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1.บทคดัย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงมาตรการแฝงตวัของเจา้พนกังานของรัฐ 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อ านาจของพนกังานสอบสวนในการแฝงตวั ว่ามีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยา่งไร ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่การก าหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขการใชม้าตรการ การ
บญัญติักฎหมายการแฝงตวัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือวิธีการในการควบคุม
ตรวจสอบการใช้มาตรการแฝงตวัรวมถึงแนวทางการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

 จากการศึกษาพบว่ามาตรการแฝงตวัเป็นเทคนิคการสอบสวนพิเศษท่ีน ามาใช้สอบสวนการ
กระท าความผิดอาญาท่ีมีความซับซ้อนเพราะมีการน าเทคโนโลยีและวิธีการทางเทคนิคสมยัใหม่มาเป็น
เคร่ืองมือ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเครือข่ายและรูปองค์กรอาชญากรรมผูก้ระท าความผิดเป็นผูมี้
ความรู้ความเช่ียวชาญ ก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง ความ
มัน่คงของประเทศ และสังคม ฯลฯ โดยท่ีวิธีการแฝงตวัอยู่ในองค์กรต่างๆของรัฐ เช่น กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด และส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยให้
เจา้หนา้ท่ีแฝงตวัเขา้ไปสืบหาขอ้มูลข่าวสาร ขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดต่อ
กฎหมายในองค์กรอาชญากรรมโดยไม่มีกฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไขในการแฝงและเจ้าหน้าท่ี
สามารถใชม้าตรการแฝงตวัไดโ้ดยเพียงแต่ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้นซ่ึง
มาตรการแฝงตวันั้นถือวา่เป็นมาตรการบงัคบัชนิดหน่ึงท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบการออกหมาย ซ่ึงไม่มีการ
ตรวจสอบจากองคก์ารภายนอก อนัเป็นการตรวจสอบถ่วงดุล ถา้ไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ชดัเจนการ
บงัคบัใช้กฎหมายก็จะกระท าไปได้ยาก จะเห็นได้ว่าการสอบสวนโดยวิธีการแฝงตวันั้นเป็นมาตรการท่ี
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่าง
แทจ้ริง  

 ผูเ้ขียนได้วิเคราะห์มาตรการแฝงตวัของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัของต่างประเทศแลว้จึง
เสนอแนวทางในการใชม้าตรการแฝงตวั โดยใหมี้การก าหนดองคก์รของผูมี้อ  านาจในการพิจารณาค าร้องขอ
แฝงตวั หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขในการแฝงตวั เพื่อน ามาประกอบในการขออนุญาตต่อศาลในการใชม้าตรการแฝง

                                                           
* นกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
** ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
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ตวั การรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวของกบัมาตรการแฝงตวัท่ีกระจายอยูใ่นองคก์รต่างๆไวใ้นประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญาใหเ้ป็นกฎหมายกลางเพื่อความเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั  

 

Abstract 
 According to this thesis, the researcher will aim for studying the undercover operations for the 
government officers. The objective of this thesis is to study and analyze whether the officers’ authorization 
affects the rights and freedom of the citizens. As a result, this study will let the researcher determine the 
conditional criteria, the legislation of the undercover operations prescribed in the Thai Criminal Procedure 
Code as well as the methods for the government officers to perform their work lawfully.  
 From this study, the researcher found that the undercover operations are part of special 
investigation techniques that are taken to investigate the complex criminal offences because this technique 
is using modern technology. With this in mind, these techniques will work systematically and widely spread. 
Also, they can affect economic, political, social and international securities. Many government 
organizations, such as, the Department of Special Investigation (DSI), the Office of the Narcotics Control 
Board (ONCB), and the Anti-Money Laundering Office (AMLO), will work by letting the government 
officers secretly investigate the news, information, facts and evidence relating to committing crime or 
offence against the organizational rules without any conditional determinations. For the procedure of the 
undercover operations, the officers can use these methods through an authorized approval by the directors 
or the superior people in each organization. Conducting the undercover operations is a technique which is 
needed to be legally-investigated. But, it is not necessary to be checked by external organizations, so it leads 
to checking balance and the offence where officers can do the undercover operations. To explain, the officers 
can operate the undercover operations by determining the level of danger or the effects towards economic, 
political, social and international securities. If there is not a factor determination, it will lead to becoming 
difficult and complicated for legislation. Finally, this study revealed that the undercover operations may 
lead to affect individual’s rights and freedom, so these techniques absolutely cannot facilitate equality 
among the citizens at all.  
 To encapsulate this study, the researcher analyses the undercover operations in Thailand 
comparing to other countries. Consequently, the researcher would like to propose the ways to conduct the 
undercover operations appropriately by fixing an organization of an authorized director to consider the 
implicit request and the criteria of the undercover operations’ conditions to make a permission to the court 
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for doing the undercover operations correctly, collecting the relating laws to the measurements of the 
undercover operations distributed in the Criminal Procedure Code. Thus, all the proposals will make clearer 
and same-standard norm. 
 

