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1.บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ในศึกษาถึงการน ามาตรการบงัคบัทางอาญา (compulsory measures) มา
ใช้กับการดักฟังการส่ือสารโทรคมนาคมทางอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาถึงหลักการและความเหมาะสมของ
มาตรการบงัคบัทางอาญากบัการน าหลกัการดกัฟังการส่ือสารโทรคมนาคมตามกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้
กับการใช้อ านาจของรัฐในการแสวงหาพยานหลักฐาน กับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (Right to 
Privacy) และเสรีภาพในการส่ือสารของปัจเจกบุคคลอยา่งเหมาะสม เพื่อให้เกิดสมดุลระหวา่งการป้องกนัและ
ปราบปรามการก่ออาชญากรรมท่ีนับวนัจะยิ่งมีรูปแบบท่ีซับซ้อนมากข้ึนอนัเกิดมาจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยกีารส่ือสารไปพร้อมกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

โดยจากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศนั้นมีการบญัญติัหลกักฎหมายว่าดว้ยมาตรการ ดกัฟังการ
ส่ือสารทางโทรคมนาคมทางอินเทอร์เน็ตให้เป็นหลกักฎหมายซ่ึงบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา โดยก าหนดถึงกระบวนการ เง่ือนไข และองค์กรท่ีมีอ านาจใช้มาตรการเอาไวอ้ย่าง
ชดัเจนแน่นอน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจากการใช้อ านาจของรัฐอย่างมี
ภาวะวิสัย (Objectivity) ในส่วนของประเทศไทยพบว่ายงัขาดหลกักฎหมายว่าดว้ยมาตรการดกัฟังการส่ือสาร
ทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีกฎหมายฉบบัใดท่ีให้อ านาจในการดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตไวโ้ดยเฉพาะ 
ท าใหเ้จา้พนกังานปราศจากอ านาจตามกฎหมายในการบงัคบัใชม้าตรการ ซ่ึงท่ีผา่นมาหลกัการดกัฟังการส่ือสาร
โทรคมนาคมของไทยนั้นกระจดักระจายอยู่ตามพระราชบญัญติัต่าง ๆ หลายฉบบัซ่ึงมีสถานะเป็นกฎหมาย
พิเศษ ส่งผลให้ไม่อาจน ากฎหมายเหล่านั้นมาบงัคบัใชใ้ห้ครอบคลุมถึงขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนตามพฤติการณ์แห่ง
คดีท่ีมีความแตกต่างกัน รวมทั้งการบงัคบัใช้กฎหมายพิเศษเหล่าน้ีก็กระท าโดยองค์กรท่ีต่างกันไปตามแต่
วตัถุประสงค์ของกฎหมายพิเศษในแต่ละฉบบั ส่งผลให้ไม่อาจใช้มาตรการบงัคบัทางอาญาให้อยู่ภายใต้
หลกัการตีความ กระบวนการ เง่ือนไข และองค์กรท่ีมีอ านาจอนุมติัให้ใช้มาตรการอย่างแน่นอนชัดเจน ซ่ึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพและการอ านวยความยติุธรรม 

ดังนั้ น การแก้ปัญหาท าได้โดยการบัญญัติให้หลักการของมาตรการดักฟังการส่ือสารทาง
อินเทอร์เน็ตเป็น หลักกฎหมายทัว่ไป (Jus Generale) ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เพื่อให้
แนวทางในการบงัคบัใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายของศาลต่อการใช้มาตรการดกัฟังการส่ือสารทาง
อินเทอร์เน็ตมีแนวทางปฏิบติัและได้รับการตีความไปด้วยกันอย่างมีเอกภาพ ทั้งน้ี โดยน าหลักกฎหมาย
ต่างประเทศมาสร้างหลกักฎหมายโดยก าหนดกระบวนการในการขอใช้มาตรการ เง่ือนไขต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
                                                           
 นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตร์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
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ประเภทคดี ฐานความผดิ กรอบระยะเวลา ผูมี้อ  านาจขอใชแ้ละผูมี้อ านาจอนุมติัใหใ้ชม้าตรการ การท าลายขอ้มูล
ท่ีได้จากการใช้มาตรการ การจดัท ารายงานสรุปการใช้มาตรการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ความรับผิดของเจ้า
พนกังานต่อการละเมิดหลกัการแห่งการใชม้าตรการ รวมทั้งการคุม้ครองบุคคลภายนอกต่อผลกระทบจากการ
ใชม้าตรการดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตต่อไป 
 
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.บทน า 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีโทรคมนาคมเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตนอกเหนือจากการ

ติดต่อส่ือสารกันผ่านทางโทรศพัท์ ยงัมีวิธีการติดต่อส่ือสารกันโดยอาศยัช่องทางเครือข่ายโทรคมนาคม 
(Telecommunication) ทางอินเทอร์เน็ตผา่นแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ เช่น Line, Whatsapp, Facebook Instant Massager 
การโทรศพัท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice-over-IP–VoIP) หรือการส่งข้อความผ่านระบบการส่งข้อความทนัที 
(Instant Messaging) ซ่ึงเน้ือหาของการส่ือสารกันด้วยวิธีการเช่นว่าน้ีจะถูกเข้ารหัสไว ้ท าให้หน่วยงานท่ีมี
อ านาจสอบสวนคดีอาญาเม่ือต้องการข้อมูลท่ีจะใช้ในการสืบสวนสอบสวนก็จะได้รับแต่เพียงข้อมูลท่ีถูก
เขา้รหสัเอาไว ้และการถอดรหสัก็ไม่สามารถท าไดด้ว้ยวิธีการปัจจุบนั หรือแมจ้ะท าไดก้็ตอ้งใชค้่าใช้จ่ายท่ีสูง
ท าให้ยากต่อการตรวจสอบ ในประเทศเยอรมนีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสาร
โทรคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการดกัฟังการส่ือสารทาง
อินเทอร์เน็ต1เอาไวโ้ดยตรงท าให้มาตรการสอบสวนคดีอาญาเท่าทนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสามารถ
ไดม้าซ่ึงเน้ือหาของการส่ือสารก่อนท่ีจะเขา้รหสัหรือเน้ือหาหลงัจากการถอดรหสัแลว้โดยใชโ้ปรแกรมพิเศษท่ี
ถูกติดตั้งไวท่ี้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ปลายทาง (Quellen-TKÜ)2 

