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1.บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ผูเ้ ขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึ งมาตรการแฝงตัวของเจ้าพนักงานของรั ฐ
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อานาจของพนักงานสอบสวนในการแฝงตัว ว่ามีผลกระทบต่อ
สิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนอย่างไร ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่ การกาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้มาตรการ การ
บัญญัติก ฎหมายการแฝงตัวไว้ใ นประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความอาญา หรื อวิธี ก ารในการควบคุ ม
ตรวจสอบการใช้ม าตรการแฝงตัวรวมถึ ง แนวทางการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ใ ห้เป็ นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย
จากการศึ กษาพบว่ามาตรการแฝงตัวเป็ นเทคนิ คการสอบสวนพิเศษที่ นามาใช้สอบสวนการ
กระทาความผิดอาญาที่ มีความซับซ้อนเพราะมีการนาเทคโนโลยีและวิธีการทางเทคนิ คสมัยใหม่มาเป็ น
เครื่ องมื อ มี การดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบเครื อข่ายและรู ปองค์กรอาชญากรรมผูก้ ระทาความผิดเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ ก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายและผลกระทบรุ นแรงต่อระบบเศรษฐกิ จ การเมื อง ความ
มัน่ คงของประเทศ และสังคม ฯลฯ โดยที่ วิธีการแฝงตัวอยู่ในองค์กรต่างๆของรั ฐ เช่ น กรมสอบสวนคดี
พิเศษ สานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด และสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยให้
เจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปสื บหาข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดต่อ
กฎหมายในองค์กรอาชญากรรมโดยไม่มี กฎหมายกาหนดหลัก เกณฑ์เงื่ อนไขในการแฝงและเจ้า หน้าที่
สามารถใช้มาตรการแฝงตัวได้โดยเพียงแต่ได้รับอนุ ญาตจากอธิ บดี หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นซึ่ ง
มาตรการแฝงตัวนั้นถือว่าเป็ นมาตรการบังคับชนิ ดหนึ่ งที่จะต้องมีการตรวจสอบการออกหมาย ซึ่ งไม่มีการ
ตรวจสอบจากองค์การภายนอก อันเป็ นการตรวจสอบถ่วงดุล ถ้าไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ให้ชดั เจนการ
บังคับใช้กฎหมายก็จะกระทาไปได้ยาก จะเห็ นได้ว่าการสอบสวนโดยวิธีการแฝงตัวนั้นเป็ นมาตรการที่
กระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน ซึ่ งไม่สามารถอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่าง
แท้จริ ง
ผูเ้ ขี ยนได้วิเคราะห์ มาตรการแฝงตัวของประเทศไทยเปรี ยบเที ยบกับของต่างประเทศแล้วจึง
เสนอแนวทางในการใช้มาตรการแฝงตัว โดยให้มีการกาหนดองค์กรของผูม้ ีอานาจในการพิจารณาคาร้องขอ
แฝงตัว หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการแฝงตัว เพื่อนามาประกอบในการขออนุ ญาตต่อศาลในการใช้มาตรการแฝง
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ตัว การรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรการแฝงตัวที่กระจายอยูใ่ นองค์กรต่างๆไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาให้เป็ นกฎหมายกลางเพื่อความเป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน

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.บทนา
การปฏิ บตั ิการแฝงตัวเป็ นเทคนิ คการสอบสวนพิเศษที่นามาใช้สอบสวนการกระทาความผิด
อาญาที่ มีความซับซ้อนเพราะมี การนาเทคโนโลยีและวิธีการทางเทคนิ คสมัยใหม่มาเป็ นเครื่ องมื อ มี การ
ดาเนิ นการอย่า งเป็ นระบบเครื อข่ า ยและรู ป องค์ก รอาชญากรรม ผูก้ ระท าความผิดเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ค วาม
เชี่ ย วชาญ ก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายและผลกระทบรุ นแรงต่ อระบบเศรษฐกิ จ การเมื อง ความมัน่ คงของ
ประเทศ และสังคมโดยที่ผา่ นมาประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะ ที่ให้อานาจเจ้าพนักงานใช้มาตรการ
แฝงตัวโดยแอบลักลอบเข้าไปปะปนอยู่กบั กลุ่มอาชญากรโดยที่อาชญากรเหล่านั้นไม่รู้ตวั จนทาให้ฝ่ายรัฐ
ได้มาซึ่ งข้อมูลและพยานหลักฐานที่อาจนามาดาเนิ นคดีกบั อาชญากรเหล่านั้นได้ ซึ่ งมาตรการแฝงตัวนี้ กระจัด
กระจายกันอยูใ่ นหลายรู ปแบบปรากฏอยูใ่ นพระราชบัญญัติต่าง ๆ หลายฉบับ ดังต่อไปนี้ พระราชบัญญัติกรม
สอบสวนคดี พิ เศษ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติวิธี พิ จารณาคดี ย าเสพติ ด พ.ศ. 2550 และพระราชบัญ ญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่ งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องมาตรการแฝงตัวโดยเจ้า
พนักงานของรัฐแอบลักลอบเข้าไปปะปนอยูก่ บั กลุ่มอาชญากรโดยที่อาชญากรเหล่านั้นไม่รู้ตวั จนทาให้ฝ่าย
รัฐได้มาซึ่ งข้อมูลและพยานหลักฐานที่อาจนามาดาเนินคดี อยูใ่ นพระราชบัญญัติต่าง ๆ เหล่านี้ จะพบว่ามีการ
บัญญัติหลักเกณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไขที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติแต่ละฉบับ
ทาให้เกิ ดปั ญหาการกระจัดกระจายของกฎหมายที่ จะใช้บงั คับกับข้อเท็จจริ งที่ เกิ ดขึ้ นส่ งผลให้การบังคับใช้
กฎหมายที่ใกล้เคียงกันมีการตีความการใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน
มาตรการแฝงตัวถือเป็ นมาตรการบังคับทางอาญา1ประเภทหนึ่ง ที่ไปกระทบถึงสิ ทธิและเสรี ภาพ
ของผูต้ อ้ งสงสัยในคดีอาญา โดยเฉพาะสิ ทธิ ที่จะไม่ให้การปรักปราตนเอง (Right against Self-Incrimination)
การให้ผบู ้ งั คับบัญชาเป็ นผูอ้ นุมตั ิให้ใช้มาตรการจึงเป็ นการไม่เหมาะสมเพราะขาดการตรวจสอบจากองค์กร
ภายนอกที่มีภาววิสัย ดังนั้นต้องใช้มาตรการนี้ โดยให้ศาลซึ่ งเป็ นองค์กรที่มีความเป็ นอิสระเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ เพื่อ
เป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของบุคคลในสิ ทธิ ที่จะไม่ให้การปรักปราตนเอง ให้ไม่ตอ้ งถู กกระทบกระเทื อนมาก
จนเกิ นไปจากการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ และเพื่อให้การใช้บงั คับมาตรการดังกล่าวกระทาไปอย่างมีภาวะ
วิสัย โดยมีกระบวนการที่อยูบ่ นหลักของการตรวจสอบจากภายนอก และมาตรการแฝงตัวกลับไม่มีหลักเกณฑ์
อันเป็ นเงื่ อนไขในการใช้มาตรการแฝงตัว แต่ให้เป็ นดุ ลพินิจโดยสมบู รณ์ ของผูม้ ี อานาจตามที่ กฎหมาย