2.บทน า 
 การปฏิบติัการแฝงตวัเป็นเทคนิคการสอบสวนพิเศษท่ีน ามาใช้สอบสวนการกระท าความผิด
อาญาท่ีมีความซับซ้อนเพราะมีการน าเทคโนโลยีและวิธีการทางเทคนิคสมยัใหม่มาเป็นเคร่ืองมือ มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบเครือข่ายและรูปองค์กรอาชญากรรม ผูก้ระท าความผิดเป็นผูมี้ความรู้ความ
เช่ียวชาญ ก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง ความมัน่คงของ
ประเทศ และสังคมโดยท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการบญัญติักฎหมายเฉพาะ ท่ีใหอ้ านาจเจา้พนกังานใชม้าตรการ
แฝงตวัโดยแอบลกัลอบเขา้ไปปะปนอยู่กบักลุ่มอาชญากรโดยท่ีอาชญากรเหล่านั้นไม่รู้ตวั จนท าให้ฝ่ายรัฐ
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลและพยานหลกัฐานท่ีอาจน ามาด าเนินคดีกบัอาชญากรเหล่านั้นได ้ซ่ึงมาตรการแฝงตวัน้ีกระจดั
กระจายกนัอยูใ่นหลายรูปแบบปรากฏอยูใ่นพระราชบญัญติัต่าง ๆ หลายฉบบั ดงัต่อไปน้ี พระราชบญัญติักรม
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงเม่ือพิจารณาบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งมาตรการแฝงตวัโดยเจา้
พนกังานของรัฐแอบลกัลอบเขา้ไปปะปนอยูก่บักลุ่มอาชญากรโดยท่ีอาชญากรเหล่านั้นไม่รู้ตวั จนท าให้ฝ่าย
รัฐไดม้าซ่ึงขอ้มูลและพยานหลกัฐานท่ีอาจน ามาด าเนินคดีอยูใ่นพระราชบญัญติัต่าง ๆ เหล่าน้ีจะพบวา่มีการ
บญัญติัหลกัเกณฑ ์รวมทั้งเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัแต่ละฉบบั 
ท าให้เกิดปัญหาการกระจดักระจายของกฎหมายท่ีจะใช้บงัคบักบัขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้การบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีใกลเ้คียงกนัมีการตีความการใชก้ฎหมายท่ีแตกต่างกนั 
 มาตรการแฝงตวัถือเป็นมาตรการบงัคบัทางอาญา1ประเภทหน่ึง ท่ีไปกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพ
ของผูต้อ้งสงสัยในคดีอาญา โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะไม่ใหก้ารปรักปร าตนเอง (Right against Self-Incrimination) 
การใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นผูอ้นุมติัใหใ้ชม้าตรการจึงเป็นการไม่เหมาะสมเพราะขาดการตรวจสอบจากองคก์ร
ภายนอกท่ีมีภาววิสัย ดงันั้นตอ้งใช้มาตรการน้ีโดยให้ศาลซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูอ้นุมติั เพื่อ
เป็นการคุม้ครองสิทธิของบุคคลในสิทธิท่ีจะไม่ให้การปรักปร าตนเอง ให้ไม่ตอ้งถูกกระทบกระเทือนมาก
จนเกินไปจากการบงัคบัใช้กฎหมายของรัฐ และเพื่อให้การใช้บงัคบัมาตรการดงักล่าวกระท าไปอย่างมีภาวะ
วสิัย โดยมีกระบวนการท่ีอยูบ่นหลกัของการตรวจสอบจากภายนอก และมาตรการแฝงตวักลบัไม่มีหลกัเกณฑ์
อนัเป็นเง่ือนไขในการใช้มาตรการแฝงตวั แต่ให้เป็นดุลพินิจโดยสมบูรณ์ของผูมี้อ  านาจตามท่ีกฎหมาย
                                                           
