496

มาตรการในการสอบสวนคดีอาญา: ศึกษาการดักฟัง
และบันทึกเสียงในเคหสถาน
พริชชา บํารุงศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน

1.บทคัดย่อ
ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายทีให้ อาํ นาจเจ้ าพนักงานสามารถใช้ มาตรการ
ดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานได้ ทําให้ การใช้ มาตรการโดยปราศจากอํานาจของเจ้ าพนักงาน
นันอาจผิดกฎหมายได้ ในขณะทีกฎหมายของต่างประเทศมีการบัญญัติเกียวกับการใช้ มาตรการ
ดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานไว้ อย่างชัดเจน โดยกําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขการบังคับใช้
ไว้ อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ การปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ และสามารถคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนควบคู่กันไปด้ วย แต่กฎหมายไทยมีการบัญญัติถึงเพียงแค่การดักฟั งทาง
โทรศัพท์หรือทางการสือสารโทรคมนาคมเท่ านัน ทําให้ ไม่ครอบคลุมถึงการใช้ ในสถานการณ์จริง
แต่ละคดี และบทบัญญัติเหล่านีเป็ นเพียงการบัญญัติไว้ ในกฎหมายเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติ
ต่าง ๆ หลายฉบับ ส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ ง สับสน ไม่เป็ นเอกภาพ นํามาซึงการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลมากเกินสมควร และประชาชนไม่สามารถรู้ได้ เลยว่ ามีบทบัญญัติใดบ้ า งทีให้
อํานาจรัฐล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของตน
ด้ วยเหตุนี จึงเห็นสมควรให้ มีการบัญญัติมาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถาน
ไว้ ใ นประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา โดยนํา หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื อนไขต่ า ง ๆ ของ
ต่างประเทศมาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็ นเงือนไขเกียวกับผู้มีอาํ นาจอนุ ญาตให้ ใช้ มาตรการ ประเภทของ
ความผิดและความร้ ายแรงแห่งความผิด เหตุในการอนุ ญาตให้ ใช้ มาตรการ ระยะเวลาในการใช้
มาตรการ การยุติการใช้ มาตรการ การแจ้ งกลับแก่ผ้ ูถูกใช้ มาตรการ รวมถึงการตรวจสอบการใช้
มาตรการ ทังนี เพื อให้ การปฏิบัติหน้ าทีของเจ้ าพนักงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย โดยไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร

นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ABSTRACT
Thailand does not have a statutory provision that empowers officials to be able to
use eavesdropping and audio recording measures in a residence. This causes the use of
measures without the proper authorization of an official to be deemed as illegal. While foreign
law already clearly prescribes the use of eavesdropping and audio recording measures in the
residence, by clearly stipulating the rules and conditions for enforcement appropriately, which
results in the effective crime suppression efforts. In addition, it also concurrently protects the
rights and freedom of their citizens. However, the Thai law stipulates eavesdropping for
telephones or telecommunication systems only. This, therefore, does not provide a
comprehensive coverage for its use in each actual real-life cases. The provisions are only
provided in the specific law according to the various Acts, resulting in conflict, confusion,
disunity, and leads to an unreasonable violation of an individual’s rights and freedoms, and
the public are unaware as to which provisions empowers the state to have the right to violate
their rights and freedoms.
For this reason, it is expedient to have provisions for eavesdropping and audio
recordings in residences to be stated in the Criminal Procedure Code, by applying various
rules and conditions from foreign countries and adapt them where appropriate, whether it is
a condition for the authorized person who would be giving the approval to apply the measures,
the type and seriousness of the offense, the reasons for allowing to apply the measures, the
period for applying the measures, the termination of the measures, as well as the notification
to the individual where the measure was applied to. This is in order to enable the officers to
perform their duties in accordance with the purpose of the law without unduly affecting the
people's rights and freedoms.

2.บทนํา
มาตรการบังคับทางอาญา คือเครื องมือในการดําเนินคดีอาญาทีมีความสําคัญและมี
ความจําเป็ นต่อการดําเนินคดีอาญา ในการตรวจสอบค้ นหาความจริงในชันเจ้ าพนักงานหรือในชัน
สอบสวนคดีอาญานันเอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(11)1 จะมี

1

ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 2(11) บัญญัตวิ ่า “การสอบสวน” หมายความถึง
การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทังหลายอืนตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายนี ซึงพนักงาน
สอบสวนได้ ทาํ ไปเกียวกับความผิดทีกล่าวหา เพือทีจะทราบข้ อเท็จจริงหรือพิสจู น์ความผิดและเพือจะเอาตัว
ผู้กระทําผิดมาฟ้ องลงโทษ

498

เนือหาสําคัญอยู่ 2 ประการ คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการใช้ มาตรการบังคับ2 มาตรการ
บั งคับ ทางอาญาจึ งเป็ นเครื องมือ ในการพิ สูจน์ ความจริ งให้ ป รากฏ แต่ ในขณะเดียวกัน การใช้
เครื องมือเหล่ านี มีผลดีก ย็ ่ อ มต้ องมีผลเสีย เพราะจําเป็ นจะต้ องก้ าวล่ วงสิทธิแ ละเสรี ภ าพของ
บุคคล
ี การติดต่อสือสาร
ในการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลนันย่อมหลีกเลียงไม่ได้ ทจะมี
กัน การสือสารด้ วยวาจาเป็ นช่องทางการสือสารประเภทหนึงทีมนุ ษย์ทุกคนจะใช้ เป็ นพาหนะนําส่ง
สารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร การสือสารกันด้ วยวาจานันอาจจะเป็ นการสือสารทีเป็ นความลับ
กล่าวคือ เป็ นการสือสารทีเป็ นการส่วนตัวหรือไม่เป็ นส่วนตัวก็ได้ โดยพิจารณาจากพฤติการณ์และ
สถานทีในการส่งสารนัน ๆ ดังนัน ในกรณีทคูี ่สนทนาสือสารกันในเคหสถาน จึงถือได้ ว่าเป็ นการ
สื อสารทีผู้ ส่ ง สารไม่ ป ระสงค์ ทีจะให้ ผ้ ู อื นนอกจากผู้ รั บ สารรั บ รู้ ใ นข้ อ มู ล นั น 3 การดั ก ฟั ง และ
บันทึกเสียงในเคหสถานจึงย่อมทําให้ เกิดความเสียหายต่อสิทธิความเป็ นส่วนตัวของคู่สนทนา และ
ยั ง เป็ นการล่ ว งละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ ใ นเคหสถานอี ก ด้ ว ย ซึ งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 ได้ บัญญัติรับรองสิทธิความเป็ นส่วนตัวและสิทธิในเคหสถาน ไว้ ในมาตรา 32
และ 33 โดยสิทธิทงสองประการนี
ั
ถือเป็ นสิทธิขันพืนฐานทีทุกประเทศให้ การยอมรับซึงบุคคลใด
จะละเมิ ดมิ ได้ แต่ สิทธิเหล่ า นี ก็ไม่ ใ ช่ สิ ท ธิเ ด็ด ขาดขนาดทีจะมี ข้อ ยกเว้ น ไม่ ไ ด้ เพื อประโยชน์
สาธารณะและความสงบเรียบร้ อยของประชาชน จึงสามารถกําหนดข้ อยกเว้ นได้
ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้ าวหน้ าในด้ านต่าง ๆ ของประเทศ ก็นาํ มาซึงปัญหา
ทางสังคมมากมาย ปั ญหาใหญ่ทสํี าคัญประการหนึงก็คือ ปั ญหาอาชญากรรม เพราะส่งผลกระทบ
ต่อความเป็ นอยู่และความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของสังคมโดยตรง 4 อาชญากรรมปัจจุบันมีหลาย
รู ป แบบ ผู้ ก ระทํา ผิ ด ต่ า งมี วิ ธี ก าร มี ก ลวิ ธี ที จะหลบเลี ยงกฎหมาย รวมถึ ง วิ ธี ก ารประกอบ
อาชญากรรมมักจะมีความซับซ้ อน มีการใช้ เทคนิคพิเศษต่าง ๆ ทําให้ นาํ ตัวผู้กระทําความผิดมา
ลงโทษได้ ยากขึน มากไปกว่านันอาชญากรรมสมัยนียังมีผลประโยชน์มหาศาลเข้ ามาเกียวข้ อง เหตุ
เพราะรู ป แบบอาชญากรรมเปลี ยนไป จากอาชญากรรมธรรมดาเป็ นองค์ ก รอาชญากรรม
(Organized Crime) จนถึงองค์กรอาชญากรรมข้ า มชาติ (Transnational Organized Crime)5 มี
2

คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา, พิมพ์ครังที 7 ( กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพ์
วิญ ูชน,2549),น.50.
