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1.บทคัดย่ อ
บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ในศึกษาถึงการนามาตรการบังคับทางอาญา (compulsory measures) มา
ใช้ก ับการดักฟั งการสื่ อสารโทรคมนาคมทางอิ นเทอร์ เน็ ต โดยศึ กษาถึ งหลักการและความเหมาะสมของ
มาตรการบังคับทางอาญากับการนาหลักการดักฟั งการสื่ อสารโทรคมนาคมตามกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้
กับการใช้อ านาจของรั ฐในการแสวงหาพยานหลักฐาน กับการคุ ้มครองสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว (Right to
Privacy) และเสรี ภาพในการสื่ อสารของปั จเจกบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการป้ องกันและ
ปราบปรามการก่ ออาชญากรรมที่ นับวันจะยิ่งมี รูปแบบที่ ซับซ้อนมากขึ้ นอันเกิ ดมาจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการสื่ อสารไปพร้อมกับการคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน
โดยจากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศนั้นมีการบัญญัติหลักกฎหมายว่าด้วยมาตรการ ดักฟั งการ
สื่ อสารทางโทรคมนาคมทางอินเทอร์ เน็ตให้เป็ นหลักกฎหมายซึ่ งบังคับใช้เป็ นการทัว่ ไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา โดยกาหนดถึ งกระบวนการ เงื่ อนไข และองค์กรที่ มีอานาจใช้มาตรการเอาไว้อย่าง
ชัดเจนแน่ นอน ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อการคุ ม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลจากการใช้อานาจของรัฐอย่างมี
ภาวะวิสัย (Objectivity) ในส่ วนของประเทศไทยพบว่ายังขาดหลักกฎหมายว่าด้วยมาตรการดักฟั งการสื่ อสาร
ทางอินเทอร์ เน็ต โดยไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ให้อานาจในการดักฟั งการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตไว้โดยเฉพาะ
ทาให้เจ้าพนักงานปราศจากอานาจตามกฎหมายในการบังคับใช้มาตรการ ซึ่ งที่ผา่ นมาหลักการดักฟังการสื่ อสาร
โทรคมนาคมของไทยนั้นกระจัดกระจายอยู่ตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ หลายฉบับซึ่ งมี สถานะเป็ นกฎหมาย
พิเศษ ส่ งผลให้ไม่อาจนากฎหมายเหล่านั้นมาบังคับใช้ให้ครอบคลุมถึงข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นตามพฤติการณ์แห่ ง
คดี ที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายพิ เศษเหล่ านี้ ก็กระทาโดยองค์กรที่ ต่างกันไปตามแต่
วัตถุ ประสงค์ของกฎหมายพิ เศษในแต่ ละฉบับ ส่ งผลให้ไม่ อาจใช้มาตรการบังคับทางอาญาให้ อยู่ภายใต้
หลักการตีความ กระบวนการ เงื่ อนไข และองค์กรที่ มีอานาจอนุ มตั ิ ให้ใช้มาตรการอย่างแน่ นอนชัดเจน ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการละเมิดต่อสิ ทธิ เสรี ภาพและการอานวยความยุติธรรม
ดัง นั้น การแก้ปั ญหาท าได้ โดยการบัญ ญัติ ใ ห้ หลัก การของมาตรการดัก ฟั ง การสื่ อสารทาง
อิ นเทอร์ เน็ ตเป็ น หลักกฎหมายทัว่ ไป (Jus Generale) ในประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความอาญา เพื่ อให้
แนวทางในการบังคับใช้กฎหมายและการตี ความกฎหมายของศาลต่อการใช้มาตรการดักฟั งการสื่ อสารทาง
อิ นเทอร์ เน็ ตมี แนวทางปฏิ บ ตั ิ และได้รั บการตี ความไปด้วยกันอย่างมี เอกภาพ ทั้งนี้ โดยนาหลักกฎหมาย
ต่างประเทศมาสร้ างหลักกฎหมายโดยกาหนดกระบวนการในการขอใช้มาตรการ เงื่อนไขต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น
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ประเภทคดี ฐานความผิด กรอบระยะเวลา ผูม้ ีอานาจขอใช้และผูม้ ีอานาจอนุมตั ิให้ใช้มาตรการ การทาลายข้อมูล
ที่ ได้จากการใช้มาตรการ การจัดทารายงานสรุ ปการใช้มาตรการเผยแพร่ ต่อสาธารณะ ความรั บผิดของเจ้า
พนักงานต่อการละเมิดหลักการแห่ งการใช้มาตรการ รวมทั้งการคุม้ ครองบุคคลภายนอกต่อผลกระทบจากการ
ใช้มาตรการดักฟังการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตต่อไป
ABSTRACT
The objective of this thesis is to study the compulsory measures used in electronic and internet
communication surveillance. The thesis focuses on the principle and appropriation of the compulsory measures
and how electronic communication surveillance is used under foreign laws especially when it applies to the
acquirement of evidence, right to privacy, and freedom of communication. The focus will be on how to create
the balance between protection and prevention of this type of crimes, which have become more complex as a
result of communication technological advancement, as well as the protection of rights and freedom of all
citizens.
The study shows that in other countries there are provisions of law regarding electronic surveillance
procedures in criminal procedural codes. Within the code, the procedures, conditions, and agency that may
exercise its authority specifically identified. This results in the direct protection of rights and freedom of citizen
from the wrongful exercise of duty objectively. In Thailand, there is still a lack of law regarding digital and
electronic surveillance procedures, since there is no specific act authorizes the use of electronic (internet)
surveillance.
This creates the situation where the government does not have the authority under the law to conduct
surveillance. In the past, the surveillance procedures are scattered in many different acts. These acts are
considered special laws and cannot be used to cover different facts in all cases. In addition, the exercise of special
laws is carried out by different agencies according to different special act. Due to this fact, it is not possible to
have clear interpretation of the law, procedures, conditions, and the agencies that are authorize to exercise these
compulsory measures. This creates direct impact to the violation of rights, freedom, and the justice service
provided.
Thus, it is suitable to provide a solution by including the principle of electronic surveillance as Jus
Generale within the Criminal Procedural Act. This will create unity in court procedures and interpretations.
Foreign laws may be applied in creating the principle of laws, by specifying the process on how to receive
permission to conduct the survey, conditions such as type of crimes, charges, time line, authorized agency, and
authorized entity to grant permission to conduct surveillance, destroy of information obtained from the
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surveillance, reporting mechanism to the public, liability of the authority abusing the process, as well as protection
of any third party that may be impacted from the electronic surveillance measures.