1 คณิต ณ นคร, กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา, (กรุงเทพมหานคร:วญิญูชน, 2555), น.266. 
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ก าหนด หากเปรียบเทียบกบัมาตรการบงัคบัทางอาญาอ่ืนท่ีปรากฏในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็
ปรากฏหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นเง่ือนไขในการอนุมติัให้ใช้มาตรการเหล่านั้นอย่างชัดเจนเพื่อเป็นเหตุในการขอ
อนุญาตใชม้าตรการโดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 
 

3.วิเครำะห์เปรียบเทียบกฎหมำยเกี่ยวกับมำตรกำรแฝงตัวตำมกฎหมำยไทยและกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
 เป็นมาตรการท่ีเจา้พนกังานของรัฐแอบลกัลอบเขา้ไปปะปนอยูก่บักลุ่มอาชญากรโดยท่ีอาชญา
กรเหล่านั้นไม่รู้ตวั จนท าให้ฝ่ายรัฐไดม้าซ่ึงขอ้มูลและพยานหลกัฐานท่ีอาจน ามาด าเนินคดีกบัอาชญากร
เหล่านั้นได ้เป็นการท่ีรัฐไปหลอกใช้ประโยชน์จากอาชญากรเหล่านั้น มาตรการแฝงตวัจึงเป็นมาตรการท่ี
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งสงสัยในคดีอาญา โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะไม่ใหก้ารปรักปร าตนเอง ดงันั้นการ
ใช้มาตรการแฝงตวันั้นกลบัพบปัญหาในการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีให้อ านาจเจา้หน้าจนเกินขอบเขตมุ่งท่ีจะ
ปราบปรามอาชญากรรมจึงละเลยการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในความเป็นส่วนตวัของประชาชนซ่ึงจะได้
เห็นจากปัญหาทางกฎหมายดงัต่อไปน้ี 
 3.1ปัญหำเกีย่วกบักำรกระจัดกระจำยของบทบัญญตัิว่ำด้วยมำตรกำรแฝงตัว 
 ปัจจุบนัไม่พบวา่มีบทบญัญติัท่ีให้อ านาจเจา้พนกังานใชม้าตรการแฝงตวัปรากฏอยูใ่นประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ซ่ึงเป็นกฎหมายทัว่ไปท่ีให้อ านาจเจา้พนกังานในการใชม้าตรการบงัคบัทาง
อาญาเพื่อแสวงหาพยานหลกัฐาน แต่กลบัพบกระจดักระจายอยู่ในกฎหมายพิเศษ 3 ฉบบั กฎหมายของ
ประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตให้เจา้หน้าท่ีท าการแฝงตวันั้นกระจายอยู่ในพระราชบญัญติัต่างๆเช่น 
พระราชบญัญติักรมสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547 มาตรา 27 และขอ้บงัคบักรมสอบสวนคดีพิเศษวา่ดว้ยการ
จดัท าเอกสาร หลกัฐานและการแฝงตวั พ.ศ.2555. ขอ้6 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 
มาตรา 7 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 46/1 
 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแฝงตวัของต่างประเทศกลบัพบวา่ 
 1. ประเทศสหรัฐอเมริกาไดบ้ญัญติัเร่ืองการสอบสวนดว้ยวิธีการแฝงตวัไวไ้นแนวทางปฏิบติั