3
มลินี สมภพเจริญ, ทฤษฎีการสือสารระหว่างบุคคล, (นนทบุร:ี สองขาครีเอชัน,2556), น.13.
4
ธนชัย นักสอน, “การตรวจสอบและถ่วงดุลการดักฟังทางโทรศัพท์และการได้ มาซึงข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547”, (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น.1.
5
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และองอาจ เทียนหิรญ
ั , การฉ้ อราชฎร์บงั หลวงและมาตรการในการต่อต้ าน
องค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยเรือง การพัฒนากฎหมายป้ องกันและ
ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติ (ระยะที 2), (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
,2546),น.1.
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การก่ออาชญากรรมมากมายหลายประเภท เช่น การค้ ายาเสพติด การฟอกเงิน และการค้ ามนุษย์
เป็ นต้ น ทําให้ ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และกระทบต่อ
ความมันคงของประเทศชาติ เป็ นปัญหาทีทุกฝ่ ายต้ องช่วยกันปราบปรามแก้ ไข
เมือการแสวงหาพยานหลักฐานเพือพิสูจน์ความผิดนันยากขึนเพราะความซับซ้ อนของ
อาชญากรรม มาตรการบั ง คั บ ทางอาญาจึ ง มี ค วามสํา คั ญ เป็ นอย่ า งมากในการแสวงหา
พยานหลักฐานเพือตรวจสอบค้ นหาความจริ งในชันก่อนฟ้ องคดีโดยเจ้ าพนักงาน เพื อรวบรวม
ข้ อเท็จจริงของการกระทําพฤติกรรมต่าง ๆ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ บัญญัติให้ อาํ นาจ
เจ้ า พนั ก งานในการใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางอาญาเพื อประโยชน์ ใ นการแสวงหาความจริ ง ซึ ง
เครืองมือนันก็คือหมายอาญา ได้ แก่ หมายจับ ขัง จําคุก หรือปล่อยผู้ต้องหา จําเลย หรือนักโทษ6
นอกจากนีแล้ วในปัจจุบันเจ้ าพนักงานยังมีการนํามาตรการต่าง ๆ ทีมีการใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ มาเข้ ามาเกียวข้ อง คือการแสวงหาพยานหลั กฐานโดยการใช้ วิธีสืบสวนสอบสวนแบบ
พิ เศษ เช่ น การดักฟั ง (Wiretapping) การแฝงตัว (Undercover) การสะกดรอยด้ วยเครื องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Surveillance)7 เป็ นต้ น เหตุเพราะเพียงการใช้ มาตรการบังคับต่าง ๆ
ก่อนฟ้ องคดี การแสวงหาพยานหลักฐานในการกระทําความผิดโดยการใช้ มาตรการบังคับทาง
อาญาธรรมดาไม่เอืออํานวยต่อการสืบหาพยานหลักฐานในคดีได้ อย่างเต็มที ไม่เพียงพอ และไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าทีควร จึงไม่สามารถจับกุมผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีได้ ประเทศไทยจึงเห็น
ความสําคัญของการใช้ มาตรการดักฟังมากขึน จึงบัญญัติกฎหมายให้ อาํ นาจเจ้ าพนักงานในการดัก
ฟังไว้ ในกฎหมายพิเศษต่าง ๆ และกําลังมีการกําหนดเป็ นกฎหมายทัวไปโดยร่างพระราชบัญญัติ
แก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาอีกด้ วย
อย่างไรก็ดี แม้ ประเทศไทยจะมีการบัญญัติกฎหมายเกียวกับการดักฟั งทางโทรศัพท์
(Wiretapping) มากขึน เพือกําหนดกฎเกณฑ์การใช้ และเพิมกรอบอํานาจให้ เจ้ าพนักงานมากขึน
แล้ วก็ตาม แต่กย็ ังไม่มีการบัญญัติกฎหมายเกียวกับการดักฟั ง (Eavesdropping) และบันทึกเสียง
ในเคหสถานโดยใช้ เครื องมือ อิเล็ก ทรอนิกส์ต่า ง ๆ ซึงมีการใช้ มาตรการนีกัน อย่า งแพร่ ห ลาย
เพราะอุปกรณ์ทีใช้ หาง่ายขึน ราคาถูกลง การใช้ มาตรการนีกระทบสิทธิความเป็ นส่วนตัว (Right
to Privacy) อย่างมาก และเมือการดําเนินคดีอาญาจําเป็ นต้ องก้ าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อย่ างหลี กเลี ยงไม่ ได้ การก้ าวล่ วงสิทธิและเสรี ภาพของบุ คคลนั นจึ งต้ องมีขอบเขต มีการจํากัด
อํานาจรั ฐเกียวกับ มาตรการบั งคับนั น8 การแสวงหาพยานหลั กฐานโดยใช้ มาตรการเช่ น นี จึ ง มี
6

ธานี วรภัทร, กําลังใจ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจ้ าหลานเธอ
พระองค์เจ้ าพัชรกิตยิ าภา, 2560) น.36.
7
ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์, “การบังคับใช้ มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้ วยการสอบสวนคดี
พิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทําเอกสารหลักฐานทีใช้ ในการแฝงตัว”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), น.2.
8
คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา, (สํานักพิมพ์วญ
ิ ูชน,2555), น.267.