1
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กาหนด หากเปรี ยบเที ยบกับมาตรการบังคับทางอาญาอื่ นที่ ปรากฏในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็
ปรากฏหลักเกณฑ์ที่เป็ นเงื่ อนไขในการอนุ มตั ิให้ใช้มาตรการเหล่านั้นอย่างชัดเจนเพื่อเป็ นเหตุในการขอ
อนุญาตใช้มาตรการโดยจะพิจารณาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ

3.วิเ ครำะห์ เ ปรี ย บเทีย บกฎหมำยเกี่ย วกับ มำตรกำรแฝงตั ว ตำมกฎหมำยไทยและกฎหมำย
ต่ ำงประเทศ
เป็ นมาตรการที่เจ้าพนักงานของรัฐแอบลักลอบเข้าไปปะปนอยูก่ บั กลุ่มอาชญากรโดยที่อาชญา
กรเหล่านั้นไม่รู้ตวั จนทาให้ฝ่ายรั ฐได้มาซึ่ งข้อมูลและพยานหลักฐานที่ อาจนามาดาเนิ นคดี กบั อาชญากร
เหล่านั้นได้ เป็ นการที่รัฐไปหลอกใช้ประโยชน์จากอาชญากรเหล่านั้น มาตรการแฝงตัวจึงเป็ นมาตรการที่
ละเมิดสิ ทธิ และเสรี ภาพของผูต้ อ้ งสงสัยในคดีอาญา โดยเฉพาะสิ ทธิ ที่จะไม่ให้การปรักปราตนเอง ดังนั้นการ
ใช้มาตรการแฝงตัวนั้นกลับพบปั ญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่ให้อานาจเจ้าหน้าจนเกิ นขอบเขตมุ่งที่จะ
ปราบปรามอาชญากรรมจึงละเลยการคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพในความเป็ นส่ วนตัวของประชาชนซึ่งจะได้
เห็นจากปั ญหาทางกฎหมายดังต่อไปนี้
3.1ปัญหำเกีย่ วกับกำรกระจัดกระจำยของบทบัญญัติว่ำด้ วยมำตรกำรแฝงตัว
ปั จจุบนั ไม่พบว่ามีบทบัญญัติที่ให้อานาจเจ้าพนักงานใช้มาตรการแฝงตัวปรากฏอยูใ่ นประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ งเป็ นกฎหมายทัว่ ไปที่ให้อานาจเจ้าพนักงานในการใช้มาตรการบังคับทาง
อาญาเพื่อแสวงหาพยานหลักฐาน แต่กลับพบกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายพิเศษ 3 ฉบับ กฎหมายของ
ประเทศไทยที่เกี่ ยวกับการอนุ ญาตให้เจ้าหน้าที่ทาการแฝงตัวนั้นกระจายอยู่ในพระราชบัญญัติต่างๆเช่ น
พระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547 มาตรา 27 และข้อบังคับกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการ
จัดทาเอกสาร หลักฐานและการแฝงตัว พ.ศ.2555. ข้อ6 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
มาตรา 7 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 46/1
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแฝงตัวของต่างประเทศกลับพบว่า
1. ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้บญ
ั ญัติเรื่ องการสอบสวนด้วยวิธีการแฝงตัวไว้ไนแนวทางปฏิ บตั ิ
ของอัยการสู งสุ ดว่าด้วยมาตรการแฝงตัวของสานักงานสอบสวนกลางแห่ งสหรัฐอเมริ กาโดยอาศัยอานาจ
ตามความในประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 28 มาตรา 509 มาตรา 510 และมาตรา 533 ซึ่ งใช้บงั คับกับการ
สอบสวนที่ดาเนิ นการโดยสานักงานสอบสวนกลางแห่ งสหรัฐอเมริ กาซึ่ งหน่วยงานรัฐอื่นๆต้องใช้กฎหมาย
ของสานักงานสอบสวนกลางเท่านั้น
2. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ให้อานาจแก่เจ้า พนักงานใน
การนาเอามาตรการแฝงตัวมี บ ญ
ั ญัติไ ว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กาหนดเรื่ องการ