2.บทนา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทสาคัญ ต่อการดาเนิ นชี วิตนอกเหนื อจากการ
ติ ดต่ อสื่ อสารกันผ่านทางโทรศัพท์ ยังมี วิธี การติ ดต่ อสื่ อสารกันโดยอาศัยช่ องทางเครื อข่ ายโทรคมนาคม
(Telecommunication) ทางอินเทอร์ เน็ตผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ เช่น Line, Whatsapp, Facebook Instant Massager
การโทรศัพท์ผ่านอิ นเทอร์ เน็ ต (Voice-over-IP–VoIP) หรื อการส่ งข้อความผ่านระบบการส่ งข้อความทันที
(Instant Messaging) ซึ่ งเนื้ อหาของการสื่ อสารกันด้วยวิธี การเช่ นว่านี้ จะถู กเข้ารหัสไว้ ท าให้หน่ วยงานที่ มี
อานาจสอบสวนคดี อาญาเมื่ อต้องการข้อมู ลที่ จะใช้ในการสื บสวนสอบสวนก็จะได้รับแต่ เพียงข้อมู ลที่ ถู ก
เข้ารหัสเอาไว้ และการถอดรหัสก็ไม่สามารถทาได้ดว้ ยวิธีการปั จจุบนั หรื อแม้จะทาได้ก็ตอ้ งใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง
ท าให้ยากต่ อการตรวจสอบ ในประเทศเยอรมนี ได้มี การแก้ไขเพิ่ มเติ มหลักการที่ เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสาร
โทรคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นคดี อาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องการดักฟั งการสื่ อสารทาง
อินเทอร์ เน็ต1เอาไว้โดยตรงทาให้มาตรการสอบสวนคดี อาญาเท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสามารถ
ได้มาซึ่ งเนื้ อหาของการสื่ อสารก่อนที่จะเข้ารหัสหรื อเนื้ อหาหลังจากการถอดรหัสแล้วโดยใช้โปรแกรมพิเศษที่
ถูกติดตั้งไว้ที่เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ปลายทาง (Quellen-TKÜ)2
มาตรการนี้ เป็ นเครื่ องมื อส าคัญที่ รั ฐใช้จ ัดการกับการก่ ออาชญากรรมทั้งในรู ปแบบปกติ และ
รู ปแบบองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) ซึ่ งจาเป็ นต้องก าหนดเงื่ อนไขของมาตรการที่ แน่ นอนและ
ชัดเจน มีขอบเขตและวิธีการในการใช้มาตรการ เพื่อทาให้มาตรการดักฟังการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตมีความ
เป็ นภาวะวิสัย เกิดสมดุลในการปราบปรามการกระทาความผิดไปพร้อมกับการคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
บุคคล ที่ผ่านมาประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะ (Jus speciale) ที่ให้อานาจเจ้าพนักงานในการดักฟั งการกระทา
ความผิดหรื อดักรั บข้อมู ลเกี่ ยวกับการกระท าความผิด กระจัดกระจายกันอยู่ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ อาทิ
พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปรามยาเสพ-ติ ด พ.ศ.2519 มาตรา 14 จัตวา, พระราชบัญญัติป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ.2542 มาตรา 46, พระราชบัญญัติการสอบสวนคดี พิ เศษ พ.ศ.2547 มาตรา 25,
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ฯลฯ เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติเหล่านี้ พบว่ามีการบัญญัติหลักเกณฑ์รวมทั้งเงื่ อนไขที่แตกต่างกันเพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติแต่ละฉบับ ทาให้เกิดปั ญหาการกระจัดกระจายของกฎหมายที่ จะ
ใช้บงั คับกับข้อเท็จจริ งที่ เกิ ดขึ้ นส่ งผลให้การบังคับใช้กฎหมายที่ ใกล้เคียงกันมีการตี ความการใช้กฎหมายที่
วิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมนี § 100a (StPO).
2
รายงานวิจัยฉบับสมบู รณ์ เรื่ อง กฎหมายเกี่ ยวกับการให้รั ฐเข้าถึ งและได้มาซึ่ งข้อมู ลที่ บุ คคลสื่ อสารถึ งกัน :กรณี ศึ กษา
สหพันธรัฐเยอรมนี, น.9-10, กรรภิรมย์ โกมลารชุน ,(2561),กรุ งเทพฯ:สถาบันพระปกเกล้า.
1
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แตกต่างกัน ดังนั้น ควรรวบรวมหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็ นหลักเกณฑ์กลางให้เป็ น บทกฎหมายทัว่ ไป3 (Jus
generale) เพื่ อเป็ นการสร้ างหลักกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวทางสากลที่ ก าหนดบทบัญญัติ เช่ นนี้ ไว้ใ น
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทาให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานมีมาตรฐานเดียวกันได้ แม้วา่ จะมีความ
พยายามที่จะนาเรื่ องการดักฟังและดักรับข้อมูลมาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ มเติ มประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา 131/2 ก็ยงั ไม่ครอบคลุ มถึ ง
มาตรการดักฟั งการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ ต จึงถื อได้ว่าปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกลางที่รวบรวม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเข้าไว้ดว้ ยกัน ซึ่ งบทความนี้จะได้ช้ ีให้เห็นถึงหลักกฎหมายของไทยเปรี ยบเทียบกับหลักการ
ของกฎหมายต่างประเทศต่อไป

3.หลักการเกี่ยวกับการใช้ มาตรการบังคับทางอาญาของเจ้ าพนักงานในการดักฟั งการสื่ อสารทาง
อินเทอร์ เน็ตตามกฎหมายต่ างประเทศเปรี ยบเทียบกับประเทศไทย และแนวทางการแก้ ปัญหา
เกีย่ วกับการใช้ มาตรการดักฟังการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ต
สาหรับการบัญญัติกฎหมายเรื่ องมาตรการดักฟั งการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตซึ่ งถือเป็ น มาตรการ
บังคับทางอาญา4 (Compulsory Measure) อย่างหนึ่ งเช่ นเดี ยวกับมาตรการบังคับทางอาญาตามกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาของไทย เช่ น การจับ การค้น ถื อว่าเป็ นเครื่ องมื อสาคัญของเจ้าพนักงานและศาลในการ
ดาเนิ นคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) กฎหมายต้องกาหนดเงื่ อนไขในการใช้มาตรการให้รัดกุม ชัดเจน
และแน่ นอนเกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์และเงื่ อนไขในการใช้มาตรการให้มากที่สุด โดยให้ศาลเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ โดย
กฎหมายต้องกาหนดระยะเวลาในการใช้มาตรการที่แน่นอน มีขอบเขตและวิธีการใช้มาตรการ รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลาก็ควรต้องมีเหตุจาเป็ นที่ให้ศาลพิจารณาอนุ มตั ิ ทั้งนี้ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ในการติดต่อสื่ อสารของบุคคล
ให้ไม่ตอ้ งถูกกระทบกระเทือนมากจนเกิ นไปจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีภาวะวิสัย (Objectivity) ถือเป็ น
กระบวนการที่อยูบ่ นหลักของการตรวจสอบจากภายนอก (Accountability) โดยองค์กรศาลสามารถใช้ดุลพินิจ
ตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าพนักงานซึ่งเป็ นฝ่ ายบริ หารได้
3.1 เงื่อนไขและความจาเป็ นในการขอใช้ มาตรการ หลักการในกฎหมายต่างประเทศ ดังนี้
(1) ประเทศสหรัฐอเมริ กาตามกฎหมาย The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968
บัญญัติ หลัก การส าคัญไว้ว่ า ห้ า มดัก ฟั ง การกระท าความผิ ด เพื่ อคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ใ นการสื่ อสาร (Right of
Communication) หลักเกณฑ์น้ ี คล้ายกับมาตรการบังคับ “หมายอาญา” ในส่ วนของหมายจับ หมายค้นตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย
(2) ประเทศเยอรมนี วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี กาหนดเงื่อนไขสาคัญไว้สองประการด้วยกัน
คือ ต้องปรากฏว่ามีความสงสัยว่ามีการกระทาความผิดอาญาเกิดขึ้น โดยจะต้องปรากฏข้อเท็จจริ งสนับสนุ นว่า
3
4

ปรี ดี เกษมทรัพย์, กฎหมายแพ่ง:หลักทัว่ ไป,พิมพ์ครั้งที่ 5(กรุ งเทพฯ:หจก.ภาพพิมพ์,2526), น.57-58.