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อุปสรรคมากพอสมควร และในขณะเดียวกั นศาลจะรั บฟั งพยานหลั กฐานทีได้ จากการแสวงหา
พยานหลั ก ฐานทีไม่ ถู ก ต้ องตามกฎหมายเช่ น นี ได้ อ ย่ า งไร จึ งต้ องมี ก ารศึ ก ษามาตรการดักฟั ง
(Eavesdropping) และบันทึกเสียงในเคหสถาน เพราะเป็ นมาตรการทีประเทศไทยควรนํามาใช้ ใน
ฐานะทีเป็ นมาตรการทางอาญามาตรการหนึงทีใช้ ในการปราบปรามและแสวงหาพยานหลักฐานใน
คดีอาชญากรรมทีสําคั ญ โดยต้ องวิ เ คราะห์ ถึ งประเด็น ปั ญ หาต่ า ง ๆ เพื อนํามาแก้ ไขปรั บ ปรุ ง
กฎหมายให้ มีป ระสิทธิภ าพตามความก้ า วหน้ า ของยุ ค สมั ย มากขึน แต่ อย่ า งไรก็ตามรั ฐต้ อ งมี
มาตรการในการควบคุมการใช้ อาํ นาจดังกล่าวให้ อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ

3.วิ เคราะห์เปรี ยบเที ยบกฎหมายเกียวกับมาตรการดักฟั งและบัน ทึ กเสี ย งตาม
กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
กฎหมายทีให้ อาํ นาจเจ้ าพนักงานใช้ มาตรการดักฟังในกฎหมายไทยได้ บัญญัติไว้ หลาย
ฉบับ แต่ทงหมดนั
ั
นล้ วนบัญญัติถึงเฉพาะแต่การดักฟังทางโทรศัพท์เท่านัน ไม่มีบัญญัติถึงการดัก
ฟั งและบันทึกเสียงโดยเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ ในเคหสถาน และกฎหมายเกียวกับการดัก
ฟั งทางโทรศัพท์ทมีี กย็ ังเป็ นกฎหมายลูกหรือกฎหมายเฉพาะ แต่ละฉบับมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเป็ น
ของตนเอง จึงขาดความเป็ นเอกภาพ เกิดความสับสนได้ ง่าย บังคับใช้ จริงได้ ยาก เพราะกฎหมาย
แต่ละฉบับมีเงือนไข ซึงบางครังเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนอาจไม่เข้ าเงือนไขหลักเกณฑ์เฉพาะนัน ๆ เลยก็
ได้ เกิดข้ อ จํา กัด ในการใช้ ม ากเกิน ไป ไม่ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ แ ละการเปลี ยนแปลงของ
อาชญากรรมปัจจุบัน แม้ จะมีร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาทีกําหนดเพิมเติมให้ เจ้ าหน้ าทีตํารวจสามารถใช้ มาตรการดักฟั งได้ แต่ยังจํากัดว่าการเข้ าถึง
เพือให้ ได้ มาซึงข้ อมูลนัน ต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารอืนใดทีส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร
คอมพิ วเตอร์ เครื องมือหรื อ อุ ป กรณ์ ใ นการสือสาร สืออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อสือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศใด ซึงล้ วนแต่เป็ นการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารทีต้ องส่งผ่านตัวกลางทังสิน ยังไม่ครอบคลุม
ถึงการดักฟั งและบันทึกเสียงในเคหสถานทีเป็ นเพี ยงการสนทนาด้ วยวาจาแบบต่อหน้ า (face to
face) ไม่ได้ ผ่านตัวกลางใด ๆ
ดั ง นั น หากบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ใ นการบั ง คั บ ใช้ ม าตรการดั ก ฟั ง และบั น ทึก เสีย งใน
เคหสถานไว้ ใ นประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญาอย่ า งชั ดเจน จะลดการละเมิ ดสิทธิ
เสรี ภาพของบุคคลโดยไม่จาํ เป็ น แต่ยังสามารถควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้ เกิดความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์ของประชาชนและมี
การตรวจสอบถ่วงดุลอย่างรอบคอบ เมือพิจารณาแล้ วว่า บทบัญญัติให้ อาํ นาจแก่เจ้ าพนักงานใน
การดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานควรอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลําดับ
ต่อไปจะต้ องพิจารณาด้ วยว่าบทบัญญัติดังกล่าวควรมีเนือหาอย่างไร จากการศึกษาแนวความคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง รวมถึงศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า บทบัญญัติทให้
ี อาํ นาจเจ้ า
พนักงานในการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานนัน ควรบัญญัติถึงเงือนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี
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3.1 เงือนไขเกียวกับผูม้ ีอํานาจอนุญาตให้ใช้มาตรการ
หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติทเกี
ี ยวกับการดักฟั งต่าง ๆ ของไทยนัน จะพบว่าไม่มี
การตรวจสอบการใช้ อาํ นาจของเจ้ าพนักงานจากองค์กรภายนอกเลย เป็ นการตรวจสอบภายใน
องค์กรทังหมด กล่าวคือ เจ้ าพนักงานขออนุญาตใช้ มาตรการจากผู้บังคับบัญชาในองค์กรของตนเอง
ไม่มีการขออนุ ญาตจากศาลทีเป็ นองค์กรภายนอก ทําให้ การอนุ มัติใช้ มาตรการเป็ นไปได้ ง่าย ส่งผล
ให้ เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพได้ มากขึนตามไปด้ วย เพือให้ การใช้ ดุลพินิจของเจ้ าพนักงานของ
รั ฐในการดําเนิ นคดีอาญาเป็ นไปอย่ า งถู กต้ อง โปร่ งใสและเป็ นธรรมมากทีสุด ควรใช้ มาตรการ
ควบคุ ม ภายนอกหน่ ว ยงานที บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย กล่ า วคื อ เป็ นการควบคุ ม โดยองค์ ก รอื นใน
กระบวนการยุติธรรม คือ องค์กรตุลาการหรือศาล ในทุกขันตอนของการดําเนินคดี
หากพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความ
อาญา มาตรา 105/1 ซึงมีการกําหนดให้ การใช้ มาตรการดักฟั งต้ องขออนุ ญาตจากศาลแล้ ว จะ
