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1.บทคดัย่อ
ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายทใีห้อาํนาจเจ้าพนักงานสามารถใช้มาตรการ

ดักฟังและบันทกึเสียงในเคหสถานได้ ทาํให้การใช้มาตรการโดยปราศจากอาํนาจของเจ้าพนักงาน
นันอาจผิดกฎหมายได้ ในขณะทกีฎหมายของต่างประเทศมีการบัญญัติเกียวกับการใช้มาตรการ
ดักฟังและบันทกึเสียงในเคหสถานไว้อย่างชัดเจน โดยกาํหนดหลักเกณฑแ์ละเงือนไขการบังคับใช้
ไว้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ และสามารถคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนควบคู่กันไปด้วย แต่กฎหมายไทยมีการบัญญัติถึงเพียงแค่การดักฟังทาง
โทรศัพทห์รือทางการสอืสารโทรคมนาคมเท่านัน ทาํให้ไม่ครอบคลุมถึงการใช้ในสถานการณ์จริง
แต่ละคดี และบทบัญญัติเหล่านีเป็นเพียงการบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติ
ต่าง ๆ หลายฉบับ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง สับสน ไม่เป็นเอกภาพ นาํมาซึงการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลมากเกินสมควร และประชาชนไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีบทบัญญัติใดบ้างทีให้
อาํนาจรัฐล่วงละเมิดสทิธเิสรีภาพของตน  

ด้วยเหตุนี จึงเหน็สมควรให้มีการบัญญัติมาตรการดักฟังและบันทกึเสียงในเคหสถาน
ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยนําหลักเกณฑ์และเงือนไขต่าง ๆ ของ
ต่างประเทศมาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นเงือนไขเกยีวกบัผู้มีอาํนาจอนุญาตให้ใช้มาตรการ ประเภทของ
ความผิดและความร้ายแรงแห่งความผิด เหตุในการอนุญาตให้ใช้มาตรการ ระยะเวลาในการใช้
มาตรการ การยุติการใช้มาตรการ การแจ้งกลับแก่ผู้ถูกใช้มาตรการ รวมถึงการตรวจสอบการใช้
มาตรการ ทังนี เพือให้การปฏิบัติหน้าทีของเจ้าพนักงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย โดยไม่กระทบต่อสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนเกนิสมควร 

 นักศึกษาหลักสตูรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  
 ทปีรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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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.บทนาํ
มาตรการบังคับทางอาญา คือเครืองมือในการดาํเนินคดีอาญาทมีีความสาํคัญและมี

ความจาํเป็นต่อการดาํเนินคดีอาญา ในการตรวจสอบค้นหาความจริงในชันเจ้าพนักงานหรือในชัน
สอบสวนคดีอาญานันเอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(11)1 จะมี

1 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา มาตรา 2(11) บญัญัตว่ิา “การสอบสวน” หมายความถงึ
การรวบรวมพยานหลักฐานและการดาํเนนิการทงัหลายอนืตามบทบญัญัตแิห่งประมวลกฎหมายนี ซึงพนักงาน
สอบสวนได้ทาํไปเกยีวกบัความผดิทกีล่าวหา เพือทจีะทราบข้อเทจ็จริงหรือพิสจูน์ความผดิและเพือจะเอาตวั
ผู้กระทาํผดิมาฟ้องลงโทษ 
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เนือหาสาํคัญอยู่ 2 ประการ คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการใช้มาตรการบังคับ2 มาตรการ
บังคับทางอาญาจึงเป็นเครืองมือในการพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏ แต่ในขณะเดียวกันการใช้
เครืองมือเหล่านีมีผลดีกย่็อมต้องมีผลเสีย เพราะจําเป็นจะต้องก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล 

ในการดาํเนินชีวิตประจาํวันของบุคคลนันย่อมหลีกเลียงไม่ได้ทจีะมีการติดต่อสือสาร
กนั การสอืสารด้วยวาจาเป็นช่องทางการสอืสารประเภทหนึงทมีนุษย์ทุกคนจะใช้เป็นพาหนะนาํส่ง
สารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร การสือสารกันด้วยวาจานันอาจจะเป็นการสือสารทเีป็นความลับ 
กล่าวคือ เป็นการสอืสารทเีป็นการส่วนตัวหรือไม่เป็นส่วนตัวกไ็ด้ โดยพิจารณาจากพฤติการณ์และ
สถานทใีนการส่งสารนัน ๆ ดังนัน ในกรณีทคู่ีสนทนาสือสารกันในเคหสถาน จึงถือได้ว่าเป็นการ
สือสารทีผู้ส่งสารไม่ประสงค์ทีจะให้ผู้อืนนอกจากผู้รับสารรับรู้ในข้อมูลนัน3 การดักฟังและ
บันทกึเสยีงในเคหสถานจึงย่อมทาํให้เกดิความเสียหายต่อสทิธคิวามเป็นส่วนตัวของคู่สนทนา และ
ยังเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิในเคหสถานอีกด้วย ซึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติรับรองสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในเคหสถาน ไว้ในมาตรา 32 

และ 33 โดยสิทธิทงัสองประการนีถือเป็นสิทธิขันพืนฐานททุีกประเทศให้การยอมรับซึงบุคคลใด
จะละเมิดมิได้ แต่สิทธิเหล่านีก็ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดขนาดทีจะมีข้อยกเว้นไม่ได้ เพือประโยชน์
สาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงสามารถกาํหนดข้อยกเว้นได้ 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของประเทศ กน็าํมาซึงปัญหา
ทางสังคมมากมาย ปัญหาใหญ่ทสีาํคัญประการหนึงกคื็อ ปัญหาอาชญากรรม เพราะส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมโดยตรง4 อาชญากรรมปัจจุบันมีหลาย
รูปแบบ ผู้กระทําผิดต่างมีวิธีการ มีกลวิธีทีจะหลบเลียงกฎหมาย รวมถึงวิธีการประกอบ
อาชญากรรมมักจะมีความซับซ้อน มีการใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ ทาํให้นาํตัวผู้กระทาํความผิดมา
ลงโทษได้ยากขึน มากไปกว่านันอาชญากรรมสมัยนียังมีผลประโยชน์มหาศาลเข้ามาเกยีวข้อง เหตุ
เพราะรูปแบบอาชญากรรมเปลียนไป จากอาชญากรรมธรรมดาเป็นองค์กรอาชญากรรม 
(Organized Crime) จนถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Organized Crime)5 มี

2 คณติ ณ นคร, กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา, พิมพ์ครังท ี7 ( กรงุเทพมหานคร :สาํนักพิมพ์
วิญ ูชน,2549),น.50. 

