว้ยเรืองทวัไป 

มาตรา 10 การติดตงัอุปกรณ์เพือทาํ Monitoring หรือ Interception ในกรณีฉุกเฉินเจ้า

พนกังานใดทีไดรั้บอาํนาจจากพนักงานอยัการอาจทาํ Monitoring หรือ Interception ไดก่้อนศาลมี

คาํสงัอนุญาต หากไดค้วามว่า 

1)  เจา้พนกังานพิจารณาแลว้ เห็นว่า มีกรณีฉุกเฉินเกิดขึน ซึงรวมถึงกรณีต่อไปนี 

(1)  มีภยนัตรายอนัใกลจ้ะถึงเกียวกบัความตายหรือบาดเจ็บสาหสัต่อบุคคลใด หรือ  

(2)  มีการสมคบเพือกระทาํการซึงคุกคามต่อความมนัคงของรัฐ และ 

2)  ตอ้งยนืคาํขอต่อศาลตามมาตรา 3 หรือ 7 แลว้แต่กรณี เพือให้รับรองการดกัฟังทีได้

ทาํไปก่อนโดยไม่ไดข้ออนุญาตจากศาล ทงันีภายใน 48 ชวัโมง หลงัจากทีลงมือทาํการดกัฟัง และ

ใหย้ติุการดกัฟังทนัที เมือไดข้อ้มูลทีตอ้งการหรือเมือศาลปฏิเสธไม่รับรองการดกัฟังทีทาํไปแลว้ 

แลว้แต่ว่าสิงไหนเกิดขึนก่อน 

3)  ในกรณีทีศาลปฏิเสธไม่รับรองการดกัฟังทีไดท้าํไปให้ถือว่าข้อมูลทีได ้เป็นการ

ไดม้าโดยฝ่าฝืนกฎหมายฉบบันี และใหป้ฏิบติัตามมาตรา 12 เพือบอกกล่าวต่อบุคคลทีเกียวขอ้ง 
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4)  ความคุม้กนัของผูสุ้จริตจากการถูกฟ้องร้องดาํเนินคดี เจา้พนักงานผูท้าํการดกัฟัง

กระทาํตามหนา้ทีโดยสุจริตจะไดรั้บการคุม้ครองจากการถกูฟ้องร้องดาํเนินคดีทงัทางแพ่งและทาง

อาญา ไม่ว่าตามกฎหมายฉบบันีหรือกฎหมายฉบบัอืน 

มาตรา 11 ว่าดว้ยการเปิดเผยหรือใชก้ารสือสารทีถกู Monitor หรือถกู Intercept มาได ้

1)  เจา้หนา้ทีสืบสวนสอบสวน หรือเจา้พนกังานใดทีมีขอ้มลูทีถกูดกัฟัง ไม่ว่าจะไดม้า 

โดยวิธีใดตามกฎหมายฉบบันี อาจเปิดเผยขอ้มลูแก่เจา้หนา้ทีสืบสวนสอบสวนหรือเจา้พนักงานอืน

ตามขอบเขตทีเจา้หนา้ทีสืบสวนสอบสวนหรือเจา้พนกังานอืนควรทราบเพือการปฏิบติัหน้าที หรือ

ใช้ประโยชน์จากขอ้มูลนันในขอบเขตทีเหมาะสมเพือการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าทีสืบสวน

สอบสวนหรือเจา้พนกังานนนั 

2)  การเปิดเผยขอ้มลูในการพิจารณาคดี หากขอ้มลูทีไดไ้ดม้าโดยปฏิบติัตามบทบญัญติั 

แห่งกฎหมายนี บุคคลใดก็ตามทีไดรั้บขอ้มลูนนัมาไม่ว่าโดยวิธีใดตามกฎหมายฉบบันีอาจเปิดเผย 

ขอ้มลูดงักล่าวภายใตค้าํสาบานในการพิจารณาคดีได ้

3)  การสือสารบางอยา่งทีมีเอกสิทธิก็ยงัคงมีเอกสิทธิเช่นเดิม เช่น การสือสารระหว่าง

ทนายกบัลกูความ ระหว่างสามีกบัภรรยา หรือระหว่างบาทหลวงกบัผูม้าสารภาพบาป 

4)  การสือสารทีเกียวขอ้งกบัความผดิทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นคาํสงัศาล อาจเปิดเผยหรือใช ้

ขอ้มลูนนัไดโ้ดยปฏิบติัตามขอ้ 1) และอาจใชต้ามขอ้ 2) ไดห้ากศาลอนุญาตเพราะไดค้วามว่าขอ้มูล

ทีไดห้รือคาํขอหรือให้ศาลรับรองการดกัฟังทีไดท้าํไปแลว้ ได้มีการปฏิบัติตามบทบญัญัติแห่ง

กฎหมายนีโดยใหท้าํคาํขอดงักล่าวโดยเร็วทีสุดหลงัจากไดท้าํการดกัฟังแลว้ 

มาตรา 12 ว่าดว้ยคาํบอกกล่าวไปยงัผูที้เกียวขอ้ง 

1)  คาํบอกกล่าวไปยงัคู่กรณีหลงัการดกัฟังสินสุดลง ตอ้งบอกกล่าวภายในเวลาอนั 

สมควรแต่ทงันีไม่เกิน 90 วนั หลงัจากทีระยะเวลาตามคาํสั งศาลอนุญาตให้ทาํการดกัฟังสินสุดลง 

หรือหลงัจากทีมีการปฏิเสธไม่รับรองให้ทาํการดกัฟังในกรณีฉุกเฉินตามมาตรา 10 โดยตอ้งบอก

กล่าวไปยงัคู่กรณี ซึงได้แก่ บุคคลทีมีชืออยู่ในคาํสั งศาลหรือในคาํขอและบุคคลอืนตามทีศาล

เห็นสมควร เพือประโยชน์แห่งความยติุธรรม โดยคาํบอกกล่าวควรมีขอ้ความดงัต่อไปนี 

(1)  ขอ้เท็จจริงของคาํสงัหรือคาํขอ 

(2)  วนัทีมีคาํสงัและระยะเวลาทีอนุญาตหรือขอ้ความว่าศาลรับรองหรือ ไม่รับรอง

ใหท้าํการดกัฟังหรือปฏิเสธคาํขอ 

(3)  ขอ้เท็จจริงว่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าวไดมี้การ Monitor หรือ Intercept การ

สือสารนนัหรือไม่ 
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2)  การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งอืน หากมีคาํขอ ศาลอาจสงัใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัคาํขอ 

คาํสงัศาลหรือขอ้มลูอืนเกียวกบัการดกัฟังทีไดก้ระทาํมาแลว้ หรือบางส่วนของบทสนทนาแก่บุคคล

ใดหรือทนายความของบุคคลนนัก็ไดต้ามแต่ศาลจะเห็นสมควรเพือประโยชน์แห่งความยติุธรรม  

3)  การเลือนบอกกล่าวหรือการแกไ้ขขอ้ความ เมือมีคาํขอฝ่ายเดียวต่อศาลและฟังได้

ความว่ามีเหตุเพียงพอ ศาลอาจเลือนหรือแกไ้ขขอ้ความในคาํบอกกล่าวได ้

มาตรา 13 การใหค้วามช่วยเหลือในการติดตงัและใชอุ้ปกรณ์เพือทาํการ Monitor หรือ 

Intercept 

ผูใ้หบ้ริการสือสารทงัการขดลวดและทางอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทงัเจา้หน้าที นายจา้งและ

เจา้หนา้ทีของผูใ้หบ้ริการเหล่านี เจา้ของทีดิน ผูดู้แลรักษาหรือบุคคลอืนใดตอ้งรีบจดัหาใหซึ้งขอ้มูล

ทงัหมด สิงอาํนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคทีจาํเป็นแก่เจา้พนักงาน หากมี

การแสดง ซึง 

1)  คาํสงัศาลทีระบุว่าตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ หรือ 

2)  หนังสือรับรองโดยเจา้พนักงานหรือพนักงานอยัการว่ากรณีนีไม่ตอ้งมีหมายหรือ

คาํสงัศาลครบเงือนไขต่างๆ ทีกฎหมายกาํหนด และตอ้งใหค้วามช่วยเหลือจริง 

อย่างไรก็ตาม การขอความช่วยเหลือตอ้งไม่ทาํในลกัษณะทีเป็นการบุกรุกหรือรุกลาํ

สิทธิของผูที้ให้ความช่วยเหลือและให้ทําในลักษณะทีเป็นการรบกวนสิทธิของผูที้ให้ความ

ช่วยเหลือใหน้อ้ยทีสุด บุคคลใดทีอาํนวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคตาม

มาตรานี จะไดรั้บการชดเชยค่าใชจ่้ายตามสมควรทีเกิดขึนจากการนนั 

บุคคลเหล่านีไม่ตอ้งรับผดิไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา โดยถือว่า การกระทาํไปโดย

สุจริตตามคาํสงัศาลหรือในกรณีฉุกเฉินตามกฎหมายฉบบันีเป็นขอ้ต่อสูเ้ด็ดขาดทีจะไม่ตอ้งรับผิด

ทงัทางแพ่งและทางอาญาไม่ว่าตามกฎหมายฉบบันีหรือกฎหมายฉบบัอืน 

มาตรา 14 การกระทาํทีผดิกฎหมายและโทษ 

การกระทาํทีผดิกฎหมาย เวน้แต่บญัญติัไวใ้นกฎหมายฉบบันีหรือทีบญัญติัไวใ้นมาตรา

นี เป็นการกระทาํทีชอบด้วยกฎหมาย บุคคลใดกระทาํการดังต่อไปนีโดยเจตนา ถือว่าเป็นการ

กระทาํทีผดิกฎหมาย 

1)  กระทาํ พยายามกระทาํ หรือก่อให้บุคคลอืนกระทาํการกกัการสือสาร (Electronic 

Surveillance)  

2)  ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลหรือเนือหาของการสือสารแก่บุคคลใด หรือพยายามกระทาํ

การดงักล่าวโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าขอ้มลูนนัไดม้าโดยฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งกฎหมายนี 
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3)  เปิดเผยว่ามีการกกัการสือสาร เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากศาลในภายหลงั 

การกระทําทีชอบด้วยกฎหมาย ให้การกระทําต่อไปนีเป็นการกระทาํทีชอบด้วย

กฎหมายตามฉบบันี 

1)  ผูค้วบคุมแผงสับเปลียนโทรศัพท์ หรือเจ้าหน้าที ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าทีของผู ้

ให้บริการสือสาร ซึงทาํการ Monitor หรือ Intercept เปิดเผยหรือใช้การสือสารนันตามปกติใน

ทางการทีจา้งและใชต้ามปกติเพือปกป้องสิทธิหรือทรัพยสิ์นของผูใ้ห้บริการ แต่ทงันีไม่รวมถึงผู ้

ให้บริการสือสารโดยใช้ขดลวด (Wire Communication) ทีเป็นบริการสาธารณะ เว ้นแต่เพือ

ตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์หรือการใหบ้ริการ 

2)  บุคคลตามมาตรา 13 ทีจัดหาให้ซึงข้อมูล สิงอาํนวยความสะดวกหรือความ

ช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคแก่ผูที้ไดรั้บอาํนาจตามกฎหมายให้ทาํการ Monitor หรือ Intercept การ

สือสาร 

3)  บุคคลทีทาํการ Monitor หรือ Intercept การสือสารในกรณีทีบุคคลนนัเป็นคู่สนทนา

เอง หรือหนึงในคู่สนทนาไดใ้หค้วามยนิยอมไวก่้อนแลว้ 

โทษจากการกระทาํอนัเป็นฝ่าฝืน 

1)  เวน้แต่ทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 2) หรือทีบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอืนในกฎหมายฉบบันี ผูใ้ด

กระทาํการทีผดิกฎหมายขา้งตน้ใหต้อ้งโทษปรับไม่เกิน...หรือจาํคุกไม่เกิน... ปี 

2)  ทงันีโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึง ขอ้ 1) บุคคลใดกระทาํการทีผดิกฎหมายขา้งตน้ในกรณีที 

เป็นการใชห้รือติดตงั Pen Register หรือ Trap and Trace Device หรือพยายามกระทาํการดงักล่าว

ตอ้งโทษปรับไม่เกิน... หรือจาํคุกไม่เกิน...ปี 

3)  ผูใ้ดฝ่าฝืนเงือนไขต่างๆ ในคาํสงัศาล ใหต้อ้งโทษเช่นเดียวกบัการละเมิดอาํนาจศาล 

หรือตอ้งโทษปรับไม่เกิน ... หรือจาํคุกไม่เกิน ... ปี (บางประเทศอาจเลือกบญัญติัว่าให้รับโทษ

เช่นเดียวกบัการละเมิดอาํนาจศาล ซึงใหค้วามยดืหยุ่นแก่ศาลมากกว่าในการทีจะกาํหนดมาตรการ

บงัคบัวิธีอืนไดโ้ดยดูจากสภาพและเจตนาของผูฝ่้าฝืน แต่สาํหรับประเทศทีไม่คาํนึงถึงอาํนาจของ

ศาลมากนกั ก็อาจเลือกบญัญติักาํหนดช่วงของอตัราโทษไปเลย) 

4)  ทงันี โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงขอ้ 3) ผูใ้ดฝ่าฝืนเงือนไขต่างๆ ในคาํสงัศาลเฉพาะเรืองที 

ใหใ้ชห้รือติดตงั Pen Register หรือ Trap and Trace Device ใหต้อ้งโทษปรับเช่นเดียวกบัการละเมิด

อาํนาจศาลหรือตอ้งปรับไม่เกิน...หรือจาํคุกไม่เกิน...ปี 

ขอ้สงัเกต โทษตามขอ้ 2) ตอ้งเบากว่าโทษตามขอ้ 1) และโทษตามขอ้ 4) ตอ้งเบากว่า

โทษตามขอ้ 3) เพราะการใชห้รือติดตงั Pen Register หรือ Trap and Trace Device เป็นการทาํเพือ 
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Monitor การสือสารคือเพือทราบจาํนวนครังทีมีการสือสารและพิสูจน์เลขหมายตน้กาํเนิดของการ

โทรศพัทน์นัเท่านนั โดยไม่ไดล่้วงลาํเขา้ไปทราบถึงเนือหาของการติดต่อสือสาร โทษจึงควรเบา

กว่า 

 

3.2  กฎหมายว่าด้วยการสะกดรอยด้วยเครืองมอือเิลก็ทรอนิกส์ประเทศสหรัฐอเมริกา132 

การสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์สามารถใหค้าํนิยามง่าย ๆ ว่าเป็นการดกัการ

ติดต่อสือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นทางโทรศพัท ์คอมพิวเตอร์และอืน ๆ เพือฟังและบนัทึกขอ้มูล

ข่าวสารโดยการใช้เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาหลกัในการใชเ้ทคนิคนี คือ การกระทบความ

สมดุลระหว่างการสืบสวนกิจกรรมอาชญากรรมและสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ133 เพราะว่า

การสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นการรุกรานพิเศษ การใชก้ารสะกดรอยดว้ยเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ไดถ้กูจาํกดัเพียงในบางเวลาเมือจาํเป็น ในการร้องขอจาํเป็นตอ้งแสดงว่าเทคนิคการ

สืบสวนปกติธรรมดาแต่ละอยา่งว่าเป็นอยา่งไรทีไดพ้ยายามและเกิดความลม้เหลว (เช่น การซกัถาม 

การสะกดรอยติดตามบุคคล การคน้ตามหมายคน้ และอืน ๆ) ทาํใหไ้ร้ผลหรือไดรั้บอนัตรายในการ

สืบสวนเป็นการเฉพาะ 

การขออนุญาตเพือการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ สามารถพิจารณาได ้ดงันี  

1.  คาํร้องขอ (Applications)134  คาํร้องขอนีไดก้าํหนดไวใ้น 18 USC มาตรา 2518 เป็น

การร้องขอต่อศาลในการออกคาํสงัอนุญาตใหมี้การดกัฟังเกียวกบัถอ้ยคาํพูดทางสาย และหรือการ

ติดต่อสือสารทางโทรคมนาคม135 โดยอธิบายไดด้งันี136 

a.  คาํร้องขอตอ้งแสดงถึงเจา้หนา้ทีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายหรือเจา้หนา้ทีสืบสวน คาํ 

ร้องขอตอ้งเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยลงชืออยัการของสหรัฐอเมริกา ผูช่้วยอยัการสหรัฐอเมริกา 

และจะตอ้งมีการสาบาน คาํร้องขอตอ้งอธิบายต่อผูพิ้พากษาในเขตอาํนาจของรัฐบาลกลางหรือผู ้

พิพากษาศาลทีมีการร้องขอและประกอบดว้ยบันทึกของผูมี้อาํนาจของกระทรวงยุติธรรมไดล้ง

                                                   
132 เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ (น.211-212).  เล่มเดิม. 
133 From Current Situation and Countermeasures Against Money Laundering,  The 117TH 

International Seminar (p.17), by UNAFEI,  2001.  
134Criminal Resource Manaual 28, Electronic Surveillance-Title III Applications. Retrieved          

4 October 2014, From http://www.usdoj.gov/eousa/foia_room/usam/title9/crm00028.htm  
135 Criminal Resource Manaual 27, Electronic Surveillance.  (p.1). Op.cit 
136 เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ (น. 212-214).  เล่มเดิม. 
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ลายมือชือ ในการยืนคาํร้องขอจะตอ้งไม่ยืนต่อผูพิ้พากษาศาลทีมีเขตอาํนาจพิจารณาคดีมโนสาเร่

หรือคดีทีมีทุนทรัพยห์รือโทษเลก็นอ้ย (Magistrate) 

b.  คาํร้องขอตอ้งระบุถึงประเภทของการติดต่อสือสารทีจะไดด้กัฟัง การ 

ติดต่อสือสารทางสาย รวมถึงการโอนสาย (เกียวกบัเสียงของมนุษย)์ ว่าไดเ้ป็นการส่งผ่านอย่างน้อย

ในส่วนหนึงของสายระหว่างจุดกาํเนิดและจุดทีมีการรับ เช่น การโทรศพัท์137 ในกรณีนีรวมถึง 

โทรศพัทท์างเซลลลู่า โทรศพัทไ์ร้สาย การส่งไปรษณียด์ว้ยเสียง และเครืองเพจเจอร์ทีมีการส่งเสียง

ไป เหมือนกบัโทรศพัทจ์ากสายทางพืนดินโดยปกติทวัไป การติดต่อสือสารดว้ยถอ้ยคาํพูดเป็นการ

ติดต่อสือสารระหว่างประชาชนซึงติดต่อดว้ยกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มซึงคู่กรณีพอใจในเหตุผลซึง

คาดหวงัในสิทธิความเป็นส่วนตวั138 การติดต่อสือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เกียวกบัอุปกรณ์

ทีเกียวกบัระบบดิจิตอล หรือ เครืองโทรสาร แต่ยงัรวมถึงการส่งไปรษณียท์างอิเล็กทรอนิกส์ การ

ส่งผา่นโดยเครืองคอมพิวเตอร์ และในกรณีอืนทีมีการส่งผา่นโดยดาวเทียม ซึงจะไม่รวมถึงอุปกรณ์

เครืองรับเพียงระดบัเสียง อุปกรณ์บนัทึก หรือข่าวสารทีโอนมาจากอิเลก็ทรอนิกส์139 

c.  คาํร้องขอตอ้งระบุความผดิพิเศษของรัฐบาลกลางซึงเป็นเหตุอนัเป็นไปไดที้เชือ 

ว่ากาํลงัจะไดก้ระทาํความผิด ความผิดซึงจาํเป็นตอ้งยืนยนัสาํหรับคาํสั งการดกัฟังถอ้ยคาํพูดหรือ

ทางสายไดถ้กูจาํกดัเพียงทีกาํหนดไวใ้น 18 U.S.C. มาตรา 2516(1) ในกรณีทีการติดต่อสือสารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ คาํร้องขอสาํหรับการดกัฟังจะอยู่บนพืนฐานของความผิดของรัฐบาลกลางตามที

กาํหนดไวใ้น 18 U.S.C. มาตรา 2516(3) 

d.  คาํร้องขอตอ้งบรรยายลกัษณะเฉพาะของสภาพแวดลอ้มและสถานที ความ 

สะดวกของสถานทีซึงการดกัฟังไดเ้กิดขึน ยกเวน้ว่าเป็นการใชอ้าํนาจดกัฟังตามทีบญัญติัไวใ้น 18 

U.S.C. มาตรา 2518(11) (a) และ (b) คาํร้องขอทีใหอ้าํนาจดกัฟังถอ้ยคาํพดูและคาํสั งศาลตอ้งแสดง

ว่าการดกัฟังทีสถานทีนนัไม่สามารถปฏิบติัได ้ในกรณีให้อาํนาจดกัฟังทางสายอิเล็กทรอนิกส์ คาํ

ร้องขอตอ้งแสดงต่อศาลมลรัฐและคาํสั งศาลว่า บุคคลเฉพาะทีดกัฟังกาํลงัเปลียนแปลงพฤติกรรม

เพือป้องกนัการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ เอกสารประกอบของกระทรวงยติุธรรมทีให้

อาํนาจในการดกัฟังตอ้งลงลายมือโดยเจา้หนา้ทีระดบัผูช่้วยอยัการสูงสุดหรือสูงกว่านนั 

e.  คาํร้องขอตอ้งระบุเกียวกบักรณีพิเศษ บุคคลทีรู้ตวันนักาํลงักระทาํความผดิและ 

                                                   
137 18 U.S.C. 2510 (1) 
138 18 U.S.C. 2510 (2) 
139 18 U.S.C. 2510 (12) 
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การติดต่อสือสารนนัจาํเป็นตอ้งดกัฟัง ในคดี United States v. Donovan, 429 U.S. 413 (1997) ศาล

สูงไดก้ล่าวว่า 18 USC 2518(1) (b) (iv) การร้องขอของรัฐบาลตามชือของบุคคลทงัหลายซึงมีเหตุ

อนัจาํเป็นทีเชือไดว้่าไดด้าํเนินการในความผิดภายใตก้ารสืบสวนและผูซึ้งสนทนาดว้ย เพือดกัฟัง

จากเป้าหมายทีไดรั้บในความสะดวก ซึงเป็นนโยบายของกระทรวงยติุธรรมเพือชือเหมือนกบับุคคล

ทวัไปซึงเกียวพนัถกูอา้งว่าไดก้ระทาํความผดิ 

f.  คาํร้องขอตอ้งประกอบดว้ยรายการทียนืยนัว่า การดาํเนินการสืบสวนปกติได ้

พยายามและลม้เหลว ถา้ไดพ้ยายามหรือผูป้ฏิบติัตอ้งเสียงอนัตรายอยา่งมาก ผูร้้องขอตอ้งบรรยาย 

กล่าวถึงลกัษณะสมบูรณ์ของความพยายามของเทคนิคสืบสวนตามทีไดก้าํหนดไวใ้นส่วนประกอบ

ของคาํใหก้ารทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดมีกาสาบาน (Affidavit) 

g.  คาํร้องขอตอ้งประกอบดว้ยรายการทียนืยนัว่า คาํใหก้ารทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

โดยมีการสาบาน (Affidavit) ประกอบไปดว้ยรายการขอ้เท็จจริงทีสมบูรณ์ เพือรู้ถึงขอบเขตทงัหมด

ว่า ไดมี้การทาํการดกัฟังการติดต่อสือสารดว้ยถอ้ยคาํพดู ทางสาย หรือทางอิเลก็ทรอนิกส์ของบุคคล

ทีตอ้งการดกัฟังหรือเกียวกบัเป้าหมายหรือสถานที 

h.  ในการดกัฟังถอ้ยคาํพดู (ทางสายหรือทางอิเลก็ทรอนิกส์) ตอ้งประกอบดว้ยคาํ 

ร้องขอต่อศาล ในประเด็นคาํสงัอนุญาตให้เจา้หน้าทีสืบสวนทาํการซ่อนเร้นตามทีจาํเป็นและหรือ

ใชก้าํลงัเขา้เพือติดตงั รักษา และเคลือนยา้ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกียวกบัการดกัฟังในหรือจาก

เป้าหมายทีอนุญาตหรือให้ติดตงัอุปกรณ์เมือเป็นผลส่วนหนึงตามคาํสั ง ผูร้้องขอควรแจง้ให้ศาล

ในทนัทีทีปฏิบติัการหลงัจากเขา้ไปซ่อนอุปกณ์ในแต่ละครัง 

i.  คาํสงัใหด้กัฟังการติดต่อสือสารทางสาย ควรประกอบดว้ยการเขา้เชือมคู่สาย 

และการเชือมต่อของตูชุ้มสาย โดยเป้าหมายแต่ละหมายเลขโทรศพัท์ตามสายทีไปตามพืนดิน เมือ

พิจารณาถึงโทรศพัท์เซลลูล่าร์ คาํร้องขอควรระบุหมายเลขโทรศพัท์ไวต้ามลาํดับเพือติดตัง

เครืองรับหมายเลขเดียวกนัของอิเลก็ทรอนิกส์ทีเหมือนกนั   

j.  คาํร้องขอตอ้งประกอบดว้ยคาํสงัใหผู้ใ้หบ้ริการทีมีความเกียวขอ้งกบัการดกัฟัง  

การติดต่อสือสารทางสาย และเจา้หนา้ทีสืบสวนกบัขอ้มูลข่าวสารทงัหมด ให้ความสนับสนุนและ

ให้ความช่วยเหลือในเรืองเทคนิคเท่าทีจาํเป็น การร้องขอเพือให้ศาลควบคุมผูใ้ห้บริการและ

เจา้หนา้ทีของผูใ้หบ้ริการและผูป้ฏิบติัหนา้ทีหรือเพือทราบถึงการสืบสวนทียงัคงดาํเนินการอยู ่ 

k.  คาํสงัศาลประกอบดว้ยรายละเอียดยนืยนัว่าการดกัฟังทงัหมดจะเป็นมาตรฐาน

ขนัตาํสุดตามคาํใหก้ารทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมีการสาบาน (Affidavit) ตามทีไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ 
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2.  คาํใหก้ารทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมีการสาบาน (Affidavit)140 มีลกัษณะดงันี141 

a.  ตอ้งมีการสาบานและไดรั้บรองโดยผูสื้บสวนหรือเจา้หน้าทีบงัคบัใชก้ฎหมาย

ตามนโยบายกระทรวงยติุธรรมเพือป้องกนัการใชข้องบุคคลซึงลงนามในคาํใหก้ารนนัโดยไม่มีการ

สาบาน เมือไดแ้สดงให้ชดัเจนซึงบุคคลทีลงนามในคาํให้การ Affidavit จะถือว่าไดมี้การสาบาน

แลว้  โดยจะมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกียวกบัการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์

ของรัฐบาลกลาง เจ้าหน้าทีผูบ้ังคับใชก้ฎหมายตอ้งเป็นผูแ้ทนของหน่วยงานของเจ้าหน้าทีและ

รัฐบาลกลางจะเป็นผูรั้บผดิชอบสาํหรับความผดิภายใตก้ารสืบสวน 

b.  ตอ้งระบุบุคคลซึงเป็นเป้าหมายของการสะกดรอย ตอ้งอธิบายถึงเหตุผลหรือ

สถานทีซึงเป็นปัจจยัหลกัในการเสนอการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ และรายละเอียด

ความผดิทีไดก้ล่าวหา 

c.  ตอ้งกาํหนดเหตุอนัควรว่าบุคคลทีเป็นเป้าหมาย เหตุผลหรือสถานทีในการ

กระทําความผิดตามลกัษณะทีกาํหนดไว ้แหล่งข่าวทีเชือถือได้ พยานทีให้ความร่วมมือหรือ

เจา้หนา้ทีปฏิบติัการอาํพราง Pen register142 ขอ้มลูข่าวสารจาก Pen register หรือการสะกดรอยทาง

วตัถุ ขอ้มูลข่าวสารในอดีต (กล่าวคือ ขอ้มูลข่าวสารเก่าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวนัทีร้องขอ) ได้

ประกอบกบัขอ้มลูข่าวสารจาก Pen register หรือการสะกดรอยดว้ยวตัถุเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ

กาํหนดเหตุอนัควรภายใตน้โยบายของกระทรวงยติุธรรม  

d.  ตอ้งอธิบายถึงความจาํเป็นสาํหรับการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์

เพือใหแ้น่ใจว่าเทคนิคการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการใชม้าตรการรุกรานตาม

สถานการณ์ซึงเทคนิคการสืบสวนปกติธรรมดาไม่เพียงพอทีจะเปิดเผยอาชญากรรมได ้ในส่วนนี

ควรอธิบายถึงกรณีพิเศษว่า ทาํไมเทคนิคการสืบสวนธรรมดาอืนไดถู้กใชแ้ละไม่เป็นผล Affidavit 

ควรกาํหนดปัจจยัทีชดัเจน ถา้ผูแ้จง้ข่าวปฏิเสธเพือจะยืนยนัหรือไม่สามารถแทรกเขา้ไปในองค์กร

อาชญากรรมซึงมีระดับการควบคุมไดห้รือถา้เจ้าหน้าทีอาํพรางไม่สามารถใชไ้ด้ เพราะว่าเป็น

อาชญากรรมในครอบครัว ตอ้งบรรยายถึงลกัษณะและสรุปหลกัเกณฑท์วัไปประมาณการความยาก

ในการใชเ้ทคนิคการสืบสวนเฉพาะ  

                                                   
140 Criminal Resource Manaual 29, Electronic Surveillance-Title III Affidavits  (pp. 1-4).  Op.cit 
141 เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ  (น. 215-219).  เล่มเดิม.  
142 กระบวนการซึงบนัทึกหรือถอดรหัสสารสนเทศเกียวกบัการติดต่อ ซึงมีการส่งโดยการใช้

อุปกรณ์หรือเครืองมือทีส่งตามสายหรืออิเลก็ทรอนิกส์ 
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e.  ตอ้งประกอบไปด้วยรายการทีสมบูรณ์และครบถว้นของการสะกดรอยด้วย

เครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์เกียวกบับุคคล การสนบัสนุน หรือสถานทีเฉพาะในคาํร้องขอรายการนีควร

รวมทงัวนัที เขตอาํนาจ และการจดัการของคาํร้องขอล่วงหนา้ เพือการสืบสวนเร่งด่วนอืนใด หนา้ที

เปิดเผยคาํร้องขอล่วงหนา้ภายใต ้18 U.S.C 2518 (1) (e)  

f.  ตอ้งประกอบด้วยรายการของช่วงระยะเวลาสาํหรับการดกัฟังตามทีไดก้ล่าว

มาแลว้ บทบัญญัติได้ให้ระยะเวลาไม่เกิน 30 วนัหรือจนกระทั งบรรลุผลวตัถุประสงค์ของการ

สืบสวนซึงเกิดขึนจากการกระทาํเดียวกนั โดยวิเคราะห์จาก Pen register (กระบวนการซึงบนัทึก

หรือถอดรหสัสารสนเทศเกียวกบัการติดต่อ ซึงมีการส่งโดยการใชอุ้ปกรณ์หรือเครืองมือทีส่งตาม

สายหรืออิเลก็ทรอนิกส์) การสะกดรอยวตัถุหรือการสืบสวนดว้ยวิธีอืนใดว่ารูปแบบของกิจกรรม

อาชญากรรมยงัคงมีและดาํเนินอยู ่ถา้เป็นความจริงการดกัฟังจะสินสุดหลงัจากไดจ้าํกดัจาํนวนของ

วนัหรือระยะเวลาร้องขอควรถกูจาํกดัตามปัจจยัของแต่ละคดี การดาํเนินคดีอาญาของรัฐบาลกลาง 

ช่วงระยะเวลา 30 วนัควรเริมดาํเนินการในวนัหลงัจากคาํสงัไดถ้กูเซ็น แมว้่าการดกัฟังไดเ้ริมตน้ใน

วนัเดียวกบัทีไดเ้ซ็นคาํสงั  

g.  ตอ้งประกอบดว้ยรายการยืนยนัว่าเจา้หน้าทีทีใชเ้ครืองรับสัญญาณไดป้ฏิบัติ

ตามมาตรฐานขนัตาํ (เช่น หลีกเลียงการดกัฟังการติดต่อทีเป็นสิทธิส่วนบุคคล เหมือนกบัการติดต่อ