เห็นว่ากรณีเป็ นเช่นเดียวกับการใช้ มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงของสหรัฐอเมริกาทีบัญญัติไว้ ใน
กฎหมาย Omnibus Crime Control and Safe street Act 1968, section 2518 และของฝรั งเศส
บัญญัติในประมวลกฎหมายฝรังเศส ส่วนเยอรมนีได้ บัญญัติ เรืองดังกล่าวไว้ ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 100 ทังสามประเทศกําหนดไว้ อย่างชัดเจนว่า เจ้ าพนักงานจะต้ อง
ขออนุญาตจากศาลเสียก่อน จึงจะสามารถใช้ มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานได้
แต่อย่างไรก็ตาม เพียงแค่การขออนุญาตจากศาลอาจไม่เพียงพอ เพราะจากงานวิจัย
เรืองผลกระทบจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 9 พบว่าความเป็ นจริงในทางปฏิบัติ
เมือเจ้ าพนักงานขออนุญาตศาลเพือใช้ มาตรการปิ ดกันการเข้ าถึงเว็บไซต์ ศาลมีคาํ สังอนุญาตตาม
คําขอทีมีมาทังหมด ซึงคําขอปิ ดกันเว็บไซต์จํานวนหลายพั นยู อาร์ แอล ศาลสังอนุ ญาตทังหมด
ภายในวันเดียว จึงทําให้ เกิดคําถามว่าการกลันกรองโดยศาลเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอหรือไม่ ผู้
ร่ างกฎหมายของเยอรมันคงเล็งเห็นถึงข้ อบกพร่ องของการใช้ ดุลพิ นิจของศาลในลักษณะนี จึง
บัญญัติให้ พนักงานอัยการเป็ นผู้ร้องขอใช้ มาตรการดักฟังต่อศาล
สําหรับประเทศไทย ควรกําหนดให้ ผ้ ูมีอาํ นาจอนุ ญาตให้ ใช้ มาตรการคือศาลเช่ นกัน
เพราะศาลเป็ นองค์กรอิสระ ดําเนินงานโดยอิสระ พ้ นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐอืน ๆ
ทํา ให้ ส ามารถดํา รงความยุ ติ ธ รรมและเป็ นกลาง เกิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า งการบริ ห ารงานทีมี
ประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยสมควรให้ พนักงานอัยการเป็ นผู้ร้อง
ขอใช้ มาตรการต่อศาล
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ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ, ร่างแก้ ไขประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา: เพิมอํานาจ
ดักฟังโทรศัพท์ ใครใช้ สทิ ธิไม่ให้ การ ให้ สนั นิษฐานว่าผิด, เข้ าถึงเมือ 1 กรกฎาคม 2562, สืบค้ นจาก
https://ilaw.or.th/node/3400
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3.2 เงือนไขเกียวกับประเภทของความผิดและความร้ายแรงแห่ งความผิด
ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา
105/1 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก รณี ดั ง ต่ อ ไปนี เจ้ า พนั ก งานสามารถยื นคํา ร้ อ งขอใช้ ม าตรการดั ก ฟั ง และ
บันทึกเสียงได้ คือ
1.คดีความมันคงของรัฐ
2.ความผิดทีมีลักษณะเป็ นองค์กรอาชญากรรม
3.ความผิดเกียวกับการก่อการร้ ายตามประมวลกฎหมายอาญา
4.คดีความผิดทีมีความซับซ้ อน ซึงมีอตั ราโทษจําคุกอย่างสูงตังแต่ 10 ปี ขึนไป
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ฝรังเศส และเยอรมนีแล้ ว จะเห็นว่า
ทังสามประเทศต่างใช้ เงือนไขแห่ งความร้ ายแรงแห่ งความผิด เป็ นเกณฑ์ นันก็คือ ตามประมวล
กฎหมายอาญาฝรั งเศส มาตรา 100 กําหนดโทษจํา คุ กเป็ นเกณฑ์ ส่วน The Omnibus Crime
Control and Safe Streets Act of 1968 มาตรา 2516 ของสหรัฐอเมริกากําหนดประเภทของคดี
ต่าง ๆ ทีมีความร้ ายแรงมากถึง 12 ประเภทคดีเป็ นเกณฑ์ในการร้ องขอใช้ มาตรการ และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 100c ก็กาํ หนดประเภทคดีไว้ ถึง 7 กลุ่มเช่นเดียวกัน ซึง
จะทําให้ เกิดความชัดเจนในการใช้ กฎหมาย
จึ งเห็นว่ าเงือนไขเกียวกับประเภทของความผิดและความร้ ายแรงแห่ งความผิดตาม
มาตรา 105/1 ยังไม่ เหมาะสม เพราะมีปัญหาทีคําว่ า “คดีความผิดทีมีความซั บซ้ อน” ซึงเป็ น
ถ้ อยคําทีมี ความหมายไม่ ชัดเจน ความผิดใดบ้ า งทีจั ดเป็ นความผิ ดทีมีความซั บ ซ้ อ น เป็ นการ
บัญญัติในลักษณะทีกว้ างเกินไป เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าพนักงานมีการใช้ ดุลพินิจในการยืนคํา
ร้ องขอใช้ มาตรการมากเกินไป และอัตราโทษจําคุกอย่างสูงตังแต่ 10 ปี ขึนไป ก็ไม่ควรนํามาใช้
กับมาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถาน เพราะมาตรการนีมีลักษณะละเมิดสิทธิของบุคคล
มากกว่าการดักฟังทางโทรศัพท์ จึงไม่ควรนําความร้ ายแรงแห่งความผิดมาเป็ นเกณฑ์ เพราะเปิ ด
กว้ างเกินไป แต่ควรเจาะจงประเภทแห่งความผิดเป็ นเกณฑ์ โดยใช้ เฉพาะกับความผิดทีมีความ
ร้ ายแรงเท่านัน ได้ แก่
1.คดีความมันคงของรัฐ
2.ความผิดทีกระทําโดยองค์กรอาชญากรรม
3.ความผิดเกียวกับการก่อการร้ ายตามประมวลกฎหมายอาญา
3.3 เงือนไขเกียวกับเหตุในการอนุญาตให้ใช้มาตรการ
จากการศึกษากฎหมายเกียวกับการดักฟั งและบันทึกเสียงของทังสามประเทศพบว่ า
สหรั ฐอเมริ กาและเยอรมนี ให้ ความสําคัญกับการกําหนดเหตุทศาลจะอนุ
ี
ญาตให้ ใช้ มาตรการว่ า
ต้ องปรากฎความสงสัยโดยชัดแจ้ งว่ามีการกระทําความผิดอาญา โดยจะอธิบายรายละเอียด ดังนี
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สหรั ฐอเมริ กาบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใน The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act