มาตรการน้ีเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีรัฐใช้จัดการกับการก่ออาชญากรรมทั้ งในรูปแบบปกติและ
รูปแบบองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) ซ่ึงจ าเป็นต้องก าหนดเง่ือนไขของมาตรการท่ีแน่นอนและ
ชดัเจน มีขอบเขตและวิธีการในการใช้มาตรการ เพื่อท าให้มาตรการดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตมีความ
เป็นภาวะวิสัย เกิดสมดุลในการปราบปรามการกระท าความผิดไปพร้อมกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะ (Jus speciale) ท่ีให้อ านาจเจา้พนกังานในการดกัฟังการกระท า
ความผิดหรือดกัรับข้อมูลเก่ียวกบัการกระท าความผิด กระจดักระจายกนัอยู่ในพระราชบญัญติัต่าง ๆ อาทิ 
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพ-ติด พ.ศ.2519 มาตรา 14 จตัวา, พระราชบญัญติัป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 46, พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 25, 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ฯลฯ เป็นตน้ 

เม่ือพิจารณาบทบญัญติัเหล่าน้ีพบว่ามีการบญัญติัหลกัเกณฑ์รวมทั้งเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัเพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัแต่ละฉบบั ท าให้เกิดปัญหาการกระจดักระจายของกฎหมายท่ีจะ
ใช้บงัคบักบัขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีใกล้เคียงกนัมีการตีความการใช้กฎหมายท่ี

                                                           
1 วธีิพิจารณาความอาญาของเยอรมนี § 100a (StPO). 
2 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เร่ือง กฎหมายเก่ียวกับการให้รัฐเข้าถึงและได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกัน:กรณีศึกษา
สหพนัธรัฐเยอรมนี, น.9-10, กรรภิรมย ์โกมลารชุน ,(2561),กรุงเทพฯ:สถาบนัพระปกเกลา้. 
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แตกต่างกนั ดงันั้น ควรรวบรวมหลกัเกณฑ์และวิธีการให้เป็นหลกัเกณฑ์กลางให้เป็น บทกฎหมายทัว่ไป3 (Jus 
generale) เพื่อเป็นการสร้างหลักกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวทางสากลท่ีก าหนดบทบัญญัติเช่นน้ีไวใ้น
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานมีมาตรฐานเดียวกนัได ้แมว้า่จะมีความ
พยายามท่ีจะน าเร่ืองการดกัฟังและดกัรับขอ้มูลมาบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา แต่ร่าง
พระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/2 ก็ยงัไม่ครอบคลุมถึง
มาตรการดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต จึงถือไดว้่าปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายกลางท่ีรวบรวม
หลกัเกณฑด์งักล่าวเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงบทความน้ีจะไดช้ี้ให้เห็นถึงหลกักฎหมายของไทยเปรียบเทียบกบัหลกัการ
ของกฎหมายต่างประเทศต่อไป 

 

3.หลักการเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางอาญาของเจ้าพนักงานในการดักฟังการส่ือสารทาง
อินเทอร์เน็ตตามกฎหมายต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย และแนวทางการแก้ปัญหา
เกีย่วกบัการใช้มาตรการดักฟังการส่ือสารทางอนิเทอร์เน็ต 

ส าหรับการบญัญติักฎหมายเร่ืองมาตรการดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงถือเป็น มาตรการ
บงัคบัทางอาญา4 (Compulsory Measure) อย่างหน่ึงเช่นเดียวกับมาตรการบงัคับทางอาญาตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของไทย เช่น การจบั การคน้ ถือว่าเป็นเคร่ืองมือส าคญัของเจา้พนักงานและศาลในการ
ด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) กฎหมายตอ้งก าหนดเง่ือนไขในการใช้มาตรการให้รัดกุม ชดัเจน
และแน่นอนเก่ียวกบัวตัถุประสงค์และเง่ือนไขในการใช้มาตรการให้มากท่ีสุด โดยให้ศาลเป็นผูอ้นุมติั โดย
กฎหมายตอ้งก าหนดระยะเวลาในการใชม้าตรการท่ีแน่นอน มีขอบเขตและวธีิการใชม้าตรการ รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลาก็ควรตอ้งมีเหตุจ าเป็นท่ีให้ศาลพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี เพื่อคุม้ครองสิทธิในการติดต่อส่ือสารของบุคคล
ให้ไม่ตอ้งถูกกระทบกระเทือนมากจนเกินไปจากการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างมีภาวะวิสัย (Objectivity) ถือเป็น
กระบวนการท่ีอยูบ่นหลกัของการตรวจสอบจากภายนอก (Accountability) โดยองคก์รศาลสามารถใช้ดุลพินิจ
ตรวจสอบการใชอ้ านาจของเจา้พนกังานซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารได ้

3.1 เง่ือนไขและความจ าเป็นในการขอใช้มาตรการ หลกัการในกฎหมายต่างประเทศ ดงัน้ี 
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 

บัญญัติหลักการส าคัญไว้ว่า ห้ามดักฟังการกระท าความผิด เพื่อคุ้มครองสิทธิในการส่ือสาร (Right of 
Communication) หลักเกณฑ์น้ีคล้ายกับมาตรการบงัคบั “หมายอาญา” ในส่วนของหมายจบั หมายค้นตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาของไทย 

(2) ประเทศเยอรมนี วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี ก าหนดเง่ือนไขส าคญัไวส้องประการดว้ยกนั
คือ ตอ้งปรากฏวา่มีความสงสัยวา่มีการกระท าความผิดอาญาเกิดข้ึน โดยจะตอ้งปรากฏขอ้เท็จจริงสนบัสนุนว่า

                                                           
3 ปรีดี เกษมทรัพย,์ กฎหมายแพง่:หลกัทัว่ไป,พิมพค์ร้ังท่ี 5(กรุงเทพฯ:หจก.ภาพพิมพ,์2526), น.57-58. 
4 คณิต ณ นคร, กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา,พิมพค์ร้ังท่ี 8(กรุงเทพฯ:วญิญูชน,2555), น.266. 
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มีความสงสัยวา่การกระท าความผิดอาญาในมาตรา 100a II StPO เกิดข้ึนเสียก่อน โดยใชร้ะดบัความสงสัยเพียง
ระดบัเบ้ืองตน้ (Anfangsverdacht) เท่านั้น โดยในค าร้องขอใช้มาตรการดกัการส่ือสารโทรคมนาคมจะต้อง
บรรยายให้ได้ว่า การสอบสวนโดยไม่ใช่มาตรการดงักล่าวไม่อาจประสบความส าเร็จได้หรืออาจท าได้โดย
ยากล าบากเพราะเหตุใด 

(3) ประเทศฝร่ังเศสเป็นท่ีมีการบญัญติักฎหมายวา่ดว้ยการดกัฟังการกระท าความผิด โดยบญัญติัไว้
ตามรัฐบญัญติั เลขท่ี 91-646 ก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจอนุญาตให้ท าการดกัฟังการติดต่อส่ือสารถึงกนัทาง
โทรคมนาคมเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ 