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สอบสวนโดยวิธีการแฝงตัวไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Strafprozeßorfnung, STPO)
Criminal Procedure Code
3. มลรัฐเซาท์ออสเตรเลี ย บทบัญญัติแ ห่ งกฎหมายที่ ใ ห้อานาจแก่ เจ้า พนักงานในการนาเอา
มาตรการแฝงตัวและการจัดทาตัวตนสมมุติ มาใช้บงั คับปรากฏอยูใ่ นพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี อาญา
(การปฏิบตั ิการลับ) ค.ศ. 2009
ซึ่ งเมื่ อพิจารณาจึ งเห็ นได้ว่ามาตรการแฝงตัวนั้นได้กระจายไปตามพระราชบัญญัติของแต่ละ
องค์กรซึ่ งแต่ละองค์กรก็บงั คับใช้กฎหมายที่ให้อาอาจเท่านั้น แต่หากมีการกระทาความผิดเกินขอบเขตของ
อานาจกฎหมายแต่ละฉบับแล้วเจ้าพนักงานที่มีอานาจบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับจะถูกจากัดการใช้อานาจ
ของตนไปตามองค์ประกอบและเจตนารมณ์ ของแต่ละพระราชบัญญัติ ซึ่ งกฎหมายเฉพาะต่างๆเหล่านี้ จะ
กาหนดอานาจเจ้าพนักงานต้องบังคับไปตามกฎหมายของตน2 ดังนั้นเพื่อแก้ไขปั ญหาในการใช้มาตรการ
แฝงตัวที่อาจไม่มีความเป็ นกลาง การใช้กฎหมายลักลัน่ เพื่อให้กฎหมายมีกฎเกณฑ์ที่เป็ นกลางทุกหน่วยงาน
ที่บงั คับใช้มาตรการแฝงตัวสามารถนาไปใช้ได้ทุกองค์กรจึงเห็นควรที่จะยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการ
แฝงตัวที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติต่างๆทั้งนี้ โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มลรัฐเซาท์ออสเตรเลี ย ประเทศออสเตรเลียซึ่ งทั้ง 3 ประเทศได้บญั ญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการแฝงตัวเป็ นกฎหมายกลางเพียงฉบับเดียว ทุกหน่วยงานของรัฐที่ใช้มาตรการแฝง
ตัวสามารถนาไปใช้กบั ทุกองค์กรของรัฐ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรบัญญัติมาตรการแฝงตัวไว้ในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาซึ่งเป็ นหลักกฎหมายทัว่ ไป
3.2 องค์ กรผู้ให้ อำนำจอนุญำตให้ ใช้ มำตรกำรแฝงตัว
1. ประเทศสหรัฐอเมริ กา The Attorney General's Guidelines on Federal Bureau of Investigation
Undercover Operations มาตรา IV.B และ IV.C การปฏิบตั ิการแฝงตัวซึ่ งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พิเศษ
หรื อได้รับอนุญาตจากสานักงานใหญ่ของสานักงานสอบสวนกลาง
2. ประเทศสหพันธ์ ส าธารณรั ฐเยอรมณี กฎหมายวิธี พิ จารณาความอาญาได้ก าหนดว่า การ
สอบสวนโดยการแฝงตัวจะต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานอัยการ แต่ถา้ เป็ นสถานการณ์เร่ งด่วนให้สามารถ
ใช้มาตรการได้แล้วมาขออนุญาตภายหลังโดยเร็ ว แต่ถา้ เป็ นการแฝงตัวเพื่อสอบสวนผูต้ อ้ งหาเฉพาะรายหรื อ
เพื่อให้เข้าไปในเคหสถานที่บุคคลทัว่ ไปที่ไม่สามารถเข้าไปได้ตอ้ งได้รับอนุญาตจากศาล
3. มลรั ฐ เซำท์ อ อสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย พระราชบัญญัติ ก ารสอบสวนคดี อาญา (การ
ปฏิ บ ตั ิ ก ารลับ ) ค.ศ. 2009 ได้กาหนดว่า การสอบสวนโดยวิธี ก ารแฝงตัวต้องได้รั บอนุ ญาตจากเจ้า หน้า ที่

ปรี ดี เกษมทรัพย์, กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ ไป, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุ งเทพมหานคร : ห้างหุน้ ส่วนภาพพิมพ์,
2526), น. 57-58.