1968, Title 111 มาตรา 2518 ว่ าผู้พิพากษาจะพิ จารณาอนุ ญาตให้ ใช้ การดักฟั งทางโทรศัพท์
ตามกฎหมายได้ ต้ องปรากฎเหตุดังต่อไปนี
1) มีเหตุอันควรเชือ (Probable Cause) ว่ ามีการกระทําความผิดเกิดขึนจริ ง และมี
กฎหมายบัญญัติให้ การกระทําเช่นนันเป็ นความผิด
2) มีเหตุอันควรเชือได้ ว่าการดักข้ อมูลการสือสารสามารถทําให้ ร้ ูข้อมูลสําคัญใน การ
กระทําความผิดได้ และใช้ เป็ นประโยชน์ต่อการสืบสวนคดีของเจ้ าหน้ าที
3) เจ้ าหน้ าทีต้ อ งพิ สูจน์ ให้ ศาลเห็นว่ า ไม่ สามารถใช้ วิ ธีการสืบสวนวิธีอืนได้ อีกแล้ ว
เนืองจากใช้ แล้ วไม่ประสบผลสําเร็จหรือหากใช้ วิธีการอืนแล้ วจะเป็ นการอันตรายต่อเจ้ าหน้ าทีมาก
เกินควรและวิธกี ารดักข้ อมูลทางการสือสารเป็ นวิธที ดีี ทสุี ด
4) เมือมีพยานหลักฐานอันเชือได้ ว่า บุคคลผู้ต้องถูกดักข้ อมูลได้ ใช้ การติดต่อสือสาร
ประเภทดังกล่าวจริงหรือสืบสอบแล้ วพบว่าเครืองมือสือสารนันมีชือผู้ต้องหาเป็ นเจ้ าของ
ส่วนมาตรา 100c ของประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาเยอรมัน บัญญัติให้ บท
สนทนาของบุคคลใด ๆ ในเคหสถานอาจถูกดักฟังและบันทึกได้ ในกรณีดังต่อไปนี
1) ปรากฎข้ อเท็จจริงบางอย่างทําให้ เกิดความสงสัยว่าบุคคลนันเป็ นผู้กระทําความผิด
หรือสมรู้ร่วมคิดกระทําความผิดทางอาญาทีร้ ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิงความผิดอาญาทีบัญญัติไว้
ใน (2) ของมาตรา 100C นันก็คือความผิด 7 กลุ่มทีกล่าวไว้ ในหัวข้ อก่อนหน้ านี หรือในกรณีทมีี
การพยายามกระทําความผิดดังกล่าว และ
2) ความผิดนันถือเป็ นข้ อสําคัญทีจะส่งผลในแต่ละคดี และ
3) อาจสันนิษฐานได้ ว่าการเฝ้ าระวังจะส่งผลให้ มีการบันทึกข้ อความของผู้ถูกกล่าวหา
ซึงจะมีความสําคัญในการหาข้ อเท็จจริง หรือกําหนดทีอยู่ของผู้ถูกกล่าวหาร่วม
4) วิธอี นื ๆ ทีจะนําไปสู่ข้อเท็จจริง หรือกําหนดทีอยู่ของผู้ถูกกล่าวหาร่วมคนอืนไม่
สามารถดําเนินการได้ หรือดําเนินการได้ แต่ยากทีจะสําเร็จ
จะเห็นได้ ว่าทังสองประเทศกําหนดเหตุทจะสามารถใช้
ี
มาตรการไว้ อย่างชัดเจนรัดกุม
สําหรับประเทศไทย ในร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 105/1 ได้ บัญญัติถึงการอนุ ญาตให้ ใช้ มาตรการเข้ าถึงเอกสารหรือข้ อมูลอืน
ื ประกอบกับเหตุผลและ
ใด โดยศาลต้ องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอนใด
ความจําเป็ นดังต่อไปนี
(1) มีเหตุอันควรเชื อว่ า มี ก ารกระทํา ความผิ ด หรื อ จะมีก ารกระทําความผิ ดใน 3
ประเภทคดีตามทีบัญญัติไว้ ในมาตรา 105/1 วรรคหนึง
(2) มีเหตุอันควรเชือว่ าจะได้ เอกสารหรื อข้ อมูลข่าวสารเกียวกับการกระทําความผิด
ตามวรรคหนึงจากการเข้ าถึงเอกสารหรือข้ อมูลข่าวสารดังกล่าว
(3) ไม่อาจใช้ วิธกี ารอืนใดทีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้
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ดังนี เห็นได้ ว่าร่ างพระราชบัญญั ตินีได้ กาํ หนดเหตุทีจะอนุ ญาตให้ ใช้ มาตรการไว้ ได้
อย่างชัดเจนและรัดกุมเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี ซึงนอกจากจะมีการกําหนดเหตุต่าง
ๆ แล้ ว ยังมีการกําหนด Principle of Subsidiarity ไว้ ด้วย กล่าวคือ ต้ องไม่มีมาตรการอืนใดทีจะ
ทําให้ ได้ มาซึงพยานหลักฐานอีกแล้ วนอกจากมาตรการนี หรือมาตรการอืนมีอุปสรรคมาก ยากที
จะสําเร็จ หรือมีประสิทธิภาพน้ อยกว่า แต่ใน (1) ของร่างพระราชบัญญัตินีกลับสามารถอนุ ญาต
ให้ ใช้ มาตรการดักฟั งได้ ตังแต่ “จะมีการกระทําความผิด ” ซึงอาจกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล
มากเกินสมควร
กฎหมายทีจะให้ อาํ นาจเจ้ าพนักงานใช้ มาตรการดักฟั งและบันทึกเสียงในเคหสถาน จึง
ควรระบุเหตุทศาลจะอนุ
ี
ญาตให้ ใช้ มาตรการได้ ในกรณีดังต่อไปนี
(1)มีเหตุอนั ควรเชือว่ามีการกระทําความผิดใน 3 ประเภทคดีตามทีเสนอไว้ ในข้ อ
(ข)
(2)มีเหตุอนั ควรเชือว่าจะได้ ข้อมูลข่าวสารทีสําคัญเกียวกับการกระทําความผิดตาม
วรรคหนึงจากการใช้ มาตรการ
(3)ไม่อาจใช้ วิธกี ารอืนใดทีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้
จะเห็นได้ ว่าใน (1) จะต้ องมีเหตุอนั ควรเชือว่ามีการกระทําความผิด ไม่ใช่เรืองเลือน
ลอย ไร้ เหตุผล ส่วนใน (2) นอกจากเชือว่าจะได้ ข้อมูลจากการใช้ มาตรการแล้ ว ต้ องเป็ นข้ อมูลที
สําคัญกับคดีด้วย เพราะหากไม่ใช่ข้อมูลสําคัญ ก็ไม่มีความจําเป็ นจะต้ องใช้ มาตรการนีให้ กระทบ
สิทธิของผู้อืน และควรมีการใช้ เงือนไข Principle of Subsidiarity ใน (3) ด้ วย เพื อให้ เกิดการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพจากการใช้ มาตรการเท่าทีจําเป็ นจริงๆ เท่านัน
3.4 เงือนไขเกียวกับระยะเวลา
ตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ มเติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
บัญญัติให้ สามารถใช้ มาตรการได้ คราวละ 90 วัน โดยไม่กาํ หนดว่ าสามารถขอใช้ มาตรการได้ กี
คราว ซึงอาจทําให้ เกิดการละเมิดสิทธิเสรี ภาพของประชาชนมากเกินสมควร แตกต่างจากของ
สหรัฐอเมริกาทีบัญญัติห้ามไม่ให้ ศาลอนุ ญาตให้ ใช้ มาตรการดักฟั งเกินกว่า 30 วัน แต่หากมีกรณี