จะเห็นได้ว่าทุกประเทศล้วนให้ความส าคัญต่อรายละเอียดในการก าหนดเง่ือนไขท่ีจะขอใช้
มาตรการ ดงันั้น ควรก าหนดหลกัเกณฑ์ส าคญัคือ “ตอ้งปรากฏว่ามีความสงสัยว่ามีการกระท าความผิดอาญา
เกิดข้ึน และเจา้พนกังานตอ้งแสดงเหตุต่อศาลใหไ้ดว้า่การคน้หาความจริงในคดีหรือการทราบถึงสถานท่ีท่ีผูถู้ก
กล่าวหาใชเ้ป็นท่ีอาศยัอยูน่ั้นท าไดย้ากล าบากหรือเป็นไปไม่ไดเ้ลย” โดยความสงสัยใชร้ะดบัความสงสัยเพียง
ระดบัเบ้ืองตน้เท่านั้น กล่าวคือ พยานหลกัฐานมีความน่าเช่ือเพียงขั้น “น่าจะ” ไม่ใช่ “แน่ใจ” ไม่ตอ้งมีหลกัฐาน
ถึงขนาดปราศจากขอ้สงสัยหรือถึงขั้นมีมูลเป็นความผิดเหมือนเช่นในกรณีการลงโทษหรือการไต่สวนมูลฟ้อง
คดีอาญา5 

3.2 ฐานความผิดในการขออนุมัติต่อศาลในการใช้มาตรการ ตอ้งมีการก าหนดฐานความผิดไวอ้ยา่งชดัเจน
แน่นอน ดงัน้ี 

(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดลกัษณะของความผิดอาญาบางประเภทท่ีรัฐสามารถดกัฟังการ
กระท าความผิดได้6 ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกนัอาชญากรรม ตามประมวล
กฎหมายสหรัฐ (The United State Code/U.S.Code) ยกตวัอยา่งเช่น ความผดิท่ีมีโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกเกิน
กวา่ 1 ปี ความผดิเก่ียวกบัการก่อวินาศกรรมอุปกรณ์นิวเคลียร์หรือพลงังาน เป็นเฉพาะความผิดอาญาดงัท่ีกล่าว
มาขา้งตน้น้ีเท่านั้นท่ีจะมีการดกัฟังการกระท าความผิดทางโทรศพัทไ์ด ้ความผิดอาญาอ่ืน ๆ ไม่อาจใชก้ารดกั
ฟังการกระท าความผดิเพื่อป้องกนัและสอบสวนได ้

(2) ประเทศเยอรมนี วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี มาตรา 100a StPO แบ่งประเภทความผิด
ออกเป็น 11 กลุ่มความผิด ซ่ึงการดกัการส่ือสารโทรคมนาคมจะกระท าไดแ้ต่เฉพาะฐานความผิดตามท่ีปรากฏ
ในมาตราน้ี7 เท่านั้น โดยมีเจตนารมณ์ในการใช้มาตรการน้ีต่อความผิดอาญาท่ีเป็นความผิดอาญาร้ายแรง 
ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่มความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีมีความร้ายแรง เช่น ความผดิเก่ียวกบัความมัน่คงของ
รัฐ การเป็นปรปักษ์ต่อระบอบเสรีประชาธิปไตย ความผิดฐานฆาตกรรม ความผิดเก่ียวกบัการฟอกเงิน กลุ่ม
ความผิดตามพระราชบญัญติัเก่ียวกบัยาเสพติด กลุ่มความผิดตามพระราชบญัญติัควบคุมอาวุธสงคราม กลุ่ม

                                                           
5 ณรงค ์ใจหาญ, หลกักฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เล่ม 1,พิมพค์ร้ังท่ี 12,(กรุงเทพฯ:วญิญูชน,2556), น.214. 
6 The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 Section 2516 (1). 
7 วธีิพิจารณาความอาญาของเยอรมนี § 100a II (StPO). 
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ความผิดตามกฎหมายต่อตา้นอาชญากรรมระหว่างประเทศ และกลุ่มความผิดตามพระราชบญัญติัอาวุธ ฯลฯ 
เหล่าน้ีเป็นตน้ 

(3) ประเทศฝร่ังเศส รัฐบญัญติัเลขท่ี 91–646 วา่ดว้ยการการคุม้ครองความลบัของการส่ือสารถึงกนั
ทางโทรคมนาคม ก าหนดประเภทความผิดไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ โดยก าหนดวา่ในคดีอาญาซ่ึงมีโทษจ าคุกขั้นต ่าตั้งแต่ 
2 ปีข้ึนไป ผูพ้ิพากษาไต่สวนมีอ านาจท่ีจะสั่งให้ดกัฟัง บนัทึก และถ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงการติดต่อส่ือสาร
ถึงกนัทางโทรคมนาคมของบุคคลและควบคุมตรวจสอบการกระท าดงักล่าว 

จากการศึกษาพบวา่ การระบุฐานความผิดท่ีสามารถใชม้าตรการดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต
ท่ีดีนั้นจะตอ้งท าให้กฎหมายมีขอบเขตท่ีชัดเจนแน่นอน โดยควรก าหนดประเภทของฐานความผิดท่ีรัฐจะ
อนุญาตให้ดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกบัวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี ระบุฐานความผิดต่าง 
ๆ โดยพิจารณาถึงกฎหมายพิเศษท่ีให้อ านาจในการดกัฟังการกระท าความผิด หรือดกัรับขอ้มูลการกระท า
ความผดิในพระราชบญัญติัต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเขา้รวมไวท้า้ยประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เป็น
บญัชีทา้ยประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

3.3 ระยะเวลาบังคับใช้มาตรการและระยะเวลาส้ินสุดของการใช้มาตรการ 
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 

ก าหนดไวว้่า ระยะเวลาในการดกัฟังการกระท าความผิดนั้นศาลจะอนุญาตเกินกว่า 30 วนัไม่ได ้หากมีความ
จ าเป็นขอขยายไดอี้กไม่เกิน 30 วนั 

(2) ประเทศเยอรมนี วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี มาตรา 100a StPO ก าหนดระยะเวลาในการดกั
ฟังการสนทนา ยาวนานท่ีสุดไดไ้ม่เกิน 3 เดือน การขยายกระท าไดอี้กแต่ไม่เกิน 3 เดือน และในกรณีท่ีเหตุต่าง 
ๆ ตามฐานความผิดท่ีระบุในมาตรา 100a ไม่มีต่อไปแล้วมาตรการนั้นย่อมตกไป และตอ้งแจง้การยกเลิกใช้
มาตรการใหศ้าลทราบดว้ย 