ของอยัการสูงสุดว่าดว้ยมาตรการแฝงตวัของส านกังานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาโดยอาศยัอ านาจ
ตามความในประมวลกฎหมายสหรัฐ ลกัษณะ 28 มาตรา 509 มาตรา 510 และมาตรา 533 ซ่ึงใชบ้งัคบักบัการ
สอบสวนท่ีด าเนินการโดยส านกังานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาซ่ึงหน่วยงานรัฐอ่ืนๆตอ้งใชก้ฎหมาย
ของส านกังานสอบสวนกลางเท่านั้น  
 2. ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีให้อ านาจแก่เจา้ พนกังานใน
การน าเอามาตรการแฝงตวัมีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก าหนดเร่ืองการ
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สอบสวนโดยวิธีการแฝงตวัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Strafprozeßorfnung, STPO) 
Criminal Procedure Code  
 3. มลรัฐเซาท์ออสเตรเลีย บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีให้อ านาจแก่เจา้ พนักงานในการน าเอา
มาตรการแฝงตวัและการจดัท าตวัตนสมมุติมาใชบ้งัคบัปรากฏอยูใ่นพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีอาญา 
(การปฏิบติัการลบั) ค.ศ. 2009 
 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจึงเห็นไดว้่ามาตรการแฝงตวันั้นได้กระจายไปตามพระราชบญัญติัของแต่ละ
องคก์รซ่ึงแต่ละองคก์รก็บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีให้อ าอาจเท่านั้น แต่หากมีการกระท าความผิดเกินขอบเขตของ
อ านาจกฎหมายแต่ละฉบบัแลว้เจา้พนกังานท่ีมีอ านาจบงัคบัใชก้ฎหมายแต่ละฉบบัจะถูกจ ากดัการใชอ้ านาจ
ของตนไปตามองค์ประกอบและเจตนารมณ์ของแต่ละพระราชบญัญติั ซ่ึงกฎหมายเฉพาะต่างๆเหล่าน้ีจะ
ก าหนดอ านาจเจา้พนกังานตอ้งบงัคบัไปตามกฎหมายของตน2 ดงันั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาในการใช้มาตรการ
แฝงตวัท่ีอาจไม่มีความเป็นกลาง การใชก้ฎหมายลกัลัน่ เพื่อให้กฎหมายมีกฎเกณฑท่ี์เป็นกลางทุกหน่วยงาน
ท่ีบงัคบัใชม้าตรการแฝงตวัสามารถน าไปใชไ้ดทุ้กองคก์รจึงเห็นควรท่ีจะยกเลิกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัมาตรการ
แฝงตวัท่ีมีอยู่ในพระราชบญัญติัต่างๆทั้งน้ีโดยพิจารณาเทียบเคียงจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มลรัฐเซาทอ์อสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียซ่ึงทั้ง 3 ประเทศไดบ้ญัญติั
กฎหมายเก่ียวกบัมาตรการแฝงตวัเป็นกฎหมายกลางเพียงฉบบัเดียว ทุกหน่วยงานของรัฐท่ีใชม้าตรการแฝง
ตวัสามารถน าไปใชก้บัทุกองคก์รของรัฐ ดงันั้นประเทศไทยจึงควรบญัญติัมาตรการแฝงตวัไวใ้นกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาซ่ึงเป็นหลกักฎหมายทัว่ไป 
 3.2 องค์กรผู้ให้อ ำนำจอนุญำตให้ใช้มำตรกำรแฝงตัว 