จําเป็ นต้ องดักฟังการกระทําความผิดต่อไป ก็สามารถยืนคําร้ องขออนุญาตต่อศาลอีกครัง และศาล
ก็จะพิจารณาขยายระยะเวลาการดักฟังการกระทําความผิด โดยใช้ เกณฑ์เช่นเดียวกับการพิจารณา
คําร้ องในครังแรก
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาฝรังเศส มาตรา 100-2 กําหนดระยะเวลาใน
การใช้ มาตรการดักฟั งการติดต่อสือสารไว้ ไม่เกิน 4 เดือน นับตังแต่วันทีศาลมีคาํ สัง และศาลมี
อํานาจขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้ อกี ไม่เกิน 4 เดือน ภายใต้ เงือนไขทีศาลเห็นสมควร
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญาเยอรมั น ได้ ก ํา หนดระยะเวลาในการใช้
มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานไว้ ในมาตรา 100d คือ ไม่เกิน 1 เดือน โดยสามารถ
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ขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ อีกครังละไม่เกิน 1 เดือน หากมีการขยายระยะเวลาดังกล่าวแล้ วรวม
ทังสิน 6 เดือน ศาลระดับภูมิภาคทีสูงขึนจะเป็ นผู้ตัดสินเกียวกับคําสังขยายเวลาเพิมเติม
จึงเห็นสมควรกําหนดกรอบระยะเวลาในการใช้ มาตรการดักฟั งและบัน ทึกเสีย งใน
เคหสถานเช่นเดียวกับของเยอรมนี กล่าวคือ ใช้ ได้ คราวละ 1 เดือน และสามารถขยายระยะเวลา
ดังกล่าวได้ อกี ครังละไม่เกิน 1 เดือน หากขยายระยะเวลาไปแล้ วรวมทังสิน 6 เดือน ให้ อาํ นาจศาล
อุทธรณ์เป็ นผู้ตัดสิน เพราะการใช้ มาตรการดักฟั งและบันทึกเสียงในเคหสถานนีเป็ นการเข้ าถึ ง
ข้ อมูลโดยตรง จึงกระทบสิทธิเสรีภาพมาก การกําหนดระยะเวลาให้ ใช้ มาตรการนานเกินไป อาจ
ส่งผลกระทบกับบุคคลผู้ถูกใช้ มาตรการมากกว่าการใช้ มาตรการทางอาญาอืน ระยะเวลา 1 เดือน
จึงน่าจะเพียงพอกับการใช้ มาตรการแล้ ว แต่หากไม่เพียงพอก็สามารถขอขยายระยะเวลาได้ อีก 1
เดือน ซึงหากขยายไปถึ ง 6 เดือนแล้ วเป็ นระยะเวลาทีมากพอสมควร จึ งต้ องมีการตรวจสอบ
กลันกรองโดยศาลทีสูงขึน เพือความยุติธรรมและเหมาะสม
3.5 เงือนไขในการยุติการใช้มาตรการ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 100c (5) กําหนดให้ มีการ
ยุ ติ ก ารใช้ ม าตรการดั ก ฟั ง และบั น ทึก เสี ย งในเคหสถาน ในกรณี ทีระหว่ า งการใช้ ม าตรการมี
เหตุการณ์หรื อบทสนทนาทีเกียวข้ องกับการดําเนินชีวิตส่วนตัว การบันทึกดังกล่ าวจะถูกลบโดย
ทันที ข้ อมูลทีได้ มาจากกระบวนการดังกล่าวก็ไม่สามารถนําไปใช้ เพือหาข้ อเท็จจริงได้ จะเห็นได้ ว่า
กฎหมายของเยอรมนี ใ ห้ ค วามสํา คัญ กับ สิท ธิความเป็ นส่ ว นตั วในเคหสถานอย่ า งมาก แต่ ใน
พระราชบั ญ ญั ติ ต่ า งๆทีเกี ยวกั บ มาตรการดั ก ฟั ง ของไทยไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ถึ ง เรื องการยุ ติ ก ารใช้
มาตรการเลย รวมถึงร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็
ไม่ได้ บัญญัติชัดเจนถึงการยุติการใช้ มาตรการเช่นกัน เพียงแต่กาํ หนดให้ ศาลสามารถสังยุติได้ หาก
มีพฤติการณ์เปลียนแปลงไป จึงเห็นสมควรให้ กาํ หนดเงือนไขการยุติการใช้ มาตรการดักฟั งและ
บั น ทึก เสีย งในเคหสถานเช่ น เดี ย วกับ ของเยอรมนี กล่ า วคื อ หากระหว่ า งการใช้ ม าตรการมี
เหตุการณ์หรื อบทสนทนาทีเกียวข้ องกับการดําเนินชีวิตส่วนตัวให้ ยุติการใช้ มาตรการทันที การ
บันทึกดังกล่าวจะถูกลบ และข้ อมูลทีได้ มาจากกระบวนการดังกล่าวนันไม่สามารถนําไปใช้ เพื อหา
ข้ อเท็จจริงได้ เพือป้ องกันไม่ให้ ข้อมูลหรือบทสนทนาเกียวกับชีวิตส่วนตัวของผู้ถูกใช้ มาตรการถูก
เผยแพร่ ออกไป เพื อคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพของผู้ ถูกใช้ มาตรการ ให้ ถูกใช้ มาตรการเฉพาะเท่าที
จําเป็ นในระยะเวลาทีสันทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้
3.6 เงือนไขเกียวกับการแจ้งกลับ
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความอาญาเยอรมัน มีก ารตรวจสอบความชอบด้ วย
กฎหมายขั นตอนหนึ งทีเป็ นวิ ธีก ารทีมี ความน่ า สนใจและควรนํา มาใช้ กับ มาตรการดั ก ฟั งและ
บันทึกเสียงในเคหสถานของไทย นันก็คือการแจ้ งกลับไปยังผู้ทถูี กใช้ มาตรการนัน ๆ ว่าได้ มีการใช้
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มาตรการดังกล่าวกับเขาแล้ ว โดยต้ องแจ้ งรายละเอียดและระยะเวลาในการใช้ มาตรการ ทีสําคัญ
คือต้ องแจ้ งสิทธิในการได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายและระยะเวลาการใช้ สิทธินันด้ วย การ
แจ้ งกลับนีมีขึนเพือชดเชยหลักฟังความทุกฝ่ าย และให้ โอกาสผู้ทถูี กใช้ มาตรการได้ ปกป้ องตนเอง
จากการถูกละเมิดสิทธิ เพราะในการใช้ มาตรการทีกระทําโดยลับ ผู้ถูกใช้ มาตรการจะไม่ร้ ูตัวเลยว่า
ถู กใช้ มาตรการ จึ งไม่ มีโ อกาสได้ คัดค้ าน ต่ า งจากมาตรการบั งคั บทางอาญาทัว ๆไปทีผู้ ถู ก ใช้
มาตรการสามารถตรวจสอบได้ เช่น การจับ การค้ น ทีสามารถขอดูหมายจับ หมายค้ นได้
อย่างไรก็ตาม การแจ้ งกลับก็ต้องมีข้อยกเว้ น อย่างเช่น ในกรณีทการแจ้
ี
งกลับเป็ นการ
ขัดแย้ งกับผลประโยชน์อนื ๆ ตามกฎหมาย หรือบุคคลผู้ถูกใช้ มาตรการนันถูกกระทบสิทธิเพี ยง
เล็กน้ อย หรือการแจ้ งกลับนันก่อให้ เกิดผลเสียกับรูปคดี ยากต่อการค้ นหาความจริงมากขึน เป็ น