(3) ประเทศฝร่ังเศส รัฐบญัญติัเลขท่ี 91–646 วา่ดว้ยการการคุม้ครองความลบัของการส่ือสารถึงกนั
ทางโทรคมนาคม ก าหนดวา่ การอนุญาตให้ท าการดกัฟังการติดต่อส่ือสารทางโทรคมนาคมมีผลบงัคบัไดน้าน
ไม่เกิน 4 เดือน อยา่งไรก็ตามการขยายระยะเวลาการอนุญาตยอ่มกระท าไดภ้ายใตแ้บบและเง่ือนไขเดิม แต่ทั้งน้ี
ตอ้งไม่เกินกวา่ 4 เดือน 

จากการศึกษาพบวา่ ระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายต่างประเทศแมจ้ะมีความแตกต่างกนัอยู่
ตามท่ีแต่ละประเทศจะก าหนดข้ึนก็ตาม แต่ขอ้ส าคญัก็คือ กฎหมายมีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดไวอ้ย่างชดัเจน 
และควรท่ีจะให้เจา้พนักงานผูข้อใช้มาตรการรายงานเร่ืองดงักล่าวเขา้สู่ส านวนคดีของศาลด้วย เพื่อให้ศาล
สามารถตรวจสอบการใชอ้ านาจของเจา้พนกังานได ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการตรวจสอบภายนอกโดยองค์กร
ท่ีมีอิสระ 
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3.4 องค์กรผู้มีอ านาจอนุญาตให้ใช้มาตรการและองค์กรผู้มีหน้าที่ย่ืนค าร้องขอในการใช้มาตรการดักฟัง
การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต 

(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 มาตรา 2518 
(1) ก าหนดให้องค์กรท่ีมีอ านาจอนุญาตและพิจารณาค าร้องขอ ได้แก่ ศาลยุติธรรม ท่ีมีเขตอ านาจ ทั้งน้ี ผู ้
พิพากษาผูพ้ิจารณาค าร้องอาจเรียกใหผู้ย้ืน่ค  าร้องแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติมในการพิจารณาสั่งค  าร้องได ้

(2) ประเทศเยอรมนี วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนีก าหนดวา่ การใชม้าตรการดกัและบนัทึกการ
ส่ือสารโทรคมนาคม โดยหลกักระท าไดแ้ต่โดยค าสั่งศาลเท่านั้น กฎหมายพยายามให้องคก์รท่ีมีความเป็นอิสระ
และเป็นกลางเขา้มาควบคุมการใชม้าตรการบงัคบัทางอาญาโดย เหตุผลก็เน่ืองมาจากมาตรการดงักล่าวเกิดข้ึน
ในทางลบัโดยท่ีผูไ้ดรั้บผลกระทบจะไม่สามารถปัดป้องหรือขดัขวางไม่ให้การใช้มาตรการเกิดข้ึนไดเ้ลย แต่
กฎหมายก็ผ่อนคลายหลกัไวด้้วยว่าในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน พนักงานอยัการสามารถอนุญาตให้ใช้มาตรการ
ดงักล่าวได ้

(3) ประเทศฝร่ังเศส การดกัฟังการติดต่อส่ือสารถึงกนัทางโทรคมนาคมตามค าสั่งศาล8 หรือเรียกวา่ 
การดกัฟังโดยอ านาจศาล (ecoute judiciares) และการดกัฟังการติดต่อส่ือสารถึงกนัทางโทรคมนาคมเพื่อการ
รักษาความมัน่คง เรียกวา่ การดกัฟังทางปกครอง (ecoute admistratives) โดยค าสั่งนายกรัฐมนตรี ตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบโดย “คณะกรรมการควบคุมการดกัฟังการติดต่อส่ือสารถึงกนัทางโทรคมนาคมแห่งชาติ”จดัตั้งข้ึน
เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญติัในบรรพ 2 ว่าด้วยการดักฟังการติดต่อส่ือสารถึงกันทาง
โทรคมนาคมอยา่งเคร่งครัด  

จากการศึกษาพบวา่นอกจากการใชม้าตรการบางกรณีของประเทศฝร่ังเศสแลว้ อ านาจอนุญาตเป็น
ขององคก์รศาลยุติธรรม เม่ือเปรียบเทียบประเทศไทย พบวา่ แมก้ฎหมายของไทยจะให้อ านาจน้ีเป็นอ านาจของ
ศาลก็ตาม แต่ในส่วนของผูมี้อ  านาจยื่นค าร้องขอกลบัเป็นของเจา้พนกังานต ารวจ หรือเจา้พนกังานฝ่ายบริหาร
ตามกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ท าให้การของใชม้าตรการบงัคบัทางอาญาซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนของการสอบสวนคดีก่อน
ฟ้องขาดการตรวจสอบกลัน่กรองโดยพนักงานอยัการ ส่งผลให้การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งถูกละเลยไป ดงัน้ี ควรก าหนดให้หนา้ท่ีในการร้องขอใชม้าตรการเป็นอ านาจของพนกังานอยัการเพื่อ
เป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจสอบสวนของพนกังานสอบสวน ขณะเดียวกนัก็เป็นการคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไปพร้อมกนัดว้ย 

3.5 ข้อยกเว้นอ านาจอนุญาตให้ใช้มาตรการดักฟังการส่ือสารทางอนิเทอร์เน็ตโดยศาล 
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดให้บางกรณีท่ีอาจมีความจ าเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน กฎหมายให้เจา้

พนกังานของรัฐสามารถท าการดกัฟังการกระท าความผิดก่อน โดยหลงัจากท่ีไดมี้การดกัฟังการกระท าความผิด

                                                           
8 กมลชยั รัตนสกาววงศ์ และวรพจน์ วิศรุตพิชญ,์ รายงานการศึกษาวิจยัแนวทางในการยกร่างกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดกัฟัง
ทางโทรศพัทแ์ละการปรับปรุงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง, (กรุงเทพฯ:ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2540), น.92-94. 
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กรณีมีความจ าเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน เจา้พนกังานจะตอ้งขออนุญาตต่อศาลภายใน 48 ชัว่โมง หลงัจากเร่ิมตน้ท า
การดกัฟัง 

(2) ประเทศเยอรมนี วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนี ก าหนดให้พนกังานอยัการสามารถอนุญาตให้
ใชม้าตรการดงักล่าวได ้หากภายใน 3 วนั ไม่ปรากฏค าสั่งอนุมติัจากศาลให้ดกัการส่ือสารโทรคมนาคม ให้ถือ
วา่การอนุญาตของพนกังานอยัการเป็นอนัส้ินสุดลง 