 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา The Attorney General's Guidelines on Federal Bureau of Investigation 
Undercover Operations มาตรา IV.B และ IV.C การปฏิบติัการแฝงตวัซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีพิเศษ
หรือไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหญ่ของส านกังานสอบสวนกลาง 

 2. ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมณี กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก าหนดว่า การ
สอบสวนโดยการแฝงตวัจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านกังานอยัการ แต่ถา้เป็นสถานการณ์เร่งด่วนใหส้ามารถ
ใชม้าตรการไดแ้ลว้มาขออนุญาตภายหลงัโดยเร็ว แต่ถา้เป็นการแฝงตวัเพื่อสอบสวนผูต้อ้งหาเฉพาะรายหรือ
เพื่อใหเ้ขา้ไปในเคหสถานท่ีบุคคลทัว่ไปท่ีไม่สามารถเขา้ไปไดต้อ้งไดรั้บอนุญาตจากศาล 

 3. มลรัฐเซำท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีอาญา  (การ
ปฏิบติัการลับ) ค.ศ. 2009 ได้ก าหนดว่า การสอบสวนโดยวิธีการแฝงตวัต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี

                                                           

 2 ปรีดี  เกษมทรัพย,์ กฎหมายแพง่ : หลกัทัว่ไป, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนภาพพิมพ,์ 
2526), น. 57-58. 
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ระดบัสูง (ตั้งแต่ชั้นผูก้  ากบัการข้ึนไป) หรือ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้อนุญาต
ใหใ้ชม้าตรการแฝงตวัโดยมีวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบการทุจริตในการบริหารงานของภาครัฐ 
 ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันการอนุญาตให้ใช้มาตรการแฝงตัวของแต่ละองค์กรตาม
พระราชบญัญติัดงัต่อไปน้ี พระราชบญัญติักรมสอบสวรคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดี
ยาเสพติด พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พบวา่ กฎหมายทั้ง 
3 ฉบบั ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของผูบ้งัคบับญัชาในการอนุมติัใหใ้ชม้าตรการแฝงตวัทั้ง ๆมาตรการแฝงตวัจึง
เป็นมาตรการท่ีละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูต้อ้งสงสัยในคดีอาญา โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะไม่ให้การปรักปร า
ตนเอง การตรวจสอบนั้นเป็นไปตามโครงสร้างของการคน้หาความจริงท่ีไม่เป็นทางการของเจา้พนกังานซ่ึง
อาจเกิดความผิดพลาดได้3 ซ่ึงไม่มีการควบคุมการใช้มาตรการแฝงตวัจากองค์กรภายนอกมีเพียงแต่การ
ควบคุมตรวจสอบจากองค์กรภายในเท่านั้น จึงเห็นได้ว่ามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้องค์กรภายนอกเป็นผู ้
ตรวจสอบถ่วงดุล เม่ือวิธีการสอบสวนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงควรท่ีจะมีการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีสอบสวนท่ีด าเนินการแฝงตวั ซ่ึงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ถือว่าศาลเป็นองค์กรท่ีได้รับความเช่ือถือว่ามีความเป็นกลาง ทั้งน้ี การท่ีกฎหมายบญัญติัให้ศาลเป็นผูมี้
อ  านาจในการออกหมายอาญานั้นก็เพื่อใหเ้กิดการตรวจสอบภายนอก4 
 จากการศึกษาพบวา่ประเทศสหรัฐอเมริกาและมลรัฐเซาทอ์อสเตรเลียไดใ้ห้อ านาจแก่เจา้หน้าท่ี
พิเศษหรือไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหญ่ของส านกังานสอบสวนกลางและเจา้หน้าท่ีระดบัสูง (ตั้งแต่ผู ้
บงัคบัการข้ึนไป) หรือ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงทั้งสองประเทศน้ีใช้ระบบ
กฎหมายคอมมอนลอวห์รือกฎหมายจารีตประเพณี ส่วนประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีการสอบสวน
โดยการแฝงตวัตอ้งไดรั้บไดรั้บอนุญาตจากส านกังานอยัการแต่ในกรณีการใชเ้จา้หนา้ท่ีแฝงตวัเพื่อสอบสวน
ผูต้อ้งหาเฉพาะรายหรือเพื่อให้เจา้หน้าท่ีแฝงตวัเขา้ไปในเคหสถานท่ีบุคคลทัว่ไปท่ีไม่สามสารถเขา้ไปได้
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาล5 ซ่ึงเป็นกฎหมายระบบลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายของไทย
จะเป็นผูบ้ญัชาการจะเป็นผูอ้นุญาตท าให้ขาดการตรวจสอบ ไม่เกิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน มีความเห็นว่าจะต้องให้การสอบสวนด้วยวิธีการแฝงตัวซ่ึงเป็นมาตรการบังคับทางอาญา
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากศาล เหมือนกบักฎหมายประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เน่ืองจากมี

                                                           