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ระดับสู ง (ตั้งแต่ช้ นั ผูก้ ากับการขึ้นไป) หรื อ คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตเพื่อให้อนุ ญาต
ให้ใช้มาตรการแฝงตัวโดยมีวตั ถุประสงค์ในการตรวจสอบการทุจริ ตในการบริ หารงานของภาครัฐ
ส าหรั บ ประเทศไทย ปั จ จุ บ ั น การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ม าตรการแฝงตั ว ของแต่ ล ะองค์ ก รตาม
พระราชบัญญัติดงั ต่อไปนี้ พระราชบัญญัติกรมสอบสวรคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ยาเสพติด พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พบว่า กฎหมายทั้ง
3 ฉบับ กาหนดให้เป็ นอานาจของผูบ้ งั คับบัญชาในการอนุมตั ิให้ใช้มาตรการแฝงตัว ทั้ง ๆมาตรการแฝงตัวจึง
เป็ นมาตรการที่ละเมิดสิ ทธิ และเสรี ภาพของผูต้ อ้ งสงสัยในคดีอาญา โดยเฉพาะสิ ทธิ ที่จะไม่ให้การปรักปรา
ตนเอง การตรวจสอบนั้นเป็ นไปตามโครงสร้างของการค้นหาความจริ งที่ไม่เป็ นทางการของเจ้าพนักงานซึ่ ง
อาจเกิ ดความผิดพลาดได้3 ซึ่ งไม่มีการควบคุ มการใช้มาตรการแฝงตัวจากองค์กรภายนอกมี เพียงแต่ ก าร
ควบคุ มตรวจสอบจากองค์กรภายในเท่านั้น จึ งเห็ นได้ว่ามี ความจาเป็ นที่ จะต้องให้องค์กรภายนอกเป็ นผู ้
ตรวจสอบถ่วงดุ ล เมื่อวิธีการสอบสวนเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงควรที่จะมีการ
ตรวจสอบการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่สอบสวนที่ ดาเนิ นการแฝงตัว ซึ่ งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ถื อว่าศาลเป็ นองค์กรที่ ได้รับความเชื่ อถื อว่ามี ค วามเป็ นกลาง ทั้งนี้ การที่ กฎหมายบัญญัติให้ศาลเป็ นผูม้ ี
อานาจในการออกหมายอาญานั้นก็เพื่อให้เกิดการตรวจสอบภายนอก4
จากการศึกษาพบว่าประเทศสหรัฐอเมริ กาและมลรัฐเซาท์ออสเตรเลียได้ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่
พิเศษหรื อได้รับอนุ ญาตจากสานักงานใหญ่ของสานักงานสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่ระดับสู ง (ตั้งแต่ผู ้
บัง คับ การขึ้ นไป) หรื อ คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต ซึ่ ง ทั้ง สองประเทศนี้ ใช้ระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์หรื อกฎหมายจารี ตประเพณี ส่ วนประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีการสอบสวน
โดยการแฝงตัวต้องได้รับได้รับอนุ ญาตจากสานักงานอัยการแต่ในกรณี การใช้เจ้าหน้าที่แฝงตัวเพื่อสอบสวน
ผูต้ อ้ งหาเฉพาะรายหรื อเพื่อให้เจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในเคหสถานที่บุคคลทัว่ ไปที่ไม่สามสารถเข้าไปได้
ต้องได้รับอนุญาตจากศาล 5 ซึ่ งเป็ นกฎหมายระบบลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของไทย
จะเป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการจะเป็ นผูอ้ นุ ญาตท าให้ข าดการตรวจสอบ ไม่ เกิ ดการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ และเสรี ภาพของ
ประชาชน มี ค วามเห็ น ว่า จะต้อ งให้ ก ารสอบสวนด้ว ยวิ ธี ก ารแฝงตัว ซึ่ ง เป็ นมาตรการบังคับ ทางอาญา
จาเป็ นต้องได้รับการอนุ ญาตจากศาล เหมือนกับกฎหมายประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่ องจากมี
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
กุมพล พลวัน, การบริ หารกระบวนการยุติธรรม, (กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์นิติธรรม,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.