เม่ือศึกษาถึงเหตุอนัเกิดจากความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้มาตรการตามกฎหมายต่างประเทศแลว้ 
กรณีวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนีก าหนดให้พนักงานอยัการสามารถอนุญาตให้ใช้มาตรการ
ดงักล่าวไปก่อนได ้ถือไดว้า่เป็นแนวทางการแกปั้ญหาการลกัลอบใชม้าตรการดกัการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต
ของเจา้พนกังานโดยการเพิ่มช่องทางให้เจา้พนกังานสอบสวนสามารถร้องขอต่อพนกังานอยัการซ่ึงรวดเร็วกวา่ 
เพื่อให้เท่าทันต่อการปราบปรามการกระท าความผิดท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากระบบการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นไทย ก าหนดให้การออกหมายอาญากระท าได้ตลอดเวลาไม่มี
วนัหยุดราชการเสาร์อาทิตย ์โดยผูพ้ิพากษาเวรสั่ง9 ดงันั้น กรณีของขอ้ยกเวน้เพราะเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหรือเหตุ
ฉุกเฉินอยา่งยิ่งท่ีจะน ามาตรการดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตมาใชก่้อนโดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากศาลนั้น
อยา่งเช่นในกฎหมายต่างประเทศ จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งบญัญติัไวแ้ต่อยา่งใด 

3.6 การท าลายข้อมูลทีไ่ด้จากการดักฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต 
การท าลายขอ้มูลในเป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งมาก เพื่อลดปัญหาจากการน าขอ้มูลไปใชใ้นทาง

ท่ีผิด ในขณะเดียวกนัก็เป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและความลบัของบุคคลท่ีตอ้งถูกละเมิดไปเพื่อไม่ให้ตอ้ง
ถูกกระทบกระเทือนไปโดยไม่มีท่ีส้ินสุด โดยกฎหมายต่างประเทศมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี 

(1) วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนีได้บญัญติัถึงการใช้และการเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้จากการใช้
มาตรการดักและบันทึกการส่ือสารโทรคมนาคมไวใ้นมาตรา 101 และ 101a StPO เป็น “กฎเกณฑ์ในการ
ด าเนินการตามมาตรการท่ีกระท าโดยลบั” ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดม้าจากการใชม้าตรการท่ีไม่จ  าเป็นส าหรับการ
ด าเนินคดีอาญาและการตรวจสอบการใช้มาตรการโดยศาลอีกต่อไปแลว้ กฎหมายก าหนดให้ “ลบเสียโดยไม่
ชกัชา้” โดยการลบจะตอ้งถูกบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) รัฐบญัญติัเลขท่ี 91–646 วา่ดว้ยการคุม้ครองความลบัของการส่ือสารถึงกนัทางโทรคมนาคมของ
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  

(ก) การดกัฟังการติดต่อส่ือสารถึงกนัทางโทรคมนาคมตามค าสั่งศาล ก าหนดให้อยัการสูงสุด 
หรือพนกังานอยัการควบคุมการ “ท าลาย” ส่ิงบนัทึกการติดต่อส่ือสารถึงกนัทางโทรคมนาคมเม่ือคดีอาญานั้น
หมดอายคุวามฟ้องร้องแลว้และใหจ้ดัท าบนัทึกการท าลายไวด้ว้ย  
                                                           
9 ขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการออกค าสั่งหรือออกหมายอาญา พ.ศ.2548 เร่ือง การร้อง
ขอให้ออกหมายนอกเวลาท าการปกติ ,ประกอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยติุธรรมว่าดว้ยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2545. 
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(ข) การดักฟังการติดต่อส่ือสารถึงกันทางโทรคมนาคมเพื่อการรักษาความมั่นคง 
นายกรัฐมนตรีต้องควบคุมดูแลให้มีการจัดท ารายงานการดักฟังและบันทึกการติดต่อส่ือสารถึงกันทาง
โทรคมนาคมแต่ละคร้ัง โดยใหมี้การ “ท าลาย” ส่ิงบนัทึกการติดต่อส่ือสารถึงกนัทางโทรคมนาคมเสียภายใน 10 
วนั นบัแต่วนัท่ีไดท้  าการบนัทึกเป็นอยา่งชา้ 

จากการศึกษาพบวา่ ประเทศไทยควรน าหลกัการท าลายขอ้มูลมาใช ้เพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและ
ความลบัของบุคคลท่ีตอ้งถูกละเมิดไป ทั้งน้ีควรก าหนดให้การท าลายขอ้มูลน้ีอยูภ่ายใตดุ้ลพินิจของศาลในการ
พิจารณาถึงความส าคญัของขอ้มูล โดยควรก าหนดระยะเวลาใหข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดม้าจากการใชม้าตรการดกั
ฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีไม่จ  าเป็นส าหรับการด าเนินคดีอาญาและการตรวจสอบการใช้มาตรการโดย
ศาลอีกต่อไปแลว้ กฎหมายก าหนดให้ “ลบเสียโดยไม่ชกัช้า” เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและความลบั
ของบุคคลท่ีตอ้งถูกละเมิดไปจากการใชม้าตรการดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต 

3.7 ผลกระทบต่อบุคคลภายนอกเกีย่วกบัการดักฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต 
มีเพียงประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเท่านั้นท่ีคุม้ครองบุคคลภายนอกไว ้โดยมุ่งคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากการใชม้าตรการบงัคบัในการดกัการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต
นั้น ผูถู้กผลกระทบจากการใช้มาตรการดงักล่าวจะไม่มีทางรู้ตวัไดเ้ลยว่าเสรีภาพของเขาในการติดต่อส่ือสาร 
และสิทธิในความเป็นส่วนตวัไดถู้กละเมิดโดยรัฐ เพราะฉะนั้นรัฐจึงมีหนา้ท่ีตอ้งคดัแยกเน้ือหาของขอ้มูลเพื่อ
แลว้แจง้ขอ้มูลดงักล่าวกลบัไปยงัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทั้งหมด โดยกฎหมายก าหนดวา่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดกัการ
ส่ือสารโทรคมนาคมบางประเภทนั้นแมจ้ะไดม้าพร้อมกบัการใช้มาตรการแต่รัฐก็ไม่สามารถจะน ามาใช้เป็น
พยานหลกัฐานได้ หากเป็นขอ้มูลเก่ียวกบั “แกนกลางของการใช้ชีวิตส่วนตวั” และจะตอ้งถูกลบไปโดยไม่
ชกัชา้อีกดว้ย ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัแกนกลางของการใชชี้วิตส่วนตวั (Core area of private living) ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ท่ีได้จากการสนทนาระหว่างผู ้ท่ีถูกกระทบสิทธิกับสมาชิกในครอบครัว ผู ้ให้ค  าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
ทนายความ หรือแพทย ์เป็นตน้ 