ต้ น อาจเลือนการแจ้ งกลับออกไป หรื ออาจไม่มีการแจ้ งกลับเลยก็ได้ แต่ต้องมีการบันทึกไว้ เป็ น
ลายลักษณ์อักษร และหากมีการเลือนการแจ้ งกลับออกไปภายหลังการใช้ มาตรการสินสุดแล้ ว 12
เดือน หรื อยกเลิกการแจ้ งกลับเลย ต้ องทําบันทึกเสนอต่อศาล ให้ ศาลเป็ นผู้มีอาํ นาจพิ จารณา
เห็นชอบการเลือนหรือยกเลิกนี
3.7 เงือนไขเกียวกับการตรวจสอบการใช้มาตรการ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมันกํา หนดให้ ใช้ วิ ธีการอุ ทธรณ์ ต าม
มาตรา 304 ในการตรวจสอบคําสังศาลทีอนุ ญาตให้ ใช้ มาตรการ กล่ าวคือ หากจะคัดค้ านคําสัง
ศาลทีอนุ ญาตให้ ใช้ มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานก็สามารถยืนอุทธรณ์คาํ สังต่อศาล
ได้
ส่วนกรณีตรวจสอบวิธีการดําเนินการของเจ้ าพนักงานให้ เป็ นไปตามมาตรา 98 วรรค
2 ซึงแท้ จริ งแล้ วมาตรานีเป็ นเรืองของการยึดสิงของ แต่ศาลเยอรมันให้ นํามาใช้ เที ยบเคียงกับ
มาตรการอืนๆด้ วย โดยกําหนดให้ เจ้ าพนักงานทีดําเนินการใช้ มาตรการโดยไม่มีคาํ สังศาล จะต้ อง
ยืนคําร้ องขอคําสังยืนยันต่อศาลภายใน 3 วัน หากไม่มีบุคคลทีเกียวข้ องอยู่ในช่วงเวลาทีมีการใช้
มาตรการ บุคคลทีเกียวข้ องอาจยืนคําร้ องขอคําตัดสินของศาลในเขตทีมีการใช้ มาตรการนันใน
เวลาใดก็ได้
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาของไทยควรนํา การตรวจสอบวิ ธี ก าร
ดําเนินการของเจ้ าพนักงานภายหลังจากทีมีการใช้ มาตรการไปแล้ วดังเช่ นของเยอรมัน มาใช้ กับ
มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถาน เพือเป็ นการตรวจสอบการใช้ มาตรการว่าเป็ นไปโดย
ชอบด้ วยกฎหมายหรือไม่ โดยกําหนดให้ เจ้ าพนักงานทีดําเนินการใช้ มาตรการโดยไม่มีคาํ สังศาล
จะต้ องยืนคําร้ องขอคําสังยืนยันต่อศาลภายใน 3 วัน เพราะการใช้ มาตรการดักฟังและบันทึกเสียง
ในเคหสถานเป็ นมาตรการทีมีการละเมิดสิทธิส่วนตัวอย่างมาก เมือมีการใช้ มาตรการไปก่อนโดย
ไม่ได้ รับการอนุ ญาตจากศาล จึงต้ องได้ รับการตรวจสอบจากศาลโดยเร็วทีสุด เพื อคุ้มครองสิทธิ
เสรี ภาพของผู้ถูกใช้ มาตรการ ระยะเวลา 3 วั นจึ งถือว่ าเพี ยงพอแล้ ว และในกรณีของผู้ ทีถู กใช้
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มาตรการหรื อบุคคลทีเกียวข้ อง หากเห็นว่ าการดําเนินการใช้ มาตรการของเจ้ าพนั กงานไม่ ชอบ
ด้ วยกฎหมาย สามารถยืนคําร้ องต่อศาลในเวลาใดก็ได้
ส่ ว นการตรวจสอบคํา สั งศาลที อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ม าตรการดั ก ฟั ง และบั น ทึ ก เสี ย งใน
เคหสถาน เห็น ว่ า ไม่ ค วรให้ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ต่า งจากกฎหมายเยอรมั น เพราะเมื อมาตรการนี เป็ น
มาตรการทางอาญามาตรการหนึงเช่นเดียวกับการจับ การค้ น การขัง จึงเท่ากับว่าการยืนคําร้ องขอ
ใช้ มาตรการนีมีลักษณะคล้ ายกับการยืนคําร้ องขอออกหมายอาญา ซึงเป็ นอํานาจของผู้พิพากษา
คนเดียวในศาลชันต้ นมีอาํ นาจเด็ดขาดในการออกหมายโดยไม่สามารถอุทธรณ์ได้ จึงไม่สมควรให้
อุทธรณ์คาํ สังศาลทีอนุญาตให้ ใช้ มาตรการนีเช่นกัน
นอกจากนี จากการศึกษาพบว่า การทีเจ้ าพนักงานใช้ มาตรการดักฟังและบันทึก
เสี ย งในเคหสถานนั นกระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที บั ญ ญั ติ รั บ รองไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หลายประการ โดยเฉพาะสิทธิในเคหสถาน ดังนัน การจะ
บั ญ ญั ติ ก ฎหมายเกียวกั บ มาตรการดั ก ฟั ง และบั น ทึก เสีย งในเคหสถานออกมาให้ อ ํา นาจเจ้ า
พนักงานสามารถใช้ มาตรการได้ เพือให้ การใช้ มาตรการบังคับทางอาญามีประสิทธิภาพ ควบคู่ไป
กั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของบุ ค คลตามรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ข บทบั ญ ญั ติ ใ น
รัฐธรรมนูญเกียวกับสิทธิเสรีภาพในเคหสถาน มาตรา 33 ทีบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน
เคหสถาน การเข้ า ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยิน ยอมของผู้ ค รอบครอง หรื อ การค้ น
เคหสถาน หรือทีรโหฐานจะกระทํามิได้ เว้ นแต่มีคาํ สังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอืนตามที
กฎหมายบัญญัติ” เพราะการใช้ มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานกระทบต่อสิทธิแ ละ
เสรี ภาพในเคหสถานโดยตรง ถึงแม้ จะไม่มีการเข้ าไปทางกายภาพก็ตาม มาตรานี จึงยังไม่อาจ
คุ้ มครองสิทธิและเสรี ภาพของประชาชนให้ พ้น จากการดักฟั งและบัน ทึกเสียงในเคหสถานได้
เพราะมาตรานี คุ้มครองสิทธิเสรี ภาพในเคหสถานได้ เฉพาะกรณีการเข้ า ไปค้ น ในทางกายภาพ
เท่านัน ซึงไม่เพี ยงพอ จึงควรมีการแก้ ไขเพิ มเติมรัฐธรรมนู ญเพือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพใน
เคหสถานให้ สมบูรณ์ ดังเช่นมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน

4.บทสรุปและข้อเสนอแนะ
กฎหมายไทยในปัจจุบันไม่มีการบัญญัติถึงมาตรดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถาน มี
เพียงแต่กฎหมายเฉพาะหลายฉบับทีบัญญัติถึงมาตรการดักฟั งทางโทรศัพท์เท่านัน ในขณะทีการ