3
 มลินี สมภพเจริญ, ทฤษฎกีารสอืสารระหว่างบุคคล, (นนทบุร:ี สองขาครีเอชนั,2556), น.13. 

4 ธนชัย นักสอน, “การตรวจสอบและถ่วงดุลการดกัฟังทางโทรศัพทแ์ละการได้มาซึงข้อมูลทาง 
อเิลก็ทรอนิกสต์ามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญัตกิารสอบสวนคดพิีเศษ พ.ศ.2547”, (วิทยานพินธป์ริญญา
มหาบณัฑติ  สาขาวิชานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น.1. 

5 ทวีเกยีรต ิมนีะกนษิฐ และองอาจ เทยีนหิรญั, การฉ้อราชฎร์บงัหลวงและมาตรการในการต่อต้าน
องคก์รอาชญากรรมข้ามชาต,ิ รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ ์ชุดโครงการวิจัยเรือง การพัฒนากฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามองคก์รอาชญากรรมข้ามชาต ิ(ระยะท ี2), (กรงุเทพมหานคร: สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
,2546),น.1. 
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การก่ออาชญากรรมมากมายหลายประเภท เช่น การค้ายาเสพติด การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ 
เป็นต้น ทาํให้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และกระทบต่อ
ความมันคงของประเทศชาติ เป็นปัญหาททุีกฝ่ายต้องช่วยกนัปราบปรามแก้ไข  

 เมือการแสวงหาพยานหลักฐานเพือพิสูจน์ความผิดนันยากขึนเพราะความซับซ้อนของ
อาชญากรรม มาตรการบังคับทางอาญาจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการแสวงหา
พยานหลักฐานเพือตรวจสอบค้นหาความจริงในชันก่อนฟ้องคดีโดยเจ้าพนักงาน เพือรวบรวม
ข้อเทจ็จริงของการกระทาํพฤติกรรมต่าง ๆ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติให้อาํนาจ
เจ้าพนักงานในการใช้มาตรการบังคับทางอาญาเพือประโยชน์ในการแสวงหาความจริง ซึง
เครืองมือนันกค็ือหมายอาญา ได้แก่ หมายจับ ขัง จาํคุก หรือปล่อยผู้ต้องหา จาํเลย หรือนักโทษ6  

 นอกจากนีแล้วในปัจจุบันเจ้าพนักงานยังมีการนาํมาตรการต่าง ๆ ทมีีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาเข้ามาเกียวข้อง คือการแสวงหาพยานหลักฐานโดยการใช้วิธีสืบสวนสอบสวนแบบ
พิเศษ เช่น การดักฟัง (Wiretapping) การแฝงตัว (Undercover) การสะกดรอยด้วยเครืองมือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Surveillance)7 เป็นต้น เหตุเพราะเพียงการใช้มาตรการบังคับต่าง ๆ 
ก่อนฟ้องคดี การแสวงหาพยานหลักฐานในการกระทาํความผิดโดยการใช้มาตรการบังคับทาง
อาญาธรรมดาไม่เออือาํนวยต่อการสบืหาพยานหลักฐานในคดีได้อย่างเตม็ท ีไม่เพียงพอ และไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าทคีวร จึงไม่สามารถจับกุมผู้กระทาํความผิดมาดาํเนินคดีได้ ประเทศไทยจึงเหน็
ความสาํคัญของการใช้มาตรการดักฟังมากขึน จึงบัญญัติกฎหมายให้อาํนาจเจ้าพนักงานในการดัก
ฟังไว้ในกฎหมายพิเศษต่าง ๆ และกาํลังมีการกาํหนดเป็นกฎหมายทวัไปโดยร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาอกีด้วย 

 อย่างไรกด็ี แม้ประเทศไทยจะมีการบัญญัติกฎหมายเกียวกับการดักฟังทางโทรศัพท์ 
(Wiretapping) มากขึน เพือกาํหนดกฎเกณฑ์การใช้และเพิมกรอบอาํนาจให้เจ้าพนักงานมากขึน
แล้วกต็าม แต่กยั็งไม่มีการบัญญัติกฎหมายเกยีวกับการดักฟัง (Eavesdropping) และบันทกึเสียง
ในเคหสถานโดยใช้เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึงมีการใช้มาตรการนีกันอย่างแพร่หลาย
เพราะอุปกรณ์ทีใช้หาง่ายขึน ราคาถูกลง การใช้มาตรการนีกระทบสิทธิความเป็นส่วนตัว (Right 

to Privacy) อย่างมาก และเมอืการดาํเนินคดีอาญาจาํเป็นต้องก้าวล่วงสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล
อย่างหลีกเลียงไม่ได้ การก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนันจึงต้องมีขอบเขต มีการจํากัด
อาํนาจรัฐเกียวกับมาตรการบังคับนัน8 การแสวงหาพยานหลักฐานโดยใช้มาตรการเช่นนีจึงมี

6 ธานี วรภัทร, กาํลังใจ, (กรงุเทพมหานคร : โครงการกาํลังใจในพระดาํริพระเจ้าหลานเธอ 
พระองคเ์จ้าพัชรกติยิาภา, 2560) น.36. 

7 ศิวดล ธรีเจริญทรัพย์, “การบงัคบัใช้มาตรการแฝงตวัตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดี
พิเศษ: ศึกษากรณกีารจัดทาํเอกสารหลักฐานทใีช้ในการแฝงตวั”, (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑติ  สาขาวิชา
นิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2557), น.2. 