จากการศึกษาเห็นวา่การบญัญติัใหม้าตรการดกัฟังการส่ือสารโทรคมนาคมเป็นมาตรการบงัคบัตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาควรจะไดน้ าหลกัการแจง้ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบต่อการใช้มาตรการไดท้ราบถึง
สิทธิและเสรีภาพท่ีตวัเขาเองนั้นถูกละเมิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ถูกกระทบสิทธิสามารถปกป้องตนเองจากการ
ถูกละเมิดสิทธิได ้แต่ทั้งน้ีกฎหมายควรก าหนดให้เป็นดุลพินิจของศาลท่ีจะพิจารณาวา่การถูกกระทบสิทธินั้น
จะเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย หรือเป็นเร่ืองกรณีจ าเป็นตอ้งแจง้ เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเพิ่มกระบวนพิจารณาคดีในศาลโดยใช่
เหตุ 

3.8 ความรับผดิทางอาญาเกีย่วกบัการได้มาโดยมิชอบซ่ึงข้อมูลทีบุ่คคลส่ือสารถึงกัน 
พบวา่ในกฎหมายต่างประเทศไดมี้การก าหนดบทลงโทษเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีใชม้าตรการบงัคบัทาง

อาญาท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายเอาไวท้ั้งท่ีเป็นโทษทางอาญา และบทลงโทษในเชิงพยานหลกัฐานท่ีท าให้ขอ้มูลท่ี
ไดม้าจากการใชบ้งัคบัมาตรการโดยไม่ชอบไม่อาจน ามาใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพิจารณาพิพากษาคดีได ้
ดงัน้ี 
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(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา  The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 ก าหนด
บทลงโทษส าหรับผูด้กัฟังการกระท าความผิดโดยไม่ชอบ โดยก าหนดโทษผูด้กัฟังการส่ือสารโทรคมนาคม
หรือการเขา้ถึงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์โดยปราศจากอ านาจไวใ้น ประมวลกฎหมายสหรัฐ ภาค 18 มาตรา 2511 
(Interception ad Disclosure of Wire, Oral, or Electronic Communications) อาจถูกระวางโทษจ าคุก 5 ปี ส าหรับ
ความผิดคร้ังแรก  และในประมวลกฎหมายสหรัฐภาค 18 มาตรา 2701 (Unlawful Access to Stored 
Communication) ก็ไดก้  าหนดให้การกระท าเช่นวา่น้ีมีโทษทางอาญาดว้ยเช่นกนั มีขอ้สังเกตวา่ในส่วนของการ
รับฟังพยานหลกัฐานท่ีไดม้าจากการดกัฟังการกระท าความผิดโดยมิชอบนั้นขอ้มูลท่ีไดม้าจะถูกห้ามมิให้ใช้
เป็นพยานหลกัฐานในศาล กล่าวคือ เป็นบทตดัพยาน (Exclusionary Rules) และพยานหลกัฐานท่ีไดม้าจากการ
ดงัฟังดงักล่าวก็หา้มรับฟังเป็นพยานหลกัฐานดว้ยเช่นกนั 

(2) ความรับผิดทางอาญาเก่ียวกบัการไดม้าโดยมิชอบซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกนั บญัญติัไวใ้น
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนี (Strafgesetzbuch – StGB) ลกัษณะท่ี 15 ว่าดว้ยการล่วงละเมิดพื้นท่ีในการใช้
ชีวติส่วนตวัและในความลบั มาตรา 201 ถึง 210 โดยความผิดฐานล่วงล ้าความเป็นส่วนตวัของค าพูดตามมาตรา 
201 ดงันั้นในกรณีท่ีผูก้ระท ามีอ านาจตามกฎหมาย อาทิกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาท่ีให้อ านาจเจา้พนกังาน
ดกัการส่ือสารโทรคมนาคมได ้การกระท าจึงไม่เป็นความผิด 

ความรับผิดต่อการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวันั้นตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยยงัไม่มี
บญัญติัไวเ้ป็นฐานความผิด แต่กฎหมายต่างประเทศต่างก็ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ี เพื่อให้
บทก าหนดโทษฐานละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตวั และเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารได้รับความคุม้ครอง
สูงสุดจากการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจโดยขาด
หลกัเกณฑ ์และไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมายอีกดว้ย 

3.9 กระบวนการเผยแพร่และจัดท ารายงานสรุปผลการใช้มาตรการดักฟังการส่ือสารโทรคมนาคม 
ในหวัขอ้สุดทา้ยน้ีจะไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการตรวจสอบการท างานของเจา้พนกังานของรัฐ

ในการบงัคบัใช้กฎหมาย โดยการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ใน
รอบปีท่ีมีการบงัคบัใชก้ฎหมาย จ านวนคร้ัง และประเภทของวธีิการ ดงัน้ี 

วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนีก าหนดขั้นตอนส าคัญ โดยให้มลรัฐและอัยการสูงสุดแห่ง
สหพนัธรัฐตอ้งรายงานเก่ียวกบัการใชม้าตรการตาม มาตรา 100a (StPO) ของหน่วยงานหรือในความรับผิดชอบ
ของตน รายงานต่อส านักงานกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพนัธรัฐในทุกปีปฏิทินในแต่ละปี จนถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายนของปีถดัจากปีท่ีรายงาน โดยกฎหมายก าหนดให้ส านกังานกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพนัธรัฐจดัท า
บทสรุปของการใชม้าตรการตามค าสั่งดงักล่าวทัว่ทั้งสหพนัธรัฐในปีท่ีจดัท ารายงานและเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว
น้ีบนอินเทอร์เน็ต10 รายงานน้ีจะตอ้งระบุถึง จ  านวนขั้นตอนและวิธีการในการใช้มาตรการดงัฟังการส่ือสาร
โทรคมนาคมตามมาตรา 100a (StPO) จ  านวนค าสั่งในการดกัฟังการส่ือสารโทรคมนาคม แยกระหวา่ง ก) ค าสั่ง

                                                           
10 วธีิพิจารณาความอาญาของเยอรมนี § 100b (5)(StPO). 
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แรกและค าสั่งท่ีมีการขยายระยะเวลา และ ข) การส่ือสารทางโทรศพัท ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และบนอินเทอร์เน็ต 
และในประการสุดทา้ย รายงานจะตอ้งระบุถึงการกระท าความผิดอาญาพื้นฐานในแต่ละกรณี ตามรายการท่ีระบุ
ไวใ้นมาตรา มาตรา 100a (2)(StPO) อีกดว้ย11 