คณิ ต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,พิมพ์ครั้งที่ 8(กรุ งเทพฯ:วิญญูชน,2555), น.266.
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มีความสงสัยว่าการกระทาความผิดอาญาในมาตรา 100a II StPO เกิดขึ้นเสี ยก่อน โดยใช้ระดับความสงสัยเพียง
ระดับเบื้ องต้น (Anfangsverdacht) เท่านั้น โดยในคาร้ องขอใช้มาตรการดักการสื่ อสารโทรคมนาคมจะต้อง
บรรยายให้ได้ว่า การสอบสวนโดยไม่ใช่ มาตรการดังกล่ าวไม่อาจประสบความสาเร็ จได้หรื ออาจทาได้โดย
ยากลาบากเพราะเหตุใด
(3) ประเทศฝรั่งเศสเป็ นที่มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการดักฟังการกระทาความผิด โดยบัญญัติไว้
ตามรัฐบัญญัติ เลขที่ 91-646 กาหนดให้ฝ่ายบริ หารมีอานาจอนุ ญาตให้ทาการดักฟั งการติดต่อสื่ อสารถึงกันทาง
โทรคมนาคมเพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐ
จะเห็ นได้ว่าทุ กประเทศล้วนให้ความส าคัญต่ อรายละเอี ยดในการก าหนดเงื่ อนไขที่ จะขอใช้
มาตรการ ดังนั้น ควรกาหนดหลักเกณฑ์สาคัญคือ “ต้องปรากฏว่ามีความสงสัยว่ามีการกระทาความผิดอาญา
เกิดขึ้น และเจ้าพนักงานต้องแสดงเหตุต่อศาลให้ได้วา่ การค้นหาความจริ งในคดีหรื อการทราบถึงสถานที่ที่ผถู ้ ูก
กล่าวหาใช้เป็ นที่อาศัยอยูน่ ้ นั ทาได้ยากลาบากหรื อเป็ นไปไม่ได้เลย” โดยความสงสัยใช้ระดับความสงสัยเพียง
ระดับเบื้องต้นเท่านั้น กล่าวคือ พยานหลักฐานมีความน่าเชื่ อเพียงขั้น “น่าจะ” ไม่ใช่ “แน่ใจ” ไม่ตอ้ งมีหลักฐาน
ถึงขนาดปราศจากข้อสงสัยหรื อถึงขั้นมีมูลเป็ นความผิดเหมือนเช่นในกรณี การลงโทษหรื อการไต่สวนมูลฟ้ อง
คดีอาญา5
3.2 ฐานความผิดในการขออนุมัติต่อศาลในการใช้ มาตรการ ต้องมีการกาหนดฐานความผิดไว้อย่างชัดเจน
แน่นอน ดังนี้
(1) ประเทศสหรัฐอเมริ กา กาหนดลักษณะของความผิดอาญาบางประเภทที่รัฐสามารถดักฟั งการ
กระทาความผิดได้6 ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการสื บสวนสอบสวนและป้ องกันอาชญากรรม ตามประมวล
กฎหมายสหรัฐ (The United State Code/U.S.Code) ยกตัวอย่างเช่น ความผิดที่มีโทษประหารชีวิต หรื อจาคุกเกิน
กว่า 1 ปี ความผิดเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมอุปกรณ์นิวเคลียร์ หรื อพลังงาน เป็ นเฉพาะความผิดอาญาดังที่กล่าว
มาข้างต้นนี้ เท่านั้นที่จะมีการดักฟั งการกระทาความผิดทางโทรศัพท์ได้ ความผิดอาญาอื่น ๆ ไม่อาจใช้การดัก
ฟังการกระทาความผิดเพื่อป้ องกันและสอบสวนได้
(2) ประเทศเยอรมนี วิธี พิ จารณาความอาญาเยอรมนี มาตรา 100a StPO แบ่ งประเภทความผิ ด
ออกเป็ น 11 กลุ่มความผิด ซึ่ งการดักการสื่ อสารโทรคมนาคมจะกระทาได้แต่เฉพาะฐานความผิดตามที่ปรากฏ
ในมาตรานี้ 7 เท่ านั้น โดยมี เจตนารมณ์ ในการใช้มาตรการนี้ ต่อความผิดอาญาที่ เป็ นความผิดอาญาร้ ายแรง
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีความร้ายแรง เช่น ความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คงของ
รัฐ การเป็ นปรปั กษ์ต่อระบอบเสรี ประชาธิ ปไตย ความผิดฐานฆาตกรรม ความผิดเกี่ ยวกับการฟอกเงิ น กลุ่ม
ความผิดตามพระราชบัญญัติเกี่ ยวกับยาเสพติด กลุ่มความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุ มอาวุธสงคราม กลุ่ม
ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1,พิมพ์ครั้งที่ 12,(กรุ งเทพฯ:วิญญูชน,2556), น.214.
The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 Section 2516 (1).
7
วิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมนี § 100a II (StPO).