8 คณติ ณ นคร, กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา, (สาํนักพิมพ์วญิ ูชน,2555), น.267. 
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อุปสรรคมากพอสมควร และในขณะเดียวกันศาลจะรับฟังพยานหลักฐานทีได้จากการแสวงหา
พยานหลักฐานทีไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นนีได้อย่างไร จึงต้องมีการศึกษามาตรการดักฟัง 
(Eavesdropping) และบันทกึเสียงในเคหสถาน เพราะเป็นมาตรการทปีระเทศไทยควรนาํมาใช้ใน
ฐานะทเีป็นมาตรการทางอาญามาตรการหนึงทใีช้ในการปราบปรามและแสวงหาพยานหลักฐานใน
คดีอาชญากรรมทีสาํคัญ โดยต้องวิเคราะห์ถึงประเดน็ปัญหาต่าง ๆ เพือนํามาแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพตามความก้าวหน้าของยุคสมัยมากขึน แต่อย่างไรกต็ามรัฐต้องมี
มาตรการในการควบคุมการใช้อาํนาจดังกล่าวให้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ 

3.วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายเกียวกบัมาตรการดกัฟังและบนัทึกเสียงตาม
กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

 กฎหมายทใีห้อาํนาจเจ้าพนักงานใช้มาตรการดักฟังในกฎหมายไทยได้บัญญัติไว้หลาย
ฉบับ แต่ทงัหมดนันล้วนบัญญัติถึงเฉพาะแต่การดักฟังทางโทรศัพทเ์ท่านัน ไม่มีบัญญัติถึงการดัก
ฟังและบันทกึเสียงโดยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์อืน ๆ ในเคหสถาน และกฎหมายเกียวกับการดัก
ฟังทางโทรศัพทท์มีีกยั็งเป็นกฎหมายลูกหรือกฎหมายเฉพาะ แต่ละฉบับมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเป็น
ของตนเอง จึงขาดความเป็นเอกภาพ เกิดความสับสนได้ง่าย บังคับใช้จริงได้ยาก เพราะกฎหมาย
แต่ละฉบับมีเงือนไข ซึงบางครังเหตุการณท์เีกดิขึนอาจไม่เข้าเงือนไขหลักเกณฑเ์ฉพาะนัน ๆ เลยก็
ได้ เกิดข้อจํากัดในการใช้มากเกินไป ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลียนแปลงของ
อาชญากรรมปัจจุบัน แม้จะมร่ีางพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาทกีาํหนดเพิมเติมให้เจ้าหน้าทตีาํรวจสามารถใช้มาตรการดักฟังได้ แต่ยังจาํกัดว่าการเข้าถึง
เพือให้ได้มาซึงข้อมูลนัน ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารอนืใดทส่ีงทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท ์โทรสาร 
คอมพิวเตอร์ เครืองมือหรืออุปกรณ์ในการสือสาร สืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศใด ซึงล้วนแต่เป็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทต้ีองส่งผ่านตัวกลางทงัสิน ยังไม่ครอบคลุม
ถึงการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานทีเป็นเพียงการสนทนาด้วยวาจาแบบต่อหน้า (face to 

face) ไม่ได้ผ่านตัวกลางใด ๆ 

 ดังนัน หากบัญญัติหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงใน
เคหสถานไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างชัดเจน จะลดการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลโดยไม่จาํเป็น แต่ยังสามารถควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาํให้เกิดความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์ของประชาชนและมี
การตรวจสอบถ่วงดุลอย่างรอบคอบ เมือพิจารณาแล้วว่า บทบัญญัติให้อาํนาจแก่เจ้าพนักงานใน
การดักฟังและบันทกึเสียงในเคหสถานควรอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลาํดับ
ต่อไปจะต้องพิจารณาด้วยว่าบทบัญญัติดังกล่าวควรมีเนือหาอย่างไร จากการศึกษาแนวความคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ ทเีกียวข้อง รวมถึงศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า บทบัญญัติทใีห้อาํนาจเจ้า
พนักงานในการดักฟังและบันทกึเสยีงในเคหสถานนัน ควรบัญญัติถึงเงือนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี 
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3.1 เงอืนไขเกียวกบัผูม้ีอํานาจอนุญาตใหใ้ชม้าตรการ 
หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติทเีกียวกับการดักฟังต่าง ๆ ของไทยนัน จะพบว่าไม่มี

การตรวจสอบการใช้อาํนาจของเจ้าพนักงานจากองค์กรภายนอกเลย เป็นการตรวจสอบภายใน
องค์กรทงัหมด กล่าวคือ เจ้าพนักงานขออนุญาตใช้มาตรการจากผู้บังคับบัญชาในองค์กรของตนเอง 
ไม่มีการขออนุญาตจากศาลทเีป็นองค์กรภายนอก ทาํให้การอนุมัติใช้มาตรการเป็นไปได้ง่าย ส่งผล
ให้เกดิการละเมิดสิทธแิละเสรีภาพได้มากขนึตามไปด้วย เพือให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของ
รัฐในการดาํเนินคดีอาญาเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรมมากทีสุด ควรใช้มาตรการ
ควบคุมภายนอกหน่วยงานทีบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ เป็นการควบคุมโดยองค์กรอืนใน
กระบวนการยุติธรรม คือ องค์กรตุลาการหรือศาล ในทุกขันตอนของการดาํเนินคดี 

หากพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความ 

อาญา มาตรา 105/1 ซึงมีการกาํหนดให้การใช้มาตรการดักฟังต้องขออนุญาตจากศาลแล้ว จะ
เหน็ว่ากรณีเป็นเช่นเดียวกบัการใช้มาตรการดักฟังและบันทกึเสยีงของสหรัฐอเมริกาทบัีญญัติไว้ใน
กฎหมาย Omnibus Crime Control and Safe street Act 1968, section 2518 และของฝรังเศส
บัญญัติในประมวลกฎหมายฝรังเศส ส่วนเยอรมนีได้บัญญัติเรืองดังกล่าวไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 100 ทงัสามประเทศกาํหนดไว้อย่างชัดเจนว่า เจ้าพนักงานจะต้อง
ขออนุญาตจากศาลเสยีก่อน จึงจะสามารถใช้มาตรการดักฟังและบันทกึเสยีงในเคหสถานได้ 

แต่อย่างไรกต็าม เพียงแค่การขออนุญาตจากศาลอาจไม่เพียงพอ เพราะจากงานวิจัย
เรืองผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์9 พบว่าความเป็นจริงในทางปฏิบัติ 
เมือเจ้าพนักงานขออนุญาตศาลเพือใช้มาตรการปิดกันการเข้าถึงเวบ็ไซต์ ศาลมีคาํสงัอนุญาตตาม
คาํขอทีมีมาทังหมด ซึงคาํขอปิดกันเว็บไซต์จํานวนหลายพันยูอาร์แอล ศาลสังอนุญาตทังหมด
ภายในวันเดียว จึงทาํให้เกิดคาํถามว่าการกลันกรองโดยศาลเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอหรือไม่ ผู้
ร่างกฎหมายของเยอรมันคงเล็งเห็นถึงข้อบกพร่องของการใช้ดุลพินิจของศาลในลักษณะนี จึง
บัญญัติให้พนักงานอยัการเป็นผู้ร้องขอใช้มาตรการดักฟังต่อศาล  