 3 Herbert L. Packer, Two Models of the Criminal Process, In Criminal Justice and Crime Control, Ed. John 
Muncie  (Los Angeles: SAGE Publication, 2007), volume 1 (Vision of Justice).p. 24-25. 
 4 กมุพล พลวนั, การบริหารกระบวนการยติุธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพนิ์ติธรรม,2554), น.64. 
 5 Ross, J. E., "The Place of  Covert Surveillance in Democratic Societies: A Comparative Study of the 
United States and  Germany," American  Journal of  Comparative Law. p. 509. 
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การตรวจสอบจากองค์กฎภายนอกและเป็นการใช้ระบบกฎหมายเดียวกนักบัประเทศไทย ส่วนท่ีมิได้ให้
อยัการเป็นผูมี้อ านาจในการอนุญาตเน่ืองจาก การสอบสวนโดยวธีิการแฝงตวัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาจึงควรท่ีจะมีการตรวจสอบการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีสอบสวนท่ีด าเนินการแฝงตวั ซ่ึง
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ถือว่าศาลเป็นองค์กรท่ีได้รับความเช่ือถือว่ามีความเป็นกลาง และ
กฎหมายให้ศาลเขา้มามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานของรัฐเพิ่มมากข้ึน โดย
ใหศ้าลมีอ านาจออกมาตรการบงัคบัทางอาญา การจบั การคน้ การขงั ในปัจจุบนั ซ่ึงศาลจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีใน
การตรวจสอบถ่วงดุลให้ฝ่ายบริหารปฏิบติัตามกฎหมาย ซ่ึงศาลจะเป็นผูต้รวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกากบัมลรัฐเซาทอ์อสเตรเลียนั้นไม่มีการตรวจสอบจากองคก์รภายนอก 
 ดงันั้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและเป็นกลางต่อประชาชนท่ีจะถูกสอบสวนดว้ยวธีิการแฝงตวัมี
หลกัประกนัว่าเจา้หน้าท่ีจะไม่ใช้อ  านาจตามใจตนเอง การตรวจสอบจะตอ้งเป็นไปตามโครงสร้างท่ีเป็น
ทางการของกฎหมาย6 องค์กรท่ีมีความบริสุทธ์ิยุติธรรม โปร่งใสเพื่อคุม้ครองสิทธิและความเป็นส่วนตวั 
สิทธิท่ีจะไม่ใหก้ารปรักปร าตนเอง ไดแ้ก่ศาลยติุธรรม 
 3.3 ปัญหำไม่มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไขในกำรแฝงตัว 

 1. ประ เทศสหรัฐอเม ริกา ตาม  The Attorney General's Guidelines on Federal Bureau of 
Investigation Undercover Operations บญัญติัหลกัการหลกัเกณฑ์ไวว้่า เจา้พนักงานผูซ่ึ้งมีอ านาจพิจารณา
หรืออนุญาตตามค าร้องขอใหใ้ชม้าตรการแฝงตวั จะตอ้งชัง่น ้าหนกัระหวา่งความเส่ียงและผลประโยชน์ของ
การด าเนินการ นอกจากน้ี ยงัตอ้งพิจารณาถึงเหตุดงัต่อไปน้ีดว้ย กล่าวคือ  
 1). ตอ้งมีเหตุอนัควรสงสัย (reasonable suspicion) หรือ เหตุอนัควรเช่ือ (probable cause) ว่ามี
การกระท าผดิเกิดข้ึน7 
 2). ความเส่ียงในการก่อให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล ความเสียหายทางทรัพยสิ์น ความเสียหาย ทาง
การเงินต่อบุคคลหรือองคก์รธุรกิจ ความเสียหายต่อช่ือเสียง หรือภยนัตรายต่อบุคคลประการอ่ืน  
 3). ความเส่ียงต่อความรับผดิทางแพง่ หรือความเสียหายอ่ืนของรัฐบาล  
 4). ความเส่ียงต่อการละเมิดความเป็นส่วนตวั หรือการแทรกแซงความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษหรือท่ี 
เป็นความลบั ตลอดจนการละเมิดสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ไดใ้หค้วามคุม้ครอง  

                                                           

 6 Herbert L. Packer, Two Models of the Criminal Process, In Criminal Justice and Crime Control, Ed. John 
Muncie (Los Angeles: SAGE Publication, 2007), volume 1 (Vision of Justice).p. 24-25. 
 