5
6

582

6

ความผิดตามกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ และกลุ่มความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ ฯลฯ
เหล่านี้เป็ นต้น
(3) ประเทศฝรั่งเศส รัฐบัญญัติเลขที่ 91–646 ว่าด้วยการการคุม้ ครองความลับของการสื่ อสารถึงกัน
ทางโทรคมนาคม กาหนดประเภทความผิดไว้อย่างกว้าง ๆ โดยกาหนดว่าในคดีอาญาซึ่ งมีโทษจาคุกขั้นต่าตั้งแต่
2 ปี ขึ้นไป ผูพ้ ิพากษาไต่สวนมีอานาจที่จะสั่งให้ดกั ฟัง บันทึก และถ่ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่ งการติดต่อสื่ อสาร
ถึงกันทางโทรคมนาคมของบุคคลและควบคุมตรวจสอบการกระทาดังกล่าว
จากการศึกษาพบว่า การระบุฐานความผิดที่สามารถใช้มาตรการดักฟังการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ต
ที่ ดีน้ นั จะต้องทาให้กฎหมายมี ขอบเขตที่ ชัดเจนแน่ นอน โดยควรกาหนดประเภทของฐานความผิดที่ รั ฐจะ
อนุ ญาตให้ดกั ฟั งการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตเช่นเดียวกับวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี ระบุฐานความผิดต่าง
ๆ โดยพิจารณาถึ งกฎหมายพิ เศษที่ให้อานาจในการดักฟั งการกระทาความผิด หรื อดักรับข้อมูลการกระทา
ความผิดในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เข้ารวมไว้ทา้ ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็ น
บัญชีทา้ ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3.3 ระยะเวลาบังคับใช้ มาตรการและระยะเวลาสิ้ นสุ ดของการใช้ มาตรการ
(1) ประเทศสหรัฐอเมริ กาตามกฎหมาย The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968
กาหนดไว้ว่า ระยะเวลาในการดักฟั งการกระทาความผิดนั้นศาลจะอนุ ญาตเกิ นกว่า 30 วันไม่ได้ หากมีความ
จาเป็ นขอขยายได้อีกไม่เกิน 30 วัน
(2) ประเทศเยอรมนี วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี มาตรา 100a StPO กาหนดระยะเวลาในการดัก
ฟั งการสนทนา ยาวนานที่สุดได้ไม่เกิน 3 เดือน การขยายกระทาได้อีกแต่ไม่เกิน 3 เดือน และในกรณี ที่เหตุต่าง
ๆ ตามฐานความผิดที่ระบุในมาตรา 100a ไม่มีต่อไปแล้วมาตรการนั้นย่อมตกไป และต้องแจ้งการยกเลิ กใช้
มาตรการให้ศาลทราบด้วย
(3) ประเทศฝรั่งเศส รัฐบัญญัติเลขที่ 91–646 ว่าด้วยการการคุม้ ครองความลับของการสื่ อสารถึงกัน
ทางโทรคมนาคม กาหนดว่า การอนุ ญาตให้ทาการดักฟั งการติดต่อสื่ อสารทางโทรคมนาคมมีผลบังคับได้นาน
ไม่เกิน 4 เดือน อย่างไรก็ตามการขยายระยะเวลาการอนุ ญาตย่อมกระทาได้ภายใต้แบบและเงื่อนไขเดิม แต่ท้ งั นี้
ต้องไม่เกินกว่า 4 เดือน
จากการศึกษาพบว่า ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายต่างประเทศแม้จะมีความแตกต่างกันอยู่
ตามที่แต่ละประเทศจะกาหนดขึ้นก็ตาม แต่ขอ้ สาคัญก็คือ กฎหมายมีกาหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดไว้อย่างชัดเจน
และควรที่จะให้เจ้าพนักงานผูข้ อใช้มาตรการรายงานเรื่ องดังกล่ าวเข้าสู่ สานวนคดี ของศาลด้วย เพื่อให้ศาล
สามารถตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าพนักงานได้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการตรวจสอบภายนอกโดยองค์กร
ที่มีอิสระ
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3.4 องค์ กรผู้มีอานาจอนุ ญาตให้ ใช้ มาตรการและองค์ กรผู้มีหน้ าที่ยื่นคาร้ องขอในการใช้ มาตรการดักฟั ง
การสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ต
(1) ประเทศสหรั ฐอเมริ กา The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 มาตรา 2518
(1) กาหนดให้องค์กรที่ มี อานาจอนุ ญาตและพิ จารณาค าร้ องขอ ได้แก่ ศาลยุติธรรม ที่ มีเขตอานาจ ทั้งนี้ ผู ้
พิพากษาผูพ้ ิจารณาคาร้องอาจเรี ยกให้ผยู ้ นื่ คาร้องแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการพิจารณาสั่งคาร้องได้
(2) ประเทศเยอรมนี วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี กาหนดว่า การใช้มาตรการดักและบันทึ กการ
สื่ อสารโทรคมนาคม โดยหลักกระทาได้แต่โดยคาสั่งศาลเท่านั้น กฎหมายพยายามให้องค์กรที่มีความเป็ นอิสระ
และเป็ นกลางเข้ามาควบคุมการใช้มาตรการบังคับทางอาญาโดย เหตุผลก็เนื่ องมาจากมาตรการดังกล่าวเกิ ดขึ้ น
ในทางลับโดยที่ผูไ้ ด้รับผลกระทบจะไม่สามารถปั ดป้ องหรื อขัดขวางไม่ให้การใช้มาตรการเกิ ดขึ้นได้เลย แต่
กฎหมายก็ผ่อนคลายหลักไว้ด้วยว่าในกรณี จาเป็ นเร่ งด่ วน พนักงานอัยการสามารถอนุ ญาตให้ใช้มาตรการ
ดังกล่าวได้
(3) ประเทศฝรั่งเศส การดักฟังการติดต่อสื่ อสารถึงกันทางโทรคมนาคมตามคาสั่งศาล8 หรื อเรี ยกว่า
การดักฟั งโดยอานาจศาล (ecoute judiciares) และการดักฟั งการติดต่อสื่ อสารถึ งกันทางโทรคมนาคมเพื่อการ
รักษาความมัน่ คง เรี ยกว่า การดักฟังทางปกครอง (ecoute admistratives) โดยคาสั่งนายกรัฐมนตรี ต้องได้รับการ
ตรวจสอบโดย “คณะกรรมการควบคุมการดักฟั งการติดต่อสื่ อสารถึงกันทางโทรคมนาคมแห่ งชาติ”จัดตั้งขึ้ น
เพื่ อควบคุ มดู แลให้มี การปฏิ บ ัติ ตามบทบัญญัติ ในบรรพ 2 ว่าด้วยการดักฟั งการติ ดต่ อสื่ อสารถึ งกันทาง
โทรคมนาคมอย่างเคร่ งครัด
จากการศึกษาพบว่านอกจากการใช้มาตรการบางกรณี ของประเทศฝรั่งเศสแล้ว อานาจอนุ ญาตเป็ น
ขององค์กรศาลยุติธรรม เมื่อเปรี ยบเทียบประเทศไทย พบว่า แม้กฎหมายของไทยจะให้อานาจนี้ เป็ นอานาจของ
ศาลก็ตาม แต่ในส่ วนของผูม้ ีอานาจยื่นคาร้ องขอกลับเป็ นของเจ้าพนักงานตารวจ หรื อเจ้าพนักงานฝ่ ายบริ หาร
ตามกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ทาให้การของใช้มาตรการบังคับทางอาญาซึ่ งอยูใ่ นขั้นตอนของการสอบสวนคดีก่อน
ฟ้ องขาดการตรวจสอบกลัน่ กรองโดยพนักงานอัยการ ส่ งผลให้การคุ ม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคลที่
เกี่ยวข้องถูกละเลยไป ดังนี้ ควรกาหนดให้หน้าที่ในการร้องขอใช้มาตรการเป็ นอานาจของพนักงานอัยการเพื่อ
เป็ นการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจสอบสวนของพนักงานสอบสวน ขณะเดียวกันก็เป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ
และเสรี ภาพของประชาชนไปพร้อมกันด้วย
3.5 ข้ อยกเว้ นอานาจอนุญาตให้ ใช้ มาตรการดักฟังการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตโดยศาล
(1) ประเทศสหรัฐอเมริ กา กาหนดให้บางกรณี ที่อาจมีความจาเป็ นฉุ กเฉิ นเร่ งด่วน กฎหมายให้เจ้า
พนักงานของรัฐสามารถทาการดักฟั งการกระทาความผิดก่อน โดยหลังจากที่ได้มีการดักฟังการกระทาความผิด

กมลชัย รัตนสกาววงศ์ และวรพจน์ วิศรุ ตพิชญ์, รายงานการศึกษาวิจยั แนวทางในการยกร่ างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดักฟัง
ทางโทรศัพท์และการปรับปรุ งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, (กรุ งเทพฯ:สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2540), น.92-94.