ระหว่างทนายความและลูกความ) ในกรณีคดีเร่งด่วน อนุญาตให้บุคคลซึงไม่ใช่เจ้าหน้าทีของ

รัฐบาลหรือบุคคลทีกระทาํการภายใตส้ัญญากบัรัฐบาลเพือการรับสัญญาณขอ้ความสนทนาตาม

คาํสงัดกัฟัง บุคคลนีตอ้งกระทาํภายใตผู้ค้วบคุมของการสืบสวนหรือเจา้หน้าทีบงัคบัใชก้ฎหมาย

เมือการติดต่อสือสารโดยรับสัญญาณ และ Affidavit ควรบนัทึกขอ้เท็จจริงว่าบุคคลเช่นว่านีไดใ้ช้

เครืองรับสญัญาณตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย 

เมือการติดต่อสือสารไดถ้กูดกัฟังและทราบถึงการกระทาํความผิดอืน ๆ ทีไม่มีใน

คาํสงัอนุญาตใหเ้จา้หนา้ทีรับสญัญาณ ควรรายงานการดกัฟังทนัทีต่อผูช่้วยอยัการสูงสุด และแจง้ต่อ

ศาลในโอกาสแรกสาํหรับการดาํเนินการดกัฟังของการสนทนานนั 

h.  เมือการร้องขอเป็นการขอลอบดกัฟังโทรศพัท์เซลลูล่าร์หรือโทรศพัท์เคลือนที

อืน ๆ หรืออุปกรณ์เพจเคลือนทีได้หรือการติดตังเครืองมือดักฟังในรถยนต์ Affidavit ควร

ประกอบดว้ยรายการตามทีกาํหนดไวใ้น 18 U.S.C 2518 (3) หากการดกัฟังเกิดขึนนอกเขตอาํนาจ

ศาลซึงร้องขอ (แต่ภายในสหรัฐอเมริกา) คาํสงัอนุญาตควรเป็นการดกัฟังในเขตอาํนาจพิเศษ 

3.  คาํสงัศาล (Order)143 ตอ้งเป็นไปตามการร้องขอดงัต่อไปนี144 

                                                   
143 Ibid. (pp. 1-2).   
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การดกัฟังผูต้อ้งสงสยันนั ศาลตอ้งเห็นว่าเป็นกรณีพิเศษตามคาํร้องขอ 18 U.S.C 2518 

(11) (a) และ/หรือ (b) และพิสูจน์ใหเ้พียงพอว่าเป็นคาํร้องขอพิเศษกรณีอืน ๆ เช่น การดกัฟังในเขต

อาํนาจพิเศษควรไดรั้บอนุญาตเป็นกรณีพิเศษในคาํสงั 

การร้องขอเพิมเติมเพือปฏิบติัการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ทีสถานทีใหม่ 

คาํร้องขอขยายยงัคงตอ้งเห็นชอบโดยกระทรวงยติุธรรมโดยสาํนกังานหน่วยสืบสวนอิเลก็ทรอนิกส์

ปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมาย และกรณีทีมีเหตุฉุกเฉินในการสืบสวนทาํไดโ้ดยร้องขอในเวลาอนั

ควรภายใตก้ารควบคุมของผูช่้วยอยัการสูงสุดผูค้วบคุมคดี  

การสะกดรอยดว้ยวีดีโอ145 เป็นการใชโ้ทรทศัน์วงจรปิด (Video Surveillance-Use of 

Closed-Circuit-CCTV) Title III แห่ง The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act.ไดมี้การ

แกไ้ขเพิมเติมมาตรา 605 แห่ง The Federal Communications Act. โดยบญัญติัใหอ้าํนาจเจา้พนกังาน

ผูมี้หนา้ทีในการบงัคบัใชก้ฎหมายใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ในการสืบสวนคดีตามทีระบุไวเ้ท่านัน 

ซึงไม่ครอบคลุม Title III เพือปฏิบติัการสะกดรอยดว้ยภาพของบุคคลหรือสถานทีทีถกูควบคุม การ

สะกดรอยดว้ยวีดีโอจึงถูกจาํกดัดว้ยบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิมเติมฉบบัที 4 กล่าวคือ เมือมี

เหตุทีคาดหมายความเป็นส่วนตวัได ้การร้องขอหมายคน้ควรมีความชดัเจนเพือสะกดรอยดว้ยวีดีโอ

และตอ้งอยู่ภายใตบ้ทบญัญัติรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิมเติมฉบบัที 4 แสดงเหตุเป็นทีน่าเชือว่าจะได้

พยานหลกัฐานของอาชญากรรมโดยมีรายละเอียดว่าวิธีการสืบสวนไดพ้ยายามแลว้และลม้เหลว

หรือไม่ประสบผลสาํเร็จหรือเป็นอนัตรายเกินไปและยืนยนัว่าการสะกดรอยจะใชเ้ท่าทีจาํเป็นเพือ

ผลสาํเร็จตามคาํสั งและการอนุญาตไม่ควรเกิน 30 วนันับแต่วนัทีออกคาํสั ง แต่ในกรณีทีจาํเป็น

สามารถขยายระยะเวลาไดอี้ก 30 วนั 

รูปแบบของ UNDCP เป็นการติดตามดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์เพือดกัรับสัญญาณ

การเคลือนไหวของยานพาหนะ บุคคล หรือสิงของอืนใดการใชเ้ครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูก

กาํหนดขอบเขตในคดีอาชญากรรมร้ายแรงซึงการสะกดรอยดว้ยวิธีธรรมดาไม่สามารถดาํเนินการ

ไดเ้นืองจากมีการป้องกนัการสะกดรอยจากเจา้หน้าทีหรืออาชญากรรู้ตวัว่าตนถูกสะกดรอยจาก

เจา้หนา้ที เป็นตน้ การอนุญาตสาํหรับการติดตามดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวตอ้งประเมิน

ความเสียง ความปลอดภยัของเทคนิค คาํร้องขอเพือจาํกดัสิทธิและเสรีภาพโดยผูมี้ประสบการณ์มี

                                                                                                                                                  
144 เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ  (น. 219-220).  เล่มเดิม. 
145 Criminal Resource Manual 32, Video Surveillance-Use of Closed-Circuit Television (CCTV). 

Retrieved 4 October 2014, From  http://www.usdij.gov/eousa/foia_reading_room/usam/title9/crm00032.htm.  
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ความเหมาะสมดาํเนินการ การใชอุ้ปกรณ์ทีเหมาะสมและบุคคลทีมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมการ

ดาํเนินการตามเป้าหมายและแบบแผนของการเป็นผูร่้วมงานการคุม้กนัในการปฏิบติัการ              

   

3.3  กฎหมายว่าด้วยการดักฟังประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

กฎหมายทีเกียวกบัการดกัฟังทางโทรศพัทข์องประเทศสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี146  

ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี (Grundgesetz) บญัญติัหลกัประกนัในเรืองสิทธิ

และเสรีภาพขนัพืนฐานในเรืองความลบัในการสือสารไวใ้นมาตรา 10 ว่า  

“ความลบัในการสือสารทางจดหมาย ไปรษณีย ์และการสือสารทางไกลไม่อาจถูกล่วง

ละเมิด 

การจาํกดัสิทธิขนัพืนฐานดงักล่าวจะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติั

แห่งกฎหมาย ในกรณีทีมีการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพขนัพืนฐานกระทาํเพือคุม้ครองระเบียบพืนฐาน

ในการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยและความมนัคงของสหพนัธรัฐและมลรัฐแลว้ ย่อมตรา

กฎหมายมาจาํกดัสิทธิขันพืนฐานดงักล่าวไดโ้ดยเจา้หน้าทีของรัฐไม่ต้องแจ้งให้ถูกกระทบสิทธิ

ทราบ และใหอ้งค์กรหรือองค์กรผูช่้วยต่าง ๆ ทีแต่งตงัโดยสภาผูส้ภาผูแ้ทนราษฎรเป็นหน่วยงาน

ตรวจสอบทดแทนการใชสิ้ทธิฟ้องร้องต่อศาล”  

สหพนัธรัฐจึงไดต้รากฎหมายเกียวกบัการจาํกดัสิทธิเสรีภาพในเรืองความลบัในการ

สือสารทางจดหมาย ไปรษณีย ์และการสือสารทางไกล หรือทีเรียกว่า Gesetz zu Beschraenkung 

des Briefs, Post – und Fernmeldegeheimnisses vom 13 August 1968 Aenderung 27.5.1992 หรือ

เรียกอีกชือหนึงว่า กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสหพนัธรัฐมาตรา 10 Gesetz zu Artikel 10 

Grundgesetz (G 10) ส่วนการดาํเนินคดีอาญาพนักงานสอบสวนก็อาจใช้มาตรการดกัฟังทาง

โทรศพัทที์ผูต้อ้งหาหรือผูต้อ้งสงสยัติดต่อสือสารกบัผูอื้นได ้โดยอาศยัอาํนาจตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา เรียกว่า Strafprozessordnung 

3.3.1  การดักฟังการสสนทนาทางโทรศัพท์ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

สหพนัธรัฐมาตรา 10 Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz (G 10)147 

(1)  เจตนารมณ์ของการใชอ้าํนาจรัฐในการจาํกดัสิทธิเสรีภาพในเรืองความลบัในการ

สือสารทางจดหมาย ไปรษณีย ์และการสือสารทางไกล ซึงหมายความรวมถึงการดกัฟังการสนทนา 

                                                   
146 แนวทางในการยกร่างกฎหมายทีเกียวข้องกับการดกัฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุงกฎหมาย

อืน ๆ ทีเกียวข้อง  (น.80).  เล่มเดิม. 
147 แหล่งเดิม. (น. 95-103). 
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ทางโทรศพัทด์ว้ย  

เพือป้องกนัอนัตรายทีกระทบกระเทือนต่อระเบียบพืนฐานในการปกครองระบอบเสรี

ประชาธิปไตย (Freiheitliche demokratische Grundordnung) หรือ ความดาํรงอยู่ หรือความมนัคง

ของสหพนัธรัฐหรือของมลรัฐใดมลรัฐหนึง รวมทงัความมนัคงของกองกาํลงัทางทหารทีตงัอยู่ใน

ประเทศสหพนัธรัฐหรือของมลรัฐใดมลรัฐหนึงและความมนัคงของกองกาํลงัทหารทีตังอยู่ใน

ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตามสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO) หรือกองกาํลงั

ทหารทีตงัอยู่ในมลรัฐเบอร์ลินของมหาอาํนาจทงัสาม เจา้พนักงานของรัฐทีมีอาํนาจเกียวกบัการ

พิทกัษรั์ฐธรรมนูญของสหพนัธรัฐและมลรัฐต่าง ๆ สาํนักงานการป้องกนัประเทศทางทหาร (Das 

Amt fuer den militaerischen Abschirmdienst) และสํานักงานข่าวกรองแห่งสหพนัธรัฐ (die 

Bundesnachrichtendienst) มีอาํนาจทีจะทาํการเปิดตรวจดูจดหมาย ไปรษณียภณัฑ์ หรือการแจ้ง

ข่าวสารทางไกลทีปิดผนึกนันได ้รวมทงัการตรวจตราถึงการสือต่าง ๆ และทาํการบนัทึกไวเ้ป็น

หลกัฐาน (มาตรา 1(1) G 10) 

(2)  องคก์รทีมีอาํนาจในการออกประกาศเกียวกบัการกาํหนดระเบียบของการตราและ

บนัทึกขอ้มลูการติดต่อสือสาร 

กฎหมาย G 10 ใหก้ารไปรษณียข์องสหพนัธรัฐ (Die Deutsche Bundespost) มีอาํนาจที

จะออกประกาศเกียวกับการกําหนดระเบียบการแจ้งข่าวสารในการไปรษณีย์และการส่ง

ไปรษณียภ์ณัฑต่์าง ๆ นอกจากนีการไปรษณียข์องสหพนัธรัฐและหน่วยงานอืน ๆ ทีมีอาํนาจหน้าที

เกียวกับกิจการการสือสารมีอาํนาจทีจะออกประกาศเกียวกบัการกาํหนดระเบียบและการแจ้ง

ข่าวสารในการไปรษณีย ์โดยจะตอ้งตรวจสอบตามระเบียบทีออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการ

ทาํงานร่วมกนัระหว่างสหพนัธรัฐและมลรัฐในการพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ หลกัเกณฑใ์นการเปิดสิงของ

ต่าง ๆ ทีปิดผนึกและระดบัความลบัต่าง ๆ (มาตรา 1(2) G 10) 

(3)  เหตุทีจะทาํการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัทไ์ด ้

การดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัทซึ์งเป็นการจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการสือสารนันจะ

กระทาํไดภ้ายใตเ้งือนไขว่า เมือมีขอ้เท็จจริงอนัเป็นทีน่าสงสัยว่ามีผูใ้ดวางแผนจะกระทาํความผิด

หรือกระทาํความผดิหรือไดก้ระทาํความผดิ ดงัต่อไปนี (มาตรา 2 (1) G 10) 

1.  ความผดิอาญาฐานเป็นศตัรูของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ มาตรา 

80, 80a, 81, 83, 84 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

2.  ความผดิอาญาฐานกระทาํการเป็นอนัตรายต่อนิติรัฐและประชาธิปไตย มาตรา 84, 

85, 86, 87, 88, 89 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และ มาตรา 20 วรรคหนึง ขอ้ 1, 2, 3, 4 แห่ง 
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กฎหมายว่าดว้ยการรวมประเทศ (Vereinsgesetz) 

3.  ความผิดอาญาฐานกระทาํการเป็นศตัรูต่อมลรัฐและฐานกระทาํการอนัเป็นการ

กระทบกระเทือนความมนัคงภายนอกประเทศ มาตรา 94, 95, 96, 97a, 97b, 98, 99, 100, 100a แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา 

4.  ความผดิอาญาฐานผดิต่อการป้องกนัมลรัฐ (gegen die Landesverteidigung) มาตรา 

109e, 109f และ 109g แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

5.  ความผิดอาญาฐานผิดต่อความมั นคงของกองกําลังทหารทีตังอยู่ในสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีตามสนธิสญัญาแอตแลนติคเหนือหรือกองกาํลงัทหารทีตงัอยู่ในมลรัฐเบอร์ลิน

ของมหาอาํนาจทงัสาม มาตรา 87, 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 109e, 109f, 109g แห่งประมวล

กฎหมายอาญา ประกอบกบัมาตรา 7 แห่งกฎหมายแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัที 4 

6.  ความผิดอาญาฐานก่อตังกลุ่มก่อการร้าย (Bildung terrorischer Vereinigungen) 

มาตรา 129a แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

7.  กระทาํความผดิอาญาตามมาตรา 92 วรรคหนึง ขอ้ 8 ตามกฎหมายว่าดว้ยคนต่างดา้ว 

(Auslaendergesetz) 

(4)  เงือนไขของการใชอ้าํนาจดกัฟัง 

กฎหมาย G 10 ยงักาํหนดไวเ้ป็นเงือนไขดว้ยว่า การกาํหนดระเบียบในการจาํกดัสิทธิ

เสรีภาพโดยอาศยัเหตุตามทีกล่าวมาในขอ้ก่อนนีจะกระทาํไดเ้ฉพาะในกรณีทีการคน้หาขอ้เท็จจริง

โดยวิธีการอืนไม่อาจกระทาํได้หรือเป็นไปไดโ้ดยยากยิงและจะกระทาํได้เฉพาะต่อบุคคลผูต้อ้ง

สงสยัหรือบุคคลซึงมีขอ้เท็จจริงว่ามีการติดต่อกบัผูต้อ้สงสัยหรือให้ข่าวสารต่าง ๆ กบัผูต้อ้สงสัย

หรือทีผูต้อ้สงสยัใชเ้ครืองมือสือสารของบุคคลนัน แต่จะใชเ้งือนไขนันนันกบัไปรษณียภณัฑ์ของ

สมาชิกสภาผูแ้ทน (Abgeordnetenpost) ของรัฐสภาสหพนัธรัฐหรือรัฐสภามลรัฐต่าง ๆ นันไม่ได ้

เวน้แต่คณะกรรมการจะพิสูจน์แน่ชดัว่า ไปรษณียภ์ณัฑ์ดงักล่าวนันมิไดม้าจากสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรผูน้ัน เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉินรัฐมนตรีแห่งสหพนัธรัฐผูมี้อาํนาจหน้าทีอาจกาํหนดให้ใช้

มาตรการจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการสือสารนีไดก่้อนจะแจง้เรืองต่อคณะกรรมาธิการ (มาตรา 2 (2) G 

10) โดยเฉพาะอยา่งยงิการรวบรวมข่าวต่าง ๆ ซึงเป็นขอ้เท็จจริงเกียวกบัอนัตรายต่างๆ ทีมีการติด

อาวุธในการโจมตีสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนีไดท้นัต่อเวลาและเพือเตรียมตวัเผชิญต่อภยนัตราย

ดงักล่าว (มาตรา 3 (1) G 10) 

ขอ้มลูและเอกสารทีไดจ้ากการใชม้าตรการจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการสือสารนีจะใชเ้ป็น

ผลเสียแก่บุคคลอืนมิไดห้รือบุคคลทีมิใช่ผูต้อ้งสงสัยว่าเป็นผูก้ระทาํความผิดตามมาตรา 2 หรือมี
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ขอ้เท็จจริงทีทาํใหมี้ขอ้น่าสงสยัว่ากาํลงัวางแผนกระทาํความผดิ หรือไดก้ระทาํความผิดตามมาตรา 

2 แห่งกฎหมายนีตามมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 34, 35 แห่งกฎหมายว่าดว้ย

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Aussenwirtschaftsgesetz) หรือมาตรา 19 -21, 22a วรรคหนึง ขอ้ 4, 5, 7 

แห่งกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาวุธสงคราม (das Gesetz ueber die Kontrolie von Kriegswaffen) 

(มาตรา 3 (2) G 10) 

มีขอ้สงัเกตเกียวกบั “บุคคลผูต้อ้งสงสยั” มีความหมายเพียงใด กฎหมาย G 10 ใชใ้นแง่

ของความสงสัยมากกว่าการกล่าวหา ดงันัน บุคคลทีใกลชิ้ดแมจ้ะไม่ไดถู้กกล่าวหาว่ามีส่วนร่วม

กระทาํความผดิก็อาจถกูดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัทไ์ด ้

(5)  กระบวนการในการขออนุมติัในการใชม้าตรการจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการสือสาร 

1.  จะกาํหนดใหใ้ชม้าตรการจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการสือสารได ้เมือมีการยนืคาํร้องขอ

เท่านนั การยนืคาํร้องขอจะตอ้งอยูใ่นขอบเขตของกิจการงานในหนา้ทีของหน่วยงานทียนืคาํร้องขอ 

ในกรณีร้องขอตามเหตุในมาตรา 2 G 10 ผูย้นืคาํร้องขอ ไดแ้ก่ 

(ก) สาํนักงานคุม้ครองและพิทกัษ์รัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐ (das Bandessamt 

fuer Verfassungsschutz) จะตอ้งยนืคาํร้องขอโดยประธานของสาํนกังานหรือผูก้ระทาํแทน 

(ข) เ จ้ า พ นั ก ง า น คุ้ ม ค ร อ ง แ ล ะ พิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ม ล รั ฐ  ( die 

Verfassungsschutzbehoerden der Laender) จะต้องยืนคาํร้องขอโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือ

ผูก้ระทาํการแทน 

(ค) การกระทาํทีเป็นปฏิปักษ์ต่อกองกาํลงัทหารแห่งสหพนัธรัฐ (Bundeswehr) 

สาํนกังานเกียวกบัการป้องกนัตนเองทางทหาร (das Amt fuer den militaerischen Abschirmdienst) 

จะตอ้งยนืคาํร้องขอโดยหวัหนา้ส่วนราชการหรือผูก้ระทาํการแทน 

(ง) ก า ร ก ร ะ ทํา ที เ ป็ น ป ฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ สํา นัก ง า น ข่ า ว ก ร อ ง แ ห่ ง ส ห พัน ธ รั ฐ

(Bundesnachrichtendienst) จะตอ้งยนืคาํร้องขอโดยหวัหนา้สาํนกังานข่าวกรองแห่งสหพนัธรัฐหรือ

ผูก้ระทาํการแทน 

ในกรณีร้องขอตามเหตุในมาตรา 3 (1) G 10 ผูย้นืคาํร้องขอ ไดแ้ก่ สาํนักงานข่าวกรอง

แห่งสหพนัธรัฐ จะตอ้งยนืคาํร้องขอโดยหวัหนา้สาํนกังานหรือผูก้ระทาํการแทน 

2.  คาํร้องขอจะตอ้งระบุประเภท ขอบเขต และระยะเวลาของการขอใชม้าตรการในการ

จาํกดัสิทธิเสรีภาพดงักล่าวทีประสงคจ์ะร้องขออยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะตอ้งใหเ้หตุผลดว้ย 

ผูย้นืคาํร้องตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าการคน้หาขอ้เท็จจริงโดยวิธีการอืนไม่อาจกระทาํไดห้รือเป็นไปโดย

ยากลาํบาก (มาตรา 4 G 10) 
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3.  ผูมี้อาํนาจในการอนุมติั ในกรณีทีคาํร้องยืนโดยเจา้พนักงานคุม้ครองและพิทกัษ์

รัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐ ผูที้มีอาํนาจในการอนุมติัและวางขอ้กาํหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบติั คือ เจา้

พนักงานมลรัฐในระดบัสูงสุดผูไ้ดรั้บมอบหมาย (die zustaendige oberste Landesbehoerde) ใน

กรณีทีเป็นคาํร้องของเจา้พนกังานระดบัสหพนัธรัฐ ผูมี้อาํนาจในการอนุมติัดงักล่าว คือ รัฐมนตรี

สหพนัธรัฐผูไ้ดรั้บมอบหมายอาํนาจหน้าทีนีจากนายกรัฐมนตรีสหพนัธรัฐ (มาตรา 5 (1) G 10) 

รัฐมนตรีสหพนัธรัฐผูมี้อาํนาจในการอนุมติัการใชม้าตรการในการจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการสือสาร

ของประชาชนจะตอ้งแจง้การอนุมติัดงักล่าวใหค้ณะกรรมาธิการ (Gremiums) ทราบเป็นระยะ ๆ ไม่

เกิน 6 เดือนต่อครัง คณะกรรมาธิการดงักล่าวประกอบดว้ย สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซึงสภาแห่ง

สหพนัธรัฐแต่งตงั จาํนวน 5 คน ใหรั้บผดิชอบในการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบันี 

นอกจากนีรัฐมนตรีสหพนัธรัฐผูมี้อาํนาจตามวรรคก่อนจะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการ 

(Kommission) อีกคณะหนึงทุก ๆ เดือน เกียวกบัการบงัคบัใชม้าตรการจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการ

สือสารของประชาชนทีตนเป็นผูอ้นุมติั ในกรณีฉุกเฉินจาํเป็นรีบด่วนรัฐมนตรีสหพนัธรัฐสามารถ

ใชม้าตรการดงักล่าวไดก่้อนการแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบ คณะกรรมการนีเป็นองค์กรทีมีอาํนาจ

ในการวินิจฉยัดว้ยตนเองหรือเมือมีคาํร้องเกียวกบัความจาํเป็นและมลูเหตุของการใชม้าตรการจาํกดั

สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ และการกาํหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยคณะกรรมการนีจะวินิจฉัยว่า “ไม่มีมูล

หรือไม่มีความจาํเป็นในการกาํหนดมาตรการเช่นนัน” ได ้และให้คณะรัฐมนตรีสหพนัธรัฐผูมี้

อาํนาจหน้าทีดงักล่าว ยกเลิกมาตรการทีใชน้ันโดยไม่ชกัช้า ในส่วนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที

รัฐมนตรีสหพนัธรัฐไดรั้บมาจากการใชม้าตรการกบัผูถู้กกระทบสิทธิหรือเหตุผลต่าง ๆ ทีตนได้

รับมาจากขอ้มลูนนั ๆ ก็จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดือนและสาํหรับกรณีทีไม่ปรากฏว่า

ไดข้อ้มลูใด ๆ เขาก็จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบอย่างชา้ทีสุดภายในระยะเวลา 5 ปี หลงัจาก

การเลิกใชม้าตรการนัน ในกรณีทีคณะกรรมการเห็นว่าการแจง้เรืองดงักล่าวนันไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง 

รัฐมนตรีสหพนัธรัฐผูมี้อาํนาจหนา้ทีก็ชอบทีจะดาํเนินการต่อไปได ้

คณะกรรมการ (Kommission) ทีกล่าวมานีประกอบดว้ยประธาน 1 คน ซึงมีคุณสมบติั

สาํเร็จการศึกษาเป็นนกักฎหมายวิชาชีพ กล่าวคือ มีคุณสมบติัเป็นผูพิ้พากษา พนักงานอยัการ หรือ

ทนายความก็ได้และกรรมการอีก 2 คนร่วมเป็นคณะกรรมการได้รับการแต่งตังจา ก

คณะกรรมาธิการ (Gremiums) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแห่งสหพนัธรัฐและอยู่ในวาระ

ตามระยะเวลาของวาระการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยมีหลกัเกณฑว์่าการดาํรงตาํแหน่งของ

คณะกรรมการชุดนีจะสินสุดเมือมีการแต่งตงัคณะกรรมการชุดใหม่ แต่ตอ้งไม่นานเกิน 3 เดือนนับ

แต่วนัสินสุดวาระของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร คณะกรรมการชุดนีมีความเป็นอิสระในการทาํงาน
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ไม่อยูภ่ายใตก้ารสงัการใด ๆ และมีอาํนาจในการออกระเบียบการทาํงานของตนจะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมาธิการ โดยตอ้งรับฟังความเห็นจากคณะรัฐมนตรีแห่งสหพนัธรัฐเสียก่อน 

ในกิจการของมลรัฐนัน สภาของมลรัฐจะเป็นองค์ทีกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการใน

การอนุมติัเรือง การใช้มาตรการจาํกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการสือสารทีอยู่ในอาํนาจ

หนา้ทีของเจา้พนกังานระดบัสูงสุดของมลรัฐนนั ๆ ตลอดจนการตรวจสอบมาตรการต่าง ๆ ทีออก

โดยเจา้พนกังานระดบัสูงสุดของมลรัฐนนั ๆ ดว้ย 

อนึง การอนุมติัให้ใชม้าตรการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการสือสารนีและ

การใชม้าตรการดงักล่าวนนั ไม่อาจนาํคดีขึนสู่ศาลได ้(มาตรา 9 G 10) 

4.  หลกัเกณฑใ์นการอนุมติั 

การอนุมติัจะต้องทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยแจ้งให้ผูย้ืนคาํร้องการไปรษณียข์อง

สหพนัธรัฐ (Die Deutsche Bundespost) หรือหน่วยงานการสือสารอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัเรืองนันเพือ

ทราบและปฏิบัติโดยจะต้องแจ้ง ประเภท ขอบเขต และระยะเวลาของมาตรการทีกาํหนดนัน

ตลอดจนสถานทีซึงอนุญาตใหมี้การเฝ้าติดตามการสือสารนนั ๆ (มาตรา 5 (2) G 10) 

มาตรการทีอนุมติัใหด้าํเนินการไดน้นั มีกาํหนดระยะเวลานานทีสุดไม่เกิน 3 เดือนแต่

อาจยืนคาํร้องขออนุญาตให้มีการอนุมติัไดอี้กไม่เกิน 3 เดือนในกรณีทีเหตุทีมีการยืนคาํร้องนัน

ยงัคงมีอยู ่(มาตรา 5 (3) G 10)  

ใหห้น่วยงานคุม้ครองและพิทกัษรั์ฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐแจง้การอนุมติัในเรืองการ

จาํกดัสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหแ้ก่หน่วยงานคุม้ครองและพิทกัษรั์ฐธรรมนูญในระดบัมลรัฐที

เกียวข้องทราบด้วย และให้หน่วยงานคุ้มครองและพิทักษ์รัฐธรรมนูญในระดับมลรัฐแจ้งให้

หน่วยงานคุม้ครองและพิทกัษรั์ฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐทราบถึงการอนุมติัในเรืองการจาํกดัสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนทีหน่วยงานของตนไดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการดว้ย (มาตรา 5 (4) G 10) 

มาตรการทีใชก้ารจาํกดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกล่าวนีจะตอ้งแจง้ให้กับผูถู้ก

กระทบสิทธิโดยตรงเพราะถูกใชม้าตรการดงักล่าวนีทราบ เมือสภาพความเป็นอนัตรายซึงเป็น

วตัถุประสงค์ในการจาํกัดสิทธิเสรีภาพนันหมดสินลง ถา้ยงัไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าเหตุความเป็น

อนัตรายนนัยงัคงมีอยูห่รือไม่ ก็ใหแ้จง้ทนัทีทีวินิจฉยัไดว้่าเหตุแห่งความเป็นอนัตรายนนัหมดสินลง

แลว้ แต่ไม่จาํตอ้งแจง้ถา้ไม่ปรากฏเหตุดงักล่าวภายใน 5 ปีเมือผูถ้กูกระทบสิทธิไดรั้บการแจง้ถึงการ

ใชม้าตรการดงักล่าว ผูถ้กูกระทบสิทธิยอ่มมีสิทธิทีจะฟ้องร้องได ้(มาตรา 5 (5) G 10) 

การใชม้าตรการเพือจะดาํเนินคดีอาญาตามทีบญัญติัฐานความผิดต่าง ๆ ไวใ้นมาตรา 2 

จะตอ้งระบุว่าให้ใชม้าตรการนันตามทีไดมี้การร้องขอกบับุคคลใด แต่ถา้เป็นกรณีทีเกียวกบัการ
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ป้องกนัอนัตรายทีจะกระทบกระเทือนต่อระเบียบพืนฐานในการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย

ตามเจตนารมณ์ทีบัญญติัไวใ้นมาตรา 1 ซึงมุ่งต่อไปรษณียภณัฑ์แลว้จะกระทาํไดต่้อเมือปรากฏ

ขอ้เท็จจริงว่าไปรษณียภณัฑน์นัเกียวกบัการอนุมติัโดยตรงหรือมีความสัมพนัธ์ถึงกนั (มาตรา 6 G 

10) 

5. หน่วยงานทีรับผดิชอบในการใชม้าตรการทีไดรั้บการอนุมติั มาตรการต่าง ๆ ทีไดรั้บ

การอนุมติัจะตอ้งอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของหน่วยงานทีมีสิทธิยืนคาํร้อง และอยู่ภายใต้การ

กาํกบัดูแลของเจา้หนา้ทีซึงมีคุณสมบติัสาํเร็จการศึกษาเป็นนกักฎหมายวิชาชีพแลว้ (มาตรา 7 (1) G 

10) 

6. การระงบัการใชม้าตรการทีไดรั้บการอนุมติั ในกรณีทีเหตุแห่งความสงสัย อนัเป็น

เงือนไขของการออกมาตรการนันไม่อยู่ หรือมาตรการทีไดก้าํหนดไวน้ันหมดความจาํเป็นแลว้ 

จะตอ้งเลิกใชม้าตรการนันโดยทนัที การเลิกใช้มาตรการดว้ยเหตุดงักล่าว หน่วยงานทียืนคาํร้อง

จะตอ้งแจง้ใหก้ารไปรษณียแ์ห่งสหพนัธรัฐหรือหน่วยงานอืนทีปฏิบติัหน้าทีเกียวกบัเครืองสือสาร

ทงัหลายทราบดว้ย (มาตรา 7 (2) G 10) 

7. ข้อจาํกัดการใช้ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ทีได้มาจากการใชม้าตรการทีไดรั้บการ

อนุมติัขอ้มลูและเอกสารต่าง ๆ ทีไดม้าจากการใชม้าตรการดงักล่าวนีไม่อาจนาํไปใชข้ยายผลหรือ