สาํหรับประเทศไทย ควรกาํหนดให้ผู้มีอาํนาจอนุญาตให้ใช้มาตรการคือศาลเช่นกัน 
เพราะศาลเป็นองค์กรอิสระ ดาํเนินงานโดยอิสระ พ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐอืน ๆ 
ทาํให้สามารถดํารงความยุติธรรมและเป็นกลาง เกิดความสมดุลระหว่างการบริหารงานทีมี
ประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยสมควรให้พนักงานอยัการเป็นผู้ร้อง
ขอใช้มาตรการต่อศาล  

9
 ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดเีสรีภาพ, ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา: เพิมอาํนาจ

ดกัฟังโทรศัพท ์ใครใช้สทิธไิม่ให้การ ให้สนันิษฐานว่าผดิ, เข้าถงึเมอื 1 กรกฎาคม 2562, สบืค้นจาก 

https://ilaw.or.th/node/3400 
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3.2 เงอืนไขเกียวกบัประเภทของความผดิและความรา้ยแรงแห่งความผิด
ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา มาตรา 

105/1 บัญญัติให้กรณีดังต่อไปนี เจ้าพนักงานสามารถยืนคําร้องขอใช้มาตรการดักฟังและ
บันทกึเสยีงได้ คือ 

1.คดีความมันคงของรัฐ
2.ความผิดทมีีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม
3.ความผิดเกยีวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
4.คดีความผิดทมีีความซับซ้อน ซึงมีอตัราโทษจาํคุกอย่างสงูตงัแต่ 10 ปีขนึไป
หากเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ฝรังเศส และเยอรมนีแล้ว จะเหน็ว่า

ทงัสามประเทศต่างใช้เงือนไขแห่งความร้ายแรงแห่งความผิดเป็นเกณฑ์ นันกค็ือ ตามประมวล
กฎหมายอาญาฝรังเศส มาตรา 100 กาํหนดโทษจําคุกเป็นเกณฑ์ ส่วน The Omnibus Crime 

Control and Safe Streets Act of 1968 มาตรา 2516 ของสหรัฐอเมริกากาํหนดประเภทของคดี
ต่าง ๆ ทมีีความร้ายแรงมากถึง 12 ประเภทคดีเป็นเกณฑใ์นการร้องขอใช้มาตรการ และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 100c กก็าํหนดประเภทคดีไว้ถึง 7 กลุ่มเช่นเดียวกัน ซึง
จะทาํให้เกดิความชัดเจนในการใช้กฎหมาย 

จึงเห็นว่าเงือนไขเกียวกับประเภทของความผิดและความร้ายแรงแห่งความผิดตาม
มาตรา 105/1 ยังไม่เหมาะสม เพราะมีปัญหาทีคาํว่า “คดีความผิดทีมีความซับซ้อน” ซึงเป็น
ถ้อยคาํทีมีความหมายไม่ชัดเจน ความผิดใดบ้างทีจัดเป็นความผิดทีมีความซับซ้อน เป็นการ
บัญญัติในลักษณะทกีว้างเกินไป เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานมีการใช้ดุลพินิจในการยืนคาํ
ร้องขอใช้มาตรการมากเกนิไป  และอัตราโทษจาํคุกอย่างสูงตังแต่ 10 ปีขึนไป กไ็ม่ควรนาํมาใช้
กบัมาตรการดักฟังและบันทกึเสียงในเคหสถาน เพราะมาตรการนีมีลักษณะละเมิดสิทธิของบุคคล
มากกว่าการดักฟังทางโทรศัพท ์จึงไม่ควรนาํความร้ายแรงแห่งความผิดมาเป็นเกณฑ์ เพราะเปิด
กว้างเกินไป แต่ควรเจาะจงประเภทแห่งความผิดเป็นเกณฑ์ โดยใช้เฉพาะกับความผิดทีมีความ
ร้ายแรงเทา่นัน ได้แก่ 

1.คดีความมันคงของรัฐ
2.ความผิดทกีระทาํโดยองค์กรอาชญากรรม
3.ความผิดเกยีวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

3.3 เงอืนไขเกียวกบัเหตุในการอนุญาตใหใ้ชม้าตรการ 
จากการศึกษากฎหมายเกียวกับการดักฟังและบันทึกเสียงของทังสามประเทศพบว่า 

สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีให้ความสาํคัญกับการกาํหนดเหตุทศีาลจะอนุญาตให้ใช้มาตรการว่า 
ต้องปรากฎความสงสยัโดยชัดแจ้งว่ามีการกระทาํความผิดอาญา โดยจะอธบิายรายละเอยีด ดังนี 
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สหรัฐอ เม ริกา บัญญัติ ไ ว้ ใน  The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act 

1968, Title 111 มาตรา 2518 ว่าผู้พิพากษาจะพิจารณาอนุญาตให้ใช้การดักฟังทางโทรศัพท์
ตามกฎหมายได้ ต้องปรากฎเหตุดังต่อไปนี 

1) มีเหตุอันควรเชือ (Probable Cause) ว่ามีการกระทาํความผิดเกิดขึนจริง และมี
กฎหมายบัญญัติให้การกระทาํเช่นนันเป็นความผิด 

2) มีเหตุอันควรเชือได้ว่าการดักข้อมูลการสอืสารสามารถทาํให้รู้ข้อมูลสาํคัญใน การ
กระทาํความผิดได้และใช้เป็นประโยชน์ต่อการสบืสวนคดีของเจ้าหน้าท ี

3) เจ้าหน้าทีต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าไม่สามารถใช้วิธีการสืบสวนวิธีอืนได้อีกแล้ว
เนืองจากใช้แล้วไม่ประสบผลสาํเรจ็หรือหากใช้วิธีการอืนแล้วจะเป็นการอนัตรายต่อเจ้าหน้าทีมาก 
เกนิควรและวิธกีารดักข้อมูลทางการสอืสารเป็นวิธทีดีีทสีดุ 