3
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การตรวจสอบจากองค์กฎภายนอกและเป็ นการใช้ระบบกฎหมายเดี ยวกันกับประเทศไทย ส่ วนที่มิได้ให้
อัยการเป็ นผูม้ ีอานาจในการอนุญาตเนื่องจาก การสอบสวนโดยวิธีการแฝงตัวเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาจึงควรที่จะมีการตรวจสอบการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่สอบสวนที่ดาเนินการแฝงตัว ซึ่ ง
ในกระบวนการยุติธ รรมทางอาญา ถื อว่า ศาลเป็ นองค์ก รที่ ไ ด้รับ ความเชื่ อถื อ ว่า มี ค วามเป็ นกลาง และ
กฎหมายให้ศาลเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐเพิ่มมากขึ้น โดย
ให้ศาลมีอานาจออกมาตรการบังคับทางอาญา การจับ การค้น การขัง ในปัจจุบนั ซึ่งศาลจะเป็ นผูท้ าหน้าที่ใน
การตรวจสอบถ่ วงดุ ลให้ฝ่ายบริ หารปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ซึ่ งศาลจะเป็ นผูต้ รวจสอบการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของ
หน่วยงานที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่กระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน
ส่ วนประเทศสหรัฐอเมริ กากับมลรัฐเซาท์ออสเตรเลียนั้นไม่มีการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและเป็ นกลางต่อประชาชนที่จะถูกสอบสวนด้วยวิธีการแฝงตัวมี
หลักประกันว่าเจ้าหน้าที่ จะไม่ใช้อานาจตามใจตนเอง การตรวจสอบจะต้องเป็ นไปตามโครงสร้างที่ เป็ น
ทางการของกฎหมาย6 องค์กรที่มีความบริ สุทธิ์ ยุติธรรม โปร่ งใสเพื่อคุ ม้ ครองสิ ทธิ และความเป็ นส่ วนตัว
สิ ทธิ ที่จะไม่ให้การปรักปราตนเอง ได้แก่ศาลยุติธรรม
3.3 ปัญหำไม่ มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในกำรแฝงตัว
1. ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ตาม The Attorney General's Guidelines on Federal Bureau of
Investigation Undercover Operations บัญญัติหลักการหลักเกณฑ์ไว้ว่า เจ้าพนักงานผูซ้ ่ ึ งมีอานาจพิจารณา
หรื ออนุญาตตามคาร้องขอให้ใช้มาตรการแฝงตัว จะต้องชัง่ น้ าหนักระหว่างความเสี่ ยงและผลประโยชน์ของ
การดาเนินการ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงเหตุดงั ต่อไปนี้ดว้ ย กล่าวคือ
1). ต้องมีเหตุอนั ควรสงสัย (reasonable suspicion) หรื อ เหตุอนั ควรเชื่ อ (probable cause) ว่ามี
การกระทาผิดเกิดขึ้น7
2). ความเสี่ ยงในการก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล ความเสี ยหายทางทรัพย์สิน ความเสี ยหาย ทาง
การเงินต่อบุคคลหรื อองค์กรธุ รกิจ ความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง หรื อภยันตรายต่อบุคคลประการอื่น
3). ความเสี่ ยงต่อความรับผิดทางแพ่ง หรื อความเสี ยหายอื่นของรัฐบาล
4). ความเสี่ ยงต่อการละเมิดความเป็ นส่ วนตัว หรื อการแทรกแซงความสัมพันธ์ที่พิเศษหรื อที่
เป็ นความลับ ตลอดจนการละเมิดสิ ทธิที่รัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายอื่น ๆ ได้ให้ความคุม้ ครอง

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.