8
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กรณี มีความจาเป็ นฉุ กเฉิ นเร่ งด่วน เจ้าพนักงานจะต้องขออนุ ญาตต่อศาลภายใน 48 ชัว่ โมง หลังจากเริ่ มต้นทา
การดักฟัง
(2) ประเทศเยอรมนี วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี กาหนดให้พนักงานอัยการสามารถอนุ ญาตให้
ใช้มาตรการดังกล่าวได้ หากภายใน 3 วัน ไม่ปรากฏคาสั่งอนุ มตั ิจากศาลให้ดกั การสื่ อสารโทรคมนาคม ให้ถือ
ว่าการอนุญาตของพนักงานอัยการเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
เมื่อศึกษาถึ งเหตุอนั เกิ ดจากความจาเป็ นเร่ งด่วนในการใช้มาตรการตามกฎหมายต่างประเทศแล้ว
กรณี วิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนี กาหนดให้พนักงานอัยการสามารถอนุ ญาตให้ใช้มาตรการ
ดังกล่าวไปก่อนได้ ถือได้วา่ เป็ นแนวทางการแก้ปัญหาการลักลอบใช้มาตรการดักการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ ต
ของเจ้าพนักงานโดยการเพิม่ ช่องทางให้เจ้าพนักงานสอบสวนสามารถร้องขอต่อพนักงานอัยการซึ่ งรวดเร็ วกว่า
เพื่ อให้ เท่ าทันต่ อการปราบปรามการกระท าความผิ ดที่ มี ความซับซ้อนมากขึ้ นในปั จจุ บ นั อย่างไรก็ ตาม
เนื่ องจากระบบการพิจารณาคดี ในศาลชั้นต้นไทย กาหนดให้การออกหมายอาญากระทาได้ตลอดเวลาไม่ มี
วันหยุดราชการเสาร์ อาทิตย์ โดยผูพ้ ิพากษาเวรสั่ง9 ดังนั้น กรณี ของข้อยกเว้นเพราะเหตุจาเป็ นเร่ งด่วนหรื อเหตุ
ฉุ กเฉิ นอย่างยิ่งที่จะนามาตรการดักฟั งการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตมาใช้ก่อนโดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตจากศาลนั้น
อย่างเช่นในกฎหมายต่างประเทศ จึงไม่มีความจาเป็ นต้องบัญญัติไว้แต่อย่างใด
3.6 การทาลายข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการดักฟังการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ต
การทาลายข้อมูลในเป็ นกรณี ที่มีความจาเป็ นอย่างมาก เพื่อลดปั ญหาจากการนาข้อมูลไปใช้ในทาง
ที่ผิด ในขณะเดียวกันก็เป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพและความลับของบุคคลที่ตอ้ งถูกละเมิดไปเพื่อไม่ให้ตอ้ ง
ถู กกระทบกระเทื อนไปโดยไม่ มี ที่ สิ้ นสุ ด โดยกฎหมายต่ างประเทศมี การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี การที่
แตกต่างกัน ดังนี้
(1) วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี ได้บ ญ
ั ญัติถึงการใช้และการเก็บรั กษาข้อมู ลที่ ได้จากการใช้
มาตรการดักและบันทึ กการสื่ อสารโทรคมนาคมไว้ในมาตรา 101 และ 101a StPO เป็ น “กฎเกณฑ์ในการ
ดาเนินการตามมาตรการที่กระทาโดยลับ” ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้มาจากการใช้มาตรการที่ไม่จาเป็ นสาหรับการ
ดาเนิ นคดี อาญาและการตรวจสอบการใช้มาตรการโดยศาลอีกต่อไปแล้ว กฎหมายกาหนดให้ “ลบเสี ยโดยไม่
ชักช้า” โดยการลบจะต้องถูกบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2) รัฐบัญญัติเลขที่ 91–646 ว่าด้วยการคุม้ ครองความลับของการสื่ อสารถึงกันทางโทรคมนาคมของ
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
(ก) การดักฟั งการติดต่อสื่ อสารถึงกันทางโทรคมนาคมตามคาสั่งศาล กาหนดให้อยั การสู งสุ ด
หรื อพนักงานอัยการควบคุมการ “ทาลาย” สิ่ งบันทึกการติดต่อสื่ อสารถึงกันทางโทรคมนาคมเมื่อคดีอาญานั้น
หมดอายุความฟ้องร้องแล้วและให้จดั ทาบันทึกการทาลายไว้ดว้ ย
ข้อบังคับประธานศาลฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ ยวกับการออกคาสั่งหรื อออกหมายอาญา พ.ศ.2548 เรื่ อง การร้อง
ขอให้ออกหมายนอกเวลาทาการปกติ ,ประกอบระเบียบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2545.
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(ข) การดั ก ฟั ง การติ ด ต่ อ สื่ อสารถึ ง กั น ทางโทรคมนาคมเพื่ อ การรั ก ษาความมั่ น คง
นายกรั ฐมนตรี ต้องควบคุ มดู แลให้มี การจัดท ารายงานการดั กฟั งและบันทึ กการติ ดต่ อสื่ อสารถึ งกันทาง
โทรคมนาคมแต่ละครั้ง โดยให้มีการ “ทาลาย” สิ่ งบันทึกการติดต่อสื่ อสารถึงกันทางโทรคมนาคมเสี ยภายใน 10
วัน นับแต่วนั ที่ได้ทาการบันทึกเป็ นอย่างช้า
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยควรนาหลักการทาลายข้อมูลมาใช้ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพและ
ความลับของบุคคลที่ตอ้ งถูกละเมิดไป ทั้งนี้ ควรกาหนดให้การทาลายข้อมูลนี้ อยูภ่ ายใต้ดุลพินิจของศาลในการ
พิจารณาถึงความสาคัญของข้อมูล โดยควรกาหนดระยะเวลาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่ได้มาจากการใช้มาตรการดัก
ฟั งการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตที่ไม่จาเป็ นสาหรับการดาเนิ นคดีอาญาและการตรวจสอบการใช้มาตรการโดย
ศาลอีกต่อไปแล้ว กฎหมายกาหนดให้ “ลบเสี ยโดยไม่ชกั ช้า” เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพและความลับ
ของบุคคลที่ตอ้ งถูกละเมิดไปจากการใช้มาตรการดักฟังการสื่ อสารทางอินเทอร์เน็ต
3.7 ผลกระทบต่ อบุคคลภายนอกเกีย่ วกับการดักฟังการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ต
มีเพียงประเทศสหพันธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี เท่านั้นที่ คุม้ ครองบุคคลภายนอกไว้ โดยมุ่งคุ ม้ ครอง
สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอย่างแท้จริ ง เนื่ องจากการใช้มาตรการบังคับในการดักการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ ต
นั้น ผูถ้ ูกผลกระทบจากการใช้มาตรการดังกล่าวจะไม่มีทางรู ้ ตวั ได้เลยว่าเสรี ภาพของเขาในการติดต่อสื่ อสาร
และสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวได้ถูกละเมิดโดยรัฐ เพราะฉะนั้นรัฐจึงมีหน้าที่ตอ้ งคัดแยกเนื้ อหาของข้อมูลเพื่อ