4) เมือมีพยานหลักฐานอันเชือได้ว่า บุคคลผู้ต้องถูกดักข้อมูลได้ใช้การติดต่อสือสาร
ประเภทดังกล่าวจริงหรือสบืสอบแล้วพบว่าเครืองมือสอืสารนันมีชือผู้ต้องหาเป็นเจ้าของ 

ส่วนมาตรา 100c ของประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาเยอรมัน บัญญัติให้บท 

สนทนาของบุคคลใด ๆ ในเคหสถานอาจถูกดักฟังและบันทกึได้ในกรณีดังต่อไปนี 
1) ปรากฎข้อเทจ็จริงบางอย่างทาํให้เกิดความสงสัยว่าบุคคลนันเป็นผู้กระทาํความผิด

หรือสมรู้ร่วมคิดกระทาํความผิดทางอาญาทร้ีายแรง โดยเฉพาะอย่างยิงความผิดอาญาทบัีญญัติไว้
ใน (2) ของมาตรา 100C นันกค็ือความผิด 7 กลุ่มทกีล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี หรือในกรณีทมีี
การพยายามกระทาํความผิดดังกล่าว และ 

2) ความผิดนันถือเป็นข้อสาํคัญทจีะส่งผลในแต่ละคดี และ
3) อาจสนันิษฐานได้ว่าการเฝ้าระวังจะส่งผลให้มีการบันทกึข้อความของผู้ถูกกล่าวหา

ซึงจะมีความสาํคัญในการหาข้อเทจ็จริง หรือกาํหนดทอียู่ของผู้ถูกกล่าวหาร่วม 

4) วิธอีนื ๆ ทจีะนาํไปสู่ข้อเทจ็จริง หรือกาํหนดทอียู่ของผู้ถูกกล่าวหาร่วมคนอนืไม่
สามารถดาํเนินการได้ หรือดาํเนินการได้แต่ยากทจีะสาํเรจ็

จะเหน็ได้ว่าทงัสองประเทศกาํหนดเหตุทจีะสามารถใช้มาตรการไว้อย่างชัดเจนรัดกุม 

 สาํหรับประเทศไทย ในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 105/1 ได้บัญญัติถึงการอนุญาตให้ใช้มาตรการเข้าถึงเอกสารหรือข้อมูลอืน
ใด โดยศาลต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอนืใด ประกอบกับเหตุผลและ
ความจาํเป็นดังต่อไปนี 

(1) มีเหตุอันควรเชือว่ามีการกระทาํความผิด หรือจะมีการกระทาํความผิดใน 3

ประเภทคดีตามทบัีญญัติไว้ในมาตรา 105/1 วรรคหนึง 
(2) มีเหตุอันควรเชือว่าจะได้เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารเกียวกับการกระทาํความผิด

ตามวรรคหนึงจากการเข้าถึงเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
(3) ไม่อาจใช้วิธกีารอนืใดทเีหมาะสมหรือมีประสทิธภิาพมากกว่าได้
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 ดังนี เห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัตินีได้กาํหนดเหตุทีจะอนุญาตให้ใช้มาตรการไว้ได้
อย่างชัดเจนและรัดกุมเช่นเดียวกบัสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี ซึงนอกจากจะมีการกาํหนดเหตุต่าง 
ๆ แล้ว ยังมีการกาํหนด Principle of Subsidiarity ไว้ด้วย กล่าวคือ ต้องไม่มีมาตรการอืนใดทีจะ
ทาํให้ได้มาซึงพยานหลักฐานอีกแล้วนอกจากมาตรการนี หรือมาตรการอืนมีอุปสรรคมาก ยากที
จะสาํเรจ็ หรือมีประสิทธิภาพน้อยกว่า แต่ใน (1) ของร่างพระราชบัญญัตินีกลับสามารถอนุญาต
ให้ใช้มาตรการดักฟังได้ตังแต่ “จะมีการกระทาํความผิด” ซึงอาจกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล
มากเกนิสมควร 

 กฎหมายทจีะให้อาํนาจเจ้าพนักงานใช้มาตรการดักฟังและบันทกึเสียงในเคหสถาน จึง
ควรระบุเหตุทศีาลจะอนุญาตให้ใช้มาตรการได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)มีเหตุอนัควรเชือว่ามีการกระทาํความผิดใน 3 ประเภทคดีตามทเีสนอไว้ในข้อ
(ข) 

(2) มีเหตุอนัควรเชือว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารทสีาํคัญเกยีวกบัการกระทาํความผิดตาม
วรรคหนึงจากการใช้มาตรการ 

(3)ไม่อาจใช้วิธกีารอนืใดทเีหมาะสมหรือมีประสทิธภิาพมากกว่าได้
จะเหน็ได้ว่าใน (1) จะต้องมีเหตุอนัควรเชือว่ามีการกระทาํความผิด ไม่ใช่เรืองเลือน

ลอย ไร้เหตุผล ส่วนใน (2) นอกจากเชือว่าจะได้ข้อมูลจากการใช้มาตรการแล้ว ต้องเป็นข้อมูลที
สาํคัญกับคดีด้วย เพราะหากไม่ใช่ข้อมูลสาํคัญ กไ็ม่มีความจาํเป็นจะต้องใช้มาตรการนีให้กระทบ
สิทธิของผู้อืน และควรมีการใช้เงือนไข Principle of Subsidiarity ใน (3) ด้วย เพือให้เกิดการ
ละเมิดสทิธเิสรีภาพจากการใช้มาตรการเทา่ทจีาํเป็นจริงๆ เทา่นัน 

3.4 เงอืนไขเกียวกบัระยะเวลา 
ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

บัญญัติให้สามารถใช้มาตรการได้คราวละ 90 วัน โดยไม่กาํหนดว่าสามารถขอใช้มาตรการได้กี
คราว ซึงอาจทาํให้เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินสมควร แตกต่างจากของ
สหรัฐอเมริกาทบัีญญัติห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้ใช้มาตรการดักฟังเกินกว่า 30 วัน แต่หากมีกรณี
จาํเป็นต้องดักฟังการกระทาํความผิดต่อไป กส็ามารถยนืคาํร้องขออนุญาตต่อศาลอกีครัง และศาล
กจ็ะพิจารณาขยายระยะเวลาการดักฟังการกระทาํความผิด โดยใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับการพิจารณา
คาํร้องในครังแรก 