ติดตามการกระทาํความผดิของบุคคลอืน นอกเหนือจากบุคคลทีไดก้ระทาํการตามทีบญัญติัไวใ้น

มาตรา 2 เวน้แต่เป็นบุคคลผูใ้หข้อ้เท็จจริงนันเองซึงมีจุดเชือมโยงว่ามีบุคคลวางแผนให้ผูห้นึงผูใ้ด

กระทาํความผิดอาญาตามทีบัญญติัไวใ้นมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนีหรือ

กระทาํความหรือไดก้ระทาํความผิดฐานดงักล่าว แต่เจา้หน้าทีของสหพนัธรัฐตามทีบญัญติัไวใ้น

มาตรา 1 วรรคหนึง ชอบทีจะใชข้อ้มลูและเอกสารต่าง ๆ ทีไดม้าจากมาตรการทีไดรั้บการอนุมติัใน

การนาํไปขยายผลและติดตามการกระทาํความผิดตามมาตรา 34 วรรคหนึงถึงวรรคหก ประกอบ

มาตรา 35 แห่งกฎหมายว่าดว้ยเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Aussenswirtschaftsgesetz) หรือมาตรา 

19 วรรคหนึงถึงวรรคสาม มาตรา 20 วรรคหนึงและวรรคสอง ประกอบกบัมาตรา 21 แลว้แต่กรณี

หรือมาตรา 22a วรรคหนึง ขอ้ 4, 5 และ7 แห่งกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาวุธสงคราม (Gesetz 

ueber die Kontrolle von Kriegswaffen) (มาตรา 7 (3) G 10) 

8.  การทาํลายขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ ทีไดม้าจากการใชม้าตรการทีไดรั้บการอนุมติั 

ในกรณีทีขอ้มลูและเอกสารต่าง ๆ ทีไดม้าจากการใชม้าตรการทีไดรั้บการอนุมติัเกียวกบัการสือสาร

ทางไปรษณียห์รือการสือสารทางไกลตามวตัถุประสงคที์กล่าวไวข้า้งตน้นี ไม่มีความจาํเป็นจะตอ้ง

ใชป้ระโยชน์อีกต่อไปจะตอ้งทาํลายขอ้มลูและเอกสารต่าง ๆ เหล่านี โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแล
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ของเจา้หนา้ทีซึงมีคุณสมบติัสาํเร็จการศึกษาเป็นนกักฎหมายวิชาชีพ การทาํลายดงักล่าวนีจะตอ้งมี

การบนัทึกและลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน (มาตรา 7 (4) G 10) 

9.  ไปรษณียภณัฑที์ถกูเปิดและตรวจสอบโดยหน่วยงานทีมีอาํนาจเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

จะตอ้งรีบดาํเนินการส่งใหแ้ก่ผูรั้บโดยไม่ชกัชา้ รวมทงัโทรเลขทีถูกตรวจสอบนันจะตอ้งส่งให้แก่

ผูรั้บโทรเลขโดยเร็วต่อไป ทังนีไม่กระทบกระเทือนการยึดไปรษณียภัณฑ์โดยอาศยัอาํนาจตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี (มาตรา 8 G 10) 

(6)  สภาพบังคบัในกรณีทีมีผูฝ่้าฝืนซึงต้องระวางโทษทางอาญาและโทษปรับทาง

ปกครอง 

1. ในกรณีทีการสือสารทางไกลตามกฎหมายนีหรือตามมาตรา 100a และ 100b แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถกูเจา้พนกังานของรัฐควบคุมตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 

จะถกูควบคุมดูแลจากบุคคลซึงหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการสือสารหรือทีมีเครืองมือสือสารโดยไม่

เกียวขอ้งกบัการไปรษณียข์องสหพนัธรัฐไดก้าํหนดให้รับผิดชอบนัน ห้ามมิให้แจง้ขอ้เท็จจริงที

ไดม้านนัใหบุ้คคลอืนทราบ ผูฝ่้าฝืนโดยแจง้ขอ้เท็จจริงดงักล่าวให้ผูอื้นทราบตอ้งระวางโทษจาํคุก

ไม่เกิน 2 ปีหรือปรับ (มาตรา 10 G 10) 

2.  ผูมี้หนา้ทีรับผดิชอบเกียวกบัการสือสารและเครืองมือสือสารทีไม่เกียวขอ้งกบัการ

ไปรษณียข์องสหพนัธรัฐ กระทาํการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังต่อไปนีเป็นการกระทาํระเบียบในทาง

ปกครอง (ordnungswidrig) ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครอง ไม่เกิน 30,000 มาร์ค (มาตรา 11 G10) 

2.1  ไม่แจ้งข่าวสารหรือไปรษณียภัณฑ์ให้หรือไม่ให้ความร่วมมือในการ

ควบคุมดูแลตรวจสอบการสือสาร 

2.2  ไม่ปฏิบติัหรือเตรียมอุปกรณ์ของการดกัฟังให้พร้อมในการควบคุมตรวจสอบ

ในระดบัความลบัต่าง ๆ 

3.  เจ้าหน้าทีของรัฐทีมีอาํนาจหน้าทีตามกฎหมายนีจะตอ้งให้ความสะดวกกบัการ

ปฏิบัติงานของการไปรษณียข์องสหพนัธรัฐหรือหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งกับเครืองมือสือสาร

ทางไกลของการบริการสาธารณะ 

3.3.2  การดกัฟังทางโทรศพัทต์ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(Strafprozessordnung)148   

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมนีบญัญติัเรืองอาํนาจในการดกัฟัง

ทางโทรศพัทแ์ละอาํนาจในการยดึไปรษณียภ์ณัฑไ์วต่้างหากกนั เดิมจะมีเฉพาะแต่อาํนาจในการยึด

                                                   
148 แหล่งเดิม.  (น. 109). 
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ไปรษณียภ์ณัฑ์ ซึงบญัญติัให้เป็นอาํนาจของศาล แต่ในกรณีฉุกเฉินจาํเป็นก็ให้พนักงานอยัการมี

อาํนาจดงักล่าวดว้ย ทงันีไปรษณียภณัฑ์ทีจะถูกยึดไดน้ันจะตอ้งเป็นจดหมาย พสัดุไปรษณียห์รือ

โทรเลขทีส่งมาให้แก่ผูถู้กกล่าวหา ซึงจะเป็นประโยน์แก่การคน้หาความจริงในคดี (มาตรา 99 

StPO)กระบวนการใชอ้าํนาจรัฐในการยดึไปรษณียภณัฑข์องผูถ้กูกล่าวหาเป็นพืนฐานความคิดของ

การแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรืองการดักฟังการสนทนาทาง

โทรศพัท์โดยรัฐในเวลาต่อมา จึงขอกล่าวโดยสังเขปถึงการยึดไปรษณียภ์ัณฑ์ของผูถู้กกล่าวหา

ประกอบกบัหลกัเกณฑข์องการดกัฟังทางโทรศพัทด์ว้ย 

(1)  การยดึไปรษณียภณัฑข์องผูถ้กูกล่าวหา (มาตรา 100 StPO) 

1.  ผูมี้อาํนาจในการยดึเป็นอาํนาจของศาล ในกรณีฉุกเฉินจาํเป็นพนกังานอยัการก็

มีอาํนาจในการยดึไปรษณียภ์ณัฑข์องผูถ้กูกล่าวหาได ้

2.  การยึดไปรษณียภ์ัณฑ์ของพนักงานอยัการจะต้องนํามาให้ศาลสั งเห็นชอบ

ภายในเวลา 3 วนันบัแต่วนัทีทาํการยดึนนั มิฉะนนั การยดึดงักล่าวยอ่มเป็นอนัสินผลบงัคบั 

3.  อ ํานาจในการเปิดไปรษณียภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอํานาจของศาล ศาลอาจ

มอบหมายอาํนาจนีไปให้พนักงานอยัการเพือมิให้การพิสูจน์ความจริงหรือขอ้เท็จจริงในคดีล่าชา้

ออกไป การมอบหมายอาํนาจดงักล่าวย่อมเป็นทีสุดไม่อาจโตแ้ยง้คดัคา้นได ้แต่ศาลอาจยกเลิกได้

ทุกเมือ ในกรณีทีไม่มีการมอบอาํนาจเช่นว่านนั พนกังานอยัการจะตอ้งรีบส่งมอบไปรษณียภ์ณัฑ์ที

ยดึมานนัในสภาพทียงัไม่เปิดออกดูใหแ้ก่ศาลโดยไม่ชกัชา้  

4.  ศาลทีมีเขตอาํนาจ คือ ศาลแขวง (Amtsgericht) ทีสํานักงานอัยการทียึด

ไปรษณียภ์ณัฑน์นัตงัอยู ่(มาตรา 98 StPO) เป็นผูมี้อาํนาจวินิจฉยัเกียวกบัการยดึไปรษณียภณัฑ์โดย

พนักงานอยัการ ส่วนศาลทีมีอาํนาจในการเปิดไปรษณียภณัฑ์ทียึดมานัน คือ ศาลทีมีคาํสังให้ยึด

หรือเห็นชอบกบัการยดึไปรษณียภณัฑน์นั 

(2)  อาํนาจในการดกัฟัง ขนัตอนและกระบวนการใชอ้าํนาจ 

สาํหรับอาํนาจในการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์นัน ขนัตอนและกระบวนการใช้

อาํนาจเป็นบทบญัญติัทีเพิมเติมอีก 2 มาตรา โดยบญัญติัแทรกต่อจากอาํนาจการยึดไปรษณียภณัฑ์

ของผูถ้กูกล่าวหา อาจสรุปหลกัเกณฑโ์ดยสงัเขปไดด้งันี 

1.  เจตนารมณ์ของการให้อาํนาจเจ้าหน้าทีของรัฐในการตรวจตรา ดูแลและทาํการ

บนัทึกการติดต่อสือสารก็เพือทีจะแสวงหาพยานหลกัฐานอนัชอบดว้ยกฎหมายมาใชด้าํเนินคดี 

อาญากบัผูก้ระทาํความผดิอาญาทีร้ายแรงได ้
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2.  มูลเหตุการใชอ้าํนาจรัฐในการตรวจตราดูแลและทาํการบนัทึกการติดต่อสือสาร

ทางไกลดว้ยเครืองบันทึกเสียง จะกระทาํได้เมือมีเหตุผลอนัควรสงสัยว่าบุคคลใดเป็นกระทาํ

ความผดิหรือเป็นผูร่้วมในการกระทาํความผดิต่าง ๆ ดงันี (มาตรา 100a StPO) 

กลุ่มที 1 

ความผิดอาญาเกียวกับการกระทําอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั นคงของรัฐและเป็น

อนัตรายต่อนิติรัฐ ประชาธิปไตย หรือเป็นปฏิปักษต่์อความมนัคงของมลรัฐและเป็นอนัตรายความ

มนัคงระหว่างประเทศ (มาตรา 80-82, 84-86, 87-89, 94-100 StGB) และมาตรา 20 วรรคหนึง ขอ้ 1 

ถึง 4 แห่งกฎหมายว่าดว้ยการรวมมลรัฐ (Vereingesetz) 

1.  การกระทาํความผดิอาญาต่อการป้องกนัมลรัฐ (มาตรา 109d-109h StGB) 

2.  การกระทาํความผดิอาญาต่อระเบียบมหาชน (Oeffentliche Ordnung) (มาตรา 129-

130 StGB), มาตรา 47 วรรคหนึงขอ้ 7 กฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง (Auslaendergesetz) 

3.  การหลบหนีการเกณฑท์หาร การสนบัสนุนช่วยเหลือผูห้ลบหนีหรือสนับสนุนการ

ไม่จงรักภักดีต่อประเทศชาติ (มาตรา 16, 19 และมาตรา 1 วรรคสาม กฎหมายอาญาทหาร 

Wehrstrafgesetz) 

4.  การกระทาํความผิดอาญาต่อความมนัคงของกองทพัตามสนธิสัญญานาโต้หรือ

กองทพัทีอยูใ่นกรุงเบอร์ลินของมหาอาํนาจทงัสามทีอยู่ในประเทศเยอรมนี (มาตรา 89, 94-97, 98-

100, 109d-109g StGB, มาตรา 16, 19 กฎหมายอาญาทหารและมาตรา 7 กฎหมายแกไ้ขเพิมเติม

ประมวลกฎหมายอาญา 

กลุ่มที 2 

1.  ความผดิฐานปลอมแปลงเงินตราและธนบตัร (มาตรา 146, 151, 152 StGB) 

2.  ความผดิฐานคา้มนุษย ์(มาตรา 181 ขอ้ 2 StGB) 

3.  ความผิดฐานฆาตกรรม ทาํร้ายร่างกายผูอื้นเป็นเหตุให้ผูอื้นถึงแก่ความตายหรือ

ความผดิฐานฆาตกรรมลา้งเผา่พนัธุ ์(Mord, Totschlag, Voelkermord) 

4.  ความผดิต่อเสรีภาพส่วนบุคคล (มาตรา 234, 234a, 239a, 239b StGB) 

5.  ความผดิฐานปลน้ทรัพยแ์ละกรรโชก (มาตรา 249-251, 253, 255 StGB) 

6.  ความผดิเกียวกบัความสงบสุขของประชาชน 

กลุ่มที 3 

1.  ความผดิอาญาตามกฎหมายอาวุธ (Waffengesetz) มาตรา 52a วรรคหนึงถึง 

วรรคสาม มาตรา 53 วรรค 1, 2 
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2.  ความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาวุธสงคราม (Gesetz uber die 

Kontrolle von Kriegswaffen) 

กลุ่มที 4 

ความผิดอาญาตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดให้โทษ (Betaeubung - smittelgesetz) 

มาตรา 29 วรรคสาม ขอ้ 1, 4 หรือมาตรา 30 วรรคหนึง ขอ้ 1, 2 หรือการกระทาํเป็นปกติธุรกิจ

การคา้หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มผูก้ระทาํความผิดอาญาเกียวกับยาเสพติดให้โทษตามมาตรา 30 

วรรคหนึง ขอ้ 4 หรือในกรณีทีการพยายามกระทาํความผดิอาญาเหล่านนัตอ้งรับโทษทางอาญาดว้ย 

หรือการตระเตรียมการโดยผ่านการกระทาํความผิดอย่างหนึงและการค้นหาขอ้เท็จจริงหรือการ

ตรวจสอบถึงทีอยูที่ซ่อนหลบตวัของผูต้อ้งหาโดยวิธีอืนไดก้ระทาํแลว้ แต่ไม่ประสบผลสาํเร็จหรือ

เป็นไปไดโ้ดยยากยงิ การกาํหนดให้มีการดกัฟังจะกระทาํไดก้็แต่เฉพาะผูต้อ้หาหรือผูมี้เหตุผลน่า

เชือว่าเป็นผูส่้งข่าวสารใหผู้ต้อ้งหาหรือบุคคลซึงผูต้อ้งหาไดใ้ชโ้ทรศพัทข์องเขา 

3. การใชอ้าํนาจในการกาํหนดใหมี้การตรวจตราดกัฟังการสือสารทางไกลต่าง ๆ การ

ดกัฟังและการบนัทึกเสียงดว้ยเครืองบนัทึกเสียงจะกระทาํไดก้็แต่โดยคาํสั งศาลอนุญาตให้กระทาํ

เช่นนนัได ้ในกรณีฉุกเฉินมีความจาํเป็นอยา่งเร่งด่วน พนักงานอยัการก็อาจกาํหนดให้มีการดกัฟัง

และบนัทึกเสียงได ้แต่การใชอ้าํนาจดงักล่าวของพนักงานอยัการจะสินผลบงัคบัเมือระยะเวลาได้

ผา่นพน้ไป 3 วนั โดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบยนืยนัจากศาล (มาตรา 100f (1) StPO) 

4. คาํสงัอนุญาตจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ โดยระบุชือและทีอยู่ของบุคคลผูจ้ะถูกกระทาํ

ต่อและจะตอ้งระบุประเภท ขอบเขต และระยะเวลาของมาตรการทีจะใชด้ว้ย ระยะเวลายาวนาน

ทีสุดจะตอ้งไม่เกิน 3 เดือน การขยายระยะเวลาดงักล่าวกระทาํไดอี้กแต่จะตอ้งไม่เกิน 3 เดือนใน

กรณีทีมีเหตุดงัระบุไวใ้นขอ้ 2 (มาตรา 100a StPO) 

5.   ในกรณีทีศาลหรือพนักงานอัยการกําหนดให้การไปรษณีย์สหพันธรัฐ (Die 

Deutsche Bundespost) มีหน้าทีในการดกัฟัง การไปรษณียส์หพนัธรัฐจะอยู่ในฐานะผูช่้วยเจ้า

พนกังาน (Hilfsbeamten) ตามมาตรา 152 แห่งธรรมนูญศาลเยอรมนี (Gerichtsverfassungagesetz) 

และมีหนา้ทีในการถอดรหสัการติดต่อสือสารทางไกลดว้ย (มาตรา 100b (3) StPO) 

6.    ในกรณีทีเหตุต่าง ๆ ตามมาตรา 100a StPO ไม่มีอยูอี่กแลว้ มาตรการต่างๆ ทีใชอ้ยู่

โดยอาศยัคาํสั งนันย่อมตกไป การเลิกใช้มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวนีจะต้องแจ้งให้ศาลและการ

ไปรษณียส์หพนัธรัฐทราบ 

(3)  หลกัเกณฑก์ารรับฟังพยานหลกัฐานทีไดม้าจากการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท ์

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Strafprozessordnung) ไม่ไดบ้ญัญติัเรืองการ 
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รับฟังพยานหลกัฐานทีไดม้าจากการดักฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ แต่แมว้่ากฎหมายจะมิได้

บญัญติัในเรืองดงักล่าวได ้แต่ศาลก็จะไม่รับฟังพยานหลกัฐานทีไดม้าจากการสนทนาทางโทรศพัท์

ในกรณีดงัต่อไปนี 

1. การกระทาํทีเป็นละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ ได้แก่ การกระทาํทีละเมิดต่อหลกัความ

สมควรแก่เหตุ (Verhaeltnismaessigkeit) ซึงเป็นหลกัหนึงของหลกันิติรัฐและมีบทบาทมากใน

กฎหมายมหาชนของเยอรมนีและมีภาคบงัคับในระดบักฎหมายรัฐธรรมนูญหลกันีเรียกร้องว่า

วิธีการหรือมาตรการทีฝ่ายปกครองจะใชใ้หเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคน์นั จะตอ้งเหมาะสมจาํเป็นอีก

ทงัมาตรการทีจะใชต้อ้งไดส้ัดส่วนกบัเป้าหมายทีจะไดรั้บ149 กฎหมายการดกัฟังการสนทนาทาง

โทรศพัทย์อมรับหลกัความสมควรแก่เหตุ ดงันัน หากเจา้หน้าทีละเมิดบทบญัญติัในกฎหมายย่อม

เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ นอกจากนียงัมีหลกัการตามรัฐธรรมนูญอีก หลกัการหนึงคือ หลกัสิทธิ

ส่วนบุคคล ทีประชาชนมีเสรีภาพในการปกป้องตนเอง หลกันีใชเ้ป็นหลกัในการป้องกนัการบนัทึก

การสนทนาทีผดิต่อกฎหมาย 

2. บทสนทนาทีมีลกัษณะเป็นขอ้ยกเวน้ ไดแ้ก่ บนสนทนาระหว่างทนายความกบัตวั

ความ 

3. บทสนทนานันทาํให้ไดห้ลกัฐานอืนโดยไม่คาดคิดซึงหมายถึง ไดห้ลกัฐานในคดี

ประเภทนอกเหนือจากทีระบุไวใ้นคําสั งศาล เวน้แต่ถา้หลกัฐานทีได้มาอยู่ในความผิดอืนแต่

ความผดินนัอยูใ่นกลุ่มความผดิทีขออนุญาตดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัทไ์ด ้

4. การคน้พบพยานหลกัฐานใหม่ซึงเป็นผลจากการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ ถา้

พยานหลกัฐานใหม่ทีไดม้านนัไดม้าไม่ถกูตอ้งก็รับฟังไม่ได ้

   

3.4  อนุสัญญาแห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตทิีมกีารจดัตงัในลกัษณะ

องค์กร ค.ศ. 2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime – 

UNTOC)150   

3.4.1  ขอบเขตของอนุสญัญา             

ในกรอบของเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษจําเป็นต้องพิจารณาขอบเขตของ

อนุสัญญาในการกําหนดฐานความผิด กลุ่มลักษณะของอาชญากรรมทีจะใช้วิธีการสืบสวน

                                                   
149 จาก  รวมบทความเกียวกับกฎหมายปกครองเยอรมนี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  (น.11),

โดย  กมลชยั รัตนสกาววงศ,์ 2534. กรุงเทพฯ. 
150 เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ  (น. 26-48).  เล่มเดิม. 

DPU



122 

 

 
 

สอบสวนพิเศษบงัคบัของอนุสญัญาแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีมี

การจดัตงัในลกัษณะองคก์ร ค.ศ. 2000 ดงันี 

3.4.1.1  ขอบเขตการใชบ้งัคบั ขอ้ 3 บญัญติัว่า 

1.  เวน้แต่จะได้ระบุไวเ้ป็นอย่างอืน ในอนุสัญญานีจะใช้บังคับในการป้องกันการ

สืบสวน สอบสวนและการฟ้องร้องดาํเนินคดีใน 

(ก)  ความผดิตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 23 ของอนุสญัญานี และ 

(ข)  อาชญากรรมร้ายแรงตามทีระบุไวใ้นข้อ 2151 ของอนุสัญญานี เมือความผิด

ดงักล่าวมีลกัษณะขา้มชาติและเกียวขอ้งกบักลุ่มอาชญากรทีจดัตงัในลกัษณะองคก์ร152 

2.  ความผดิทีมีลกัษณะขา้มชาติ ไดแ้ก่ 

(ก)  ความผดิกระทาํในรัฐมากกว่าหนึงรัฐ 

(ข)  ความผดิกระทาํในรัฐหนึง แต่มีส่วนสาํคญัในการเตรียมการ การวางแผน การ

สงัการหรือมีการควบคุมการดาํเนินงานขึนในอีกรัฐหนึง 

(ค)  ความผิดกระทาํในรัฐหนึง แต่เกียวขอ้งกบักลุ่มอาชญากรทีจดัตงัในลกัษณะ

องคก์รซึงเกียวขอ้งกบักิจกรรมทีเป็นความผดิอาญาในรัฐมากกว่าหนึงรัฐ หรือ 

(ง)  ความผดิกระทาํในรัฐหนึงแต่มีผลกระทบอยา่งสาํคญัในอีกรัฐหนึง 

3.4.1.2  การกาํหนดใหก้ารมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรทีจดัตงัในลกัษณะองค์กรเป็น

ความผดิอาญา ขอ้ 5 บญัญติัว่า 

1.  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน ตามทีเห็นจาํ

เป็นมาใชเ้พือกาํหนดใหก้ารกระทาํต่อไปนีเป็นความผดิอาญาเมือกระทาํโดยเจตนา 

(ก)  กรณีอยา่งใดอยา่งหนึงหรือทงัสองอยา่งดงัจะกล่าวต่อไปนี 

                                                   
151 อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีมีการจัดตงัในลกัษณะ

องคก์ร ค.ศ. 2000  ขอ้ 2 (ข) บญัญติัว่า อาชญากรรมร้ายแรง หมายถึง การกระทาํการทีเป็นความผิดซึงสามารถ

ลงโทษจาํคุกขนัสูงอยา่งนอ้ย 4 ปี หรือโทษทีหนกักว่านี 
152 ขอ้ 2 (ก) บญัญติัว่า กลุ่มอาชญากรทีจดัตงัในลกัษณะองคก์ร หมายถึง กลุ่มทีมีการจัดโครงสร้าง

ของบุคคลสามคนหรือมากกว่า ทีดาํรงอยูเ่ป็นระยะเวลาหนึงและทีมีการประสานการดาํเนินงานระหว่างกนัโดยมี

เป้าหมายในการกระทาํอาชญากรรมร้ายแรงอย่างน้อยหนึงอย่าง หรือในการกระทาํความผิดตามทีกาํหนดไวใ้น

อนุสัญญานี เพือใหไ้ดม้าซึงผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวตัถุอย่างอืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม และในขอ้ 2 (ค) บญัญติัว่า กลุ่มทีมีการจดัโครงสร้าง หมายถึง กลุ่มทีไม่ไดจ้ดัตงัขึนโดยความบงัเอิญเพือ

กระทาํความผิดโดยทนัใดและไม่จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดบทบาทของสมาชิกอย่างเป็นทางการ ไม่จาํเป็นตอ้งมี

ความต่อเนืองของสมาชิกฯ 
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(1) การตกลงกบับุคคลหนึงหรือมากกว่าเพือกระทาํอาชญากรรมร้ายแรงไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยออ้มกบัการไดรั้บผลประโยชน์ทางการเงินหรือทางวตัถุอยา่งอืนและหากกฎหมาย

ภายในกาํหนดไว ้การตกลงดงักล่าวตอ้งประกอบกบัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการกระทาํตามทีไดต้ก

ลงกนัโดยหนึงในบุคคลทีมีส่วนร่วมให้การตกลงนันมีส่วนเกียวขอ้งกบักลุ่มอาชญากรทีจดัตงัใน

ลกัษณะองคก์ร 

(2) โดยรู้ถึงเป้าหมายและกิจกรรมทวัไปทีเป็นความผิดอาญาของกลุ่มอาชญา

กรทีจดัตงัในลกัษณะองคก์รหรือโดยรู้ถึงเจตนาของกลุ่มอาชญากรทีจดัตงัในลกัษณะองค์กรทีจะ

กระทาํอาชญากรรมดงักล่าว การดาํเนินการของบุคคลผูมี้ส่วนร่วมกระทาํการใน 

(ก) กิจกรรมทีเป็นความผดิอาญาของกลุ่มอาชญากรรมทีจดัตงัในลกัษณะ

องคก์ร 

(ข) กิจกรรมอืน ๆ ของกลุ่มอาชญากรรมทีจดัตงัในลกัษณะองคก์รโดยรู้ว่า

การเขา้มีส่วนร่วมของบุคคลนันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการกระทาํความผิดอาญาทีกล่าวถึง

ขา้งตน้ 

(ข)  การจดัการ การสงัการ การช่วยเหลือ การยยุง การอาํนวยความสะดวกหรือการให้

คาํปรึกษาในการกระทาํอาชญากรรมร้ายแรงทีเกียวขอ้งกบักลุ่มอาชญากรทีจดัตงัในลกัษณะองคก์ร 

2.  ความรู้ เจตนา เป้าหมาย ความมุ่งหมายหรือการตกลงทีอาจจะอนุมานได้จาก

พฤติการณ์ของขอ้เท็จจริงทีเป็นภาวะวิสยั 

3.4.1.3  การกาํหนดใหก้ารฟอกทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการกระทาํอาชญากรรมเป็นความผิด 

ขอ้ 6 บญัญติัว่า  

1.  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งรับเอามาใชใ้นลกัษณะทีสอดคลอ้งกบัหลกัการพืนฐานของ

กฎหมายภายในของตน ซึงมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืนตามทีจาํเป็นเพือกาํหนดให้การ

กระทาํต่อไปนี เป็นความผดิทางอาญาเมือกระทาํโดยเจตนา 

(ก) (1)  การแปรสภาพหรือโอนทรัพยสิ์นโดยรู้ว่าทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นทรัพยสิ์นที

ไดจ้ากการกระทาํอาชญากรรม (ขอ้ 2 (จ) บญัญติัว่า ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการกระทาํอาชญากรรม 

หมายถึง ทรัพยสิ์นใดทีเกิดจากหรือไดรั้บมาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มจากการกระทาํความผดิ) 

เพือปกปิดหรือาํพรางแหล่งทีมาซึงผดิกฎหมายของทรัพยห์รือผูช่้วยเหลือบุคคลใด ๆ ทีเกียวขอ้งกบั

การกระทาํความผดิมลูฐาน (ขอ้ 2 (ซ) บญัญติัว่า ความผดิมลูฐาน หมายถึง ความผดิใด ๆ ซึงเป็นเหตุ

ก่อใหเ้กิดรายไดที้อาจกลายเป็นสาระของความผดิตามทีระบุไวใ้นขอ้ 6 ของอนุสัญญานี) เพือหลบ

เลียงผลตามกฎหมายอนัเกิดจากการกระทาํของตน 
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(2)  การปกปิดหรืออาํพรางลักษณะอนัแท้จริง แหล่งทีมา สถานทีตัง การ

จาํหน่าย การเคลือนยา้ยหรือกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นหรือสิทธิทีเกียวข้องกบัทรัพยสิ์น โดยรู้ว่า

ทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการกระทาํอาชญากรรม 

(ข)  ภายใตแ้นวคิดพืนฐานของระบบกฎหมายของรัฐภาคีนนั 

(1)  การไดม้า การครอบครองหรือการใชท้รัพยสิ์น โดยในขณะทีรับทรัพยสิ์น

นนั รู้ว่าทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการกระทาํอาชญากรรม 

(2)  การมีส่วนร่วม การมีส่วนเกียวขอ้งหรือการสมคบกนักระทาํ พยายาม กระทาํ

และช่วยเหลือ ยยุงสนบัสนุน ใหค้วามสะดวกและใหค้าํปรึกษาแนะนาํในการกระทาํความผิดใด ๆ 

ทีกาํหนดไวต้ามขอ้นี 

2.  เพือการนาํไปปฏิบติัหรือใชบ้งัคบัตามวรรค 1 ของขอ้นี 

(ก)  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งพยายามใชบ้งัคบัวรรค 1 ของขอ้นีกบักลุ่มความผิดมูล

ฐานโดยกวา้งทีสุด 

(ข)  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งรวมความผิดร้ายแรงทงัหมดตามทีระบุไวใ้นขอ้ 2 ของ

อนุสญัญานีและความผดิตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5 ขอ้ 8 และขอ้ 23 ของอนุสญัญาใหเ้ป็นความผดิมลู

ฐานดว้ย ในกรณีกฎหมายของรัฐภาคีกาํหนดรายชือฐานความผิดของความผิดมูลฐานทีเจาะจงรัฐ

ภาคีเหล่านันจะตอ้งรวมกลุ่มความผิดทงัหมดทีเกียวพนักับกลุ่มอาชญากรรมทีจัดตงัในลกัษณะ

องคก์รไวใ้นรายชือฐานความผดิดงักล่าว   

(ค)  เพืออนุวรรค (ข) ความผดิมลูฐานจะตอ้งรวมถึงความผดิทีกระทาํทงัในและนอก

เขตอาํนาจของรัฐภาคีนนั อยา่งไรก็ตาม ความผดิทีกระทาํนอกเขตอาํนาจรัฐภาคีจะเป็นความผิดมูล

ฐานต่อเมือการกระทาํทีเกียวขอ้งเป็นความผิดอาญาภายใตก้ฎหมายภายในของรัฐทีมีการกระทาํ

ความผดิเกิดขึนและจะเป็นความผดิอาญาภายใตก้ฎหมายภายในของรัฐภาคีทีนาํขอ้บทนีไปปฏิบติั

หรือใชบ้งัคบัหากการกระทาํความผดิดงักล่าวเกิดขึนในรัฐภาคีนนั 

(ง)  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งจดัส่งสาํเนาตวับทกฎหมายของตนซึงทาํให้ขอ้นีมีผลใช้

บงัคบั รวมทงัสาํเนาของการแกไ้ขใด ๆ ของกฎหมายทีเกิดขึนในภายหลงัหรือคาํอธิบายดงักล่าวแก่

เลขาธิการสหประชาชาติ 

(จ)  ถา้ถกูกาํหนดโดยหลกักฎหมายภายในขนัพืนฐานของรัฐภาคี กฎหมายภายใน

ของรัฐภาคีนันอาจกาํหนดว่าความผิดตามทีระบุไวใ้นวรรค 1 ของข้อนีไม่ใช้บงัคับแก่บุคคล

ผูก้ระทาํความผดิมลูฐาน 
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(ฉ) ความรู้ เจตนาหรือความมุ่งหมายทีกาํหนดไวเ้ป็นองค์ประกอบของความผิด