หลักการน้ีควรน ามาใช้เพื่อสร้างหลักการใช้มาตรการดักฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตของ
ประเทศไทย เพื่อท าใหก้ารใชม้าตรการดงักล่าวเป็นไปอยา่งเปิดเผย โดยบญัญติัให ้“มีการเปิดเผยถึงจ านวนการ
ใชม้าตรการดกัฟังการส่ือสารโทรคมนาคมและวธีิการ รวมทั้งฐานความผิดท่ีน ามาตรการดงักล่าวมาใช ้โดยให้
อยัการสูงสุดตอ้งรายงานเก่ียวกบัการใชม้าตรการดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานหรือในความ
รับผดิชอบของตน รายงานต่อกระทรวงยติุธรรม ในทุกปีปฏิทินในแต่ละปี จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายนของปีถดัจาก
ปีท่ีรายงาน” โดยให้กระทรวงยุติธรรมจดัท าบทสรุปของการใชม้าตรการตามค าสั่งดงักล่าวทัว่ทั้งประเทศในปี
ท่ีจดัท ารายงานและเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวน้ีบนอินเทอร์เน็ต เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปไดท้ราบ ทั้งน้ี ผลท่ีไดจ้าก
กระบวนการน้ีคือ ท าให้เจา้พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้มาตรการต้องมีการกลัน่กรองเหตุท่ีจะร้องขอใช้
มาตรการอยา่งรอบคอบ อีกทั้งยอ่มส่งผลใหสิ้ทธิและเสรีภาพของบุคคลต่อการใชม้าตรการไดรั้บความคุม้ครอง
ตรวจสอบถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังานภายหลงัการปฏิบติัหนา้ท่ีไปแลว้อีกดว้ย 

 

4.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
โดยสรุปปัญหาของมาตรการดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยท่ีมีในปัจจุบนัใน

ประการแรกนั้น ประเทศไทยไม่มีบทบญัญติัโดยตรงท่ีให้อ านาจเจา้พนักงานในการใช้มาตรการดกัฟังการ
ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต ปัญหาประการต่อมาคือ กฎหมายท่ีให้อ านาจแก่เจา้พนกังานท่ีมีอยู่ในประเทศไทยมี
เพียงกฎหมายท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์การดกัฟังหรือดกัรับข้อมูลการส่ือสารโทรคมนาคมเป็นการทัว่ไปตาม
พระราชบญัญติัต่าง ๆ มีลกัษณะเป็นเพียง บทกฎหมายเฉพาะ (Jus special) ไม่อาจน ามาปรับใชก้บัขอ้เท็จจริงท่ี
เกิดข้ึนไดใ้นทุกกรณีและไม่มีพระราชบญัญติัท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นประเทศไทยฉบบัใดเลยท่ีให้อ านาจเจา้พนกังาน
ในการดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตไวโ้ดยตรง ซ่ึงในทางสากลการดกัฟังการส่ือสารทางโทรคมนาคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตนั้นจะบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีมีฐานะเป็น บทบญัญติัทัว่ไป (Jus generale) อาทิ ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
น าหลักการส าคญัเก่ียวกับมาตรการบงัคับทางอาญาท่ีการบงัคบัใช้มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเก่ียวกบัการดกัฟังการส่ือสารทางโทรคมนาคมซ่ึงมีการแกไ้ขเพิ่มเติมให้เจา้พนกังานมีอ านาจดกัฟัง
การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตมาบญัญติัไวใ้นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้หลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัในการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย และเพื่อให้แนวทางปฏิบติัและการตีความของศาลท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นไดรั้บการตีความ การ
วางแนวทางไปดว้ยกนัอยา่งมีเอกภาพ  

                                                           
11 วธีิพิจารณาความอาญาของเยอรมนี § 100b (6)(StPO). 
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จากการศึกษาผูเ้ขียนเสนอแนะการน าหลกักฎหมายต่างประเทศมาสร้างหลกักฎหมายเร่ืองมาตรการ
ดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเป็นภาวะวสิัย (Objectivity) ดงัน้ี 

1.เง่ือนไขการใชม้าตรการ เพื่อใหก้ารขอใชม้าตรการสามารถคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องในการใช้มาตรการดักฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต นอกจากหลักส าคญัท่ีว่าเม่ือไม่สามารถ
รวบรวมพยานหลกัฐานได้โดยวิธีการตามปกติแล้ว ควรก าหนดว่า “ตอ้งปรากฏความสงสัยว่ามีการกระท า
ความผดิอาญาเกิดข้ึน” (Initial suspicion) ทั้งน้ี เพื่อใหศ้าลไดพ้ิจารณาถึงมูลเหตุท่ีแทจ้ริงในการขอใชม้าตรการ 

2.ฐานความผิด กฎหมายควรบญัญติัระบุฐานความผิดเป็นรายมาตราไวใ้นกฎหมาย โดยค านึงถึง
ความร้ายแรงแห่งฐานความผิดต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งเป็นความผิดท่ีกระทบต่อความมัน่คง หรือสังคมโดยส่วนรวม
อย่างมากในวงกวา้ง ทั้งน้ีเพื่อเกิดความชดัเจนแน่นอนในเง่ือนไขของบทบญัญติั และลดการใช้ดุลพินิจอย่าง
กวา้งขวางของเจา้พนกังาน เพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบ 

ทั้งน้ี ควรพิจารณาถึงกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้อ านาจเจา้พนกังานในการดกัฟัง
หรือดกัรับขอ้มูลการกระท าความผิดหรือต่อการติดต่อส่ือสารตามพระราชบญัญติัซ่ึงเป็นกฎหมายพิเศษท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัน าเข้ารวมไวท้้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในรูปของบัญชีแนบท้ายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้มาตรการน้ีเป็นหลกัเกณฑ์กลางในการใช้มาตรการดกัฟังการส่ือสาร
โทรคมนาคมท่ีครอบคลุมพฤติการณ์แห่งคดีอยา่งแทจ้ริง 

3.กฎหมายจะตอ้งก าหนดระยะเวลาในการใช้มาตรการไวใ้ห้มีความชัดเจนและแน่นอน ทั้งน้ี
จะตอ้งมีระยะสูงสุดในการบงัคบัใชม้าตรการ ควรก าหนด หลัก วา่ ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตในการใชม้าตรการน้ี
เพียงเท่าท่ีจ  าเป็นในการแสวงหาพยานหลักฐานเท่านั้น แต่ไม่เกินกว่า 15 วนั โดยก าหนดให้การขอขยาย
ระยะเวลาเป็นข้อยกเว้นวา่ การขอขยายระยะเวลาตอ้งยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาถึงเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการใช้มาตรการเป็นรายคร้ัง โดยขยายไดค้ร้ังละไม่เกิน 15 วนั ทั้งน้ีรวมแลว้สูงสุดตอ้งไม่เกิน
กวา่ 90 วนั อนัเป็นระยะเวลาท่ีเป็นไปตามหลกัสากลของกฎหมายต่างประเทศ 