ดักฟั งและบันทึกเสียงในเคหสถานมีความจําเป็ นในการรวบรวมพยานหลักฐานมากขึนเรือย ๆ
เนื องจากวิ วั ฒ นาการของสั ง คมทีเปลี ยนไป และความซั บ ซ้ อ นของอาชญากรรม แต่ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลับไม่มีบทบัญญัติให้ อาํ นาจเจ้ าพนักงานทําได้ ทําให้ เกิดข้ อ
โต้ เถียงว่าเมือไม่มีกฎหมาย เจ้ าพนักงานดักฟั งและบันทึกเสียงในเคหสถานได้ หรือไม่ จากการ
ค้ น คว้ า พบว่ า การดั ก ฟั ง เป็ นการละเมิ ด สิท ธิเ สรี ภ าพของประชาชนหลายประการ ดั ง นั น จึ ง
จําเป็ นต้ องมีบทบัญญัติให้ อาํ นาจเจ้ าพนักงานสามารถใช้ มาตรการดักฟั งในเคหสถาน มิเช่นนัน
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การปฏิ บั ติ ห น้ า ทีของเจ้ า พนั ก งานอาจผิ ด กฎหมายได้ จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ แ ล้ ว มี
ข้ อเสนอแนะแยกออกเป็ น 2 ประเด็นคือ การบัญญัติมาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถาน
เป็ นมาตรการทางอาญามาตรการหนึงไว้ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพือให้
การใช้ ม าตรการนี สอดคล้ อ งกับ สิท ธิเ สรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญในส่วนของสิทธิในเคหสถาน
ในเรื องการบัญญัติมาตรการดักฟั งและบัน ทึกเสียงในเคหสถานเป็ นมาตรการทาง
อาญานัน ควรจะบัญญัติให้ อาํ นาจเจ้ าพนักงานให้ สามารถใช้ มาตรการดักฟั งและบันทึกเสียงใน
เคหสถานไว้ ในประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาโดยมีหลักเกณฑ์ และ เงือนไขทีเหมาะสม
ดังต่อไปนี
1.กําหนดให้ ผ้ ูมีอาํ นาจอนุ ญาตให้ ใช้ มาตรการคือศาล เพราะศาลเป็ นองค์กรอิสระ
ดําเนินงานโดยอิสระ พ้ นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐอื น ๆ นอกจากการใช้ มาตรการนี
จะต้ องผ่านการกลันกรองจากศาลแล้ ว สมควรให้ พนักงานอัยการเป็ นผู้ร้องขอใช้ มาตรการต่อศาล
2.กําหนดเงือนไขเกียวกับประเภทของความผิดเป็ นเกณฑ์ในการขออนุ ญาตศาลใช้
มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานไว้ อย่างชัดเจน ดังนี
1) คดีความมันคงของรัฐ
2) ความผิดทีกระทําโดยองค์กรอาชญากรรม
3) ความผิดเกียวกับการก่อการร้ ายตามประมวลกฎหมายอาญา
3.กําหนดเหตุทศาลจะอนุ
ี
ญาตให้ ใช้ มาตรการดักฟั งและบันทึกเสียงในเคหสถาน ได้
ดังนี
(1)มีเหตุอนั ควรเชือว่ามีการกระทําความผิดใน 3 ประเภทคดีในข้ อ 2
(2)มีเหตุอันควรเชือว่ าจะได้ ข้อมู ลข่าวสารทีสําคัญเกียวกับการกระทําความผิด
ตามวรรคหนึงจากการใช้ มาตรการ
(3)ไม่อาจใช้ วิธกี ารอืนใดทีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้
4.กําหนดกรอบระยะเวลาในการใช้ มาตรการทีชัดเจน ดังนี ศาลสามารถอนุ ญาตให้ ใช้
มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงได้ คราวละไม่เกิน 1 เดือน โดยขยายได้ อีกคราวละไม่เกิน 1 เดือน
หากขยายระยะเวลาไปแล้ วรวมทังสิน 6 เดือน ให้ อาํ นาจศาลอุทธรณ์เป็ นผู้ตัดสิน
5.บัญญัติเรื องการยุติการใช้ มาตรการ ในกรณีทมีี เหตุการณ์เปลียนแปลงไป และใน
กรณีทีระหว่ างการใช้ มาตรการในเคหสถานมีบทสนทนาทีเกียวข้ องกับการดําเนิ น ชี วิตส่ ว นตั ว
เกิดขึนซึงไม่เกียวข้ องกับคดี จะต้ องหยุดบันทึกและมีการลบออกทันที
6.บัญญัติเรื องการแจ้ งกลั บไปยังผู้ ทีถู กใช้ มาตรการว่ าได้ มีการใช้ มาตรการดังกล่ าว
โดยต้ องแจ้ งรายละเอียดและระยะเวลาในการใช้ มาตรการ แจ้ งสิทธิในการได้ รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายและระยะเวลาการใช้ สทิ ธินันด้ วย
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7.บั ญ ญั ติ เ รื อ งการตรวจสอบวิ ธีก ารดํา เนิ นการของเจ้ าพนั กงานหลั งจากทีมีการใช้
มาตรการแล้ ว โดยกําหนดให้ เจ้ าพนักงานทีดาํ เนินการใช้ มาตรการโดยไม่มีคาํ สังศาล จะต้ องยืนคํา
ร้ องขอคํา สังยืนยันต่อศาลภายใน 3 วัน และกรณีของผ้ ู ทีถูกใช้ มาตรการหรื อบุ คคลทีเกียวข้ อง
หากเห็นว่าการดําเนินการใช้ มาตรการของเจ้ าพนักงานไม่ชอบด้ วยกฎหมาย สามารถยืนคําร้ องต่อ
ศาลในเวลาใดก็ได้
ในเรืองของการแก้ ไขรั ฐธรรมนู ญ ทีคุ้มครองสิทธิในเคหสถาน ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 33 ควรมี ก ารแก้ ไ ขเพิ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ เพื อ
ค้ ุมครองสิทธิและเสรี ภาพในเคหสถานให้ สมบูรณ์ ดังเช่ นมาตรา 13 ของรั ฐธรรมนู ญเยอรมัน
ดังต่อไปนี
มาตรา 33 “ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน การเข้ าไปในเคหสถานโดยปราศจาก
ความยินยอมของผ้ ูครอบครอง หรือการค้ นเคหสถาน หรือทีรโหฐานจะกระทํามิได้ เว้ นแต่มีคาํ สัง
หรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอืนตามทีกฎหมายบัญญัติ
ในกรณีมีความสงสัยว่าบุคคลใดได้ กระทําความผิดอาญา โดยเฉพาะอย่างยิงความผิด
ทีระบุไว้ ในประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาเกียวกับการใช้ มาตรการดักฟังและบันทึกเสียง
ผ้ ูต้องสงสัยอาจถูกใช้ มาตรการในเคหสถานตามคําสังศาล โดยมีเงือนไขว่ามาตรการนันจะต้ อง
นํามาซึงพยานหลักฐานทีจะพิสจู น์ความผิด”
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