แล้วแจ้งข้อมูลดังกล่าวกลับไปยังผูท้ ี่ได้รับผลกระทบทั้งหมด โดยกฎหมายกาหนดว่า ข้อมูลที่ได้จากการดักการ
สื่ อสารโทรคมนาคมบางประเภทนั้นแม้จะได้มาพร้ อมกับการใช้มาตรการแต่รัฐก็ไม่สามารถจะนามาใช้เป็ น
พยานหลักฐานได้ หากเป็ นข้อมู ลเกี่ ยวกับ “แกนกลางของการใช้ชีวิตส่ วนตัว” และจะต้องถู กลบไปโดยไม่
ชักช้าอีกด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับแกนกลางของการใช้ชีวิตส่ วนตัว (Core area of private living) ได้แก่ ข้อมูล
ที่ ไ ด้จากการสนทนาระหว่ า งผู ้ที่ ถู กกระทบสิ ท ธิ ก ับสมาชิ ก ในครอบครั ว ผู ้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาทางโทรศัพท์
ทนายความ หรื อแพทย์ เป็ นต้น
จากการศึกษาเห็นว่าการบัญญัติให้มาตรการดักฟังการสื่ อสารโทรคมนาคมเป็ นมาตรการบังคับตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาควรจะได้นาหลักการแจ้งผูท้ ี่ได้รับผลกระทบต่อการใช้มาตรการได้ทราบถึ ง
สิ ทธิ และเสรี ภาพที่ตวั เขาเองนั้นถูกละเมิดเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่ถูกกระทบสิ ทธิ สามารถปกป้ องตนเองจากการ
ถูกละเมิดสิ ทธิ ได้ แต่ท้ งั นี้ กฎหมายควรกาหนดให้เป็ นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาว่าการถูกกระทบสิ ทธิ น้ นั
จะเป็ นเรื่ องเล็กน้อย หรื อเป็ นเรื่ องกรณี จาเป็ นต้องแจ้ง เพื่อไม่ให้เป็ นการเพิม่ กระบวนพิจารณาคดีในศาลโดยใช่
เหตุ
3.8 ความรับผิดทางอาญาเกีย่ วกับการได้ มาโดยมิชอบซึ่งข้ อมูลทีบ่ ุคคลสื่ อสารถึงกัน
พบว่าในกฎหมายต่างประเทศได้มีการกาหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้มาตรการบังคับทาง
อาญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาไว้ท้ งั ที่เป็ นโทษทางอาญา และบทลงโทษในเชิงพยานหลักฐานที่ทาให้ขอ้ มูลที่
ได้มาจากการใช้บงั คับมาตรการโดยไม่ชอบไม่อาจนามาใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิจารณาพิพากษาคดี ได้
ดังนี้
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(1) ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 ก าหนด
บทลงโทษสาหรับผูด้ กั ฟั งการกระทาความผิดโดยไม่ชอบ โดยกาหนดโทษผูด้ กั ฟั งการสื่ อสารโทรคมนาคม
หรื อการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ โดยปราศจากอานาจไว้ใน ประมวลกฎหมายสหรัฐ ภาค 18 มาตรา 2511
(Interception ad Disclosure of Wire, Oral, or Electronic Communications) อาจถูกระวางโทษจาคุก 5 ปี สาหรับ
ความผิ ด ครั้ งแรก และในประมวลกฎหมายสหรั ฐ ภาค 18 มาตรา 2701 (Unlawful Access to Stored
Communication) ก็ได้กาหนดให้การกระทาเช่นว่านี้ มีโทษทางอาญาด้วยเช่นกัน มีขอ้ สังเกตว่าในส่ วนของการ
รับฟั งพยานหลักฐานที่ได้มาจากการดักฟั งการกระทาความผิดโดยมิชอบนั้นข้อมูลที่ได้มาจะถู กห้ามมิให้ใช้
เป็ นพยานหลักฐานในศาล กล่าวคือ เป็ นบทตัดพยาน (Exclusionary Rules) และพยานหลักฐานที่ได้มาจากการ
ดังฟังดังกล่าวก็หา้ มรับฟังเป็ นพยานหลักฐานด้วยเช่นกัน
(2) ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการได้มาโดยมิชอบซึ่ งข้อมูลที่บุคคลสื่ อสารถึงกัน บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนี (Strafgesetzbuch – StGB) ลักษณะที่ 15 ว่าด้วยการล่วงละเมิดพื้นที่ในการใช้
ชีวติ ส่ วนตัวและในความลับ มาตรา 201 ถึง 210 โดยความผิดฐานล่วงล้ าความเป็ นส่ วนตัวของคาพูดตามมาตรา
201 ดังนั้นในกรณี ที่ผกู ้ ระทามีอานาจตามกฎหมาย อาทิกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ให้อานาจเจ้าพนักงาน
ดักการสื่ อสารโทรคมนาคมได้ การกระทาจึงไม่เป็ นความผิด
ความรับผิดต่อการละเมิ ดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวนั้นตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยยังไม่มี
บัญญัติไว้เป็ นฐานความผิด แต่กฎหมายต่างประเทศต่างก็ให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ เป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อให้
บทกาหนดโทษฐานละเมิ ดต่อสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว และเสรี ภาพในการติ ดต่อสื่ อสารได้รับความคุ ม้ ครอง
สู งสุ ดจากการกระทาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเป็ นการป้ องปรามมิให้เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจโดยขาด
หลักเกณฑ์ และไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายอีกด้วย
3.9 กระบวนการเผยแพร่ และจัดทารายงานสรุ ปผลการใช้ มาตรการดักฟังการสื่ อสารโทรคมนาคม
ในหัวข้อสุ ดท้ายนี้ จะได้กล่าวถึงกระบวนการในการตรวจสอบการทางานของเจ้าพนักงานของรั ฐ
ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนเพื่อให้ทราบถึ งรายละเอียดต่าง ๆ ใน
รอบปี ที่มีการบังคับใช้กฎหมาย จานวนครั้ง และประเภทของวิธีการ ดังนี้
วิ ธี พิ จารณาความอาญาเยอรมนี ก าหนดขั้นตอนส าคัญ โดยให้ ม ลรั ฐและอัย การสู ง สุ ด แห่ ง
สหพันธรัฐต้องรายงานเกี่ยวกับการใช้มาตรการตาม มาตรา 100a (StPO) ของหน่วยงานหรื อในความรับผิดชอบ
ของตน รายงานต่ อส านักงานกระทรวงยุติธรรมแห่ งสหพันธรั ฐในทุ กปี ปฏิ ทิ นในแต่ ละปี จนถึ งวันที่ 30
มิถุนายนของปี ถัดจากปี ที่รายงาน โดยกฎหมายกาหนดให้สานักงานกระทรวงยุติธรรมแห่ งสหพันธรัฐจัดทา
บทสรุ ปของการใช้มาตรการตามคาสั่งดังกล่าวทัว่ ทั้งสหพันธรัฐในปี ที่จดั ทารายงานและเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าว
นี้ บนอินเทอร์ เน็ ต10 รายงานนี้ จะต้องระบุถึง จานวนขั้นตอนและวิธีการในการใช้มาตรการดังฟั งการสื่ อสาร
โทรคมนาคมตามมาตรา 100a (StPO) จานวนคาสั่งในการดักฟั งการสื่ อสารโทรคมนาคม แยกระหว่าง ก) คาสั่ง