4.กฎหมายควรก าหนดถึงการยกเลิกหรือการส้ินสุดในการใช้มาตรการไวด้้วย เช่นเดียวกับ
ประเทศเยอรมนี และประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีอาจตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้ง
กบัการใชม้าตรการให้หลุดพน้จากมาตรการดงักล่าวไปโดยเร็วท่ีสุด โดยควรบญัญติัวา่ หากเง่ือนไขในการออก
ค าสั่งอนุญาตให้ใชม้าตรการหมดส้ินไป ให้มาตรการนั้นส้ินสุดลงโดยไม่ชกัช้า ทั้งน้ี ให้เจา้พนกังานแจง้เหตุ
แห่งการส้ินสุดไปยงัศาลท่ีอนุญาตโดยทนัที  

5.ประเทศไทยควรก าหนดให้ผูมี้อ  านาจยื่นค าร้องขอต่อศาลในการขอใชม้าตรการเป็นอ านาจของ 
“พนกังานอยัการท่ีมีเขตอ านาจ” เน่ืองจากการดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นมาตรการบงัคบัทางอาญาท่ี
ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นการใช้มาตรการเป็นการกระท าโดยลบั โดยให้เป็นอ านาจของพนักงาน
อยัการเป็นผูย้ื่นค าร้องขอใชม้าตรการ ไม่วา่ในการสอบสวนเบ้ืองตน้นั้นเป็นกระท าโดยพนกังานสอบสวนใดก็
ตาม เพื่อให้เกิด การตรวจสอบภายนอก (Accountability) โดยองค์กรอยัการเพื่อถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจของเจา้
พนกังานฝ่ายสืบสวนสอบสวน  
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6.หลักการของการบังคับใช้มาตรการบังคับทางอาญา  (Compulsory Measures) ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายต่างประเทศและของประเทศไทย ผูมี้อ  านาจอนุญาตให้ใชม้าตรการคือ ศาล ซ่ึงถือวา่เป็นองคท่ี์มีความ
เป็นอิสระแยกต่างหากจากฝ่ายบริหารสามารถพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจในการอนุมติัให้ใช้มาตรการดกัฟังการ
ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต 

7.ขอ้ยกเวน้อ านาจอนุญาตใหใ้ชม้าตรการ จากการศึกษาพบวา่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
เยอรมนี ก าหนดให้หากมีพฤติการณ์ฉุกเฉิน หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการจะตอ้งใช้มาตรการดกัฟังการ
ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตแลว้ กฎหมายอนุญาตให้เป็นอ านาจของพนกังานสอบสวน หรือพนกังานอยัการท่ีจะ
อนุญาตใหใ้ชม้าตรการไปก่อน เพื่อขอค าสั่งศาลในภายหลงัได ้ 

แต่เน่ืองจากประเทศไทยมีระบบการบริหารจดัการคดีโดยส านกังานศาลยุติธรรมไดก้ าหนดให้มี 
“ผูพ้ิพากษาเวรสั่ง” ท่ีสามารถออกหมายอาญาไดต้ลอดเวลาโดยไม่มีวนัหยุดราชการเสาร์อาทิตยอ์ย่างเช่นใน
ต่างประเทศ ดงันั้น ขอ้ยกเวน้เพราะเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหรือเหตุฉุกเฉินอย่างยิ่งท่ีจะน ามาตรการดักฟังการ
ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตมาใชก่้อนโดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากศาลนั้นอย่างในกฎหมายต่างประเทศ จึงอาจไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งบญัญติัไวแ้ต่อยา่งใด 

8.ควรก าหนดให้มีการท าลายขอ้มูลท่ีไดม้าจากการใชม้าตรการ หากขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาของขอ้มูล
โดยแทน้ั้นเป็น ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นแกนกลางของการใช้ชีวิตส่วนตวั ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีไม่มีความ
จ าเป็นส าหรับด าเนินคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลหรือไม่ ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบโดยศาล และให้
ศาลมีค าสั่งให้ลบเสียโดยไม่ชักช้า ควรก าหนดว่า หากขอ้มูลท่ีได้มานั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและศาลได้
พิจารณาแลว้วา่ไม่มีความจ าเป็นส าหรับใชด้ าเนินคดีอาญา ใหศ้าลมีค าสั่งใหล้บขอ้มูลนั้นเสียโดยทนัที 

9.ควรก าหนดให้ความคุม้ครองผลกระทบท่ีมีต่อบุคคลภายนอกท่ีตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการใช้
มาตรการดกัฟังการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต ให้มีการแจง้ต่อศาลว่าการใช้มาตรการท าให้มีผูไ้ดรั้บผลกระทบ
จากการใช้มาตรการ และให้บุคคลเช่นว่าน้ีอาจโตแ้ยง้ปกป้องสิทธิของตนต่อศาล ศาลจะพิจารณาว่าการถูก
กระทบสิทธินั้นเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย หรือเป็นกรณีจ าเป็นท่ีจะตอ้งแจง้เร่ืองดงักล่าวต่อบุคคลภายนอก เพื่อไม่เป็น
การเพิ่มกระบวนการพิจารณาคดีในศาลโดยใช่เหตุ 

10.ควรก าหนดความรับผิดทางอาญาเก่ียวกบัการไดม้าโดยไม่ชอบซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกนั 
จากการกระท าในการใช้มาตรการท่ีปราศจากอ านาจ ควรก าหนดความรับผิดทางอาญาต่อการละเมิดสิทธิใน
ความเป็นส่วนตวัไวเ้ป็นฐานความผิดดว้ย เพื่อใหบ้ทบญัญติัน้ีช่วยในการป้องปรามมิให้เจา้พนกังานใชดุ้ลพินิจ
โดยขาดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกฎหมาย 

11.ควรก าหนดให้มีกระบวนการเผยแพร่และจดัท ารายงานสรุปผลการใช้มาตรการดกัฟังการ
ส่ือสารทางโทรคมนาคม โดยก าหนดให้กระทรวงยุติธรรมจดัท าบทสรุปของการใชม้าตรการตามค าสั่งดงักล่าว
ทัว่ทั้งประเทศในปีท่ีจดัท ารายงานและเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวน้ีบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปได้
ทราบ และตอ้งท าให้กระบวนการเขา้ถึงนั้นเปิดเผย ทั้งน้ี เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือในการบงัคบัใชก้ฎหมายของ
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทยให้เกิดความโปร่งใส 
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