ตามทีระบุในวรรค 1 ของขอ้นี อาจจะอนุมานไดจ้ากพฤติการณ์ของขอ้เท็จจริงทีเป็นภาวะวิสยั 

3.4.1.4  การกาํหนดใหก้ารฉอ้ราษฎร์บงัหลวงเป็นความผดิอาญา ขอ้ 8 บญัญติัว่า 

1.  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืนมาใชต้ามความ

จาํเป็นเพือกาํหนดใหก้ารกระทาํดงัต่อไปนี เป็นความผดิอาญา เมือกระทาํโดยเจตนา 

(ก)  การสญัญา การเสนอใหห้รือการใหผ้ลประโยชน์ทีไม่พึงไดแ้ก่เจา้หน้าทีของรัฐ

โดยตรงหรือโดยออ้ม สาํหรับตวัเจา้หนา้ทีเองหรือบุคคลอืนหรือหน่วยงานอืน เพือให้เจา้หน้าทีนัน

กระทาํการหรือละเวน้กระทาํการในการปฏิบติัหนา้ที 

(ข)  การรียกหรือยอมรับผลประโยชน์ทีไม่พึงไดรั้บของตวัเจา้หนา้ทีของรัฐโดยตรง

หรือโดยออ้ม สาํหรับตวัเจา้หนา้ทีเองหรือบุคคลอืนหรือหน่วยงานอืน เพือให้เจา้หน้าทีนันกระทาํ

การหรือละเวน้กระทาํการในการปฏิบติัหนา้ที 

2.  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งพิจารณารับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน ตาม

ความจาํเป็นเพือกาํหนดให้การดาํเนินการตามวรรค 1 ของขอ้นีทีเกียวข้องกับเจ้าหน้าทีของรัฐ

ต่างประเทศหรือขา้ราชการพลเรือนระหว่างประเทศเป็นความผิดอาญา ในทาํนองเดียวกนัรัฐภาคี

แต่ละรัฐจะตอ้งพิจารณากาํหนดใหค้วามผดิฐานฉอ้ราษฎร์บงัหลวงในรูปแบบอืนเป็นความผดิอาญา

ดว้ย 

3.  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งพิจารณารับเอามาตรการตามความจาํเป็น เพือกาํหนดให้การ

มีส่วนร่วมในการกระทาํความผดิทีกาํหนดไวใ้นขอ้นีเป็นความผดิอาญาในฐานเป็นตวัการร่วม 

4.  ตามความในวรรค 1 ของขอ้นีและขอ้ 9 ของอนุสัญญานี ให้ “เจา้หน้าทีของรัฐ” 

หมายถึง เจา้หนา้ทีของรัฐหรือบุคคลผูใ้หบ้ริการสาธารณะตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายภายในและ

ตามทีใชอ้ยูใ่นกฎหมายอาญาของรัฐซึงบุคคลนนัปฏิบติัหนา้ที 

3.4.1.5  การกาํหนดใหก้ารขดัขวางความยติุธรรมเป็นความผดิอาญา ขอ้ 23 บญัญติั 

รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องรับเอามาตรการทางกฎหมายหรืออืน ๆ เท่าทีจ ําเป็นเพือ

กาํหนดใหเ้ป็นความผดิอาญา เมือกระทาํโดยเจตนซึง 

(ก)  การใช้กาํลงัทางกายภาพ การข่มขู่หรือการทาํให้กลวัหรือการให้สัญญา การยืน

ขอ้เสนอหรือใหป้ระโยชน์ทีมิควรไดเ้พือจูงใจใหใ้หก้ารเท็จหรือเพือแทรกแซงการให้การหรือการ

เสนอพยานหลกัฐานในการดาํเนินคดีทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิทีอนุสญัญานีครอบคลุมถึง 

(ข)  การใชก้าํลงัทางกายภาพ การข่มขู่หรือการทาํใหก้ลวั เพือแทรกแซงการปฏิบติั 
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หนา้ทีของเจา้หนา้ทีในงานยติุธรรมหรือเจา้หนา้ทีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายในส่วนทีเกียวกบัการกระทาํ

ความผดิทีอนุสญัญานีครอบคลุมถึง ไม่มีขอ้ความใดในอนุวรรคนีทีจะทาํเสือมสิทธิของรัฐภาคีทีจะ

มีกฎหมายคุม้ครองเจา้หนา้ทีประเภทอืนของรัฐ 

3.4.1.6  การกาํหนดความผดิในการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะผูห้ญิงและเด็ก 

ความผดิในการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะผูห้ญิงและเด็กเป็นความผดิตามพิธีสาร เพือป้องกนั

ปราบปรามและลงโทษการคา้มนุษย ์โดยเฉพาะผูห้ญิงและเด็ก เพิมเติมอนุสญัญาสหประชาชาติเพือ

ต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีจดัตงัในลกัษณะองค์กร ตามขอ้ 5 ซึงกาํหนดให้เป็นความผิดอาญา 

บญัญติัว่า  

1.  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน ๆ ตามทีจาํเป็น 

เพือกาํหนดให้การกระทาํตามทีระบุไวใ้นขอ้ 3 ของพิธีสารนี เป็นความผิดอาญาเมือกระทาํโดย

เจตนา 

2.  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืนตามทีจาํเป็น 

เพือกาํหนดใหก้ารกระทาํต่อไปนี เป็นความผดิอาญา 

(1)  ภายใตแ้นวคิดพืนฐานของระบบกฎหมายของรัฐภาคีนัน การพยายามกระทาํ

ความผดิตามทีกาํหนดไวใ้นวรรค 1 ของขอ้นี 

(2)  การมีส่วนร่วมโดยเป็นผูมี้ส่วนในการกระทาํความผดิตามทีกาํหนดไวต้ามวรรค 

1 ของขอ้นี 

(3)  การจดัหรือการใชใ้หผู้อื้นกระทาํความผดิตามทีกาํหนดไวใ้นวรรค 1 ของขอ้นี 

และในขอ้ 3 ของพิธีสารนี บญัญติัว่า 

(ก)  “การคา้มนุษย”์ หมายถึง การจดัหา การขนส่ง การส่งต่อ การจดัใหอ้ยูอ่าศยั

หรือการรับไวซึ้งบุคคลดว้ยวิธีการ ข่มขู่หรือดว้ยการใชก้าํลงัหรือดว้ยการบงัคบัในรูปแบบอืนใด

ดว้ยการลกัพาตวั ดว้ยการฉอ้โกง ดว้ยการหลอกลวง ดว้ยการใชอ้าํนาจทีเหนือกว่าหรือดว้ยการใช้

สถานะ ความอ่อนแอต่อภยัของบุคคลหรือมีการใหห้รือรับเงินหรือผลประโยชน์อยา่งอืน เพือให้ได้

ความยนิยอมของบุคคลหนึงผูมี้อาํนาจควบคุมอีกบุคคลหนึงในการแสวงหาประโยชน์และการการ

แสวงหาประโยชน์อย่างน้อยทีสุดให้รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีหรือการ

แสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอืน การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส

หรือการกระทาํอืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทาํให้ตกอยู่ใตบ้งัคบัหรือการตดัอวยัวะออก

จากร่างกาย 

(ข)  ความยนิยอมของผูเ้สียหายในการคา้มนุษยที์ใหก้บัการแสวงหาประโยชน ์
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โดยเจตนาดงัทีระบุไวใ้นวรรค (ก) ของขอ้นี ใหถื้อว่าไม่มีผลเกียวขอ้งกนั ในกรณีทีมีการใชว้ิธีการ

ใด ๆ ทีระบุไวใ้นวรรค (ก) 

(ค)  ใหถื้อว่าการจดัหา การขนส่ง การส่งต่อ การจดัให้อยู่อาศยัหรือการรับไว้

ซึงเด็ก ในการแสวงหาประโยชน์เป็น “การคา้มนุษย”์ แมว้่าจะไม่มีการใชว้ิธีการใด ๆ ทีระบุไวใ้น

วรรค (ก) ของขอ้นี 

(ง)  เด็ก หมายถึง บุคคลใดทีมีอายตุาํกว่า 18 ปี 

3.4.1.7  ความผดิฐานลกัลอบขนยา้ยผูย้า้ยถิน ทางบก ทะเลและอากาศ 

ความผดิในการลกัลอบขนยา้ยผูย้า้ยถิน ทางบก ทะเลและอากาศ ความผิดตามพิธีสาร 

เพือต่อตา้นการลกัลอบขนยา้ยผูย้า้ยถิน ทางบก ทะเลและอากาศ เพิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติ

เพือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีจดัตงัในลกัษณะองค์กร ตามขอ้ 6 ซึงกาํหนดให้เป็นความผิด

อาญา บญัญติัว่า  

1.  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน ๆ ตามทีจาํเป็น 

เพือกาํหนดให้การกระทาํต่อไปนี เป็นความผิด หากไดก้ระทาํโดยเจตนาและเพือทีจะไดม้าซึง

ผลประโยชน์ทางการเงินหรือทางวตัถุอืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

(ก)  การลกัลอบขนผูย้า้ยถิน153 

(ข)  หากไดก้ระทาํไปเพือวตัถุประสงคใ์นการลกัลอบขนยา้ยผูย้า้ยถิน 

(1)  การทาํปลอมซึงเอกสารการเดินทางหรือเอกสารแสดงตน154 

                                                   
153 พิธีสารเพือต่อตา้น การลักลอบขนยา้ยผูย้า้ยถิน ทางบก ทะเลและอากาศ เพิมเติมอนุสัญญา

สหประชาชาติเพือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีจัดตงัในลกัษณะองค์กร ขอ้ 3 (ก) การลกัลอบขนยา้ยผูย้า้ยถิน 

หมายถึง การจดัหาให้ซึงการเขา้มาในรัฐภาคีโดยผิดกฎหมายของบุคคลใดบุคคลหนึงซึงไม่ใช่คนชาติหรือผูอ้ยู่

อาศยัโดยถาวรของรัฐนัน เพือให้ไดม้าซึงผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอืน ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม 
154 พิธีสารเพือต่อตา้น การลักลอบขนยา้ยผูย้า้ยถิน ทางบก ทะเลและอากาศ เพิมเติมอนุสัญญา

สหประชาชาติเพือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีจดัตงัในลกัษณะองคก์ร ขอ้ 3 (ค) เอกสารการเดินทางปลอมหรือ

เอกสารแสดงตนปลอม หมายถึง เอกสารการเดินทางหรือเอกสารแสดงตนใด ๆ (1) ซึงถูกทาํปลอมขึนหรือ

เปลียนแปลงในสาระสาํคญัโดยบุคคลใดบุคคลหนึง นอกเหนือจากบุคคลหรือหน่วยงานซึงมีอาํนาจตามกฎหมาย

ทีจะทาํหรือออกเอกสารการเดินทางหรือเอกสารแสดงตนในนามของรัฐ หรือ (2) ซึงไดอ้อกให้โดยไม่ถูกตอ้ง

หรือไดรั้บโดยการแสดงขอ้ความเทจ็ การฉ้อราษฎร์บงัหลวงหรือการข่มขู่หรือในวิถีทางทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

อืนใด หรือ (3) ซึงถูกนาํไปใชโ้ดยบุคคลนอกเหนือจากผูที้มีสิทธิและขอ้ 3 (ข) การเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย 
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(2)  การใหไ้ดม้า การจดัหาใหห้รือการครอบครองซึงเอกสารปลอมดงักล่าว 

(ค)  การกระทาํใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงซึงไม่ใช่คนชาติหรือผูมี้ถินทีอยู่ถาวรในรัฐที

เกียวขอ้ง โดยมิไดด้าํเนินการตามเงือนไขทีจาํเป็นเพือการอยูโ่ดยชอบดว้ยกฎหมายในรัฐนัน155 โดย

วิธีการทีไดก้ล่าวไวใ้นอนุวรรค (ข) ของวรรคนีหรือโดยวิธีการทีผดิกฎหมายอืนใด 

2.  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน ๆ ตามทีจาํเป็น 

เพือกาํหนดใหค้วามผดิดงัต่อไปนี เป็นความผดิอาญา 

(ก)  ภายใตแ้นวความคิดพืนฐานของระบบกฎหมายของรัฐภาคีนัน การพยายาม

กระทาํความผดิตามทีกาํหนดไวใ้นวรรค 1 ของขอ้นี 

(ข)  การมีส่วนร่วมโดยเป็นผูมี้ส่วนในการกระทาํความผดิตามทีกาํหนดไวใ้นวรรค 

1 (ก) วรรค 1 (ข) (1) หรือวรรค (ค) ของขอ้นีและภายใตแ้นวคิดพืนฐานของระบบกฎหมายของรัฐ

ภาคีนนั การมีส่วนร่วมโดยเป็นผูมี้ส่วนในการกระทาํความผิดตามทีกาํหนดไวใ้นวรรค 1 (ข) (2) 

ของขอ้นี 

(ค)  การจดัหรือการใชใ้หบุ้คคลอืนกระทาํความผิดตามทีกาํหนดไวใ้นวรรค 1 ของ

ขอ้นี 

3.  รัฐภาคีแต่ละรัฐจะตอ้งรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน ๆ ตามทีจาํเป็น 

เพือกาํหนดบทเพิมโทษแก่ความผดิทีไดก้าํหนดขึนตามวรรค 1 (ก) วรรค 1 (ข) (1) และวรรค (ค) 

ของขอ้นีและภายใตแ้นวคิดพืนฐานของระบบกฎหมายของรัฐภาคีนนั แก่ความผิดตามทีกาํหนดไว้

ในวรรค 2 (ข) และ (ค) ของขอ้นี ในสถานการณ์ 

(ก)  ซึงก่อให้เกิดอนัตรายหรือน่าจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตและความปลอดภยั

ของผูย้า้ยถินทีเกียวขอ้ง หรือ 

(ข)  ซึงเกียวขอ้งกบัการปฏิบติัโดยไร้มนุษยธรรมหรือเสือมเสียเกียรติภูมิ รวมถึงการ

ใชป้ระโยชน์จากผูย้า้ยถิน 

                                                                                                                                                  

หมายถึง การขา้มแดนโดยปราศจากการกระทาํการตามกฎหมายทีจาํตอ้งกระทาํเพือการเขา้เมืองโดยชอบดว้ย

กฎหมายของรัฐผูรั้บ 
155 พิธีสารเพือต่อตา้น การลักลอบขนยา้ยผู ้ยา้ยถิน ทางบก ทะเลและอากาศ เพิมเติมอนุสัญญา

สหประชาชาติเพือต่อต้านอาชญากรรมขา้มชาติทีจัดตงัในลักษณะองค์กร ขอ้ 3 การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

หมายถึง การขา้มแดนโดยปราศจากการกระทาํการตามกฎหมายทีจาํตอ้งกระทาํเพือการเขา้เมืองโดยชอบดว้ย

กฎหมายของรัฐผูรั้บ 
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4.  ไม่มีบทบญัญติัพิธีสารนีหา้มรัฐภาคีดาํเนินมาตรการต่อบุคคลหนึง หากการกระทาํ

ของบุคคลนนัเป็นความผดิตามกฎหมายภายในของรัฐนนั 

3.4.2  เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ     

องคก์รอาชญากรรมไดคุ้กคามต่อความปลอดภยัและความมนัคงของอาํนาจอธิปไตย

ของรัฐ ซึงการกระทาํของกลุ่มองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติไดก้ระทาํให้เห็นประจกัษ์มาแลว้หลาย

รูปแบบทีปรากฏชัดแจ้ง เช่น การลกัลอบคา้ยาเสพติด การฟอกเงิน การคา้หญิงและเด็ก การค้า

เครืองมืออุปกรณ์ทีผิดกฎหมายและการคา้อาวุธ การลกัลอบขนผูย้า้ยถินทางบก ทะเลและอากาศ 

เป็นตน้ การใชว้ิธีการสืบสวนโดยทวัไปเพือต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในการพิสูจน์

ความผิดเป็นสิงทียากลาํบากและไม่เป็นผล สภาพการณ์ของเรืองเช่นนีจึงไดเ้รียกร้องให้มีการใช้

เครืองมือในการสืบสวนสอบสวนดว้ยวิธีพิเศษ เช่น การจดัส่งภายใตก้ารควบคุม การปฏิบติัการลบั 

และการเฝ้าติดตามโดยใชเ้ครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ (การดกัฟัง การดกัขอ้มูลในการติดต่อสือสาร 

เป็นตน้) เพือควบคุมองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ156 

จากทีได้ก ล่าวถึงความผิดทีสามารถกระทําได้ตามอนุสัญญานีไปแล้ว  ซึง มี

ความสมัพนัธก์บัวิธีการสืบสวนสอบสวนเพือใหไ้ดม้าซึงพยานหลกัฐานทีไม่สามารถใชว้ิธีการโดย

ปกติได ้ฉะนนั จึงขอกล่าวถึงบทบญัญติัของอนุสญัญาเกียวกบัเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ  

วิธีการสืบสวนสอบสวนพิเศษตามทีบัญญัติไว ้นี ประกอบไปด้วยวิธีการต่าง ๆ 

ดงัต่อไปนี 

1.  การจดัส่งภายใตก้ารควบคุม (Controlled Delivery) 

2.  การปฏิบติัการลบั (Undercover Operation) 

3.  การเฝ้าติดตามโดยใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Surveillance) 

โดยในการศึกษานีผูเ้ ขียนจะขอกล่าวถึงเฉพาะการเฝ้าติดตามโดยใช้เครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Surveillance) เท่านนั 

การเฝ้าติดตามโดยใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Surveillance) 

1.  สถานการณ์ปัจจุบนั 

การเฝ้าติดตามโดยใช้เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การดกัฟังโทรศพัท์ การดักการ

ติดต่อสือสาร เป็นตน้ เป็นประเด็นทีกระทบความรู้สึกมากและเป็นหวัขอ้ทีมีการถกเถียงถึงลกัษณะ

                                                   
156 From  Resource Material Series No.58, 116th International Training Course Reports of the 

Course, Group 1 Phase 2, Special Investigative Tools To Combat Transnational Organized Crime (TOC)  p. 

228, by UNAFEI, 2001.   
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ทวัไปของสภาพแวดลอ้มภายนอก ศาลจะควบคุมการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนโดยพิจารณาถึงความ

ลม้เหลวของการใช้เครืองมือในการสืบสวน เพราะโดยทั วไปการใชเ้ครืองมือสืบสวนนีเป็นการ

ปฏิบติัทีผดิกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บ่อยครังทีกฎหมายให้อาํนาจกระทาํไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย

โดยยนืคาํร้องขอภายใตส้ภาพบงัคบัของเงือนไขทีกาํหนด ซึงเป็นคาํร้องขอทีเกียวขอ้งกบัสิทธิส่วน

บุคคลภายใตเ้งือนไขต่าง ๆ ทีตอ้งปฏิบติัตามโดยขึนอยู่กบัความจาํเป็นของแต่ละประเทศรวมถึง

การไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อาํนาจทีมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ (ผูพิ้พากษา พนักงานอยัการ 

รัฐมนตรี และอืน ๆ )157 

การเฝ้าติดตามโดยใช้เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่าเป็นสิงเดียวทีมี

ความสาํคญัทีสุด เป็นอาวุธในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือต่อตา้นองค์กรอาชญากรรม แมว้่าเป็นสิง

เลก็นอ้ย เช่น การใหเ้กิดผลตามทีมีการเตรียมการของอาชญากรรมโดยถอ้ยคาํพูดของจาํเลยเอง ซึง

เป็นพยานหลกัฐานทีเชือถือไดว้่ามีวตัถุประสงค์ในการประกอบอาชญากรรมผ่านการแถลงของผู ้

ร่วมกระทาํผดิดว้ยกนั การเฝ้าติดตามโดยใชเ้ครืองอิเลก็ทรอนิกส์คือใหเ้จา้หน้าทีบงัคบัใชก้ฎหมาย

เรียนรู้ถึงแผนการสมคบในการกระทาํผดิอาชญากรรมก่อนทีเขาดาํเนินการประกอบอาชญากรรม  

การพิจารณาใหใ้ชก้ารเฝ้าติดตามโดยใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์เพือตรวจสอบกิจกรรม

ในทางอาชญากรรม เช่น การลกัลอบส่งสินคา้ตอ้งห้ามตามทีกฎหมายบญัญติัไว ้และการประชุม

ของกลุ่มผูก้ระทาํการสมคบกระทําผิดด้วยกัน หรือการเข้าไปยุ่งเหยิงและความลม้เหลวของ

กิจกรรมอาชญากรรม เป็นสิงทีเหมาะสมในการทาํการเฝ้าติดตามโดยใช้เครืองอิเล็กทรอนิกส์

โดยเฉพาะการช่วยเหลือในการป้องกนัการเกิดขึนของอาชญากรรมทีกระทาํการฝ่าฝืนกฎหมาย158 

การดักฟังทางโทรศัพท์และการเฝ้าระวังของการติดต่อสือสารทางเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นประเด็นทีมีการถกเถียงมากทีสุดและในขณะเดียวกนัก็ยงัเป็นประโยชน์อย่าง

มากในการต่อสูก้บัองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ การดกัฟังหรือการดกัทางโทรศพัท์ไดถู้กกาํหนด

ในความหมายธรรมดาเหมือนกบัการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ระหว่างคู่สนทนาปราศจาก

การล่วงรู้ของทงัสองฝ่าย การใชเ้ครืองมือดกัฟังนีเพือความสะดวกในการสืบสวน กระบวนการ

ตรวจสอบก่อนการอนุญาตใหมี้การดกัฟังเพือใหรั้บขอ้สารสนเทศและข่าวสารในความหมายนี คือ 

เจา้หนา้ทีตอ้งพิสูจน์ว่ามีการกระทาํในกิจกรรมทีมีเหตุสงสยัในกิจกรรมต่าง ๆ  ตอ้งดกัฟังในสถานที

ของบุคคลเฉพาะทีร้องขอโดยการพิจารณาอยา่งละเอียดของผูมี้อาํนาจและมีความรู้เชียวชาญซึงตอ้ง 

                                                   
157 Ibid.  
158 Ibid. (pp.235-236).  
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ดาํเนินการเป็นพิเศษ159 

2.  ประเด็นทวัไปและปัญหา 

ประเด็นและปัญหาสําคัญในการใช้เครืองมือสืบสวนด้วยการเฝ้าติดตามโดยใช้

เครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงันี160 

(1)  ปัญหาสาํคญัทีเป็นอุปสรรคในการใชเ้ทคนิคนี คือ การขาดแคลนกฎหมายในการ

อนุญาตในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศทีมีกฎหมายอยู่แลว้แต่กาํหนดเงือนไขทีเคร่งครัด เช่น 

การจาํกัดระยะเวลาการดักฟังการติดต่อสือสาร ระยะเวลาทีใช้ในการดาํเนินการอนุญาตและ

ประเภทของขอ้สนทนาทีเป็นลกัษณะส่วนตวัซึงมีความเกียวพนักบัการประกอบอาชญากรรม ใน

กรณีทีผูมี้อาํนาจไดรั้บให้ดกัฟังการติดต่อสือสารเกียวพนักบัอาชญากรรมเฉพาะอย่างไดก้ลายมา

เป็นประเด็นการประกอบอาชญากรรมใหม่ซึงไม่ไดมี้รายละเอียดในหมาย คาํถามนีซึงผูมี้อาํนาจดกั

ฟังควรดาํเนินการดกัฟังพฤติการณ์ขออาชญากรรมหรือหยดุการดกัฟังจนกระทงัไดรั้บอนุญาตใหม่ 

ในประเทศอิตาลี พืนฐานของอาชญากรรมทังหมดซึงจะต้องถูกลงโทษจาํคุกขันตาํ 4 ปี ภายใต้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สามารถดกัฟังภายหลงัจากไดรั้บหมาย อย่างไรก็ตาม ใน

กรณีทีเป็นอาชญากรรมร้ายแรงซึงรวมถึงอาชญากรรมเกียวพนักบัมาเฟีย การดกัฟังยงัคงดาํเนินการ

ต่อไปแมว้่าอาชญากรรมนันไม่ไดก้าํหนดรายละเอียดในหมายเดิม ในประเทศญีปุ่นอีกดา้นหนึง 

แมว้่าการดกัฟังโดยไดรั้บอาํนาจเพียง 4 ประเภทของอาชญากรรม (คดีเกียวกบัยาเสพติด การ

ลกัลอบค้าอาวุธปืน การลกัลอบลาํเลียง ผูเ้ข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย และการฆ่าคนตายโดย

องคก์ร) การดกัฟังไดอ้นุญาตใหด้าํเนินการต่อไป 

(2)  การขาดแคลนเงินทุนในการซือเครืองมือทีเหมาะสม ซึงมีราคาแพงมาก 

(3)  ความไม่พอใจของสาธารณชนทีอภิปรายและโตเ้ถียงถึงสภาพสิทธิของประชาชน

ในสิทธิความเป็นส่วนตวัเปรียบเทียบกบัการดกัฟังการติดต่อสือสาร 

(4)  การขาดแคลนผูเ้ชียวชาญดา้นเสียงเพือพิสูจน์ในศาลตามกฎหมายซึงเสียงทีได้

บนัทึกไวเ้ป็นของบุคคลทีถกูกล่าวหา 

(5)  วิวฒันาการของเทคโนโลยสีมยัใหม่ ซึงเป็นความยากลาํบากต่อการดกัฟังหรือการ

โยงไปถึงผูเ้ป็นเจา้ของโดยเฉพาะ 

(6)  ปัญหาของบริษทัทีให้บริการโทรศพัท์หรือบริษัทผูข้ายโทรศพัท์ปฏิเสธการให้

ความร่วมมือกบัเจา้หนา้ทีในการสืบสวนในการดาํเนินการดกัฟังทางโทรศพัท ์การใหเ้หตุผลที 

                                                   
159 Ibid. (p.236).  
160 Ibid. (pp.237-238). 
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แตกต่างกนัเช่นเพือคุม้ครองความสะดวกและสิทธิส่วนตวัของลกูคา้ของบริษทั 

(7)  บางประเทศปฏิเสธการร่วมมือในการดาํเนินการใชเ้ครืองมือการเฝ้าติดตามโดยใช้

เครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์โดยเฉพาะอยา่งยงิการสืบสวนขององคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 

3.4.3  ขอ้เสนอแนะและการแกปั้ญหา 

(1)  กฎหมายควรบญัญติัว่าการใชเ้ครืองมือเป็นการปฏิบติัทีมีจาํเป็นตอ้งใช ้กฎหมาย

ควรให้เวลาทีเพียงพอสําหรับการดาํเนินการเฝ้าติดตามหรือดักฟัง ลดระยะเวลาทีใช้ในการ

ดาํเนินการอนุญาตก่อนการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้ครืองมือนี ครอบคลุมขอบเขตของวิธีการเฝ้าติดตาม

โดยใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ใหก้วา้ง  

(2)  กฎหมายควรใชบ้งัคบักบับริษทัผูข้ายโทรศพัท ์บริษทัทีให้บริการโทรศพัท์ในการ

ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ทีในการใชเ้ครืองมือนีในการสืบสวน 

(3)  ควรมีการประเมินความสมดุลในการใช้เครืองมือนีระหว่างผลกบัประเภทของ

อาชญากรรมในการใชเ้ครืองมือนี 

(4)  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการใชเ้ครืองมือนี  

สรุป เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษเหล่านีเป็นเครืองมือทีมีความจาํเป็นอยา่งสูงต่อ

การต่อสูก้บัการคุกคามขององคก์รอาชญากรรมขา้มชาติไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัการลบั (Undercover 

Operation) การจดัส่งภายใตก้ารควบคุม (Controlled Delivery) หรือการเฝ้าติดตามโดยใชเ้ครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Surveillance) อยา่งไรก็ตาม ปัญหาจากการใชว้ิธีการนีคือยงัขาดแคลน

กฎหมายทีมีประสิทธิภาพ ขาดแคลนเจ้าหน้าที ความท้าทายจากสังคมและการยอมรับ

พยานหลกัฐานจากการใชว้ิธีการนี 
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บทที 4 

วิเคราะห์ขอบเขตการใช้มาตรการสืบสวนสอบสวนพเิศษในการ

ปราบปรามการกระทําความผดิในลักษณะองค์กรอาชญากรรม 

ข้ามชาติของประเทศไทยและต่างประเทศ 

                

ในบทนีผูเ้ขียนจะวิเคราะห์ขอบเขตการใชม้าตรการดกัฟังการสนทนาและการสะกด

รอยด้วยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ของพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมใน

องค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ  พ.ศ. 2556 และผลจากการวิเคราะห์นีจะทาํให้ทราบถึงปัญหาหรือ

จุดบกพร่องในพระราชบญัญติัทีใชบ้งัคบัในเรืองดงักล่าว ซึงจะนาํไปสู่บทสรุปและขอ้เสนอแนะ

เพือหาแนวทางทีเหมาะสมในการกาํหนดขอบเขตการใชม้าตรการสืบสวนสอบสวนพิเศษนี ซึงจะ

ไดก้ล่าวต่อไปในบทที 5   

   

4.1  วเิคราะห์ขอบเขตการใช้อาํนาจของรัฐในการดักฟัง (Wiretapping) 

การสืบสวนเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลกัฐานซึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ตาํรวจไดป้ฏิบติัไปตามอาํนาจและหนา้ที เพือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพือทีจะ

ทราบรายละเอียดแห่งความผดิ ดงันนั การสืบสวนจึงเป็นจุดเริมตน้สาํคญัในการดาํเนินคดีทีมีโทษ

อาญา เพราะการสืบสวนมีผลโดยตรงต่อกระบวนการเชิงยุติธรรม หากการสืบสวนไม่มี

ประสิทธิภาพขาดหลกัการยอ่มทาํใหก้ารดาํเนินคดีไปสู่ความยติุธรรมเป็นไปไดย้าก 

การสืบสวนนันมีด้วยกันหลายวิธีซึงในบางครังจาํเป็นต้องใช้เทคนิคการสืบสวน

สอบสวนพิเศษโดยอาศยัเทคโนโลยทีีลาํสมยัในการแสวงหาขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัพฤติการณ์แห่ง

คดีและรวบรวมพยานหลกัฐานเพือให้การสืบสวนบรรลุผลสาํเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การดกัฟัง

การสนทนาซึงคู่สนทนาสือสารกนัดว้ยโทรศพัท ์สามารถทาํไดห้ลายวิธี161 ดงันี 

(ก) Loop Interception คือ การดกัฟังทางโทรศพัทโ์ดยการพ่วงสาย หรือ Tap  

(ข) สายโทรศพัทที์แยกจากตูพ้กัสายเดินเขา้อาคารทีต่อเขา้กบัเครืองรับโทรศพัท ์

                                                   
161 การคุ้มครองสิทธิส่วนบคุคลจากการดกัฟังทางโทรศัพท์  (น.23-27).  เล่มเดิม. 
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(ค) Trunk Interception คือ การดกัฟังทางโทรศพัท์โดยการดกัสัญญาณจากสายทีเดิน

ต่อจากชุมสายขนาดใหญ่ (Trunk) ซึงใช่ร่วมกันหลายหมายเลข ต้องใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ช่วย

เลือกดกัเลขทีตอ้งการฟัง 

(ง) Microwave Trunk คือ การดกัฟังทางโทรศพัทใ์นกรณีทีเป็นการเชือมโยงทีชุมสาย

ทีอยูห่่างกนั เช่น โทรทางไกลระหว่างจงัหวดั โดยใชจ้านรับสัญญาณตดัระยะ 5 ไมลจ์ากเครืองรับ

ปลายทาง ดูดสญัญาณจากสายอากาศ นาํเขา้เครืองแปลงสญัญาณ ดกัรับหมายเลขทีตอ้งการอดัเทป