6
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5). ความเสี่ ยงของบุ คคลผูซ้ ่ ึ งมี ส่ วนร่ วมในมาตรการแฝงตัวที่ อาจจะเข้าไปเกี่ ย วข้องกับ การ
กระทาที่ผดิ กฎหมายซึ่งต้องห้ามตามความในข้อ IV.H
6). ความเหมาะสมของการมี ส่ ว นร่ วมของรั ฐ บาลในประเภทของการกระท าอันได้รั บ การ
คาดการณ์วา่ จะเกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินการ
2. ประเทศสหพัน ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี กฎหมายวธี พิ จ ารณาความอาญา บัญ ญัติ ห ลัก การ
หลักเกณฑ์ไว้วา่ เมื่อมีเหตุบ่งชี้ขอ้ เท็จจริ งและพยานหลักฐานที่เพียงพอ (Sufficient Factual Indications) ว่ามี
การกระทาผิดกฎหมายอาญาที่สาคัญเกิดขึ้น8
3. มลรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
ห้ามมิ ให้ตารวจระดับสู งหรื อคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตอนุ ญาตให้นา
มาตรการแฝงตัวมาใช้บงั คับ เว้นแต่จะปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
1). เมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าบุคคลเคยเข้าไปมีส่วนร่ วม กาลังมีส่วนร่ วม หรื อกาลังจะเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการกระทาความผิดทางอาญาร้ ายแรง โดยที่เจ้าพนักงานจะรู ้ตวั ตนของบุคคลนั้นหรื อไม่ก็ตาม
และ
2). เมื่อเป็ นที่พอใจว่าขอบเขตของการนามาตรการแฝงตัวไม่ได้กว้างเกินความจาเป็ น ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาจากสภาพและขอบเขตของการกระทาความผิดอาญาร้ายแรงที่ตอ้ งสงสัย และ
3). เมื่อเป็ นที่พอใจว่ามาตรการแฝงตัวนั้นมีความสอดคล้องและได้สัดส่ วนนั้นคือมาตรการแฝง
ตัวที่มีความชอบธรรมทางสังคมเมื่อเปรี ยบเทียบกับภยันตรายที่สังคมจะได้รับจากการกระทาความผิดอาญา
ร้ายแรง
เนื่ องจากปั จจุบนั เมื่อพิจารณาความในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี พิเศษ พ.ศ. 2547 และ
ข้ อ บัง คับ กรม สอบสวนคดี พิ เ ศษว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าเอกสาร หลั ก ฐาน และการแฝงตัว พ.ศ. 2555
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 และระเบี ยบคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น ว่า ด้วยการจัดท าเอกสารหลักฐานและการอาพรางตน พ.ศ. 2559 มิ ไ ด้ก าหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขออนุ ญาตแฝงตัวไว้แค่กาหนดไว้กว้างๆเพียงว่าให้มีอานาจเข้าไปทาการแฝงตัว
ในกลุ่มองค์กรหรื อกลุ่มบุคคลใดเพื่อประโยชน์ในการสื บสวนสอบสวน ซึ่ งมิได้กาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ไว้
เมื่ อ พิ จ ารณาจากหลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมายต่ า งประเทศแล้ ว พบว่ า ล้วนให้ ค วามส าคัญต่ อ
รายละเอี ยดในการกาหนดเงื่ อนไขที่จะขอใช้มาตรการ ต้องมีหลักเกณฑ์สาคัญคือ“ต้องมีเหตุอนั ควรสงสัย
(reasonable suspicion) หรื อ เหตุอนั ควรเชื่ อ (probable cause) ว่ามีการกระทาผิดเกิดขึ้น” หรื อมาตรการแฝง
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.