7 Ross, J. E., "The Place of  Covert Surveillance in Democratic Societies: A Comparative Study of the 
United States and Germany," American Journal of Comparative Law,p. 511.   
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 5). ความเส่ียงของบุคคลผูซ่ึ้งมีส่วนร่วมในมาตรการแฝงตวัท่ีอาจจะเข้าไปเก่ียวข้องกับการ
กระท าท่ีผดิกฎหมายซ่ึงตอ้งหา้มตามความในขอ้ IV.H  
 6). ความเหมาะสมของการมีส่วนร่วมของรัฐบาลในประเภทของการกระท าอันได้รับการ 
คาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินการ  
 2. ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  กฎหมายวธีพิจารณาความอาญา บัญญัติหลักการ
หลกัเกณฑไ์วว้า่ เม่ือมีเหตุบ่งช้ีขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานท่ีเพียงพอ (Sufficient Factual Indications) วา่มี
การกระท าผดิกฎหมายอาญาท่ีส าคญัเกิดข้ึน8 
 3. มลรัฐเซาทอ์อสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 
 ห้ามมิให้ต ารวจระดบัสูงหรือคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอนุญาตให้น า
มาตรการแฝงตวัมาใชบ้งัคบั เวน้แต่จะปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 
 1). เม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าบุคคลเคยเขา้ไปมีส่วนร่วม ก าลงัมีส่วนร่วม หรือก าลงัจะเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการกระท าความผิดทางอาญาร้ายแรง โดยท่ีเจา้พนกังานจะรู้ตวัตนของบุคคลนั้นหรือไม่ก็ตาม 
และ  
 2). เม่ือเป็นท่ีพอใจวา่ขอบเขตของการน ามาตรการแฝงตวัไม่ไดก้วา้งเกินความจ าเป็น ทั้งน้ีเม่ือ
พิจารณาจากสภาพและขอบเขตของการกระท าความผดิอาญาร้ายแรงท่ีตอ้งสงสัย และ 
 3). เม่ือเป็นท่ีพอใจวา่มาตรการแฝงตวันั้นมีความสอดคลอ้งและไดส้ัดส่วนนั้นคือมาตรการแฝง
ตวัท่ีมีความชอบธรรมทางสังคมเม่ือเปรียบเทียบกบัภยนัตรายท่ีสังคมจะไดรั้บจากการกระท าความผดิอาญา
ร้ายแรง 
 เน่ืองจากปัจจุบนัเม่ือพิจารณาความในพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ. 2547 และ
ข้อบังคับกรม  สอบสวนคดีพิ เศษว่าด้วยการจัดท า เอกสาร  หลักฐาน  และการแฝงตัว  พ .ศ . 2555 
พระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจดัท าเอกสารหลักฐานและการอ าพรางตน พ.ศ. 2559 มิได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์เง่ือนไขในการขออนุญาตแฝงตวัไวแ้ค่ก าหนดไวก้วา้งๆเพียงวา่ให้มีอ านาจเขา้ไปท าการแฝงตวั
ในกลุ่มองคก์รหรือกลุ่มบุคคลใดเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน ซ่ึงมิไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข
ไว ้ 
 เ ม่ือพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศแล้วพบว่าล้วนให้ความส าคัญต่อ
รายละเอียดในการก าหนดเง่ือนไขท่ีจะขอใช้มาตรการ ตอ้งมีหลกัเกณฑ์ส าคญัคือ“ตอ้งมีเหตุอนัควรสงสัย 
(reasonable suspicion) หรือ เหตุอนัควรเช่ือ (probable cause) วา่มีการกระท าผิดเกิดข้ึน” หรือมาตรการแฝง

                                                           

 
8 Ross, J. E., "The Place of  Covert Surveillance in Democratic Societies: A Comparative Study of the 

United States and Germany," American Journal of  Comparative Law. p. 509. 
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ตวันั้นมีความสอดคลอ้งและไดส้ัดส่วนนั้นคือมาตรการแฝงตวัท่ีมีความชอบธรรมทางสังคมเม่ือเปรียบเทียบ
กบัภยนัตรายท่ีสังคมจะไดรั้บจากการกระท าความผิดอาญาร้ายแรง หรือความเส่ียงต่อการละเมิดความเป็น
ส่วนตวั หรือการแทรกแซงความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษหรือท่ี เป็นความลบั ตลอดจนการละเมิดสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ไดใ้ห้ความคุม้ครอง ส่วนหลกัเกณฑ์รายละเอียดขอ้ย่อยจะตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบั
บริบทรองลงมาเพื่อความชดัเจนในการขอใช้มาตรการแฝงตวัจากศาล ดงันั้น ควรก าหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไข
ส าคญัมาเป็นส่วนท่ีจะมาช่วยเสริมให้มาตรการแฝงตวัของประเทศไทยมีความสมบูรณ์และการขออนุญาต
จากศาลเพื่อน ามาตรการแฝงตวัไปใช้และเป็นการป้องกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยและการ
กระท านั้นเป็นประโยชน์ต่อรัฐและช่วยป้องกนัอาชญากรรมและเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายท่ี
ถูกตอ้ง โปร่งใส่ ตรวจสอบได ้ดงันั้นมาตรการแฝงตวัจึงควรบญัญติักฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีจะอนุญาตให้ใช้
มาตรการแฝงตวั 
 