การสนทนา 

(จ) Sattellite Interception คือ การดักฟังทางโทรศพัท์โดยวิธีการเช่นเดียวกับ 

Microwave Trunk เพียงแต่ใชจ้านดาวเทียมแทนชุมสายขนาดใหญ่ 

(ฉ) Fiber Optic Trunk คือ การดกัฟังทางโทรศพัท์จากสายเคเบิลใยแสง ใชเ้ทคนิคสูง

ตอ้งพ่วงกบัอุปกรณ์อืน 

(ช) การดกัอดัเทปจากตูส้วิทซที์ชุมสาย วิธีนีกระทาํไดโ้ดยอาศยั “คีมปากปู” เช่น การ

ดกัฟังโทรศพัทต์ามบา้น หากนาย ก. จะติดต่อทางโทรศพัทห์านาย ข. ก่อนทีสญัญาณโทรศพัท์บา้น

ของ นาย ข.จะดงัขึนก็จะตอ้งผ่านชุมสายก่อน จากชุมสายก็จะผ่านไปยงัตูโ้ทรศพัท์ขา้งถนนก่อน 

แลว้จึงแปลงสญัญาณคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียง ระหว่างทาํการดกัฟังผูด้กัฟังจะตอ้งรู้

หมายเลขโทรศพัท์และคู่สายของนาย ข. หรือรู้หมายเลขผูที้เป็นเป้าหมายแห่งการดักฟังก่อน 

หลงัจากนนัจึงจะดาํเนินการเปิดตูเ้ขียวขององค์การโทรศพัท์ (ซึงตงัอยู่ริมถนนทวัไป) แลว้นาํคีม

ปากปูไปหนีบตรงคู่สายดงักล่าว ก็จะสามารถฟังการสนทนาทางโทรศพัท ์

(ซ) การดกัฟังทางโทรศพัท์ทีชุมสายขององค์การโทรศพัท์ เมือทราบหมายเลขของ

เป้าหมายทีจะทาํการดกัฟังทางโทรศพัท์แลว้ โดยทวัไปทีแต่ละชุมสายขององค์การโทรศพัท์จะมี

โปรแกรมซอฟทแ์วร์ตวัหนึง เมือใชคี้มปากปูคีบชุมสายของหมายเลขเป้าหมาย แลว้ต่อเขา้ลาํโพงก็

สามารถฟังการสนทนาได ้

จากวิธีการดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ดงักล่าว จะเห็นไดว้่า เป็นการสือสารตาม

สาย ไดแ้ก่ การใชส้ายส่งสญัญาณเป็นตวันาํขอ้มูลหรือข่าวสาร เช่น สายเคเบิลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

สายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์สาย Coaxial Cable เสน้ใยนาํแสง (Fiber Optics) จึงไม่รวมการดกัฟังการ

สนทนาโดยการสือสารอืน ได้แก่ การสือสารทางวิทยุ เพราะเป็นการส่งสัญญาณแบบคลืน

แม่เหลก็ไฟฟ้าผา่นอากาศไปยงัเครืองรับสัญญาณคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ซึงมีความถีต่าง ๆ สัญญาณ

ทางวิทยนีุ เช่น โทรเลข วิทยสืุอสารเคลือนที โทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 
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ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ โดยกระทรวงยุติธรรม

ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การแยกความแตกต่างรูปแบบวิธีการติดตงัระหว่าง “Monitoring กบั 

Interception” โดย “Monitoring” เป็นการติดตงัอุปกรณ์เพือทราบจาํนวนครังทีใชสื้อสารและพิสูจน์

เลขหมายตน้ทางแต่ “Interception” จะเป็นวิธีการทีล่วงลาํเขา้ไปมากกว่านัน เพราะทาํให้ทราบถึง

เนือหาของการติดต่อสือสาร ดงันัน กรณี Interception โดยการดกัฟังการสือสารทีใชข้ดลวดหรือ

ตามสาย (Wire Communication) การสนทนาระหว่างบุคคลดว้ยปากเปล่า (Oral Communication) 

รวมถึงทีใชอุ้ปกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Communication) จดัว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วน

บุคคล จึงอาจกล่าวไดว้่า การ Interception หรือการดกัฟังการสนทนาดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์

ดว้ยวิธีการอืนใดก็ตามทีสามารถลว้งลึกถึงเนือหาในการสนทนาระหว่างคู่สนทนาทีคู่สนทนาไดมี้

ความคาดหวงัความเป็นส่วนตวันนั ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทงัสิน 

4.1.1  ขอบเขตการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ 

ขอบเขตทีรัฐจะเขา้แทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลนัน มีปัญหาว่าสิทธิ

ส่วนบุคคลควรจาํกดัขอบเขตอยา่งไรและจะกระทาํไดเ้พียงใด มีหลกัเกณฑ์สาํคญัในการพิจารณา 

คือ หลกัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพเท่าทีจาํเป็นหรือหลกัพอสมควรแก่เหตุ หรือ หลกัความได้

สดัส่วน (Principle of Proportionality) หรือเรียกอีกชือหนึงว่า หลกัหา้มมิใหก้ระทาํเกินกว่าเหตุ ซึง

เป็นหลกัทีมีความสาํคญัอย่างมากในการควบคุมอาํนาจของรัฐทีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน โดยหลกัการดงักล่าวมาจากหลกักฎหมายของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

และเป็นหลกักฎหมายทีไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางในสหภาพยุโรป กล่าวคือ วิธีการดกัฟัง

ทางโทรศพัท ์(Wiretapping) ควรมีหลกัการใชใ้หน้อ้ยทีสุด (Minimization) หรือกระทาํเท่าทีจาํเป็น

ตามหลกัความไดส้ดัส่วน ทีหา้มมิใหมี้การใชอ้าํนาจอย่างอาํเภอใจและยงัเป็นหลกัทีมีความสาํคญั

สาํหรับการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพดว้ย162 ซึงไดมี้การบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 มาตรา 29 วรรคแรก ทีบัญญติัว่า “การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที

รัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระทาํมิได ้ เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย...และ

เท่าทีจาํเป็น...” นนั ยอ่มเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่ารัฐธรรมนูญไดว้างหลกัความไดส้ัดส่วนมากาํหนด

ถึงมาตรการหรือวิธีการทีอาจบรรลุวตัถุประสงค์และก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัจเจกชนน้อยทีสุด 

โดยต้องกระทาํเท่าทีจาํเป็นและเพือประโยชน์สาธารณะประกอบด้วยหลกัการย่อย 3 ประการ 

ดงันี163 

                                                   
162 หลกัพืนฐานเกียวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์ (น.27-28). เล่มเดิม. 
163 หลกัความได้สัดส่วนตามหลกักฎหมายเยอรมนัและฝรังเศส (น. 46). เล่มเดิม  
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1)  หลกัแห่งความเหมาะสม ( Geeignetheit หรือ Tauglichkeit ) รัฐตอ้งใชว้ิจารณญาณ

เลือกออกมาตรการทีสามารถดาํเนินการใหเ้จตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายสาํเร็จลุล่วง

ไปไดเ้ท่านัน164 มาตรการใดก็ตามทีไม่สามารถทาํให้เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมาย

ฉบบัทีใหอ้าํนาจปรากฏเป็นจริงขึนไดเ้ลย ย่อมเป็นมาตรการทีขดัต่อหลกัการดงักล่าว ดงันัน เขา้

ข่ายเป็นการใชอ้าํนาจโดยมิชอบ (Abuse of Power) 

2)  หลกัความจาํเป็น (Erforderlickeit หรือ Notwendigkeit) หมายความว่าในบรรดา

มาตรการหลาย ๆ มาตรการซึงลว้นแต่สามารถทาํใหเ้จตนารมณ์หรือความมุ่งหมายฉบบัทีให้อาํนาจ

สาํเร็จลุล่วงไปได ้แต่ทว่าแต่ละมาตรการมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน

มากนอ้ยแตกต่างกนั รัฐตอ้งตดัสินใจเลือกออกมาตรการทีมีความรุนแรงน้อยทีสุด ดงันัน รัฐจึงมี

อาํนาจจาํกัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนได้เพียงเท่าทีจาํเป็นแก่การให้เป็นไปตามความ

ประสงค์ของกฎหมาย เท่านัน การจาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพของประชนชนเกินขอบเขตแห่งความ

จาํเป็นแก่การดาํเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของกฎหมาย เป็นสิงทีไม่ชอบธรรม165 

มาตรการใดมาตรการหนึงจะมีความจาํเป็นก็ต่อเมือไม่สามารถทีจะเลือกมาตรการอืนใดทีมีผล

เช่นเดียวกบัมาตรการทีเลือกไดแ้ละเป็นมาตรการทีกระทบสิทธิขนัพืนฐานน้อยทีสุด สาํหรับผล

ของการแทรกแซงทีมีต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบนันเป็นเกณฑ์ทีสาํคญัทีใชใ้นการตรวจสอบ แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็ตอ้งคาํนึงผลกระทบทีมีต่อสาธารณะดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัความไดส้ัดส่วนใน

การตรวจสอบอยา่งเคร่งครัด ปัญหาทีก่อความยุง่ยากในการพิจารณาเมือมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที

ไดรั้บผลประโยชน์ทีแตกต่างกนั ในขณะเดียวกนัก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อประโยชน์อีกกลุ่มหนึง ซึง

จาํเป็นตอ้งพิจารณาผลกระทบหรือผลเสียหายทีเกิดต่อกลุ่มบุคคลหนึงทีอยูใ่นระดบัทีสาํคญักว่า166  

3)  หลกัความไดส้ดัส่วนในความหมายอยา่งแคบ (Verhaeltnismaesssigkeit im engeren  

Sinne) เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างวตัถุประสงค ์(Zweck) และวิธีการ (Mittel) โดยมี หลกัการว่า รัฐ

ตอ้งทาํการชงัผลดีและผลเสียของมาตรการแต่ละมาตรการทีจะออกมาบงัคบัแก่ประชาชน หาก

มาตรการใดจะยงัใหเ้กิดผลประโยชน์สาธารณะนอ้ยมาก ไม่คุม้กบัความเสียหายทีเกิดขึนแก่เอกชน

หรือสังคมโดยส่วนรวม รัฐตอ้งห้ามมิให้ออกมาใชบ้งัคบัถึงแมว้่ามาตรการนันจะเหมาะสมและ

จาํเป็นแก่การดาํเนินการใหค้วามประสงคข์องกฎหมายสาํเร็จลุล่วงไปไดก้็ตาม    

                                                   
164 หลกัการพืนฐานของกฎหมายปกครอง (น.43).  เล่มเดิม. 
165  แหล่งเดิม. (น. 46-47). 
166 หลกัความได้สัดส่วนตามหลกักฎหมายเยอรมนัละฝรังเศส (น.52). เล่มเดิม. 
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การใช้มาตรการดักฟังการกระทาํผิดจึงมีปัญหาว่าสิทธิส่วนบุคคลควรจาํกัดความ

อย่างไรและสามารถกาํหนดขอบเขตและวิธีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยกฎหมายได้หรือไม่ 

สามารถแยกพิจารณาได ้ดงันี 

1)  ดา้นความสัมพนัธ์ของบุคคล กล่าวคือ การจาํกดัสิทธิส่วนบุคคลโดยการคาํนึงถึง

ความสมัพนัธใ์นครอบครัว เช่น การพดูคุยกนัระหว่างภายในครอบครัวหรือญาติมิตรของบุคคลนัน

โดยหลกัยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามหลกัทีว่าบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการสือสาร  

หากกาํหนดขอบเขตและวิธีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยกฎหมาย ห้ามทาํการดกัฟังการสนทนา

ระหว่างภายในครอบครัว เช่น หา้มดกัฟังพ่อแม่ลกู สามีภริยา พีน้องสนทนากนั เป็นตน้ ซึงในบาง

กรณีก็จะพบว่าเป็นการคุม้ครององค์กรอาชญากรรมทีมีผูร่้วมดาํเนินการเป็นบุคคลในครอบครัว

เดียวกนั เป็นตน้ 

2) ดา้นเนือหาหรือขอ้ความในการสนทนา กล่าวคือ ขอ้ความทีมีการพูดคุยกนัระหว่าง

บุคคล โดยหลกัแลว้บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการสือสารแต่ตอ้งไม่กระทบกบัสิทธิ

ส่วนบุคคลของผูอื้น ดังนัน ข้อความทีเป็นการพูดคุยในเรืองส่วนตวับุคคลทีไม่มีส่วนเกียวกับ

ขอ้ความนันย่อมไม่อาจจะดกัฟังได ้แต่หากขอ้ความทีมีการพูดคุยกนัเป็นเรืองทีกระทบถึงความ

มนัคงความปลอดภยัของประชาชนกรณีเช่นนีตอ้งถือว่าสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลนันไม่มี โดยถือ

ว่าเป็นการติดต่อสือสารทีก่อใหเ้กิดอาชญากรรมรัฐย่อมเขา้มาปกป้องคุม้ครองสังคมส่วนรวมจาก

ภยัทีจะเกิดขึน แต่การกาํหนดใหเ้จา้หนา้ทีของรัฐทาํการดกัฟังไดเ้ฉพาะเมือมีการพูดคุยหรือมีการ

สนทนากนัระหว่างบุคคลทีมีเนือหาในการก่อใหเ้กิดอาชญากรรมพิเศษ ก็มีขอ้พิจารณาอีกว่า ในการ

ใชม้าตรการดกัฟังดงักล่าวสามารถกาํหนดเวลาทีเหมาะสมในการดกัฟังไดห้รือไม่ เช่น กาํหนดให้

ทาํการดกัฟังการสนทนาไดเ้ฉพาะในเวลาทีอาชญากรไดล้งมือหรือติดต่อประสานงานเพือการ

กระทาํความผดิ เท่านนั ซึงในความเป็นจริงแลว้เจา้หนา้ทีของรัฐเองก็ไม่อาจทราบไดแ้น่นอนว่าจะ

มีการติดต่อเพือกระทาํความผดิร่วมกนัเมือไหร่ ดงันนั การดกัฟังจึงจาํเป็นตอ้งดกัฟังตลอดเวลาและ

ขอ้มลูทีไดจ้ากการดกัฟังตลอดเวลานนัทาํให้มีทงัขอ้มูลทีเกียวขอ้งและไม่เกียวขอ้งกบัการกระทาํ

ความผดิ ในกรณีนีเมือดกัฟังเป็นทีเรียบร้อยแลว้ก่อนทีจะเสนอต่อศาล เจา้หน้าทีควรจะตอ้งตดัต่อ

การสนทนาของคู่กรณีทีไม่เกียวข้องกับประเด็นการกระทาํความผิดออก เพราะการนําเสนอ

ขอ้ความในเรืองส่วนตวัของผูถ้กูดกัฟังอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึงเจา้หน้าทีของรัฐอาจ

ถกูฟ้องฐานละเมิดได ้ 

3)  สถานทีในการดกัฟังการสนทนา  แบ่งการพิจารณาได ้2 กรณี ดงันี 

(1)  กรณีดกัฟังจากภายนอกเคหสถาน  
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การใชเ้ครืองมือดกัรับสญัญาณเสียงในกรณีทีมีการติดต่อสือสารของผูต้อ้งสงสัยใน

ทีสาธารณะ โดยหลกัเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัในการติดต่อสือสารระหว่างบุคคล

ทีไดรั้บการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ แต่การดาํเนินการดงักล่าวอาจไม่เป็นการละเมิดสิทธิความ

เป็นอยูส่่วนตวัในการติดต่อสือสารระหว่างบุคคลทีไดรั้บการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ ถา้ปรากฏว่า

มีเหตุจาํเป็นเพือรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือเพือรักษาความมนัคง

ของรัฐซึงถือเป็นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม โดยการนาํเอาหลกัคุณค่าของประโยชน์

สาธารณะ (Public Interest) มาชงันาํหนกัระหว่างสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งสงสยัทีถูกกระทบจากการ

แสวงหาพยานหลกัฐานนนัเอง ในกรณีเช่นนีเจา้หนา้ทีของรัฐอาจทาํการดกัฟังได ้ดงันัน การดกัฟัง

แมจ้ะเป็นอาํนาจทีกระทบสิทธิของประชาชน แต่เป็นมาตรการทีจาํเป็นต้องใช้เพือประโยชน์

สาธารณะ มิไดเ้ป็นการลดระดบัในเรืองของการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพขนัพืนฐานของประชาชนลง

แต่อยา่งใด  

(2)  กรณีดกัฟังจากภายในเคหสถาน  

หากปฏิบติัตามกฎหมายการนาํเครืองมือดกัฟังเขา้ไปใชใ้นเคหสถานของผูต้อ้งสงสยั 

จะทาํใหก้ารเขา้ไปในเคหสถานเป็นการกระทาํทีชอบดว้ยกฎหมาย เพราะเป็นการเขา้ไปโดยมีสิทธิ

เพือปฏิบติัการบางอย่างให้บรรลุผล เพือเห็นสภาพภายในของเป้าหมายทีดาํเนินการสืบสวน เพือ

พิสูจน์ทราบบุคคลทีมีการติดต่อสมัพนัธก์บัเป้าหมาย การติดต่อสือสารกบับุคคลในครอบครัวว่ามี

ส่วนรู้เห็นเกียวกบัการกระทาํความผิดหรือไม่ การดาํเนินการเช่นนีแมจ้ะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคลในเคหสถานแต่กเ็ป็นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมและประการสาํคญั การใช้

เครืองมือดกัฟังในทางปฏิบติัแลว้ไม่อาจกาํหนดขอบเขตหรือลกัษณะเครืองมือดกัฟังการสนทนาได้

ตายตวัเนืองจากองคก์รอาชญากรรมมีการพฒันาศกัยภาพของตวัเองตลอดเวลา  

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ จึงสรุปไดว้่าการดกัฟังไม่สามารถกาํหนดขอบเขตและวิธีการ

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยกฎหมายได ้ส่งผลใหม้าตรการตรวจสอบและควบคุมก่อนการนาํเทคนิค

การสืบสวนสอบสวนพิเศษของเจา้หน้าทีไปใชจึ้งเป็นเรืองทีสาํคญั นอกจากนี การคุม้ครองสิทธิ

ส่วนบุคคลดว้ยการบญัญติัเป็นกฎหมายจาํกดัอาํนาจเจา้หนา้ทีของรัฐโดยการสร้างขนัตอนยุ่งยากที

มีลกัษณะตายตัวแก่เจ้าหน้าทีในการสืบสวนติดตามผูก้ระทาํผิดนัน นอกจากจะเป็นการสร้าง

อุปสรรคในการปฏิบติัการของเจา้หน้าทีแลว้ยงัขดักบัเจตนารมณ์ในการป้องกนัปราบปรามและ

ควบคุมอาชญากรรมพิเศษแลว้ยงัอาจเป็นเหตุใหมี้ปัญหาเรืองการตีความในภายหลงัอนัเนืองมาจาก

การพฒันาดา้นเทคโนโลยไีด ้
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4.1.2 มาตรการตรวจสอบและควบคุมการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ            

องคป์ระกอบของการใชม้าตรการดกัฟังการกระทาํความผดิโดยชอบดว้ยกฎหมายของ 

เจา้หนา้ที มีดงัต่อไปนี  

1)  มีเหตุอนัควรเชือว่า (Probable Cause) ว่ามีการกระทาํความผิดเกิดขึนจริง และมี

กฎหมายบญัญติัใหก้ารกระทาํเช่นนนัเป็นความผดิ 

2)  มีเหตุอนัควรเชือไดว้่าการดกัขอ้มูลการสือสารสามารถทาํให้รู้ขอ้มูลสาํคญัในการ

กระทาํความผดิไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนคดีของเจา้หนา้ที 

3)  เจา้หนา้ทีตอ้งพิสูจน์ใหศ้าลเห็นว่าไม่สามารถใชว้ิธีการสืบสวนสอบสวนวิธีอืนได้

อีกแลว้ เนืองจากใช้แลว้ไม่ประสบผลสําเร็จหรือหากใชว้ิธีการอืนแลว้จะเป็นการอนัตรายต่อ

เจา้หนา้ทีมากเกินควรและวิธีการดกัขอ้มลูทางการสือสารเป็นวิธีทีดีทีสุด 

4)  เมือมีพยานหลกัฐานอนัควรเชือไดว้า่บุคคลผูต้อ้งถกูดกัขอ้มลูไดมี้การติดต่อสือสาร

ประเภทดงักล่าวจริงหรือสืบสวนแลว้พบว่าเครืองมือสือสารนนัมีชือผูต้อ้งหาเป็นเจา้ของ   

สาํหรับขนัตอนการใชม้าตรการดกัฟังการกระทาํผิดของไทยไม่มีบทบญัญติัเฉพาะใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอืน

ใด รวมถึงแนวทางในการพิจารณาพยานหลกัฐานทีได้จากการใช้มาตรการดักฟังการกระทํา

ความผิด ปัจจุบนัพบว่าเจา้หน้าทีของไทยมกัใชม้าตรการนีอยู่บ่อยครัง เนืองจากส่วนใหญ่ความ

เคลือนไหวในการกระทาํความผดิจะไม่กระทาํโดยโจ่งแจง้ และมกัจะกระทาํอยา่งลบัมากทีสุดเท่าที

จะทาํได้ ในการนีเครืองมือสือสารจะเป็นประโยชน์มากในการติดต่อสือสารระหว่างผูก้ระทาํ

ความผิด ยิงเครืองมือสือสารใชเ้ทคโนโลยีสูงมากเท่าใด เจ้าหน้าทีก็จะสามารถตรวจจบัการ

ติดต่อสือสารระหว่างผูก้ระทาํความผิดไดย้ากขึนเท่านัน ทาํให้การประสานงานในการประกอบ

อาชญากรรมทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วยงิขึนและก่อให้เกิดร่องรอยของการประกอบอาชญากรรมน้อยลง 

ทาํใหเ้จา้หน้าทีตอ้งปฏิบติังานเพือหาเบาะแสในการกระทาํความผิดไดย้ากมากยิงขึน ดงันัน การ

ปฏิบติัภารกิจในการป้องกนัปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมพิเศษอย่างมีทิศทางทีชดัเจน ย่อม

ส่งผลต่อการลดและป้องกนัความเสียหายทีจะเกิดต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมนัคงของ

ประเทศ ทาํให้สังคมไดรั้บการป้องกนัให้ปลอดภยัจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทีมีอิทธิพลเขา้มาเกียวขอ้งองคก์รอาชญากรรมและอาชญากรรมขา้มชาติ    

ในกฎหมายต่างประเทศไดรั้บรองการใชม้าตรการดกัฟังการกระทาํความผิด เพือให้

เจา้หนา้ทีมีความสามารถในการเขา้ถึงการกระทาํความผิดมากยิงขึน โดยจะออกเป็นมาตรการทาง

กฎหมายเกียวกบั Electronic Surveillance หรือมาตรการบงัคบัทีใชก้บัสือทางอิเล็กทรอนิกส์ทุก
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ประเภท โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาไดมี้การออกกฎหมายเกียวกบัเรืองนีโดยตรง ไดแ้ก่ Digital 

Telephony Act และแนวโนม้ของศาลต่างประเทศในปัจจุบนัยอมรับฟังพยานหลกัฐานทีไดจ้ากการ

ดกัฟังของเจา้หน้าทีมากขึนเท่าทีมาตรการนีไดถู้กใชอ้ย่างสุจริตและไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของ

สงัคมโดยรวม  

การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 นัน มีผลต่อวิธีการสืบสวนและสอบสวนว่าดว้ยการดกัฟัง โดย

พระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้าํหนดอาํนาจและขนัตอนการขออนุญาตไว ้ดงันี  

“ในกรณีทีมีเหตุอนัควรเชือว่า เอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารซึงส่งทางไปรษณีย ์โทรเลข 

โทรศพัท ์โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครืองมือ หรืออุปกรณ์ในการสือสาร สืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสือ

ทางเทคโนโลยใีด ถกูใชห้รืออาจถูกใช ้เพือให้ไดรั้บประโยชน์จากการกระทาํความผิดฐานมีส่วน

ร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พนักงานสอบสวนซึงได้รับอนุมติัจากอยัการสูงสุด ผู ้

บญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี อาจยืนคาํขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู ้

พิพากษาศาลอาญาเพือมีคาํสงัอนุญาตใหไ้ดม้าซึงเอกสารหรือขอ้มลูข่าวสารดงักล่าวก็ได ้

การอนุญาตตามวรรคหนึง ให้พิจารณาผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอืนใด

ประกอบเหตุผลและความจาํเป็นดงัต่อไปนี 

(1)  มีเหตุอนัควรเชือว่ามีการกระทาํความผิดหรือจะมีการกระทาํความผิดฐานมีส่วน

ร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 

(2)  มีเหตุอนัควรเชือว่าจะไดข้อ้มลูข่าวสารเกียวกบัการกระทาํความผิดฐานมีส่วนร่วม

ในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติจากการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารดงักล่าว 

(3)  ไม่อาจใชว้ิธีการอืนใดทีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได ้

การอนุญาตตามวรรคหนึง ใหอ้ธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาสั งอนุญาตไดค้ราวละไม่เกิน

เกา้สิบวนัโดยกาํหนดเงือนไขใด ๆ ก็ได ้และให้ผูที้เกียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารในสิงทีสือสารตาม

คาํสงัดงักล่าวจะตอ้งใหค้วามร่วมมือเพือใหเ้ป็นไปตามความในมาตรานี ภายหลงัทีมีคาํสั งอนุญาต 

หากปรากฏขอ้เท็จจริงว่าเหตุผลความจาํเป็นไม่เป็นไปตามทีระบุหรือพฤติการณ์เปลียนแปลงไป 

อธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาอาจเปลียนแปลงคาํสั งอนุญาตหรือขยายระยะเวลาอนุญาตได้ตามที

เห็นสมควร 

เมือพนกังานสอบสวนไดด้าํเนินการตามทีไดรั้บอนุญาตแลว้ ใหร้ายงานการดาํเนินการ

ใหอ้ธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาทราบ 
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บรรดาข้อมูลทีไดม้าตามวรรคหนึง ให้เก็บรักษาเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกียวกับการ

กระทาํความผิดซึงได้รับอนุญาตตามวรรคหนึงและให้ใชป้ระโยชน์ในการสืบสวน หรือใชเ้ป็น

พยานหลกัฐานเฉพาะในการดาํเนินคดีดงักล่าวเท่านัน ส่วนขอ้มูลข่าวสารอืนให้ทาํลายเสียทงัสิน 

ทงันี ตามขอ้บงัคบัทีอยัการสูงสุดกาํหนด” 

จะเห็นได้ว่า  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การใชม้าตรการดกัฟังไว ้โดยให้พนักงาน

สอบสวนทีซึงไดรั้บอนุมติัจากอยัการสูงสุด ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมาย 

แลว้แต่กรณี ยืนคาํขออนุญาตต่ออธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญา ให้มีอาํนาจกระทาํการดกัฟังสือทีส่ง

ทางโทรศพัท ์ไปรษณีย ์โทรเลข เครืองมือ หรืออุปกรณ์ในการสือสาร สืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสือ

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศใดซึงเป็นการเขา้ถึงขอ้มลู ข่าวสารรวมถึงคอมพิวเตอร์  

การยนืคาํขออนุญาตต่ออธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาตอ้งเขา้หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

ก. เมือมีเหตุอนัควรเชือว่ามีการกระทาํความผดิหรือจะมีการกระทาํความผิดฐานมีส่วน

ร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 

ข. เมือมีเหตุควรเชือว่าจะไดข้อ้มลูข่าวสารเกียวกบัการกระทาํความผิดฐานมีส่วนร่วม

ในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติจากการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารดงักล่าว 

ค. ไม่อาจใช้วิธีการอืนใดทีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ และเพือ

ประสิทธิภาพในการดาํเนินคดี เมือตอ้งการเปลียนเงือนไขของการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว เนืองจาก

ขอ้เท็จจริงในคดีเปลียนไป ให้เจา้หน้าทีแจง้เรืองให้อธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาทราบ และอธิบดีผู ้

พิพากษาศาลอาญาสามารถเปลียนแปลงคาํสงัทีไดส้งัไวแ้ลว้ไดต้ามสมควร   

4.1.2.1 มาตรการตรวจสอบการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบดว้ย 50 รัฐ ซึงแต่ละรัฐต่างมีอาํนาจอธิปไตยของตนเอง 

ทาํให้ระบบและการบริหารงานยุติธรรมแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบของแต่ละรัฐและระบบของ

รัฐบาลกลาง กล่าวคือ แต่ละรัฐต่างมีกฎหมายอาญาบงัคบัใชแ้ละเจา้หน้าทีกระบวนการยุติธรรมจะ

รับผดิชอบตงัแต่ตาํรวจ อยัการ ศาลและราชทณัฑ์ รัฐบาลกลางก็จะออกกฎหมายมาบงัคบัใชเ้พือ

ปกป้องคุม้ครองรักษาอาํนาจอธิปไตยและความมนัคงปลอดภยัของประเทศในภาพรวม อีกทงัยงัมี

หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมแยกต่างหากตังแต่ตาํรวจ อัยการ ศาลและราชทัณฑ์ นั นคือ

หน่วยงาน FBI หรือ Federal Bureau of Investigation เป็นหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายทีจดัตงัขึนใน

ปี ค.ศ. 1906 สังกดักระทรวงยุติธรรม หรือ Department of Justice สาํหรับความรับผิดชอบและ
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อาํนาจหนา้ทีของ FBI ทีสาํคญั คือ การบงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศทีมีลกัษณะสาํคญั 2 ประการ 

คือ 

1.  ความผดิเกียวกบัความมนัคงของประเทศ เช่น การก่อวนิาศกรรม การปฏิบติัการลบั

ใหแ้ก่ประเทศอืน ฯลฯ 

2.  ความผดิอาญาทีเกิดขึนในหลายรัฐติดต่อกนั เช่น การฆาตกรรมต่อเนืองหลายรัฐ

หรือการปลน้ทรัพยห์ลายรัฐ ฯลฯ 

ตวัอยา่งของกฎหมายรัฐบาลกลาง ไดแ้ก่ กฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคล กฎหมายยาเสพติด 

กฎหมายศุลกากร กฎหมายอาวุธปืนหรือกฎหมายความมนัคงของประเทศ ฯลฯ ดังนัน หน่วย

รัฐบาลกลางจะมีอาํนาจบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางเท่านันไม่มีอาํนาจเข้าไปบังคับใช้

กฎหมายของแต่ละรัฐ จะเห็นไดว้่า FBI เป็นหน่วยงานทีมีอาํนาจทวัประเทศสหรัฐ แต่ก็มีขอบเขต

อาํนาจเฉพาะกฎหมายของรัฐบาลกลางเท่านัน อีกทังถูกจดัตังขึนมาเพือดาํเนินการกบัคดีอาญา

ทวัไปทีเกิดขึนหลายทอ้งที167  

ทีผา่นมาประเทศไทยไดมี้การนาํเทคนิคการสืบสวนสอบสวนในรูปแบบการดกัฟังมา

ใชแ้ต่วิธีการต่าง ๆ นันกาํหนดอยู่ในกฎหมายหลายฉบบัขึนอยู่กบัว่าเป็นกฎหมายของหน่วยงาน

ไหน ดงันนั วิธีการปฏิบติัจึงขึนอยู่กบัแต่ละหน่วยว่าจะดาํเนินการอย่างไร ซึงยงัไม่มีการกาํหนด

ระเบียบวิธีการปฏิบติัทีชดัเจนและเป็นมาตรฐานกลางทีทุกหน่วยงานจะตอ้งยดึถือปฏิบติัร่วมกนัซึง

หากเป็นเช่นนีอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัทีขาดมาตรฐานเดียวกนัและเกิดการใชอ้าํนาจ

ในทางทีผิดไดแ้ละทาํให้ขาดความน่าเชือถือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ส่งผลให้พยานหลกัฐานที

ไดม้าไม่สามารถใชอ้า้งอิงเพือยืนยนัการกระทาํผิดได้ ดงันัน จึงมีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งมี

มาตรการตรวจสอบการใชอ้าํนาจในการดกัฟังจากองคก์รทีมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง 

เมือพิจารณาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 17 พบว่า การร้องขอให้มีการดกัฟังเป็นการร้องขอจาก