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาฝรังเศส มาตรา 100-2 กาํหนดระยะเวลาใน
การใช้มาตรการดักฟังการติดต่อสือสารไว้ไม่เกิน 4 เดือน นับตังแต่วันทศีาลมีคาํสัง และศาลมี
อาํนาจขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อกีไม่เกนิ 4 เดือน ภายใต้เงือนไขทศีาลเหน็สมควร  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมันได้กําหนดระยะเวลาในการใช้
มาตรการดักฟังและบันทกึเสียงในเคหสถานไว้ในมาตรา 100d คือ ไม่เกิน 1 เดือน โดยสามารถ
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ขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อีกครังละไม่เกิน 1 เดือน หากมีการขยายระยะเวลาดังกล่าวแล้วรวม
ทงัสนิ 6 เดือน ศาลระดับภมิูภาคทสีงูขึนจะเป็นผู้ตัดสนิเกยีวกบัคาํสงัขยายเวลาเพิมเติม  

จึงเห็นสมควรกาํหนดกรอบระยะเวลาในการใช้มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงใน
เคหสถานเช่นเดียวกับของเยอรมนี กล่าวคือ ใช้ได้คราวละ 1 เดือน และสามารถขยายระยะเวลา
ดังกล่าวได้อกีครังละไม่เกนิ 1 เดือน หากขยายระยะเวลาไปแล้วรวมทงัสนิ 6 เดือน ให้อาํนาจศาล
อุทธรณ์เป็นผู้ตัดสิน เพราะการใช้มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานนีเป็นการเข้าถึง
ข้อมูลโดยตรง จึงกระทบสิทธิเสรีภาพมาก การกาํหนดระยะเวลาให้ใช้มาตรการนานเกินไป อาจ
ส่งผลกระทบกับบุคคลผู้ถูกใช้มาตรการมากกว่าการใช้มาตรการทางอาญาอนื ระยะเวลา 1 เดือน
จึงน่าจะเพียงพอกับการใช้มาตรการแล้ว แต่หากไม่เพียงพอกส็ามารถขอขยายระยะเวลาได้อีก 1 

เดือน ซึงหากขยายไปถึง 6 เดือนแล้วเป็นระยะเวลาทีมากพอสมควร จึงต้องมีการตรวจสอบ
กลันกรองโดยศาลทสีงูขึน เพือความยุติธรรมและเหมาะสม 

3.5 เงอืนไขในการยุติการใชม้าตรการ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 100c (5) กาํหนดให้มีการ

ยุติการใช้มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถาน ในกรณีทีระหว่างการใช้มาตรการมี
เหตุการณ์หรือบทสนทนาทเีกียวข้องกับการดาํเนินชีวิตส่วนตัว การบันทึกดังกล่าวจะถูกลบโดย
ทนัท ีข้อมูลทไีด้มาจากกระบวนการดังกล่าวกไ็ม่สามารถนาํไปใช้เพือหาข้อเทจ็จริงได้ จะเหน็ได้ว่า
กฎหมายของเยอรมนีให้ความสําคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวในเคหสถานอย่างมาก แต่ใน
พระราชบัญญัติต่างๆทีเกียวกับมาตรการดักฟังของไทยไม่ได้บัญญัติถึงเรืองการยุติการใช้
มาตรการเลย รวมถึงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็
ไม่ได้บัญญัติชัดเจนถึงการยุติการใช้มาตรการเช่นกนั เพียงแต่กาํหนดให้ศาลสามารถสงัยุติได้หาก
มีพฤติการณ์เปลียนแปลงไป จึงเหน็สมควรให้กาํหนดเงือนไขการยุติการใช้มาตรการดักฟังและ
บันทึกเสียงในเคหสถานเช่นเดียวกับของเยอรมนี กล่าวคือ หากระหว่างการใช้มาตรการมี
เหตุการณ์หรือบทสนทนาทเีกียวข้องกับการดาํเนินชีวิตส่วนตัวให้ยุติการใช้มาตรการทันที การ
บันทกึดังกล่าวจะถูกลบ และข้อมูลทไีด้มาจากกระบวนการดังกล่าวนันไม่สามารถนาํไปใช้เพือหา
ข้อเทจ็จริงได้ เพือป้องกันไม่ให้ข้อมูลหรือบทสนทนาเกยีวกับชีวิตส่วนตัวของผู้ถูกใช้มาตรการถูก
เผยแพร่ออกไป เพือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกใช้มาตรการ ให้ถูกใช้มาตรการเฉพาะเท่าที
จาํเป็นในระยะเวลาทสีนัทสีดุเทา่ทจีะเป็นไปได้  

3.6 เงอืนไขเกียวกบัการแจง้กลบั 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มีการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายขันตอนหนึงทีเป็นวิธีการทีมีความน่าสนใจและควรนํามาใช้กับมาตรการดักฟังและ
บันทกึเสยีงในเคหสถานของไทย นันกคื็อการแจ้งกลับไปยังผู้ทถูีกใช้มาตรการนัน ๆ ว่าได้มีการใช้
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มาตรการดังกล่าวกับเขาแล้ว โดยต้องแจ้งรายละเอียดและระยะเวลาในการใช้มาตรการ ทสีาํคัญ
คือต้องแจ้งสิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและระยะเวลาการใช้สิทธินันด้วย การ
แจ้งกลับนีมีขึนเพือชดเชยหลักฟังความทุกฝ่าย และให้โอกาสผู้ทถูีกใช้มาตรการได้ปกป้องตนเอง
จากการถูกละเมิดสิทธ ิเพราะในการใช้มาตรการทกีระทาํโดยลับ ผู้ถูกใช้มาตรการจะไม่รู้ตัวเลยว่า
ถูกใช้มาตรการ จึงไม่มีโอกาสได้คัดค้าน ต่างจากมาตรการบังคับทางอาญาทัว ๆไปทีผู้ถูกใช้
มาตรการสามารถตรวจสอบได้ เช่น การจับ การค้น ทสีามารถขอดูหมายจับ หมายค้นได้  