4.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 โดยสรุปปัญหาของอ านาจของพนกัสอบสวนในการแฝงตวัของประเทศไทยท่ีมีในปัจจุบนัใน
ประการแรกนั้น การกระจดักระจายของบทบญัญติัวา่ดว้ยมาตรการแฝงตวัอยูใ่นกฎหมายพิเศษ ซ่ึงมาตรการ
แฝงตวัปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงเป็นกฎหมายทัว่ไปท่ีให้อ านาจเจ้าพนักงานในการใช้
มาตรการบงัคบัทางอาญาเพื่อแสวงหาพยานหลกัฐาน ปัญหาประการต่อมาคือ ขอบเขตในการใช้มาตรการ
แฝงตวั ประกอบไปด้วย องค์กรผูมี้อ านาจอนุญาตให้ใช้มาตรการแฝงตวั ปัญหาขาดหลกัเกณฑ์อันเป็น
เง่ือนไขในการใชม้าตรการแฝงตวั 
 จากการศึกษาผูเ้ขียนเสนอแนะการน าหลกักฎหมายต่างประเทศมาสร้างหลกักฎหมายเร่ืองอ านาจ
ของเจา้พนกังานสอบสวนในการแฝงตวัท่ีมีความเป็นภาวะวสิัย ดงัน้ี 
 4.1 บญัญติัมาตรการแฝงตวัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้มาตรการแฝง
ตวัเป็นแนวทางเดียวกนัในทางปฏิบติัและการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และการตีความ
กฎหมายท่ีลกัลัน่ และคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเห็นสมควรท่ีจะยกเลิกกฎหมายเฉพาะ
ของแต่ละองคก์รท่ีใชม้าตรการแฝงตวั 
 3.2 การอนุญาตให้ใชม้าตรการแฝงตวั ซ่ึงเป็นมาตรการบงัคบัทางอาญาผูมี้อ านาจอนุญาตให้ใช้
มาตรการคือ ศาล ซ่ึงถือว่าเป็นองค์ท่ีมีความเป็นอิสระแยกต่างหากจากฝ่ายบริหารสามารถพิจารณาโดยใช้
ดุลพินิจในการอนุมติัให้ใชม้าตรการ ถือวา่เป็นการตรวจสอบถ่วงดุลจากองคก์รภายนอกท่ีมีความยุติธรรม  
 3.3 หลกัเกณฑ์อนัเป็นเง่ือนไขในการใช้มาตรการ เพื่อให้การขอใช้มาตรการสามารถคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการใช้มาตรการแฝงตวั นอกจากหลกัส าคญัท่ีว่าเม่ือไม่สามารถ
รวบรวมพยานหลักฐานได้โดยวิธีการตามปกติแล้ว ควรก าหนดว่า ต้องมีเหตุอันควรสงสัย (reasonable 
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suspicion) หรือ เหตุอนัควรเช่ือ (probable cause) วา่มีการกระท าผดิเกิดข้ึน และ มาตรการแฝงตวัท่ีมีความชอบ
ธรรมทางสังคมเม่ือเปรียบเทียบกบัภยนัตรายท่ีสังคมจะไดรั้บจากการกระท าความผิดอาญาร้ายแรงและความ
เส่ียงต่อการละเมิดความเป็นส่วนตวั หรือการแทรกแซงความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษหรือท่ี เป็นความลบั ตลอดจน
การละเมิดสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ไดใ้ห้ความคุม้ครอง ทั้งน้ี เพื่อให้ศาลไดพ้ิจารณาถึงมูลเหตุ
ท่ีแทจ้ริงในการขอใชม้าตรการ 
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