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แรกและคาสั่งที่มีการขยายระยะเวลา และ ข) การสื่ อสารทางโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และบนอินเทอร์ เน็ ต
และในประการสุ ดท้าย รายงานจะต้องระบุถึงการกระทาความผิดอาญาพื้นฐานในแต่ละกรณี ตามรายการที่ระบุ
ไว้ในมาตรา มาตรา 100a (2)(StPO) อีกด้วย11
หลักการนี้ ควรนามาใช้เพื่ อสร้ างหลักการใช้มาตรการดักฟั งการสื่ อสารทางอิ นเทอร์ เน็ ตของ
ประเทศไทย เพื่อทาให้การใช้มาตรการดังกล่าวเป็ นไปอย่างเปิ ดเผย โดยบัญญัติให้ “มีการเปิ ดเผยถึงจานวนการ
ใช้มาตรการดักฟั งการสื่ อสารโทรคมนาคมและวิธีการ รวมทั้งฐานความผิดที่นามาตรการดังกล่าวมาใช้ โดยให้
อัยการสู งสุ ดต้องรายงานเกี่ยวกับการใช้มาตรการดักฟังการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตของหน่วยงานหรื อในความ
รับผิดชอบของตน รายงานต่อกระทรวงยุติธรรม ในทุกปี ปฏิทินในแต่ละปี จนถึงวันที่ 30 กันยายนของปี ถัดจาก
ปี ที่รายงาน” โดยให้กระทรวงยุติธรรมจัดทาบทสรุ ปของการใช้มาตรการตามคาสั่งดังกล่าวทัว่ ทั้งประเทศในปี
ที่จดั ทารายงานและเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวนี้ บนอินเทอร์ เน็ต เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปได้ทราบ ทั้งนี้ ผลที่ได้จาก
กระบวนการนี้ คือ ทาให้เจ้าพนักงานที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้มาตรการต้องมี การกลัน่ กรองเหตุ ที่จะร้ องขอใช้
มาตรการอย่างรอบคอบ อีกทั้งย่อมส่ งผลให้สิทธิ และเสรี ภาพของบุคคลต่อการใช้มาตรการได้รับความคุม้ ครอง
ตรวจสอบถึงการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานภายหลังการปฏิบตั ิหน้าที่ไปแล้วอีกด้วย

4.บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
โดยสรุ ปปั ญหาของมาตรการดักฟังการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตของประเทศไทยที่มีในปั จจุบนั ใน
ประการแรกนั้น ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติโดยตรงที่ ให้อานาจเจ้าพนักงานในการใช้มาตรการดักฟั งการ
สื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ต ปั ญหาประการต่อมาคือ กฎหมายที่ให้อานาจแก่เจ้าพนักงานที่มีอยู่ในประเทศไทยมี
เพียงกฎหมายที่ กาหนดหลักเกณฑ์การดักฟั งหรื อดักรั บข้อมู ลการสื่ อสารโทรคมนาคมเป็ นการทัว่ ไปตาม
พระราชบัญญัติต่าง ๆ มีลกั ษณะเป็ นเพียง บทกฎหมายเฉพาะ (Jus special) ไม่อาจนามาปรับใช้กบั ข้อเท็จจริ งที่
เกิดขึ้นได้ในทุกกรณี และไม่มีพระราชบัญญัติที่ใช้บงั คับอยูใ่ นประเทศไทยฉบับใดเลยที่ให้อานาจเจ้าพนักงาน
ในการดักฟั งการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตไว้โดยตรง ซึ่ งในทางสากลการดักฟั งการสื่ อสารทางโทรคมนาคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่ อสารทางอิ นเทอร์ เน็ ตนั้นจะบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เนื่องจากเป็ นกฎหมายที่มีฐานะเป็ น บทบัญญัติทวั่ ไป (Jus generale) อาทิ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
นาหลักการส าคัญเกี่ ยวกับมาตรการบังคับทางอาญาที่ การบังคับใช้มี ผลกระทบต่ อสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
ประชาชนเกี่ยวกับการดักฟั งการสื่ อสารทางโทรคมนาคมซึ่ งมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เจ้าพนักงานมีอานาจดักฟั ง
การสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตมาบัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้หลักเกณฑ์ที่สาคัญในการ
บังคับใช้กฎหมาย และเพื่อให้แนวทางปฏิบตั ิและการตีความของศาลที่เกี่ ยวข้องกันนั้นได้รับการตีความ การ
วางแนวทางไปด้วยกันอย่างมีเอกภาพ
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จากการศึกษาผูเ้ ขียนเสนอแนะการนาหลักกฎหมายต่างประเทศมาสร้างหลักกฎหมายเรื่ องมาตรการ
ดักฟังการสื่ อสารทางอินเทอร์เน็ตที่มีความเป็ นภาวะวิสัย (Objectivity) ดังนี้
1.เงื่อนไขการใช้มาตรการ เพื่อให้การขอใช้มาตรการสามารถคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ที่ เกี่ ยวข้องในการใช้มาตรการดักฟั งการสื่ อสารทางอิ นเทอร์ เน็ ต นอกจากหลักส าคัญที่ ว่าเมื่ อไม่ สามารถ
รวบรวมพยานหลักฐานได้โดยวิธีการตามปกติ แล้ว ควรกาหนดว่า “ต้องปรากฏความสงสัยว่ามี การกระทา
ความผิดอาญาเกิดขึ้น” (Initial suspicion) ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลได้พิจารณาถึงมูลเหตุที่แท้จริ งในการขอใช้มาตรการ
2.ฐานความผิด กฎหมายควรบัญญัติระบุฐานความผิดเป็ นรายมาตราไว้ในกฎหมาย โดยคานึ งถึง
ความร้ ายแรงแห่ งฐานความผิดต่าง ๆ ที่จะต้องเป็ นความผิดที่กระทบต่อความมัน่ คง หรื อสังคมโดยส่ วนรวม
อย่างมากในวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อเกิ ดความชัดเจนแน่ นอนในเงื่ อนไขของบทบัญญัติ และลดการใช้ดุลพินิจอย่าง
กว้างขวางของเจ้าพนักงาน เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ ควรพิจารณาถึงกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้อานาจเจ้าพนักงานในการดักฟั ง
หรื อดักรับข้อมูลการกระทาความผิดหรื อต่อการติดต่อสื่ อสารตามพระราชบัญญัติซ่ ึ งเป็ นกฎหมายพิเศษที่มีอยู่
ในปั จจุ บ นั นาเข้ารวมไว้ท ้ายประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความอาญา ในรู ปของบั ญชี แนบท้ ายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้มาตรการนี้ เป็ นหลักเกณฑ์กลางในการใช้มาตรการดักฟั งการสื่ อสาร
โทรคมนาคมที่ครอบคลุมพฤติการณ์แห่งคดีอย่างแท้จริ ง
3.กฎหมายจะต้องกาหนดระยะเวลาในการใช้มาตรการไว้ให้มีความชัดเจนและแน่ นอน ทั้งนี้
จะต้องมีระยะสู งสุ ดในการบังคับใช้มาตรการ ควรกาหนด หลัก ว่า ให้ศาลมีคาสั่งอนุ ญาตในการใช้มาตรการนี้