พนกังานสอบสวนซึงกฎหมายใหมี้อาํนาจและหนา้ทีทาํการสอบสวนเกียวกบัความผิดนันโดยตอ้ง

รวบรวมพยานหลกัฐาน พฤติการณ์แห่งคดี ประวติับุคคล ความสัมพนัธ์ของกลุ่มข่ายงานหรือ

องคก์รและตอ้งมีรายละเอียดเกียวกบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ กาํหนดระยะเวลา ต่ออยัการสูงสุด 

ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี เพืออนุมติัให้มีการดกัฟัง โดย

อยัการสูงสุด ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี จะกลนักรองขอ้มลู

เอกสารทีมีการร้องขอก่อนทีจะอนุมติั  

                                                   
167 การสอบสวนคดีพิเศษ : กลไกทีทาํให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพ (น. 67).  เล่มเดิม. 
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จากขนัตอนดงักล่าวขา้งตน้ ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าการอนุมติัควรกาํหนดใหอ้ยัการสูงสุด 

เท่านัน ทีมีอาํนาจดงักล่าวเนืองจากองค์กรอยัการเป็นองค์กรอืนตามรัฐธรรมนูญ168 มีความเป็น

อิสระฝ่ายบริหารไม่สามารถแทรกแซงการทาํงานขององคก์รอยัการได ้ซึงต่างจากองคก์รตาํรวจอนั

เนืองมาจากระบบการบริหารงานบุคคลของตาํรวจค่อนข้างอิงกบัการเมือง ขาดความเป็นอิสระ 

กล่าวคือ มีการกาํหนดใหส้าํนกังานตาํรวจแห่งชาติอยูใ่นบงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตรีซึงเท่ากบั

ฝ่ายการเมืองเป็นผูบ้งัคบับญัชา ดงันนั ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ยงัคงเป็นเครืองมือทาง

การเมืองในการแทรกแซงการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีไดโ้ดยง่าย ทาํใหอ้งคก์รตาํรวจขาดความเป็น

อิสระและเป็นกลางในการปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าทีซึงอาจถูกนาํไปใชใ้นการกลนัแกลง้หรือ

แสวงหาอาํนาจทางการเมืองได ้ 

เมือได้รับการอนุมติัจากอยัการสูงสุด ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งได้รับ

มอบหมาย แลว้แต่กรณี พนักงานสอบสวนทีร้องขอก็จะต้องไปดาํเนินการร้องขอต่ออธิบดีผู ้

พิพากษาศาลอาญา เพืออนุญาตให้มีการดกัฟังซึงการอนุญาตก็คงพิจารณาจากความเห็นในการ

อนุมติัของอยัการสูงสุด ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี อย่างไร

ก็ตาม การอนุญาตใหด้กัฟังเป็นระยะเวลาเท่าไร เป็นดุลพินิจของอธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาในการ

สั งซึงอาจสั งให้ตามคาํร้องขอและตามระยะเวลาทีกฎหมายให้สูงสุด ไม่เกิน 90 วนั และเมือครบ

กาํหนดระยะเวลาแลว้ หากการสืบสวนยงัไม่ประสบผลสาํเร็จ เจา้หน้าทีผูร้้องขอก็ร้องขอต่ออธิบดี

                                                   
168 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปี พ.ศ. 2550 มาตรา 255 บญัญติัว่า 

พนกังานอยัการมีอาํนาจหน้าทีตามทีบญัญติัในรัฐธรรมนูญนีและตามกฎหมายว่าดว้ยอาํนาจและ

หนา้ทีของพนกังานอยัการและกฎหมายอืน  

พนกังานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสังคดีและการปฏิบติัหนา้ทีใหเ้ป็นไปโดย เทียงธรรม 

การแต่งตงัและการให้อยัการสูงสุดพน้จากตาํแหน่งตอ้งเป็นไปตามมติของ คณะกรรมการอยัการ 

และไดรั้บความเห็นชอบจากวุฒิสภา  

ใหป้ระธานวุฒิสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตงัอยัการสูงสุด  

องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการทีเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ

ดาํเนินการอืน โดยมีอยัการสูงสุดเป็นผูบ้งัคบับญัชา ทงันีตามทีกฎหมายบญัญติั  

พนกังานอยัการตอ้งไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอืนของรัฐในทาํนอง เดียวกนัเวน้แต่

จะไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอยัการ ทงัตอ้งไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือ กระทาํกิจการใดอนัเป็นการ

กระทบกระเทือนถึงการปฏิบติัหน้าที หรือเสือมเสียเกียรติศกัดิแห่ง ตาํแหน่งหน้าทีราชการ และตอ้งไม่เป็น

กรรมการ ผูจ้ัดการ หรือทีปรึกษากฎหมาย หรือดาํรงตาํแหน่ง อืนใดทีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกันนันในห้าง

หุน้ส่วนบริษทั 
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ผูพิ้พากษาศาลอาญาอนุญาตอีกเป็นคราว ๆ ไป แต่ไม่เกินคราวละ 90 วนั โดยอธิบดีผูพิ้พากษาศาล

อาญาอาจอนุญาตใหน้อ้ยกว่าทีร้องขอมาได ้ 

ขอ้มูลทีได้จากการเข้าถึงข้อมูลจะมีการเก็บรักษาและใชป้ระโยชน์ในการสืบสวน

ในทางคดีและเป็นพยานหลกัฐานในศาล โดยอยัการสูงสุด ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้ง

ได้รับมอบหมาย แลว้แต่กรณี เป็นหน่วยงานกลางในการเก็บรักษาข้อมูลเพือประโยชน์แห่ง

กฎหมายฉบบันี นอกจากนนัในกฎหมายไดบ้ญัญติัใหมี้ขอ้บงัคบัในการดาํเนินตามมาตรานีไว ้โดย

ไดก้าํหนดขอ้บงัคบัของอยัการสูงสุดว่าดว้ยการเก็บรักษา การใชป้ระโยชน์และการทาํลายขอ้มูล

ข่าวสารตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ 

พ.ศ. 2556 มาตรา 17169 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาอาํนาจในการออกหมายนนั ไม่ใช่ผูพิ้พากษาทุกคนทีมีอาํนาจ

ในการออกหมายดงักล่าว การใหอ้าํนาจเจา้หนา้ทีในการดกัฟังทางโทรศพัทแ์ละการไดม้าซึงขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกส์ ผูพิ้พากษาทีมีอาํนาจในการออกหมายในเรืองดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม

เกียวกับการใช้อาํนาจในการดักฟังการกระทาํความผิดทางโทรศพัท์และการได้มาซึงข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ของเจา้หน้าทีทีมาเป็นอย่างดี ทงันี เพือเป็นหลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิของ

ประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดจากการใช้อาํนาจในการดักฟังทางโทรศพัท์และการได้มาซึงข้อมูล

อิเลก็ทรอนิกส์โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย เพือความชดัเจนผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่งแนวทางการปฏิบติังาน

ของ Federal Bureau of Investigation หรือ FBI ในการขออนุญาตใชก้ารดกัฟังทางโทรศพัท์และ

การไดม้าซึงขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเจา้หน้าทีจะตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติั Omnibus Crime 

Control and Safe Streets Act 1968, Title III กล่าวคือ เจา้หนา้ที FBI ทีประจาํทอ้งทีทีเกิดเหตุจะตอ้ง

ทาํสาํนวนการสอบสวนและรายงานขอ้มูลเกียวกบัพยานหลกัฐานยืนปรึกษากบัพนักงานอยัการ

ประจาํเขต เพือใหพ้นกังานอยัการไดต้รวจสอบและใหค้วามเห็นในเบืองตน้ หลงัจากนนัจึงยืนเรือง

ให ้ 

1)  Department of Justice’s Office of Enforcement Operation (OEO) ในส่วนงาน

กฎหมายอาญา และ  

2)  FBI Headquarter (FBI HQ) ในส่วนงานของ Legal Counsel Division (LCD) และ 

3)  Criminal Investigative Division (LID)  

                                                   
169 ดู ขอ้บงัคบัของอยัการสูงสุดว่าดว้ยการเกบ็รักษา การใชป้ระโยชน์และการทาํลายขอ้มูลข่าวสาร

ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 17 
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ต่อมา Criminal Investigative Division หรือ LID จะส่งเรืองให้ Program Manager of 

the Criminal Program พิจารณาว่าเหมาะสมทีจะใชก้ารดกัฟังขอ้มูลทางโทรศพัท์และการไดม้าซึง

ขอ้มลูทางอิเลก็ทรอนิกส์กบัคดีตามสาํนวนนีหรือไม่ และเจา้หน้าทีฝ่าย LCD และ OEO จะทาํการ

ตรวจสอบอีกครังหนึง เมือสาํนวนการสอบสวนผ่านขนัตอนการตรวจสอบของ FBI Headquarter 

แลว้ ตอ้งส่งไปใหผู้ช่้วยอยัการสูงสุดสหรัฐทีไดรั้บมอบหมายทาํการตรวจสอบและลงนาม จากนัน

สาํนกังานอยัการสูงสุดสหรัฐ (US Attorney Office) จะจดัทาํเอกสารคาํร้องขอต่อศาลพร้อมหมาย 

ไปยงัศาล เพือใหผู้พิ้พากษาศาลสหรัฐไดล้งนาม 

สรุปขอ้แตกต่างในการขออนุญาตดกัฟังระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศไทย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ขนัตอนแรก เจา้หนา้ทีของรัฐทีตอ้งการดกัฟังตอ้งตรียมหลกัฐานเท่าทีมีอยู่เพือให้ศาล

เห็นว่าคดีดงักล่าวมีเหตุอนัควรเชือว่ามีการกระทาํความผดิจริง 

ขนัตอนทีสอง พนกังานอยัการจะตอ้งทาํการเตรียมสาํนวนของเจา้หน้าทีตาํรวจเพือยืน

ต่อศาลขอใชอ้าํนาจการดกัฟัง กรณีความผิดระดับสหรัฐ สาํนวนทียืนต่อศาลจะต้องได้รับการ

ตรวจสอบจากอยัการสูงสุดของสหรัฐ รองอยัการสูงสุด ช่วยอยัการสูงสุดแผนกคดีอาญาหรือผูที้

อยัการสูงสุดมอบหมาย ถา้เป็นความผดิระดบัมลรัฐก็ให้อยัการประจาํมลรัฐหรืออยัการประจาํเขต

ตรวจสอบ และ 

ขนัตอนทีสาม พนกังานอยัการก็จะยนืสาํนวนไปให้ศาลสหรัฐหรือศาลมลรัฐพิจารณา

อนุญาต ซึงจะเห็นไดว้่าเจา้หนา้ทีตาํรวจไม่มีอาํนาจในการยนืเพือขอหมายศาลโดยตรง และศาลจะ

อนุญาตไดแ้ต่ละครังไม่เกิน 30 วนั เท่านนั  

ประเทศไทย  

ผูข้ออนุญาตดกัฟัง คือ พนักงานสอบสวนโดยตอ้งแสดงหลกัฐานให้อยัการสูงสุด ผู ้

บญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี เชือว่ามีเหตุอนัควรเชือว่ามีการ

กระทาํความผดิจริง เพือใหไ้ดรั้บอนุมติั 

ผูอ้นุมัติให้ดักฟัง คือ อยัการสูงสุด ผูบ้ัญชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งได้รับ

มอบหมาย แลว้แต่กรณี และเมืออนุมติัแลว้จึงจะมีการยืนคาํขอฝ่ายขออนุญาตต่ออธิบดีผูพิ้พากษา

ศาลอาญาต่อไป 

ผูอ้นุญาตใหมี้การดกัฟัง คือ อธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญา ซึงศาลจะอนุญาตไดแ้ต่ละครัง

ไม่เกิน 90 วนั  
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ในประเทศเยอรมนีการใชม้าตรการดกัฟังทางโทรศพัทโ์ดยฝ่ายบริหารเพือความมนัคง

ของประเทศ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสหพนัธรัฐ มาตรา 10 จะกาํหนดให้คณะกรรมการ 

(Kommission) ซึงประกอบดว้ย ประธานหนึงคน ซึงมีคุณสมบติัสาํเร็จการศึกษาเป็นนักกฎหมาย

วิชาชีพ กล่าวคือ มีคุณสมบติัเป็นผูพิ้พากษา พนกังานอยัการ หรือทนายความก็ได ้และกรรมการอีก

สองคนร่วมเป็นคณะกรรมการซึงไดรั้บการแต่งตังจากคณะกรรมาธิการ (Gremiums) โดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐและอยู่ในวาระตามระยะเวลาของวาระการเป็น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยมีหลกัเกณฑว์่า การดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการชุดนีจะสินสุด

ลงเมือมีการแต่งตงัคณะกรรมการชุดใหม่ แต่ตอ้งไม่นานเกินกว่า 3 เดือน นบัแต่วนัสินสุดวาระของ

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร คณะกรรมการจะเป็นองค์กรกลางในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจตาม

มาตรการดงักล่าว โดยเจา้หนา้ทีมลรัฐในระดบัสูงสุดหรือรัฐมนตรีสหพนัธรัฐจะตอ้งแจง้การอนุมติั

การดักฟังทางโทรศพัท์ให้คณะกรรมาธิการ (Gremiums)170 ซึงประกอบดว้ยสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรซึงสภาแห่งสหพนัธรัฐแต่งตงั จาํนวน 5 คน  

คณะกรรมการ (Kommission) เป็นองคก์รทีมีอาํนาจในการวินิจฉยัดว้ยตนเองหรือเมือมี

คาํร้องเกียวกบัความจาํเป็น มลูเหตุ และการกาํหนดกฎเกณฑต่์าง ๆ ของการใชม้าตรการดกัฟังทาง

โทรศพัท ์หากคณะกรรมการวินิจฉัยว่า ไม่มีมูลหรือไม่มีความจาํเป็นในการใชม้าตรการดงักล่าว 

รัฐมนตรีสหพนัธรัฐผูมี้อาํนาจหน้าทีดงักล่าว ตอ้งยกเลิกการใช้มาตรการดงักล่าวโดยไม่ชกัช้า

คณะกรรมการชุดนีมีความเป็นอิสระในการทาํงานไม่อยูภ่ายใตก้ารสงัการใด ๆ และมีอาํนาจในการ

ออกระเบียบการทาํงานของตนเอง 

กระบวนการในการอนุญาตใหด้กัฟังทางโทรศพัทก์รณีฉุกเฉิน 

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การบญัญติัขนัตอนวิธีการดกัฟังทางโทรศพัท์กรณีฉุกเฉิน

หรือเร่งด่วนไวใ้น Omnibus Crime Control and Safe Streets Act 1968 หากเจา้หนา้ทีมีความจาํเป็น

ทีจะตอ้งใชม้าตรการดงักล่าว กรณีทีจะเกิดการกระทาํความผิดทางอาญาต่อชีวิตหรือร่างกาย หรือ

การสมคบกนักระทาํความผิดเกียวกบัความมนัคงของประเทศหรือองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ 

โดยกฎหมายฉบบัดงักล่าวจะอนุญาตใหเ้จา้หนา้ทีสามารถใชม้าตรการดกัฟังทางโทรศพัท์ไปก่อน

ล่วงหนา้ได ้แต่เจา้หนา้ทีจะตอ้งทาํเรืองขอหมายจากศาลตามระเบียบภายใน 48 ชวัโมงนับจากเวลา

ทีใช้มาตรการดักฟังดงักล่าว หากไม่ขอให้ศาลออกหมายภายในเวลาทีกาํหนด การดักฟังทาง

โทรศพัทที์ไดก้ระทาํไปแลว้ ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืน Omnibus Crime Control and Safe Streets Act 

                                                   
170 แนวทางในการยกร่างกฎหมายทีเกียวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุงกฎหมาย

อืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายงานผลการศึกษาวิจยั) (น.1).  เล่มเดิม. 
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1968 แต่มลรัฐต่าง ๆ สามารถบัญญัติกฎหมายมลรัฐของตนให้มีมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิ

ส่วนตวัของประชาชนสูงกว่านีได ้ตวัอยา่งเช่น ศาลมลรัฐนิวยอร์กมีวิธีแกไ้ขปัญหาการขออนุญาต

ใชม้าตรการดกัฟังทางโทรศพัท์กรณีฉุกเฉิน โดยทางศาลจะมีคาํสั งให้ใชม้าตรการดกัฟังไปก่อน 

และพิจารณาจากการใหก้ารของพนกังานอยัการเกียวกบัสาํนวนโดยวาจา แต่พนกังานอยัการจะตอ้ง

ทาํสาํนวนและคาํร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปให้ศาลภายใน 24 ชวัโมงนับแต่เวลาทีศาลออก

คาํสงั ดว้ยเหตุนี หมายชวัคราวในการดกัฟังทางโทรศพัทข์องศาลมลรัฐนิวยอร์กแต่ละครังจะมีอายุ

เพียง 24 ชวัโมง 

ประเทศเยอรมนีมีการบญัญติัการใชม้าตรการดกัฟังทางโทรศพัท์ในกรณีฉุกเฉินซึงมี

ความจาํเป็นอย่างเร่งด่วน เพือไดม้าซึงขอ้มูลสาํคญัในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา โดยบญัญติัใหพ้นกังานอยัการมีอาํนาจในการกาํหนดใหมี้การดกัฟังและบนัทึกเสียง แต่มีผล

เพียง 3 วนั เมือไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากศาล แต่หากศาลอนุญาตจะให้ไดไ้ม่เกิน 3 เดือน ต่อมา

หากมาตรการดงักล่าวไม่มีอยู่แลว้คาํสั งศาลก็จะตกไป ส่วนเอกสารทีไม่มีความจาํเป็นต้องใช้

ประโยชน์แลว้นนัตอ้งทาํลายภายใตก้ารดูแลของพนกังานอยัการ ทงันี ประเทศเยอรมนียงัไดมี้การ

บัญญัติมาตรการดังกล่าวเพือรักษาไว้ซึงความมั นคงของสหพันธรัฐไวใ้นกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญสหพนัธรัฐ มาตรา 10 ซึงให้อาํนาจรัฐมนตรีแห่งสหพนัธรัฐเป็นผูมี้อาํนาจในการ

กาํหนดให้ใชม้าตรการจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการสือสารไดก่้อนจะแจง้เรืองต่อคณะกรรมาธิการ 

โดยเฉพาะอยา่งยงิการรวบรวมข่าวสารต่าง ๆ ซึงเป็นขอ้เท็จจริงเกียวกบัอนัตรายต่าง ๆ ทีมีการติด

อาวุธในการโจมตีประเทศเยอรมนี 

ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า เพือการป้องกนัปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมทีมีลกัษณะ

เป็นองคก์รตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้ม

ชาติ พ.ศ. 2556 ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรบญัญติักฎหมายใหมี้อาํนาจในการดกัฟังในกรณี

ฉุกเฉินจาํเป็นเร่งด่วนเพิมเติมไปดว้ย  

4.1.2.2  มาตรการควบคุมการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ  

1)  การควบคุมก่อนการนาํเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษไปใช ้ 

ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้ม

ชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 17 กาํหนดให้พนักงานสอบสวนจะต้องไดรั้บอนุมติั อยัการสูงสุด ผู ้

บญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณีก่อน จากนันจึงมายืนคาํขอต่อ

อธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาพิจารณาอนุญาตและการจะมีคาํสั งอนุญาตหรือไม่นัน อธิบดีผูพิ้พากษา

DPU



148 

 

 
 

ศาลอาญาจะใช้ดุลพินิจพิจารณาจากพยานหลกัฐาน เหตุผลและความจาํเป็น ถือว่าเป็นการ

ตรวจสอบโดยอาํนาจศาล   

ตอ้งทาํความเขา้ใจก่อนว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในขันตอนการสอบสวน

ฟ้องร้องเป็นขันตอนทีรวบรวมพยานหลกัฐานต่าง ๆ ทีเกียวกบัคดีก่อนทีจะเขา้สู่กระบวนการ

พิจารณาคดีของศาล โดยการสอบสวนและการฟ้องร้องเป็นขนัตอนทีมีความสัมพนัธ์และเกียวขอ้ง

กันจนแยกจากกันไม่ได้โดยเด็ดขาดและปัญหาเรืองอ ํานาจสอบสวนเป็นปัญหาทีมีการ

วิพากษว์ิจารณ์กนัอยูต่ลอดมาในสังคมไทย ประเด็นทีไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้คือ ใครควรเป็นผูมี้

อาํนาจสอบสวน ควรจะเป็นของตาํรวจอย่างทีเป็นอยู่ในปัจจุบนัหรือควรเป็นของพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือควรเป็นของพนกังานอยัการ การแกไ้ขปัญหาเรืองการสอบสวนนนัตอ้งทาํความเขา้ใจ

ในเบืองตน้ว่า อาํนาจสอบสวนนนัเป็นอาํนาจทีมีความสาํคญัและมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนโดยตรง การสอบสวนจะเป็นกุญแจดอกแรกทีทาํให้กลไกในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาของรัฐเริมทาํงานและกลไกนีสามารถใหผ้ลร้ายแรงใหญ่หลวงแก่ประชาชนซึงอาจถูกลงโทษ

ในทางอาญาถึงขนัประหารชีวิตหรือถกูจาํคุก ดว้ยความสาํคญัอยา่งยงิของอาํนาจสอบสวนนีเองใน

ต่างประเทศทงัในประเทศทีใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอวห์รือคอมมอนลอวก์ารสอบสวนความผิด

อาญาส่วนใหญ่ดาํเนินการโดยตาํรวจภายใต้การกาํกบัดูแลอย่างใกลชิ้ดของอยัการไม่ว่าจะเป็น

ประเทศซีวิลลอวใ์นภาคพืนยโุรปหรือประเทศทีไดรั้บอิทธิพลจากซีวิลลอว ์เช่น ฝรั งเศส เยอรมนั 

ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ ญีปุ่น เกาหลี หรือประเทศทีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอว ์โดยในทาง

ปฏิบติัอยัการมกัจะไม่เขา้ไปสอบสวนในคดีทวั ๆ ไป แต่จะคอยใหค้าํปรึกษาถึงรูปคดีและแนวทาง

ในการรวบรวมพยานหลกัฐานตงัแต่เริมแรก อยา่งไรก็ตาม ในคดีทีมีความยุ่งยากซบัซอ้นหรือคดีที

มีผูก้ล่าวอา้งว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรม อยัการอาจเขา้ควบคุมการสอบสวนหรือทาํการสอบสวน

เสียเอง 

ในชนัสอบสวนฟ้องร้องตามระบบอยัการทีสมบูรณ์จะกาํหนดให้องค์กรอยัการเป็น

ผูรั้บผิดชอบดาํเนินคดีในชันสอบสวนฟ้องร้อง และให้ศาลเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินคดีในชัน

พิจารณาพิพากษา จึงถือว่าการสอบสวนฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียวกนัไม่อาจแบ่งแยกไดแ้ละ

ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบขององคก์รอยัการเท่านนั ทงัอยัการยงัมีอาํนาจสอบสวนคดีอาญาได้

อยา่งกวา้งขวางนอกจากการฟ้องร้องคดีอาญา โดยอยัการสามารถรับคาํร้องทุกขค์ากล่าวโทษไดเ้อง 

แลว้ดาํเนินการสอบสวนหรือเข้าควบคุมการสอบสวนของตาํรวจหรือสั งการแก่ตาํรวจตามที

เห็นสมควรได ้ ผูที้รับผดิชอบในการดาํเนินคดีอาญาในชนัเจา้พนกังานจึงเป็นองคก์รอยัการ ตาํรวจ

ซึงมีหนา้ทีเกียวกบัการสอบสวนคดีอาญาจึงเป็นเพียงเจา้พนกังานผูมี้หนา้ทีช่วยเหลืออยัการเท่านัน
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มิใช่เจา้พนักงานผูรั้บผิดชอบการสอบสวนคดีอาญา สําหรับประเทศไทยประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาได้แบ่งอาํนาจสอบสวนและอาํนาจฟ้องร้องออกจากกันเด็ดขาด โดยให้

พนกังานสอบสวนเป็นผูมี้อาํนาจสอบสวนคดีอาญาทงัปวง171 และหา้มมิใหพ้นักงานอยัการยืนฟ้อง

คดีต่อศาลโดยมิไดมี้การสอบสวนในความผิดนันก่อน172 และแมก้ฎหมายจะเปิดช่องให้พนักงาน

อยัการสามารถสงัใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินการสอบสวนเพิมเติมก็ตาม แต่การสอบสวนเพิมเติม

กระทาํโดยตาํรวจ  

การป้องกนัปราบปรามและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมทีมีลกัษณะพิเศษซึงอยู่ในความ

รับผดิชอบของเจา้หนา้ทีตาํรวจไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าใดนัก ทงันี สืบเนืองมาจาก

ปัญหาอุปสรรคหลายประการ กล่าวคือ173 

1.  การกาํหนดตาํแหน่งพนกังานสอบสวนให้เป็นผูจ้บการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย

ตาํรวจและผูมี้วุฒิการศึกษาสาขาหรือรัฐศาสตร์ ทาํให้ขาดผูมี้ความรู้ความสามารถ ทักษะความ

ชาํนาญเฉพาะดา้นทีเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร 

การบญัชี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.  ขาดพนักงานสอบสวนทีมีความรู้ความชํานาญในการสอบสวนอย่างแท้จริง

เนืองจากเจา้หนา้ทีตาํรวจทีทาํหนา้ทีดา้นสอบสวน ไดแ้ก่ พนกังานสอบสวน (สบ.1) และพนักงาน

สอบสวน (สบ. 2) ซึงมียศระหว่างร้อยตาํรวจตรีถึงพนัตาํรวจโทเท่านัน เมือพนักงานสอบสวน

เหล่านีไดรั้บการเลือนตาํแหน่งสูงขึนเป็นระดบัรองผูก้าํกบัการขึนไปแลว้ ก็จะตอ้งทาํหน้าทีดา้น

การบริหาร มิไดมี้หนา้ทีดา้นการสอบสวนแต่อยา่งใด การทีพนกังานสอบสวนสามารถโยกยา้ยสลบั

ไปมาระหว่างหน่วยงานในสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติไดท้าํให้ขาดความต่อเนืองในการทาํงานดา้น

การสอบสวนคดีเศรษฐกิจและขาดพนกังานสอบสวนทีมีความรู้ความชาํนาญและทกัษะเกียวกบัการ

สอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

3.  ภารกิจในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของเจา้หนา้ทีตาํรวจเป็นภารกิจที

กวา้งขวางและหลากหลายลาํพงัเพียงการควบคุมปัญหาอาชญากรรมพืนฐาน ซึงไดแ้ก่อาชญากรรม

ทีเกียวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย ์ชีวิต ร่างกาย และคดีเล็กน้อยอืน ๆ ก็มิอาจปฏิบัติได้อย่าง

สมัฤทธิผลเท่าทีควรทาํใหต้อ้งทุ่มเททรัพยากรไปกบัการดาํเนินการดงักล่าวส่วนการดาํเนินการกบั

อาชญากรรมพิเศษมิอาจกระทาํไดเ้ต็มที 

                                                   
171 ดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 
172 ดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 
173 การสอบสวนคดีพิเศษ : กลไกทีทาํให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพ (น.24 – 25). เล่มเดิม. 
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4.  การทีอาชญากรรมพิเศษเป็นอาชญากรรมทีมีผลประโยชน์เขา้มาเกียวอย่างมากมาย

มหาศาลประกอบกบัผูก้ระทาํความผิดเป็นผูมี้อิทธิพลหรือมีผูมี้อิทธิพลสนับสนุนอยู่เบืองหลงั จึง

ทาํให้มีการใช้อิทธิพลภายนอกไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลทางการเงินหรืออิทธิพลทางการเมืองเข้า

แทรกแซงการปฏิบติังานของเจา้หน้าทีตาํรวจ ส่งผลให้การอาํนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนถูก

บิดเบือนไป  

ดังนัน ในการขออนุญาตใช้การดักฟังทางโทรศัพท์และการได้มาซึงข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์จึงมีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะต้องให้ผูเ้ชียวชาญหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ 

นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การบญัชี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นตน้ เขา้ไปแสวงหาพยานหลกัฐานตงัแต่เริมตน้คดีโดยไม่ควรใหอ้าํนาจพนักงานสอบสวนทีไม่

มีหลักประกันความเป็นอิสระ เป็นกลางและมีความรู้ความเชียวชาญในด้านนันตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงและประเมินสถานการณ์แต่เพียงผูเ้ดียวและเสนอสาํนวนเพือได้รับอนุมติัจากอยัการ

สูงสุด ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี ในการยืนคาํขอฝ่ายเดียว

ต่ออธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญาเพืออนุญาตในการนาํเครืองมือดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ไปใช้

และใหพ้นกังานอยัการเป็นเพียงทีปรึกษา เพราะเป็นผูที้เสนอพยานหลกัฐานและมีประสบการณ์ใน

การดาํเนินคดีในศาล ทาํใหพ้นกังานสอบสวนรู้ว่าพยานแวดลอ้มเหล่านันเพียงพอให้ศาลพิพากษา

ลงโทษผูก้ระทาํผิดไดห้รือไม่ จึงมิใช่เป็นอาํนาจสอบสวนอิสระในลกัษณะเป็นการผกูขาดไวแ้ก่

พนกังานอยัการ 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน

กระบวนการยติุธรรมขาดความเชือมโยงและการบูรณาการร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิงการแบ่งแยก

อาํนาจสอบสวนฟ้องร้องออกจากกนัโดยเด็ดขาด ทาํใหข้าดความต่อเนืองเชือมโยงในการสงัคดีและ

การดาํเนินคดีอาญาในชนัศาลของพนักงานอยัการ ซึงเป็นสาเหตุประการหนึงทีทาํให้ศาลยกฟ้อง 

นอกจากนัน อาจเนืองมาจากพนักงานสอบสวนขาดความรู้ ความเชียวชาญในการดาํเนินการ

เกียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึงอาจวางรูปคดีผดิมาตงัแต่ตน้หรือพนกังานสอบสวนไม่ทราบ

ว่าในการดาํเนินคดีในศาลชนัตน้พยานหลกัฐานใดทีจาํเป็นหรือพนักงานอยัการขาดความรู้ ความ

เชียวชาญเกียวกับกระบวนการทางธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยีสมยัใหม่ รูปแบบวิธีการกระทาํ

ความผดิดงัทีปรากฏในสาํนวนการสอบสวนประกอบกบัผูก้ระทาํความผิดเป็นผูมี้อิทธิพลให้การ

สนับสนุนอยู่เบืองหลงัทาํให้มีการใชอิ้ทธิพลทางการเงิน อิทธิพลทางการเมืองเขา้แทรกแซงการ

ปฏิบติัหน้าทีของเจา้หน้าทีตาํรวจ ทาํให้วตัถุประสงค์ในการปราบปรามอาชญากรรมเพืออาํนวย

ความยติุธรรมแก่ประชาชนดอ้ยประสิทธิภาพ จึงควรกาํหนดให้พนักงานอยัการเขา้มามีส่วนร่วม
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ตงัแต่เริมตน้คดี เหตุผลทีสาํคญัประการหนึงในการกาํหนดใหอ้ยัการมาสอบสวนร่วมกบัพนักงาน

สอบสวนก็เพราะพนักงานอยัการมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามอาํนาจหน้าทีมากกว่า

พนกังานสอบสวน อนัเนืองมาจากระบบการบริหารงานบุคคลของตาํรวจค่อนขา้งอิงกบัการเมือง 

จึงอาจตกเป็นเครืองมือทางการเมืองไดโ้ดยง่าย แมพ้นกังานอยัการจะเป็นขา้ราชการอยูใ่นระบบการ

บงัคบับญัชาตามลาํดบัชนั ตอ้งฟังคาํสั งจากผูบ้งัคบับญัชา แต่ในทางปฏิบติัหน้าทีในทางอรรถคดี 

พนกังานอยัการไม่ผกูมดักบัหน่วยงานอืนและนักเมือง ทงันี เพือกาํหนดแนวทางการใชม้าตรการ