อย่างไรกต็าม การแจ้งกลับกต้็องมีข้อยกเว้น อย่างเช่น ในกรณีทกีารแจ้งกลับเป็นการ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์อนื ๆ ตามกฎหมาย หรือบุคคลผู้ถูกใช้มาตรการนันถูกกระทบสิทธิเพียง
เลก็น้อย หรือการแจ้งกลับนันก่อให้เกดิผลเสียกับรูปคดี ยากต่อการค้นหาความจริงมากขึน เป็น
ต้น อาจเลือนการแจ้งกลับออกไป หรืออาจไม่มีการแจ้งกลับเลยกไ็ด้ แต่ต้องมีการบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และหากมีการเลือนการแจ้งกลับออกไปภายหลังการใช้มาตรการสนิสุดแล้ว 12 

เดือน หรือยกเลิกการแจ้งกลับเลย ต้องทาํบันทึกเสนอต่อศาล ให้ศาลเป็นผู้มีอาํนาจพิจารณา
เหน็ชอบการเลือนหรือยกเลิกนี 

3.7 เงอืนไขเกียวกบัการตรวจสอบการใชม้าตรการ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมันกาํหนดให้ใช้วิธีการอุทธรณ์ตาม

มาตรา 304 ในการตรวจสอบคาํสังศาลทีอนุญาตให้ใช้มาตรการ กล่าวคือ หากจะคัดค้านคาํสัง
ศาลทอีนุญาตให้ใช้มาตรการดักฟังและบันทกึเสียงในเคหสถานกส็ามารถยืนอุทธรณ์คาํสังต่อศาล
ได้ 

 ส่วนกรณีตรวจสอบวิธีการดาํเนินการของเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามมาตรา 98 วรรค 

2 ซึงแท้จริงแล้วมาตรานีเป็นเรืองของการยึดสิงของ แต่ศาลเยอรมันให้นํามาใช้เทียบเคียงกับ
มาตรการอนืๆด้วย โดยกาํหนดให้เจ้าพนักงานทดีาํเนินการใช้มาตรการโดยไม่มีคาํสังศาล จะต้อง
ยืนคาํร้องขอคาํสงัยืนยันต่อศาลภายใน 3 วัน หากไม่มีบุคคลทเีกียวข้องอยู่ในช่วงเวลาทมีีการใช้
มาตรการ บุคคลทีเกียวข้องอาจยืนคาํร้องขอคาํตัดสินของศาลในเขตทมีีการใช้มาตรการนันใน
เวลาใดกไ็ด้  

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยควรนําการตรวจสอบวิธีการ
ดาํเนินการของเจ้าพนักงานภายหลังจากทีมีการใช้มาตรการไปแล้วดังเช่นของเยอรมัน มาใช้กับ
มาตรการดักฟังและบันทกึเสียงในเคหสถาน เพือเป็นการตรวจสอบการใช้มาตรการว่าเป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยกาํหนดให้เจ้าพนักงานทดีาํเนินการใช้มาตรการโดยไม่มีคาํสังศาล 
จะต้องยืนคาํร้องขอคาํสงัยืนยันต่อศาลภายใน 3 วัน เพราะการใช้มาตรการดักฟังและบันทกึเสียง
ในเคหสถานเป็นมาตรการทมีีการละเมิดสิทธิส่วนตัวอย่างมาก เมือมีการใช้มาตรการไปก่อนโดย
ไม่ได้รับการอนุญาตจากศาล จึงต้องได้รับการตรวจสอบจากศาลโดยเรว็ทสีุด เพือคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของผู้ถูกใช้มาตรการ ระยะเวลา 3 วันจึงถือว่าเพียงพอแล้ว และในกรณีของผู้ทีถูกใช้
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มาตรการหรือบุคคลทีเกียวข้อง หากเหน็ว่าการดาํเนินการใช้มาตรการของเจ้าพนักงานไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย สามารถยนืคาํร้องต่อศาลในเวลาใดกไ็ด้  

 ส่วนการตรวจสอบคําสังศาลทีอนุญาตให้ใช้มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงใน
เคหสถาน เห็นว่าไม่ควรให้อุทธรณ์ได้ต่างจากกฎหมายเยอรมัน เพราะเมือมาตรการนีเป็น
มาตรการทางอาญามาตรการหนึงเช่นเดียวกบัการจับ การค้น การขัง จึงเทา่กับว่าการยืนคาํร้องขอ
ใช้มาตรการนีมีลักษณะคล้ายกับการยืนคาํร้องขอออกหมายอาญา ซึงเป็นอาํนาจของผู้พิพากษา
คนเดียวในศาลชันต้นมีอาํนาจเดด็ขาดในการออกหมายโดยไม่สามารถอุทธรณ์ได้ จึงไม่สมควรให้
อุทธรณ์คาํสงัศาลทอีนุญาตให้ใช้มาตรการนีเช่นกนั 

นอกจากนี จากการศึกษาพบว่า การทเีจ้าพนักงานใช้มาตรการดักฟังและบันทกึ 

เสียงในเคหสถานนันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพทีบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หลายประการ โดยเฉพาะสิทธิในเคหสถาน ดังนัน การจะ
บัญญัติกฎหมายเกียวกับมาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานออกมาให้อํานาจเจ้า
พนักงานสามารถใช้มาตรการได้ เพือให้การใช้มาตรการบังคับทางอาญามีประสิทธิภาพ ควบคู่ไป
กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ จึงต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญเกียวกับสิทธิเสรีภาพในเคหสถาน มาตรา 33 ทบัีญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน
เคหสถาน การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้น
เคหสถาน หรือทรีโหฐานจะกระทาํมิได้ เว้นแต่มีคาํสงัหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอนืตามที
กฎหมายบัญญัติ” เพราะการใช้มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพในเคหสถานโดยตรง ถึงแม้จะไม่มีการเข้าไปทางกายภาพกต็าม มาตรานีจึงยังไม่อาจ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้พ้นจากการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานได้ 
เพราะมาตรานีคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในเคหสถานได้เฉพาะกรณีการเข้าไปค้นในทางกายภาพ
เท่านัน ซึงไม่เพียงพอ จึงควรมีการแก้ไขเพิมเติมรัฐธรรมนูญเพือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพใน
เคหสถานให้สมบูรณ์ ดังเช่นมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน 

4.บทสรุปและขอ้เสนอแนะ
กฎหมายไทยในปัจจุบันไม่มีการบัญญัติถึงมาตรดักฟังและบันทกึเสียงในเคหสถาน มี