เพี ยงเท่ าที่ จาเป็ นในการแสวงหาพยานหลักฐานเท่ านั้น แต่ ไม่ เกิ นกว่า 15 วัน โดยก าหนดให้การขอขยาย
ระยะเวลาเป็ นข้ อยกเว้ นว่า การขอขยายระยะเวลาต้องยื่นคาร้ องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาถึ งเหตุ ผลและ
ความจาเป็ นในการใช้มาตรการเป็ นรายครั้ง โดยขยายได้ครั้งละไม่เกิ น 15 วัน ทั้งนี้ รวมแล้วสู งสุ ดต้องไม่เกิ น
กว่า 90 วัน อันเป็ นระยะเวลาที่เป็ นไปตามหลักสากลของกฎหมายต่างประเทศ
4.กฎหมายควรก าหนดถึ งการยกเลิ กหรื อการสิ้ นสุ ดในการใช้มาตรการไว้ด้วย เช่ นเดี ยวกับ
ประเทศเยอรมนี และประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลที่อาจต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการใช้มาตรการให้หลุดพ้นจากมาตรการดังกล่าวไปโดยเร็ วที่สุด โดยควรบัญญัติวา่ หากเงื่อนไขในการออก
คาสั่งอนุ ญาตให้ใช้มาตรการหมดสิ้ นไป ให้มาตรการนั้นสิ้ นสุ ดลงโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ ให้เจ้าพนักงานแจ้งเหตุ
แห่งการสิ้ นสุ ดไปยังศาลที่อนุ ญาตโดยทันที
5.ประเทศไทยควรกาหนดให้ผมู ้ ีอานาจยื่นคาร้องขอต่อศาลในการขอใช้มาตรการเป็ นอานาจของ
“พนักงานอัยการที่มีเขตอานาจ” เนื่องจากการดักฟังการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตเป็ นมาตรการบังคับทางอาญาที่
ละเมิดต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลเป็ นการใช้มาตรการเป็ นการกระทาโดยลับ โดยให้เป็ นอานาจของพนักงาน
อัยการเป็ นผูย้ ื่นคาร้องขอใช้มาตรการ ไม่วา่ ในการสอบสวนเบื้องต้นนั้นเป็ นกระทาโดยพนักงานสอบสวนใดก็
ตาม เพื่อให้เกิ ด การตรวจสอบภายนอก (Accountability) โดยองค์กรอัยการเพื่อถ่วงดุ ลการใช้ดุลพินิจของเจ้า
พนักงานฝ่ ายสื บสวนสอบสวน
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6.หลักการของการบังคับ ใช้มาตรการบังคับทางอาญา (Compulsory Measures) ไม่ ว่าจะเป็ น
กฎหมายต่างประเทศและของประเทศไทย ผูม้ ีอานาจอนุ ญาตให้ใช้มาตรการคือ ศาล ซึ่ งถือว่าเป็ นองค์ที่มีความ
เป็ นอิสระแยกต่างหากจากฝ่ ายบริ หารสามารถพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจในการอนุ มตั ิให้ใช้มาตรการดักฟั งการ
สื่ อสารทางอินเทอร์เน็ต
7.ข้อยกเว้นอานาจอนุ ญาตให้ใช้มาตรการ จากการศึกษาพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศ
เยอรมนี กาหนดให้หากมีพฤติการณ์ ฉุกเฉิ น หรื อมีความจาเป็ นเร่ งด่ วนในการจะต้องใช้มาตรการดักฟั งการ
สื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตแล้ว กฎหมายอนุ ญาตให้เป็ นอานาจของพนักงานสอบสวน หรื อพนักงานอัยการที่จะ
อนุญาตให้ใช้มาตรการไปก่อน เพื่อขอคาสั่งศาลในภายหลังได้
แต่เนื่ องจากประเทศไทยมีระบบการบริ หารจัดการคดี โดยสานักงานศาลยุติธรรมได้กาหนดให้มี
“ผูพ้ ิพากษาเวรสั่ง” ที่สามารถออกหมายอาญาได้ตลอดเวลาโดยไม่มีวนั หยุดราชการเสาร์ อาทิตย์อย่างเช่ นใน
ต่างประเทศ ดังนั้น ข้อยกเว้นเพราะเหตุ จาเป็ นเร่ งด่ วนหรื อเหตุ ฉุกเฉิ นอย่างยิ่งที่ จะนามาตรการดักฟั งการ
สื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ตมาใช้ก่อนโดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตจากศาลนั้นอย่างในกฎหมายต่างประเทศ จึงอาจไม่มี
ความจาเป็ นต้องบัญญัติไว้แต่อย่างใด
8.ควรกาหนดให้มีการทาลายข้อมูลที่ได้มาจากการใช้มาตรการ หากข้อมูลที่เป็ นเนื้ อหาของข้อมูล
โดยแท้น้ นั เป็ น ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นแกนกลางของการใช้ชีวิตส่ วนตัว ทั้งนี้ ข้อมูลที่ไม่มีความ
จาเป็ นสาหรับดาเนิ นคดี อาญาไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อไม่ ต้องได้รับการตรวจสอบโดยศาล และให้
ศาลมี คาสั่งให้ลบเสี ยโดยไม่ ชักช้า ควรกาหนดว่า หากข้อมู ลที่ ได้มานั้นเป็ นข้อมู ลส่ วนบุ คคลและศาลได้
พิจารณาแล้วว่าไม่มีความจาเป็ นสาหรับใช้ดาเนิ นคดีอาญา ให้ศาลมีคาสั่งให้ลบข้อมูลนั้นเสี ยโดยทันที
9.ควรกาหนดให้ความคุ ม้ ครองผลกระทบที่มีต่อบุคคลภายนอกที่ตอ้ งเข้ามาเกี่ ยวข้องกับการใช้
มาตรการดักฟั งการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ต ให้มีการแจ้งต่อศาลว่าการใช้มาตรการทาให้มีผูไ้ ด้รับผลกระทบ
จากการใช้มาตรการ และให้บุคคลเช่ นว่านี้ อาจโต้แย้งปกป้ องสิ ทธิ ของตนต่อศาล ศาลจะพิจารณาว่าการถู ก
กระทบสิ ทธิ น้ นั เป็ นเรื่ องเล็กน้อย หรื อเป็ นกรณี จาเป็ นที่จะต้องแจ้งเรื่ องดังกล่าวต่อบุคคลภายนอก เพื่อไม่เป็ น
การเพิ่มกระบวนการพิจารณาคดีในศาลโดยใช่เหตุ
10.ควรกาหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการได้มาโดยไม่ชอบซึ่ งข้อมูลที่บุคคลสื่ อสารถึงกัน
จากการกระทาในการใช้มาตรการที่ปราศจากอานาจ ควรกาหนดความรับผิดทางอาญาต่อการละเมิดสิ ทธิ ใน
ความเป็ นส่ วนตัวไว้เป็ นฐานความผิดด้วย เพื่อให้บทบัญญัติน้ ีช่วยในการป้ องปรามมิให้เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจ
โดยขาดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมาย
11.ควรกาหนดให้มีกระบวนการเผยแพร่ และจัดทารายงานสรุ ปผลการใช้มาตรการดักฟั งการ
สื่ อสารทางโทรคมนาคม โดยกาหนดให้กระทรวงยุติธรรมจัดทาบทสรุ ปของการใช้มาตรการตามคาสั่งดังกล่าว
ทัว่ ทั้งประเทศในปี ที่ จดั ทารายงานและเผยแพร่ ขอ้ มู ลดังกล่ าวนี้ บนอิ นเทอร์ เน็ ต เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปได้
ทราบ และต้องทาให้กระบวนการเข้าถึงนั้นเปิ ดเผย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความน่าเชื่ อถือในการบังคับใช้กฎหมายของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยให้เกิดความโปร่ งใส
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