สืบสวนสอบสวนพิเศษ ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและประเมินสถานการณ์นันว่ามีความจาํเป็นและมี

สดัส่วนเหมาะสมหรือไม่ ในการนาํเครืองมือดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ไปใชใ้นการสืบสวน

สอบสวน แสวงหา รวบรวมพยานหลกัฐานและการวางรูปคดีซึงจะทาํให้การสอบสวนเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั  

2)  การควบคุมขณะใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ 

ในการปฏิบติังานของพนักงานสอบสวนในการสืบสวนสอบสวนหาพยานหลกัฐาน

จะตอ้งทาํอย่างไรบา้งนัน กฎหมายมิได้บญัญติัไวเ้ป็นขนัเป็นตอนอย่างแน่นอน เพียงแต่ไดใ้ห้

อาํนาจแก่เจา้พนักงานของรัฐผูมี้อาํนาจสืบสวนขอ้เท็จจริงเอาไวเ้ท่านัน กรณีดงักล่าวนีจึงเป็น

ดุลพินิจในการเริมทาํการสืบสวนสอบสวนหรือใชม้าตรการต่าง ๆ ของพนักงานสอบสวนในขณะ

ใดก็ย่อมทําได้ตามความประสงค์อย่างเหมาะสมและตามความจาํเป็นเนืองจากการสืบสวน

สอบสวนเป็นวิธีการเฉพาะเจา้พนักงานผูท้าํหน้าทีสืบสวนสอบสวนซึงเน้นหนักไปในด้านวิธี

ปฏิบัติมากกว่ากฎหมาย ในทางปฏิบัติแลว้เป็นเรืองยากในการควบคุมขณะการใช้เทคนิคการ

สืบสวนสอบสวนพิเศษ เพราะเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษเป็นวิธีการสืบสวนสอบสวนทาง

ลบัการดาํเนินงานจะรู้เพียงไม่กีคน วิธีการก็เปิดโอกาสใหเ้จา้หน้าทีแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิ

ชอบไดง่้าย และแมจ้ะบญัญติักฎหมายรัดกมุรอบคอบอยา่งไร ในการปฏิบติัการดงัทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้

ตอนตน้ว่าไม่สามารถกาํหนดขอบเขตและวิธีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยกฎหมายได ้ 

ดงันนั มาตรการควบคุมก่อนการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษจึงมีความจาํเป็น

และสาํคญัอยา่งยงิ โดยมีวตัถุประสงคส์าํคญั คือ  

1.  เพือป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของเจา้หนา้ที เช่น กรณีการใช ้

มาตรการดกัฟัง ขนัตอนการทาํงานเจา้หนา้ทีจะตอ้งทาํการสืบสวนทางลบั การดาํเนินงานจะรู้เพียง

ไม่กีคน เจา้หนา้ทีผูน้นัอาจเป็นผูค้วบคุมหรือรับรู้การกระทาํผิดของฝ่ายตรงขา้ม ซึงหากเจา้หน้าที

ไม่บอกผูบ้งัคบับญัชาหรือเพือนร่วมงานก็จะไดค่้าตอบแทนมหาศาล ดงันัน เงือนไขและโอกาส

ดงักล่าวหากปราศจากการควบคุมทีเขม้งวดแลว้ก็จะเป็นโอกาสให้เจา้หน้าทีแสวงหาประโยชน์ใน
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รูปแบบต่าง ๆ ไดง่้าย เช่น รับประโยชน์จากฝ่ายตรงขา้มเสียเอง ทาํลายขอ้มลู แจง้ผลการปฏิบติัการ

อนัเป็นเท็จว่าขอ้มลูทีไดม้าลม้เหลวซึงกรณีดงักล่าวสามารถทาํไดต้ลอดเวลา  

2.  เพือป้องกนัการกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนืองจากวิธีกาของ

เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษนนัถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอยู่แลว้ การใช้

อาํนาจของเจา้หนา้ทีจึงตอ้งมีมาตรการการตรวจสอบและกลนักรองการดาํเนินการอยา่งเคร่งครัด 

3)  การควบคุมภายหลงัการใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ  

เมือพนกังานสอบสวนไดด้าํเนินการตามทีไดรั้บอนุญาตแลว้จะตอ้งรายงานให้อธิบดี ผู ้

พิพากษาศาลอาญาทราบถึงผลการดาํเนินการดงักล่าว ซึงหากภายหลงัทีมีคาํสั งอนุญาตแลว้ปรากฏ

ขอ้เท็จจริงว่าเหตุผลความจาํเป็นไม่เป็นไปตามทีระบุหรือพฤติการณ์เปลียนแปลงไป อธิบดีผู ้

พิพากษาศาลอาญาอาจเปลียนแปลงคาํสงัอนุญาตหรือขยายระยะเวลาอนุญาตไดต้ามทีเห็นสมควร 

บรรดาข้อมูลทีได้มาซึงเอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารให้เก็บรักษาเฉพาะขอ้มูลข่าวสาร

เกียวกบัการกระทาํความผิดซึงไดรั้บอนุญาตจากศาลเท่านันและให้ใชป้ระโยชน์ในการสืบสวน 

หรือใชเ้ป็นพยานหลกัฐานเฉพาะในการดาํเนินคดีดงักล่าวเท่านัน ส่วนขอ้มูลข่าวสารอืนให้ทาํลาย

เสียทงัสิน ทงันี ตามขอ้บงัคบัของอยัการสูงสุดว่าดว้ยการเก็บรักษา การใชป้ระโยชน์และการทาํลาย

ขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม

ขา้มชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 17 ซึงผูเ้ขียนเห็นว่าไดมี้การกาํหนดวิธีปฏิบติัไวค่้อนขา้งรัดกุมแลว้ 

 

4.2  วิเคราะห์ขอบเขตการใช้อํานาจของรัฐในการสะกดรอยด้วยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronics Surveillance) 

การสะกดรอยด้วยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการเฝ้าติดตามโดยเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นมาตรการสาํคญัในการตรวจสอบพฤติกรรม กิจกรรม ขอ้มูล แผนการสมคบใน

การกระทาํความผดิร้ายแรงอืน ๆ ขององคก์รอาชญากรรมและรวบรวมพยานหลกัฐานในความผิด

ทางอาญาทีมีลกัษณะเป็นการกระทาํความผิดขา้มชาติทีสําคัญหรือเป็นการกระทาํขององค์กร

อาชญากรรมหรือความผิดทางอาญาทีมีความซับซ้อนซึงอาจมีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบ

เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน ความมนัคงของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ และเป็นการรุกรานพิเศษทีกระทบความสมดุลระหว่างการ

สืบสวนกิจกรรมของอาชญากรและสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เพือช่วยให้เจา้หน้าทีใชเ้ป็น

อาวุธในการป้องกนัและต่อสูก้บัองคก์รอาชญากรรม  
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ลกัษณะการทาํงานของเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์สามารถแยกพิจารณาได้174 ดงันี 

1.  การเฝ้าระวงัติดตามดว้ยเสียง (Audio Surveillance) ไดแ้ก่  

1)  การดกัฟังโทรศพัท ์(Phone-Tapping/ Wiretapping) ซึงไดอ้ธิบายแลว้ 

2)  การสือสารผา่นระบบ Internet (Voice Over Internet Protocol (VOIP) หรือ  

VoIP-Voice Over IP175 หมายถึง การส่งเสียงบนเครือข่ายไอพี หรือทีเรียกกนัว่า “VoIP Gateway”

เป็นระบบทีแปลงสญัญาณเสียงในรูปของสญัญาณไฟฟ้ามาเปลียนเป็นสญัญาณ นอกจากนี VoIP ยงั

เป็นการส่งขอ้มลูเสียงแบบ 2 ทางบนระบบเครือข่าย แบบ Packet-Switched IP Network ซึงขอ้มูลนี

จะถกูส่งผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาธารณะเพือสือสารระหว่าง VoIP ดว้ยกนั โดยทียงัคงความเป็น

ส่วนตวัไวไ้ด ้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ  

1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยงัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC to PC)  

2. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยงัโทรศพัทพื์นฐาน (PC to Phone) 

3. โทรศพัทก์บัโทรศพัท ์(Telephony) 

3.1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยงัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC to PC) คือ PC มีการ

ติดตงั Sound Card และไมโครโฟน ทีเชือมต่อยูก่บัเครือข่าย IP การประยกุตใ์ช ้PC และ IP-Enabled 

Telephones สามารถสือสารกันได้แบบจุดต่อจุด หรือแบบจุดต่อหลายจุดโดยอาศยั Software 

ทางดา้น IP Telephony  

3.2 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยงัโทรศพัท์พืนฐาน (PC to Phone) คือการเชือม

เครือข่ายโทรศพัทเ์ขา้กบัเครือข่าย IP ทาํไดโ้ดยอาศยั Voice Trunks ทีสนับสนุน Voice Packet ทาํ

ใหส้ามารถใช ้PC ติดต่อกบัโทรศพัทร์ะบบปรกติได ้

3.3 โทรศพัท์กับโทรศพัท์ (Telephony) เป็นการใชโ้ทรศพัท์ธรรมดาติดต่อกับ 

โทรศพัท์ธรรมดาแต่ในกรณีนีจริงๆแลว้ประกอบดว้ยขนัตอนการส่งเสียงบนเครือข่าย แพ็กเก็ต

ประเภทต่าง ๆ ซึงทงัหมดติดต่อกนัระหว่างชุมสายโทรศพัท ์(PSTN) การติดต่อกบั PSTN หรือการ

ใชโ้ทรศพัทร่์วมกบัเครือข่ายขอ้มลูจาํเป็นตอ้งใช ้Gateway 

                                                   
174 From Current practices in electronic surveillance in the investigation of serious and organized 

crime (p.2),  by  UN Office on Drugs and Crime,  2009, United Nations New York. 
175 ปริยาภทัร มะย.ิ (2556). การสือสารด้วยระบบ Voice Over IP. สืบคน้ 7 ตุลาคม 2558, จาก 

www.et.prm.chula.ac.th           
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3)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาํหรับการดกัฟังการสนทนา (Listening Devices)176 

ไดแ้ก่ 

(ก) เครืองดกัฟังขนาดจิวไร้สาย ระบบ FM และ UMF ซึงสามารถส่งสัญญาณ

ไดไ้กลถึง 300 เมตร โดยนาํไปวางทีใดก็ได ้เครืองจะส่งสญัญาณไปยงัเครืองรับ 

(ข) เครืองบนัทึกโทรศพัทอ์ตัโนมติั สามารถบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัทไ์ด้

นานถึง 12 ชวัโมง ต่อเทปธรรมดาหนึงมว้น เครืองจะทาํงานอตัโนมติั เมือมีสัญญาณโทรเขา้หรือ

โทรออกและหยดุทาํงานเมือวางสาย สามารถติดตงัและเดินสายนาํไปซ่อนในทีลบัตาคน 

(ค) เครืองดักฟังข้ามประเทศ สามารถโทรเข้าไปฟังเสียงภายในบ้านได ้

แมก้ระทงัขณะทีอยูต่่างประเทศ โดยเสียบเครืองเครืองเขา้กบัปลกัโทรศพัท์ แลว้โทรเขา้บา้นครัง

แรกแลว้วางหู เมือไดย้ินสัญญาณครังแรกต่อไปในช่วง 12-120 วินาทีจากการโทรครัง โทรครังที

สองรอสญัญาณ BEEP แลว้กดเลข 5 เครืองจะทาํงานโดยสามารถฟังได ้5 นาที 

(ง) เครืองบนัทึกเทป  Visual Analogue Scale (VAS) เครืองจะบนัทึกเวลามี

เสียง และหยุดบนัทึกอตัโนมติัในเวลาไม่มีเสียงพูด เป็นการประหยดัเนือทีของมว้นเทป เหมาะ

สาํหรับงานสืบสวนต่าง ๆ 

(จ) เครืองเปลียนเสียงโทรศพัท์ สามารถเปลียนเสียงผูช้ายให้เป็นเสียงผูห้ญิง 

และสามารถเปลียนเสียงผหูญิงใหเ้ป็นเสียงผูช้ายได ้สามารถเปลียนเสียงไดถึ้ง 16 รูปแบบ 

(ฉ) เครืองดกัฟังโทรศพัท ์เป็นปลกัเสียบเขา้กบัปลกัโทรศพัท์ทวัไป เพียงแค่นาํ

สายโทรศพัทม์าเสียบก็สามารถฟังคู่สนทนาไดท้งัสองทาง สามารถฟังไดท้างวิทย ุFM 

(ช) เครืองดกัฟังขา้มกาํแพง โดยนาํไมโครโฟนไปแนบกาํแพงหอ้งทีตอ้งการดกั

ฟัง ซึงความหนาของกาํแพงตอ้งหนาไม่เกิน 6 นิว เพือฟังการสนทนาของอีกหอ้งหนึงได ้

(ซ) เครืองดกัฟังเครืองคิดเลข เครืองดกัฟังประเภทนีสามารถส่งสญัญาณไดไ้กล

มากถึง 300 เมตร 

(ฌ) เครืองดกัฟังโทรศพัทมื์อถือ ระบบ 800 MHz และ 900MHz สามารถดกัฟัง

โทรศพัทมื์อถือได ้สาํหรับเครืองทีอยูห่่างถึง 10 กิโลเมตร 

(ญ) การใช้เครืองดกัรับสัญญาณเสียงโดยการติดตงักับเจา้หน้าทีอาํพรางหรือ

สายลบั ในกรณีทีมีการล่อซือ เพีอทราบขอ้ความทีมีการติดต่อซือขายและสถานการณ์ทีจะเกิดขึน

เป็นการควบคุมสถานการณ์ใหอ้ยูใ่นความปลอดภยัมากทีสุด 

                                                   
176 การคุ้มครองสิทธิส่วนบคุคลจากการดกัฟังทางโทรศัพท์ (น. 23-27).  เล่มเดิม.  
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(ฎ) การใชเ้ครืองดกัรับสัญญาณเสียงโดยการติดตังในบ้าน รถยนต์ของผูต้อ้ง

สงสยัเพือดกัรับขอ้ความทีมีการพดูคุย ซึงวิธีนีเป็นส่วนหนึงของการขออนุญาตดกัฟัง 

(ฏ) การใชเ้ครืองดกัรับสัญญาณเสียงระยะไกล (เครืองดูดเสียง) จะมีลกัษณะ

คลา้ยกบัจานรับสญัญาณดาวเทียมแต่มีขนาดเลก็กว่าประมาณ 1 ฟุต เครืองมือนีสามารถใชไ้ดโ้ดย

ไม่ตอ้งอยูใ่กลชิ้ดกบัผูต้อ้งสงสยั แต่ระยะทางจะไม่ไกลมาก เนืองจากสภาพแวดลอ้มของการดกัรับ

สญัญาณอาจมีคลืนเสียงประเภทอืนแทรกทาํใหไ้ม่อาจรับขอ้ความไดช้ดัเจนเพียงพอ 

(ฐ) เครืองรับสัญญาณเสียงประเภททีผ่านตวักลาง (กาํแพง ฝาพนังห้อง) เป็น

อุปกรณ์อีกชนิดหนึง หากผูต้อ้งสงสยัเขา้ไปพกัอาศยัในโรงแรม เจา้หนา้ทีก็เปิดหอ้งพกัทีติดกนัโดย

การใชเ้ครืองมือนีแนบกับผนังห้อง ซึงเครืองมือนีจะดูดเสียงในการพูดคุยกนัในห้องพกัไดอ้ย่าง

ชดัเจน 

2.  การเฝ้าระวงัติดตามดว้ยภาพ (Visual Surveillance) ไดแ้ก่ 

1) อุปกรณ์การเฝ้าติดตามดว้ยวิดีโอทีสามารถซ่อนได ้(Hidden Video Surveillance 

Devices) คือ กลอ้งวงจรปิดซ่อนในฐานโคมไฟ มีเครืองส่งภาพ เป็นวีดีโอไร้สายในตวั สามารถเห็น

ภาพในจอมอนิเตอร์ดว้ยระบบ Infrarad และเห็นภาพในทีมืดได ้

2) ระบบวิดีโอในรถยนต ์(In-Car Video Systems) คือ การใชว้ีดีโอในการสะกดรอย

ติดตาม โดยบนัทึกภาพเหตุการณ์ในการติดต่อกบักลุ่มบุคคลทีมีการสะกดรอยแลว้มีการไปติดต่อ

กบับุคคลอืน ซึงสามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในศาลได ้

3) กล้องแบบพกพาทีเรียกว่า (Body-Worn Video - BWV) ระบบจะบันทึก

เหตุการณ์ หลกัฐาน ทีเกิดเหตุอาชญากรรมดว้ยกลอ้งวิดีโอซึงมกัจะติดบริเวณดา้นหนา้ของเสือ  

4) การถ่ายภาพความร้อน / อินฟาเรดมองไปขา้งหน้า (Thermal Imaging/Forward 

Looking Infrared) เช่น กลอ้งส่องในทีมืดระบบอินฟาเรด สามารถเห็นภาพในเวลากลางคืนไดส้ว่าง

เหมือนตอนกลางวนั โดยกลอ้งจะส่งแสงอินฟาเรดทีมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่าออกไปสะทอ้นกบัวตัถุ

ซึงอยูใ่นทีมืด แสงนนัจะสะทอ้นกลบัมายงัเครืองจบัแสงอินฟาเรด ซึงจะทาํใหม้องเห็นภาพ 

5) กลอ้งวงจรปิดหรือ CCTV ย่อมาจาก Closed-Circuit Television ทีแปลว่า 

โทรทศัน์วงจรปิด คือ มีการใชก้ลอ้งวิดีโอ ส่งสญัญาณไปยงัชุดจอภาพ ในสถานทีเฉพาะซึงอาจจะมี

เจา้หน้าทีคอยควบคุมอยู่ (Surveillance Camera คือ กลอ้งเฝ้าระวงั) ซึงต่างจากการออกอากาศ

โทรทศัน์ กล่าวคือ สัญญาณภาพจะถูกส่งไปสถานทีเฉพาะเท่านัน จะไม่ถูกส่งออกไปสาธารณะ 

การใชก้ลอ้งถ่ายวีดีโอวงจรปิด ซึงมกัจะใชใ้นสถานทีซึงมีการติดต่อของกลุ่มบุคคลทีมีการติดต่อ

โดยเจ้าหน้าทีต้องทราบถึงสถานทีใดทีมีการติดต่อและสามารถใช้เครืองมือติดตัง เพือบันทึก
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เหตุการณ์ได ้หรือในบางครังก็อาศยับริษทั ห้างร้าน ต่างๆ ติดตงักลอ้งถ่ายวีดีโอวงจรปิด โดยการ

ประสานก่อนทีจะดาํเนินการ เป็นตน้ 

3.  การเฝ้าระวงัดว้ยการติดตามตาํแหน่ง (Tracking Surveillance) ไดแ้ก่ 

1)  ระบบกาํหนดตาํแหน่งโลก (Global Positioning Systems - GPS)/ดาวเทียม 

(Transponders) เป็นอุปกรณ์ติดตามรถหรือบุคคลทีกาํลงัเคลือนทีดว้ยระบบ GPS เพือตรวจสอบ

และติดตามตาํแหน่งของบุคคล  สถานทีขอ้มูลจะบันทึกไวใ้นหน่วยติดตามหรืออาจถูกส่งไปยงั

ฐานขอ้มูลโดยใชโ้ทรศพัท์มือถือ (General Packet Radio Service - GPRS) หรือ (Short Message 

Service - SMS) วิทยหุรือโมเด็มดาวเทียมซึงจะช่วยใหท้ราบถึงสถานที เช่น 

(ก)  เครืองติดตามการเคลือนทีของสิงของหรือยานพาหนะ ซึงต้องมีการใช้

รถยนต ์หรือศนูยรั์บสญัญาณ โดยมีผูค้วบคุมการปฏิบติัการถ่ายทอดคาํสั งให้ผูป้ฏิบติัการสืบสวน

สะกดรอยติดตามไดโ้ดยไม่เป็นทีตอ้งสงสยั  

(ข)  การใช้เครืองถ่ายภาพจากดาวเทียม เช่น การถ่ายภาพจากดาวเทียมเพือ

ตรวจจบัพืนทีโดยอาศยัเทคโนโลยใีนการวิเคราะห์ภาพถ่ายทีเกิดขึนแลว้มาคาํนวณหาค่าเสน้รุ้ง เสน้

แวง เพือกาํหนดจุดเป้าหมาย  

2)  การติดตามสัญญาณโทรศพัท์มือถือ (Cellphone Surveillance) โดยอุปกรณ์การ

ปลอมเป็นเสาสัญญาณหรือเรียกว่า IMSI-catcher (International Mobile Subscriber Identity)177 รัฐ

สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูพิกดัตาํแหน่งไดโ้ดยตรง อยา่งเช่น ใชอุ้ปกรณ์เสาสัญญาณแบบพกพาที

ปลอมตวัเป็นเสาสัญญาณจริง เพือ "หลอกดกัจบั" ให้โทรศพัท์มือถือของผูใ้ชเ้ขา้มาเชือมต่อ แลว้

ตรวจหาการอยูใ่นสถานทีหนึงของผูใ้ชเ้หล่านี และ/หรือสืบความลบัจากการติดต่อสือสารของผูใ้ช้

ดงักล่าว การใช้งานต้องนําอุปกรณ์ IMSI-catcher ไปยงัตาํแหน่งทีกาํหนด เพือทีจะค้นหาหรือ

ตรวจสอบอุปกรณ์ในตาํแหน่งทีตงันนั  

 3) เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID - Radio Frequency Identification Devices)178  

เป็นระบบทีนาํคลืนวิทยมุาเป็นคลืนพาห์ในการสือสัญญาณขอ้มูลแบบไร้สาย (Wireless) ระหว่าง

                                                   
177 โครงการของมูลนิธิพรมแดนอิเลก็ทรอนิกส์. เรือง “Surveillance Self-Defense  (การป้องกัน

ตวัเองจากการถกูสอดส่อง),” สืบคน้ 7 ตุลาคม 2558, จาก  https://ssd.eff.org/th/module/ปัญหาเกียวกบั

โทรศพัทมื์อถือ 
178 จาก  แนวทางการพัฒนา RF-ID สําหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ (รายงานผลการศึกษา),  

โดย  ศูนยเ์ทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2549,  กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ. 
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อุปกรณ์สองชนิด คือ ป้ายอิเลก็ทรอนิกส์หรือป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์ (Tags) และเครืองอ่านขอ้มูล 

(Interrogator) โดยการนาํขอ้มลูทีตอ้งการส่งมาทาํการผสมสญัญาณ (Modulation) กบัคลืนวิทยแุลว้

ส่งออกผา่นทางสายอากาศของเครืองอ่านสญัญาณ การติดแท็ก RFID ดงักล่าวจะสามารถตรวจพบ

ไดด้ว้ยอุปกรณ์ตรวจหาแท็กของเจา้หน้าทีรัฐและอาจมีการใชส้ัญญาณจากดาวเทียมเขา้มาร่วมใช้

งานเพือการระบุตาํแหน่งรถยนต ์ในการติดตามเสน้ทางการวิงของรถยนตซึ์งอาจถกูนาํไปใชใ้นการ

กระทาํผิดกฎหมายหรือติดตามตัวบุคคล (Individual Tracking and Profiling) เพือนําตัวมา

ดาํเนินคดี  

4)  เทคโนโลยีสารสนเทศไบโอเมตริกซ์179 (Biometric Information Technology) 

เป็นการผสมผสานกนัระหว่างเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทยก์ับเทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนั โดยการตรวจวดัคุณลกัษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และ

ลกัษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) ทีเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใชร้ะบุตวับุคคลนัน ๆ 

แลว้นาํสิงเหล่านนัมาเปรียบเทียบกบัคุณลกัษณะทีไดมี้การบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูลเพือใชแ้ยกแยะ

บุคคลนันจากบุคคลอืน หรือทีเรียกว่าขอ้มูลทางไบโอเมตริกซ์ เช่น จากลายนิวมือ (Fingerprint) 

ลกัษณะใบหนา้ (Facail Recognition) จอตา (Iris) ม่านตา (Retina) ลกัษณะใบหู (Ear Shape)รูปทรง

ของฝ่ามือ (Hand Geometry) เสียงพดู (Voice Recognition) ลายมือ (Signature) เป็นตน้ เพือระบุตวั

อาชญากรและเป็นแหล่งขอ้มลูประวติัการทาํความผดิ 

4.  การเฝ้าระวงัติดตามขอ้มลู (Data Surveillance) ไดแ้ก่ 

1)  การเฝ้าระวงัคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ต (Computer/Internet) คือ การเฝ้าระวงั

ติดตามกิจกรรมของคอมพิวเตอร์ ขอ้มลูจราจรคอมพิวเตอร์ ขอ้มลูทีเก็บไวใ้นฮาร์ดดิสหรือขอ้มูลที

ถกูส่งผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเช่น อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมทีจะ

จดัเก็บโดยอตัโนมติัและติดตามขอ้มลูการใชง้านในชีวิตประจาํวนั การเฝ้าระวงัดงักล่าวจะช่วยให้

รัฐและหน่วยงานอืน ๆ ตรวจสอบภยัคุกคามและและกิจกรรมทางอาชญากรรม  

2)  การเฝ้าระวงัโทรศพัท์มือถือ (Mobile Phones) คือ การเฝ้าระวงัการสนทนาทาง

โทรศพัท์, การติดตามสถานทีตงัและการตรวจสอบข้อมูลของโทรศพัท์ เดิมก่อนทีจะมีการนํา

โทรศัพท์มือถือมาใช้มักนิยมการกรีดสายโทรศพัท์ผ่านทางวิธีการทีเรียกว่าดักฟังโทรศัพท ์

(Wiretapping) แต่การดกัฟังโทรศพัท์ในขณะนีไดรั้บการแทนทีดว้ยซอฟแวร์ของผูใ้ห้บริการที

สามารถตรวจสอบโทรศพัทมื์อถือของผูใ้ชบ้ริการเพือหาเบาะแสของกิจกรรมทีผดิกฎหมายมากขึน 

                                                   
179 เทคโนโลยสีารสนเทศไบโอเมตริกซ์. (2552). สืบคน้ 7 ตุลาคม 2558   จาก   

http://wanvisaung.exteen.com/biometric 
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3)  การตรวจสอบการกดแป้นพิมพ ์(Keystroke Monitoring) คือ โปรแกรมทีใชใ้น 

การตรวจจบัการพิมพ ์(Keystroke Spy Software - Keylogger) โดยโปรแกรมนีจดัอยู่ในหมวดหมู่

ของ Hacker Tools/Infiltrate สามารถบนัทึกไดทุ้ก ๆ กิจกรรมทีเรากระทาํไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลใน 

Clipboard หรือ Password ทีใชใ้นการ Login ต่าง ๆ ในโปรแกรมสนทนา อย่างเช่น MSN, AOL, 

ICQ, AIM, Gtalk, Skype ฯลฯ รวมไปถึงขอ้มลูการเขา้ใชง้านเวบ็ไซตผ์า่นเบราร์เซอร์ทุกตวั ทงั IE, 

Firefox, Chrome, Opera, Maxthon, Safari เป็นตน้ หรือ Social อย่าง Facebook, Hi5, Twitter, 

Google Plus และ ขอ้ความแชทต่าง ๆ ทีเราพิมพล์งไป สามารถบนัทึก Keystroke ในทุก ๆ กิจกรรม

ทีเรากระทาํ ทงัขอ้มลูส่วนตวั ชือ, รหสัผา่น, วนัที, เวลา, โปรแกรมทีใชด้าํเนินการ ฯลฯ โปรแกรม

จะทาํการโอนถ่ายขอ้มลู Log File ไปยงัอุปกรณ์แบบอตัโนมติัทนัทีและไม่แสดงหน้าต่างแจง้เตือน

ใด ๆ ทงัสิน ซึงสามารถนาํไปโจรกรรมขอ้มลู กล่าวคือ ใชข้โมยขอ้มูลทางการเงิน, ทรัพยสิ์นมีค่า, 

รหสัผา่น, ทาํลายขอ้มลูส่วนตวั หรือรุกลาํความเป็นส่วนตวัของผูอื้นโดยโปรแกรมจะไม่สร้างความ

เชือมโยงใด ๆ ในระบบไฟลจึ์งไม่สามารถจะไปคน้หาหรือลบไดจ้าก Programs Files/Add Remove 

Programs หรือ Uninstaller Tools และจะไม่ถกูตรวจสอบจาก Anti-Virus หรือ Firewall เพราะเป็น

โปรแกรมออกแบบมาใหใ้ชง้านอยา่งถกูตอ้ง  

การสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  จะตอ้งทาํคาํร้อง

ขอ (Application) เป็นลายลกัษณ์อกัษร คาํร้องขอนีไดก้าํหนดไวใ้น 18 USC มาตรา 2518 เป็นการ

ร้องขอต่อศาลในการออกคําสั งอนุญาตให้มีการดักฟังเกียวกับถ้อยคาํพูด ทางสายหรือการ

ติดต่อสือสารทางโทรคมนาคม โดยอยัการเจ้าหน้าทีผูบ้ังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าทีสืบสวน

สอบสวน ตอ้งสาบานและอธิบายต่อศาลทีมีเขตอาํนาจ ตอ้งไม่เป็นคดีมโนสาเร่หรือคดีมีทุนทรัพย์

หรือโทษเล็กน้อย โดยระบุประเภทการติดต่อสือสาร ความผิดทีร้องขอไดต้ามกฎหมาย สถานที 

บุคคล จุดมุ่งหมาย เพือป้องกนัการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์จากเจา้หน้าทีโดยมิชอบ

และมีการยนืยนัว่า การสืบสวนปกติไดก้ระทาํแลว้แต่ลม้เหลวหรือมีความเสียงอนัตรายอย่างมาก

พร้อมกบัคาํใหก้ารทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และศาลจะอนุญาตไดไ้ม่เกินกว่า 30 วนัจากวนัทีเริมตน้

ดกัฟังหรือวนัทีไดรั้บคาํสงัใหเ้ขา้ไปดาํเนินการดกัฟัง180 

กรณีทีเป็นการสะกดรอยด้วยวิ ดีโอ181 ซึงเป็นการใช้โทรทัศน์วงจรปิด (Video 

Surveillance-Use of Closed-Circuit-CCTV) Title III แห่ง The Omnibus Crime Control and Safe 

                                                   
180 เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (น.220-221). เล่มเดิม. 
181  Criminal Resource Manaual 32, Video Surveillance-Use of Closed-Circuit Television (CCTV). 