เพียงแต่กฎหมายเฉพาะหลายฉบับทบัีญญัติถึงมาตรการดักฟังทางโทรศัพทเ์ท่านัน ในขณะทกีาร
ดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานมีความจาํเป็นในการรวบรวมพยานหลักฐานมากขึนเรือย ๆ 
เนืองจากวิวัฒนาการของสังคมทีเปลียนไป และความซับซ้อนของอาชญากรรม แต่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลับไม่มีบทบัญญัติให้อาํนาจเจ้าพนักงานทาํได้ ทาํให้เกิดข้อ
โต้เถียงว่าเมือไม่มีกฎหมาย เจ้าพนักงานดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานได้หรือไม่ จากการ
ค้นคว้าพบว่าการดักฟังเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายประการ  ดังนัน จึง
จาํเป็นต้องมีบทบัญญัติให้อาํนาจเจ้าพนักงานสามารถใช้มาตรการดักฟังในเคหสถาน มิเช่นนัน 
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การปฏิบัติหน้าทีของเจ้าพนักงานอาจผิดกฎหมายได้ จากการศึกษาและวิเคราะห์แล้ว มี
ข้อเสนอแนะแยกออกเป็น 2 ประเดน็คือ การบัญญัติมาตรการดักฟังและบันทกึเสียงในเคหสถาน
เป็นมาตรการทางอาญามาตรการหนึงไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพือให้
การใช้มาตรการนีสอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญในส่วนของสทิธใินเคหสถาน 

 ในเรืองการบัญญัติมาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถานเป็นมาตรการทาง
อาญานัน ควรจะบัญญัติให้อาํนาจเจ้าพนักงานให้สามารถใช้มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงใน
เคหสถานไว้ในประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาโดยมีหลักเกณฑ ์และ เงือนไขทเีหมาะสม 
ดังต่อไปนี  
 1.กาํหนดให้ผู้มีอาํนาจอนุญาตให้ใช้มาตรการคือศาล เพราะศาลเป็นองค์กรอิสระ 
ดาํเนินงานโดยอิสระ พ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐอืน ๆ นอกจากการใช้มาตรการนี
จะต้องผ่านการกลันกรองจากศาลแล้ว สมควรให้พนักงานอยัการเป็นผู้ร้องขอใช้มาตรการต่อศาล  
 2.กาํหนดเงือนไขเกียวกับประเภทของความผิดเป็นเกณฑ์ในการขออนุญาตศาลใช้
มาตรการดักฟังและบันทกึเสยีงในเคหสถานไว้อย่างชัดเจน ดังนี  
  1) คดีความมันคงของรัฐ  
  2) ความผิดทกีระทาํโดยองค์กรอาชญากรรม 

  3) ความผิดเกยีวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  
 3.กาํหนดเหตุทศีาลจะอนุญาตให้ใช้มาตรการดักฟังและบันทึกเสียงในเคหสถาน ได้

ดังนี  
(1)มีเหตุอนัควรเชือว่ามีการกระทาํความผิดใน 3 ประเภทคดีในข้อ 2 

(2) มีเหตุอันควรเชือว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารทีสาํคัญเกียวกับการกระทาํความผิด
ตามวรรคหนึงจากการใช้มาตรการ  

(3)ไม่อาจใช้วิธกีารอนืใดทเีหมาะสมหรือมีประสทิธภิาพมากกว่าได้  
 4.กาํหนดกรอบระยะเวลาในการใช้มาตรการทชัีดเจน ดังนี ศาลสามารถอนุญาตให้ใช้
มาตรการดักฟังและบันทกึเสียงได้คราวละไม่เกิน 1 เดือน โดยขยายได้อีกคราวละไม่เกนิ 1 เดือน 
หากขยายระยะเวลาไปแล้วรวมทงัสนิ 6 เดือน ให้อาํนาจศาลอุทธรณ์เป็นผู้ตัดสนิ  
 5.บัญญัติเรืองการยุติการใช้มาตรการ ในกรณีทมีีเหตุการณ์เปลียนแปลงไป และใน
กรณีทีระหว่างการใช้มาตรการในเคหสถานมีบทสนทนาทีเกียวข้องกับการดาํเนินชีวิตส่วนตัว
เกดิขึนซึงไม่เกยีวข้องกบัคดี จะต้องหยุดบันทกึและมีการลบออกทนัท ี 
  6.บัญญัติเรืองการแจ้งกลับไปยังผู้ทีถูกใช้มาตรการว่าได้มีการใช้มาตรการดังกล่าว 
โดยต้องแจ้งรายละเอียดและระยะเวลาในการใช้มาตรการ แจ้งสิทธิในการได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายและระยะเวลาการใช้สทิธนัินด้วย 
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7.บัญญัติเรืองการตรวจสอบวิธีการดําเนินการของเจ้าพนักงานหลังจากทีมีการใช้
มาตรการแล้ว โดยกาํหนดให้เจ้าพนักงานทดีาํเนินการใช้มาตรการโดยไม่มีคาํสังศาล จะต้องยืนคาํ
ร้องขอคาํสังยืนยันต่อศาลภายใน 3 วัน และกรณีของผู้ทีถูกใช้มาตรการหรือบุคคลทีเกียวข้อง 
หากเหน็ว่าการดาํเนินการใช้มาตรการของเจ้าพนักงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถยนืคาํร้องต่อ
ศาลในเวลาใดกไ็ด้ 

ในเรืองของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทีคุ้มครองสิทธิในเคหสถาน ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 33 ควรมีการแก้ไขเพิมเติมรัฐธรรมนูญเพือ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในเคหสถานให้สมบูรณ์ ดังเช่นมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน 

ดังต่อไปนี 
มาตรา 33 “ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจาก

ความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหสถาน หรือทรีโหฐานจะกระทาํมิได้ เว้นแต่มีคาํสัง
หรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอนืตามทกีฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีมีความสงสัยว่าบุคคลใดได้กระทาํความผิดอาญา โดยเฉพาะอย่างยิงความผิด
ทรีะบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาเกยีวกบัการใช้มาตรการดักฟังและบันทกึเสียง 
ผู้ต้องสงสัยอาจถูกใช้มาตรการในเคหสถานตามคาํสังศาล โดยมีเงือนไขว่ามาตรการนันจะต้อง
นาํมาซึงพยานหลักฐานทจีะพิสจูน์ความผิด” 
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