Op.cit 
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Streets Act. ไดมี้การแกไ้ขเพิมเติมมาตรา 605 แห่ง The Federal Communications Act โดยบญัญติั

ใหอ้าํนาจเจา้พนกังานผูมี้หนา้ทีในการบงัคบัใชก้ฎหมายใชเ้ครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบสวน

คดีตามทีระบุไวเ้ท่านนั ซึงไม่ครอบคลุม Title III เพือปฏิบติัการสะกดรอยดว้ยภาพของบุคคลหรือ

สถานทีทีถกูควบคุม การสะกดรอยดว้ยวีดีโอจึงถูกจาํกดัดว้ยบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิมเติม

ฉบบัที 4 กล่าวคือ เมือมีเหตุทีคาดหมายความเป็นส่วนตวัได ้การร้องขอหมายคน้ควรมีความชดัเจน

เพือสะกดรอยดว้ยวดีีโอและตอ้งอยูภ่ายใตบ้ทบญัญติัรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิมเติมฉบบัที 4 แสดงเหตุ

เป็นทีน่าเชือว่าจะไดพ้ยานหลกัฐานของอาชญากรรมโดยมีรายละเอียดว่าวิธีการสืบสวนไดพ้ยายาม

แลว้และลม้เหลวหรือไม่ประสบผลสาํเร็จหรือเป็นอนัตรายเกินไปและยนืยนัว่าการสะกดรอยจะใช้

เท่าทีจาํเป็นเพือผลสาํเร็จตามคาํสั งและการอนุญาตไม่ควรเกิน 30 วนันับแต่วนัทีออกคาํสั ง แต่ใน

กรณีทีจาํเป็นสามารถขยายระยะเวลาไดอี้ก 30 วนั 

ส่วนรูปแบบของ UNDCP เป็นการติดตามดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์เพือดักรับ

สญัญาณการเคลือนไหวของยานพาหนะ บุคคล หรือสิงของอืนใดการใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ได้

ถูกก ําหนดขอบเขตในคดีอาชญากรรมร้ายแรงซึงการสะกดรอยด้วยวิธีธรรมดาไม่สามารถ

ดาํเนินการไดเ้นืองจากมีการป้องกนัการสะกดรอยจากเจา้หน้าทีหรืออาชญากรรู้ตวัว่าตนถูกสะกด

รอยจากเจา้หนา้ที เป็นตน้ การอนุญาตสาํหรับการติดตามดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวให้

เจ้าหน้าทีระดบัอาวุโสผูมี้ประสบการณ์มีความเหมาะสมดาํเนินการร้องขอเพือจาํกัดสิทธิและ

เสรีภาพประเมินความเสียง ความปลอดภยัของเทคนิค การใชอุ้ปกรณ์ทีเหมาะสมและบุคคลทีมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมการดาํเนินการตามเป้าหมายและแบบแผนในการปฏิบติัการอย่าง

เคร่งครัด182  

เมือศึกษาพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรม

ขา้มชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 21 ว่าด้วยการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 

Surveillance) บัญญัติว่า “พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าทีอาจใช้เครืองมือสือสาร

โทรคมนาคม เครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือดว้ยวิธีการอืนใด เฉพาะในการสะกดรอยผูต้อ้งสงสัยว่า

กระทาํความผดิหรือจะกระทาํความผดิฐานมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ เพือสืบสวน 

จบักุม แสวงหาและรวบรวมพยานหลกัฐาน ทงันี ตามขอ้บงัคบัทีอยัการสูงสุดกาํหนด” ประกอบกบั

ขอ้บังคับของอยัการสูงสุด ว่าด้วยการสะกดรอยผูต้ ้องสงสัย  ตามพระราชบัญญัติป้องกนัและ

ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 21 หมวด 3 ว่าดว้ยการ

                                                   
182 United Nation International Drug Control Program, Model Drug Enforcement Policy and 

Suggested Training Materials for MOU Countries, Surveillance, No29/2000, ( p.20).  
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ดาํเนินการ ขอ้ 10 “การใชเ้ครืองมือสือสารโทรคมนาคม เครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือวิธีการสะกด

รอยให้ผูไ้ด้รับอนุญาตใช้เท่าทีจ ําเป็น เพือประโยชน์ในการสะกดรอย” แล้ว ผูเ้ขียนเห็นว่า

พระราชบญัญติัฯ ประกอบกบัขอ้บงัคบัของอยัการสูงสุดฯ ดงักล่าวยงัมีความแตกต่างกบัการสะกด

รอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศสหรัฐอเมริกาอยูม่าก กล่าวคือ   

ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรองการใช้มาตรการเฝ้าติดตามโดยใช้

เครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์หรือการเฝ้าระวงัดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ไวค่้อนขา้งครอบคลุมสือทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภท โดยจะออกเป็นมาตรการทางกฎหมายเกียวกบั Electronic Surveillance 

หรือมาตรการบงัคบัทีใชก้บัสือทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เพือให้ความสามารถของเจา้หน้าที

ในการเข้าถึงการกระทาํความผิดมีมากยิงขึน และเนืองจากการเฝ้าติดตามโดยใช้เครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์หรือการเฝ้าระวงัดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นการรุกรานพิเศษจึงตอ้งอยูใ่นความ

ควบคุมการใชอ้าํนาจทางศาล ดงันนั การใชเ้ครืองมือดงักล่าวผูด้าํเนินการสืบสวนจาํเป็นตอ้งแสดง

ในคาํร้องขอจนเป็นทีพอใจแก่ศาลว่าเทคนิคการสืบสวนปกติธรรมดาไดมี้การพยายามแลว้และ

ลม้เหลวทาํให้ไร้ผลหรือได้รับอนัตรายในการสืบสวนเป็นการเฉพาะ ทังนี เพือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกินความจําเป็น  แต่เมือพิจารณา

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 

ประกอบกบั ขอ้บงัคบัของอยัการสูงสุด ว่าดว้ยการสะกดรอยผูต้อ้งสงสยั ตาพระราชบญัญติัป้องกนั

และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 21  

ขอ้ 4 ในขอ้บงัคบันี “ผูมี้อาํนาจอนุญาต” หมายความว่า อยัการสูงสุด หรือผูบ้ญัชาการ

ตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี  

หมวด 1 การขออนุญาต ขอ้ 7 การขออนุญาตเป็นผูมี้อาํนาจในการสะกดรอย ให้ผูข้อ

อนุญาตทาํเป็นหนงัสือเสนอต่อผูมี้อาํนาจอนุญาต โดยระบุเหตุผลความจาํเป็นเพือสืบสวน จบักุม 

แสวงหาและรวบรวมพยานหลกัฐานรวมทงัระบุเครืองมือ อุปกรณ์ วิธีการ และระยะเวลาในการ

ดาํเนินการพร้อมรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  

และในหมวด 3 ว่าดว้ยการดาํเนินการ ขอ้ 10 “การใชเ้ครืองมือสือสารโทรคมนาคม 

เครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือวิธีการสะกดรอยให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตใชเ้ท่าทีจาํเป็น เพือประโยชน์ใน

การสะกดรอย” แลว้ พบว่า การใชเ้ครืองมือดงักล่าวเป็นไปเพือทราบความเคลือนไหวขององค์กร

อาชญากรรมหรือความผิดทางอาญาทีมีลกัษณะเป็นการกระทาํความผิดข้ามชาติทีสําคัญหรือ

ความผดิทางอาญาทีมีความซบัซอ้นซึงอาจมีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

อนัดีของประชาชน ความมนัคงของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจของ
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ประเทศ ฯลฯ เป็นเพียงเครืองมือสนบัสนุนประกอบการสะกดรอยดว้ยวิธีการธรรมดาเท่านนั ไม่ทาํ

ใหไ้ดพ้ยานหลกัฐานแต่อยา่งใด อีกทงัมิไดก้าํหนดขอบเขตการใชเ้ครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ในการ

สะกดรอยหรือเฝ้าติดตามไวอ้ยา่งชดัเจนว่า พนกังานสอบสวนหรือพนกังานเจา้หน้าทีผูมี้อาํนาจใน

การใชเ้ครืองมืออิเล็กทรอนิกส์จากอยัการสูงสุด หรือผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้งไดรั้บ

มอบหมาย แลว้แต่กรณี สามารถดาํเนินการสะกดรอยติดตามดว้ยเสียง (Audio Surveillance), การ

สะกดรอยติดตามดว้ยภาพ (Visual Surveillance), การสะกดรอยดว้ยการติดตามตาํแหน่ง (Tracking 

Surveillance) หรือการสะกดรอยติดตามขอ้มลู (Data Surveillance) ไดแ้ค่ไหน อยา่งไร  

ดังนี ผูเ้ขียนจึงเห็นว่าควรกาํหนดขอบเขตการสะกดรอยหรือการเฝ้าติดตามด้วย

เครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ใหมี้ความชดัเจน กล่าวคือ ตามขอ้บงัคบัของอยัการสูงสุดว่าดว้ยการสะกด

รอยผูต้อ้งสงสยั ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม

ขา้มชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 21 ไม่ควรอนุญาตให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจา้หน้าทีผูมี้

อาํนาจในการใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์จากอยัการสูงสุด หรือผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ หรือผูซึ้ง

ไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี ใชเ้ครืองมือหรืออุปกรณ์การเฝ้าติดตามดว้ยวิดีโอทีสามารถซ่อนได ้

(Hidden video surveillance devices) และมีเครืองส่งภาพ เป็นวีดีโอไร้สายในตวั สามารถเห็นภาพ

ในจอมอนิเตอร์ดว้ยระบบอินฟาเรด รวมถึงการถ่ายภาพความร้อน / อินฟาเรด เช่น กลอ้งส่องในที

มืดระบบอินฟาเรดสามารถเห็นภาพในเวลากลางคืนไดส้ว่างเหมือนตอนกลางวนั โดยกลอ้งจะส่ง

แสงอินฟาเรดทีมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่าออกไปสะทอ้นกบัวตัถุซึงอยู่ในทีมืด แสงนันจะสะทอ้น

กลบัมายงัเครืองจบัแสงอินฟาเรดซึงจะทาํให้มองเห็นภาพหรือกลอ้งแบบพกพาทีสามารถบนัทึก

เหตุการณ์ หลกัฐาน ทีเกิดเหตุอาชญากรรมดว้ยกลอ้งวิดีโอซึงมกัจะติดบริเวณเสือหรืออุปกรณ์ที

สามารถถ่ายทอดเป็นภาพเพือบันทึกเหตุการณ์หรือเครืองดักรับขอ้มูลหรือสัญญาณเสียงต่าง ๆ 

ติดตงัไปกบัสิงของหรือวตัถุใด ๆ จากภายในเคหสถานหรือสถานทีทีมีความเป็นส่วนตวัของผูถู้ก

ติดตาม เนืองจากเป็นการแทรกแซงความเป็นส่วนตวั ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสือสาร

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญเกินขอบเขตความ

จาํเป็นเพือประโยชน์ในการสะกดรอย ตามขอ้บงัคบัของอยัการสูงสุด ว่าดว้ยการสะกดรอยผูต้อ้ง

สงสยั ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ 

พ.ศ. 2556 มาตรา 21 (ว่าดว้ยการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์) หมวด 3 ว่าดว้ยการ

ดาํเนินการ ขอ้ 10 “การใชเ้ครืองมือสือสารโทรคมนาคม เครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือวิธีการสะกด

รอยใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตใชเ้ท่าทีจาํเป็น เพือประโยชน์ในการสะกดรอย” แต่ควรอนุญาตให้ใชติ้ดตงั

ได้เฉพาะรถยนต์หรือยานพาหนะทีจะติดตามหรือถูกติดตาม เท่านัน ทังนี เพือทราบความ
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เคลือนไหวขององคก์รอาชญากรรมและเพือป้องกนัมิใหสิ้งของหรือยานพาหนะทีสะกดรอยนนัสูญ

หายหรือหลุดการติดตามโดยมีเหตุการณ์ภายนอกอนัไม่คาดคิดได ้ 

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ จึงสรุปไดว้่าขอ้บงัคบัของอยัการสูงสุด ว่าดว้ยการสะกดรอยผู ้

ตอ้งสงสยั ตาพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 

พ.ศ. 2556 มาตรา 21 ทีมีอยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่มีการกาํหนดขอบเขตการสะกดรอยหรือการเฝ้าติดตาม

ดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ให้มีความชดัเจนและครอบคลุมการใชสื้อทางอิเล็กทรอนิกส์สาํหรับ

การสะกดรอยหรือการเฝ้าติดตามดว้ยภาพและเสียงทีจาํเป็นตอ้งเขา้ไปการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล เพือประโยชน์ในการดําเนินสืบสวน จับกุม แสวงหาและรวบรวมพยานหลกัฐาน

เกียวกบัผูต้อ้งสงสยัว่ากระทาํความผดิหรือจะกระทาํความผดิฐานมีส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรม

ขา้มชาติแต่อยา่งใด 
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บทที 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 

การใชเ้ทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษเป็นมาตรการสาํคญัในการสืบสวนสอบสวน

ความผิดทางอาญาทีมีลกัษณะเป็นการกระทาํความผิดขา้มชาติทีสาํคัญหรือเป็นการกระทาํของ

องค์กรอาชญากรรมหรือความผิดทางอาญาทีมีความซับซอ้นซึงอาจมีผลกระทบรุนแรงต่อความ

สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน ความมนัคงของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ และเป็นมาตรการรุกรานพิเศษทีกระทบความสมดุล

ระหว่างการสืบสวนกิจกรรมของอาชญากรและสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ดงันัน ขอบเขตที

รัฐจะเขา้แทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ควรมีหลกัการใชเ้ท่าทีจาํเป็นตามหลกัความ

ไดส้ดัส่วนโดยรัฐตอ้งใชว้ิจารณญาณเลือกออกมาตรการทีสามารถดาํเนินการให้เจตนารมณ์ของ

กฎหมายสาํเร็จลุล่วงไปไดเ้ท่านนัและในบรรดามาตรการหลาย ๆ มาตรการ รัฐตอ้งตดัสินใจเลือก

ออกมาตรการทีมีความรุนแรงนอ้ยทีสุด  

การดกัฟัง (Wiretapping) ในทางปฏิบติัไม่สามารถกาํหนดขอบเขตและวิธีการละเมิด

สิทธิส่วนบุคคลโดยกฎหมายไดอ้ย่างตายตวั ดงันัน มาตรการตรวจสอบและควบคุมก่อนการนํา

เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษของเจ้าหน้าทีไปใชจึ้งเป็นเรืองทีสําคัญ อย่างไรก็ตาม การ

คุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลดว้ยการบญัญติักฎหมายทีมีลกัษณะตายตวัจาํกดัอาํนาจเจา้หน้าทีของรัฐ

โดยการสร้างขนัตอนยุง่ยากแก่เจา้หนา้ทีในการสืบสวนติดตามผูก้ระทาํผดินนั นอกจากจะเป็นการ

สร้างอุปสรรคในการปฏิบติัการของเจา้หน้าทีแลว้ยงัขดักบัเจตนารมณ์ในการป้องกนัปราบปราม

และควบคุมอาชญากรรมพิเศษรวมถึงปัญหาการตีความอนัเนืองจากการพฒันาดา้นเทคโนโลยีที

สามารถละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไดง่้ายมากขึน คาํถามทีสาํคญัทีสุดว่าควรจะทาํอยา่งไรเพือใชเ้ทคนิค

การสืบสวนสอบสวนพิเศษนีตามหลกัของกฎหมายและหลกัของสิทธิมนุษยชน คาํตอบนีขึนอยู่กบั

ระบบกฎหมาย การปฏิบติั และวฒันธรรมของแต่ละประเทศ เพือหาแนวทางในการกาํหนดขอบเขต

การใชม้าตรการสืบสวนสอบสวนพิเศษ  

ทีผา่นมาประเทศไทยไดมี้การนาํเทคนิคการสืบสวนสอบสวนในรูปแบบการดกัฟังมา

ใชแ้ต่วิธีการต่าง ๆ นันกาํหนดอยู่ในกฎหมายหลายฉบบัขึนอยู่กบัว่าเป็นกฎหมายของหน่วยงาน
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ไหน ดงันัน วิธีการปฏิบติัจึงขึนอยู่กับแต่ละหน่วยงานว่าจะดาํเนินการอย่างไร ซึงยงัไม่มีการ

กาํหนดระเบียบวิธีการปฏิบติัทีชดัเจนและเป็นมาตรฐานกลางทีทุกหน่วยงานจะตอ้งยึดถือปฏิบติั

ร่วมกนั ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า ในการขออนุญาตใชก้ารดกัฟังทางโทรศพัท์และการ

ได้มาซึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ดังทีบัญญติัไวใ้นมาตรา 17 ตามพระราชบัญญติัป้องกันและ

ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 นัน ไม่ควรให้อาํนาจผู ้

บญัชาการตาํรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในการอนุมติัให้มีการดกัฟังได้ เนืองจากมีการกาํหนดให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีซึงเท่ากับฝ่ายการเมืองเป็น

ผูบ้งัคบับญัชา ดงันนั ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ยงัคงเป็นเครืองมือทางการเมืองในการ

แทรกแซงการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีไดโ้ดยง่าย ทาํใหอ้งคก์รตาํรวจขาดความเป็นอิสระและเป็น

กลางในการปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าทีซึงอาจถูกนาํไปใชใ้นการกลนัแกลง้หรือแสวงหาอาํนาจ

ทางการเมืองได ้ซึงหากเป็นเช่นนีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติัทีขาดมาตรฐานเดียวกนัและเกิด

การใช้อาํนาจในทางทีผิดได้ ทําให้ขาดความเชือถือจากหน่วยงานทีเกียวข้องและส่งผลให้

พยานหลกัฐานทีไดม้าไม่สามารถใชอ้า้งอิงเพือยนืยนัการกระทาํผดิได ้

กระบวนการยติุธรรมทางอาญาในขนัตอนการสอบสวนฟ้องร้องเป็นขนัตอนทีรวบรวม

พยานหลกัฐานต่าง ๆ ทีเกียวกับคดีก่อนทีจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล โดยการ

สอบสวนและการฟ้องร้องเป็นขนัตอนทีมีความสมัพนัธ์และเกียวขอ้งกนัจนแยกจากกนัไม่ไดโ้ดย

เด็ดขาด ปัญหาเรืองอาํนาจสอบสวนเป็นปัญหาทีมีการวิพากษ์วิจารณ์กนัอยู่ตลอดมาในสังคมไทย 

ประเด็นทีไม่สามารถหาขอ้ยติุได ้คือ ใครควรเป็นผูมี้อาํนาจสอบสวนควรจะเป็นของตาํรวจอย่างที

เป็นอยูใ่นปัจจุบนัหรือควรเป็นของพนกังานฝ่ายปกครองหรือควรเป็นของอยัการ การแกไ้ขปัญหา

เรืองการสอบสวนนันต้องทําความเข้าใจในเบืองต้นว่า อาํนาจสอบสวนนันเป็นอาํนาจทีมี

ความสาํคญัและมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาได้แบ่งอาํนาจสอบสวนและอาํนาจฟ้องร้องออกจากกันเด็ดขาด โดยให้พนักงาน

สอบสวนเป็นผูมี้อาํนาจสอบสวนคดีอาญาทงัปวงและห้ามมิให้พนักงานอยัการยืนฟ้องคดีต่อศาล

โดยมิไดมี้การสอบสวนในความผดินนัก่อนและแมก้ฎหมายจะเปิดช่องให้พนักงานอยัการสามารถ

สงัใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินการสอบสวนเพิมเติมก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัพนักงานอยัการมกัจะ

สงัใหพ้นกังานสอบสวนทาํการสอบสวนเพิมเติมตามประเด็นทีพนกังานอยัการกาํหนด 

ผูเ้ขียนเห็นว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมยงัขาดความ

เชือมโยงและการบูรณาการร่วมกนั กล่าวคือ การแบ่งแยกอาํนาจสอบสวนฟ้องร้องออกจากกนัโดย

เด็ดขาด ทาํให้ขาดความต่อเนืองเชือมโยงในการสังคดีและการดาํเนินคดีอาญาในชันศาลของ
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พนักงานอยัการ นอกจากนี พนักงานสอบสวนยงัขาดความรู้ ความเชียวชาญในการดาํเนินการ

เกียวกับอาชญากรรมทีมีความซบัซ้อนในการแสวงหาพยานหลกัฐานและต้องการความรู้และ

มุมมองในทางกฎหมายทีลึกซึงทาํใหพ้นกังานสอบสวนอาจวางรูปคดีผิดมาตงัแต่ตน้หรือพนักงาน

สอบสวนไม่ทราบว่าในการดาํเนินคดีในศาลชนัตน้พยานหลกัฐานใดทีจาํเป็นประกอบกบัผูก้ระทาํ

ความผิดเป็นผูมี้อิทธิพลให้การสนับสนุนอยู่เบืองหลงัทาํให้มีการใช้อิทธิพลทางการเงินหรือ

อิทธิพลทางการเมืองเขา้แทรกแซงการปฏิบติัหนา้ทีของเจา้หนา้ทีตาํรวจได ้ 

ส่วนการสะกดรอยด้วยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Surveillance) นัน เดิม

ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเกียวกบัการใชเ้ครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ในการสะกดรอย แต่เนืองจาก

ปัจจุบนัประเทศไทยมีปัญหาเกียวกบัการประกอบอาชญากรรมทีมีลกัษณะเป็นองคก์รอาชญากรรม

ขา้มชาติซึงส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมนัคงของประเทศเป็นอยา่งมาก ประกอบ

กบัประเทศไทยไดล้งนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีจดัตงัใน

ลกัษณะองค์กร จึงมีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของอยัการสูงสุด ว่าดว้ยการสะกดรอยผูต้อ้ง

สงสยั ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ 

พ.ศ. 2556 มาตรา 21 เพือเพิมประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและรู้เท่าทนัอาชญากรรมพิเศษ

มากยงิขึน  

ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีทําให้ มี การพัฒนา เค รืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับการสะกดรอยหรือการเฝ้าติดตามให้มีความซบัซอ้นและครอบคลุมสือทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภทมากขึน ซึงส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างการสืบสวนสอบสวน

กิจกรรมของอาชญากรและสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญตามลาํดับ เมือศึกษาข้อบังคับของ

อยัการสูงสุด ว่าดว้ยการสะกดรอยผูต้อ้งสงสัย ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมี

ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 21 พบว่า การใช้เครืองมือ

อิเล็กทรอนิกส์ในการสะกดรอยติดตาม ตามข้อบังคับของอยัการสูงสุดฯ เป็นเพียงเครืองมือ

สนบัสนุนการสะกดรอยดว้ยวิธีการธรรมดาเท่านนั ไม่ทาํใหไ้ดพ้ยานหลกัฐานแต่อยา่งใด ทงันี  เพือ

ทราบความเคลือนไหวขององคก์รอาชญากรรมหรือองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ ฯลฯ แต่กฎหมาย

ไม่ไดเ้ขียนกาํหนดขอบเขตการใชสื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ในการสะกดรอยหรือเฝ้าติดตามไวอ้ย่าง

ชดัเจนว่าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจา้หน้าทีผูมี้อาํนาจในการใชเ้ครืองมืออิเล็กทรอนิกส์

ดงักล่าว สามารถดาํเนินการติดตงัเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ทีถ่ายทอดเป็นภาพเพือบนัทึกเหตุการณ์

หรือสญัญาณเสียงต่าง ๆ ในเคหสถาน ยานพาหนะหรือสถานทีส่วนบุคคลไดห้รือไม่อยา่งไร  
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

5.2.1  การดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท ์(Wiretapping)  

ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้ม

ชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 17 นนั ควรดาํเนินการภายใตเ้งือนไขทีสาํคญั ดงันี 

1)  ควรกาํหนดให้พนักงานอยัการมีอาํนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนทีมี

ความรู้ความชาํนาญทีเกียวขอ้งหลากหลายสาขาอาชีพ ไดแ้ก่ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การ

ธนาคาร การบัญชี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ในการสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมพิเศษนนัตงัแต่เริมตน้คดี และในการเขา้ร่วมสอบสวนของพนกังานอยัการในคดีอาญา

ทีสาํคญันีตอ้งเป็นอาํนาจสอบสวนอิสระในการปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าที กล่าวคือ อยัการทีมี

อาํนาจสอบสวนร่วมจะต้องร่วมพิจารณาเพือประเมินสถานการณ์ว่าคดีมีความจาํเป็นต้องใช้

มาตรการดกัฟังหรือไม่ โดยมีอาํนาจสงัการและกาํหนดทิศทางการสอบสวนแก่พนักงานสอบสวน

ได ้มิใช่เป็นเพียงการใหพ้นกังานอยัการมีอาํนาจในการเขา้ร่วมการสอบสวนคดีอาญาทีสาํคญัโดย

ร่วมกบัพนกังานสอบสวน โดยพนกังานอยัการไม่มีอาํนาจสงัการหรือกาํหนดทิศทางการสอบสวน

ได ้ทงันี เพือลดขอ้ขดัแยง้ในการสอบสวนหรือในการปฏิบติัหนา้ทีร่วมกนัระหว่างพนักงานอยัการ

และพนักงานสอบสวนซึงอาจเกิดขึนได้และทาํให้พนักงานอยัการทีเข้าร่วมการสอบสวนกับ

พนกังานสอบสวนรับรู้และรับทราบถึงขอ้เท็จจริงในคดีสามารถแกไ้ขปัญหาหรือขจดัขอ้สงสัยต่าง 

ๆ ทีเกิดขึนจากพยานหลกัฐานในสาํนวนการสอบสวนได้สาํเร็จและรวดเร็วเสียตงัแต่ตน้ ปัญหา

ความล่าช้าของขันตอนการรวบรว มพยานหลักฐานในชันสอบสวนก็จะลดน้อยลงไป 

พยานหลกัฐานทีเป็นเท็จหรือทีแอบแฝงและปะปนมาดว้ยความไม่สุจริตก็จะไม่เกิดขึน 

เหตุผลทีสาํคญัประการหนึงในการกาํหนดให้พนักงานอยัการเขา้มาสอบสวนร่วมกบั

พนกังานสอบสวนตงัแต่เริมตน้คดี ก็เพราะพนกังานอยัการมีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานตาม

อาํนาจหนา้ทีมากกว่าพนกังานสอบสวน แมพ้นกังานอยัการจะเป็นขา้ราชการอยูใ่นระบบการบงัคบั

บญัชาตามลาํดบัชนัตอ้งฟังคาํสงัจากผูบ้งัคบับญัชา แต่ในการปฏิบติัหนา้ทีในทางอรรถคดีพนักงาน

อยัการไม่ผูกมดักับหน่วยงานอืนและนักเมือง ทังนี เพือกลนักรองการใช้มาตรการสืบสวน

สอบสวนพิเศษ ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและประเมินสถานการณ์ตามหลกัความไดส้ัดส่วนในการนาํ

เครืองมือดกัฟังการสนทนาทางโทรศพัท์ไปใช้ เพือเป็นหลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิของ

ประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดจากการใช้อาํนาจในการดักฟังทางโทรศพัท์และการได้มาซึงข้อมูล

อิเลก็ทรอนิกส์โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย  
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2)  ก่อนทีพนักงานสอบสวนจะยืนคําขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผูพิ้พากษาศาลอาญา  

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 

มาตรา 17 ไดก้าํหนดให้พนักงานสอบสวนต้องรับอนุมติัจากอยัการสูงสุด ผูบ้ญัชาการตาํรวจ

แห่งชาติหรือผูซึ้งไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณี เห็นว่า เพือป้องกนัการตกเป็นเครืองมือของฝ่าย

การเมือง การอนุมติัจึงควรกาํหนดใหอ้ยัการสูงสุดเท่านนั ทีมีอาํนาจดงักล่าวเนืองจากองคก์รอยัการ

เป็นองคก์รอืนตามรัฐธรรมนูญทีมีความเป็นอิสระทางการเมือง ฝ่ายบริหารไม่สามารถแทรกแซง

การทาํงานขององคก์รอยัการไดซึ้งต่างจากองคก์รตาํรวจทีมกัจะอิงกบัการเมือง ขาดความเป็นอิสระ 

ทงันี เพือใหผู้เ้สียหาย ผูต้อ้งหา หรือพยานบุคคลต่าง ๆ ไดรั้บความคุม้ครองและไดรั้บการสอบสวน

อยา่งถกูตอ้งรวดเร็วเป็นธรรมและประการสาํคญัเพือวิธีการปฏิบติัทีชดัเจนเป็นมาตรฐานกลางทีทุก

หน่วยงานจะตอ้งยดึถือปฏิบติัร่วมกนั ลดการก่อใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติัทีขาดมาตรฐานเดียวกนั

และการใชอ้าํนาจในทางทีผดิ ทาํใหก้ระบวนการยติุธรรมมีความน่าเชือถือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

และส่งผลใหพ้ยานหลกัฐานทีไดม้าสามารถใชอ้า้งอิงเพือยนืยนัการกระทาํผดิได ้  

3)  ควรกาํหนดเหตุจาํเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนใหเ้จา้หน้าทีของรัฐสามารถทาํการดกัฟังการ

สนทนาทางโทรศพัทไ์ดก่้อนทีจะไดรั้บอนุญาตจากศาล โดยการดาํเนินการดงักล่าวควรใหอ้ยัการที

มีอาํนาจสอบสวนร่วมเห็นชอบในการดกัฟังในกรณีฉุกเฉินดว้ย โดยเหตุจาํเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนควร

อยูภ่ายใตเ้งือนไข ดงัต่อไปนี 

(1)  จะมีอนัตรายถึงแก่ชีวิตหรืออนัตรายต่อร่างกายสาหัสต่อบุคคลใด ๆ โดย

ทนัทีทนัใด 

(2)  การสมคบกระทาํการซึงเป็นการคุกคามต่อความมนัคงแห่งรัฐ หรือ 

(3)  การสมคบกนัเป็นองคก์รอาชญากรรม  

และนอกจากเงือนไขดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัตอ้งปรากฏอีกว่าก่อนทีจะไดรั้บอนุมติั

จากอยัการสูงสุดและได้รับอนุญาตจากศาลให้มีดกัฟังนัน การดกัฟังดงักล่าวตอ้งเป็นกรณีทีศาล

อาจจะอนุญาตใหด้กัฟังไดแ้ละหลงัจากไดมี้การดกัฟังแลว้จะตอ้งดาํเนินการขออนุมติัจากอยัการ

สูงสุดก่อนขออนุญาตต่อศาลต่อไปภายใน 48 ชวัโมง เพือเป็นการป้องกนัเจา้หน้าทีของรัฐอา้งเหตุ

ความจาํเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนทีจะต้องดักฟังโดยไม่อาจรอให้ได้รับการอนุญาตโดยไม่มีเหตุอนั

สมควร  

5.2.2  การสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Surveillance) 

ตาม ข้อ บัง คับ ขอ งอัยก ารสูงสุ ดว่ าด้วย กา รสะก ดรอ ยผู ้ต้อ งสงสัย แ ละ ตา ม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 
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มาตรา 21 (ว่าดว้ยการสะกดรอยดว้ยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์) ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า ควรกาํหนด

ขอบเขตการใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ในการสะกดรอยติดตามให้ชดัเจน กล่าวคือ การสะกดรอย

ติดตามเพือบนัทึกพฤติกรรมของบุคคล เหตุการณ์ หรือเพือทราบความเคลือนไหวขององค์กร

อาชญากรรมและป้องกนัมิใหสิ้งของหรือยานพาหนะทีสะกดรอยนันสูญหายหรือหลุดการติดตาม

โดยมีเหตุการณ์ภายนอกอนัไม่คาดคิด โดยการใชเ้ครืองมือหรืออุปกรณ์การเฝ้าติดตามดว้ยวิดีโอที

สามารถซ่อนไดแ้ละมีเครืองส่งภาพ วีดีโอไร้สายในตวัสามารถเห็นภาพในจอมอนิเตอร์ดว้ยระบบ

อินฟาเรดหรืออุปกรณ์อืนใดทีสามารถถ่ายทอดเป็นภาพหรือสัญญาณเสียงต่าง ๆ ฯลฯ  ติดตัง

สญัญาณไปกบัวตัถุ ยานพาหนะหรือสถานทีนนั ควรอนุญาตใหใ้ชติ้ดตงัไดเ้ฉพาะในสถานทีทีไม่มี

ความเป็นส่วนตัว หรือในรถยนต์หรือยานพาหนะทีถูกติดตาม เท่านัน ไม่ควรอนุญาตให้ใช้

เครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวเขา้ไปติดตงัในเคหสถานหรือในสถานทีส่วนบุคคล โดยลกัษณะ

ติดตงัสญัญาณไปกบัวตัถุใด ๆ หรือ ลอบเขา้ไปดาํเนินการติดตงัภายในเคหสถานหรือสถานทีอืน ๆ 

ทีสามารถเขา้ถึงความเป็นส่วนตัวของผูถู้กติดตาม เนืองจากเป็นการแทรกแซงความเป็นส่วนตัว 

ครอบครัว เคหสถาน และการติดต่อสือสารโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิส่วน

บุคคลตามรัฐธรรมนูญเกินขอบเขตความจาํเป็นเพือประโยชน์ในการสะกดรอย ตามขอ้บงัคบัของ

อยัการสูงสุด ว่าดว้ยการสะกดรอยผูต้อ้งสงสัย ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมี

ส่วนร่วมในองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 21 (ว่าดว้ยการสะกดรอยดว้ยเครืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์) หมวด 1 ว่าดว้ยการดาํเนินการ ขอ้ 10  
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