8
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ตัวนั้นมีความสอดคล้องและได้สัดส่ วนนั้นคือมาตรการแฝงตัวที่มีความชอบธรรมทางสังคมเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับภยันตรายที่สังคมจะได้รับจากการกระทาความผิดอาญาร้ายแรง หรื อความเสี่ ยงต่อการละเมิดความเป็ น
ส่ วนตัว หรื อการแทรกแซงความสัมพันธ์ที่พิเศษหรื อที่ เป็ นความลับ ตลอดจนการละเมิดสิ ทธิ ที่รัฐธรรมนู ญ
หรื อกฎหมายอื่น ๆ ได้ให้ความคุม้ ครอง ส่ วนหลักเกณฑ์รายละเอียดข้อย่อยจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ
บริ บทรองลงมาเพื่อความชัดเจนในการขอใช้มาตรการแฝงตัวจากศาล ดังนั้น ควรกาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข
สาคัญมาเป็ นส่ วนที่จะมาช่วยเสริ มให้มาตรการแฝงตัวของประเทศไทยมีความสมบูรณ์ และการขออนุ ญาต
จากศาลเพื่อนามาตรการแฝงตัวไปใช้และเป็ นการป้ องกันสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนด้วยและการ
กระทานั้นเป็ นประโยชน์ต่อรั ฐและช่ วยป้ องกันอาชญากรรมและเป็ นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่
ถูกต้อง โปร่ งใส่ ตรวจสอบได้ ดังนั้นมาตรการแฝงตัวจึงควรบัญญัติกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะอนุญาตให้ใช้
มาตรการแฝงตัว

4.บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
โดยสรุ ปปั ญหาของอานาจของพนักสอบสวนในการแฝงตัวของประเทศไทยที่มีในปั จจุบนั ใน
ประการแรกนั้น การกระจัดกระจายของบทบัญญัติวา่ ด้วยมาตรการแฝงตัวอยูใ่ นกฎหมายพิเศษ ซึ่ งมาตรการ
แฝงตัวปรากฏอยู่ใ นประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ ง เป็ นกฎหมายทัว่ ไปที่ ใ ห้อ านาจเจ้า พนัก งานในการใช้
มาตรการบังคับทางอาญาเพื่อแสวงหาพยานหลักฐาน ปั ญหาประการต่อมาคือ ขอบเขตในการใช้มาตรการ
แฝงตัว ประกอบไปด้วย องค์กรผูม้ ีอานาจอนุ ญาตให้ใ ช้มาตรการแฝงตัว ปั ญหาขาดหลักเกณฑ์อ ันเป็ น
เงื่อนไขในการใช้มาตรการแฝงตัว
จากการศึกษาผูเ้ ขียนเสนอแนะการนาหลักกฎหมายต่างประเทศมาสร้างหลักกฎหมายเรื่ องอานาจ
ของเจ้าพนักงานสอบสวนในการแฝงตัวที่มีความเป็ นภาวะวิสัย ดังนี้
4.1 บัญญัติมาตรการแฝงตัวไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้มาตรการแฝง
ตัวเป็ นแนวทางเดี ย วกันในทางปฏิ บ ตั ิ และการบังคับใช้กฎหมายเป็ นไปอย่า งมีเอกภาพ และการตีความ
กฎหมายที่ลกั ลัน่ และคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน และเห็นสมควรที่จะยกเลิกกฎหมายเฉพาะ
ของแต่ละองค์กรที่ใช้มาตรการแฝงตัว
3.2 การอนุญาตให้ใช้มาตรการแฝงตัว ซึ่ งเป็ นมาตรการบังคับทางอาญาผูม้ ีอานาจอนุ ญาตให้ใช้
มาตรการคื อ ศาล ซึ่ งถื อว่าเป็ นองค์ที่มีความเป็ นอิ สระแยกต่างหากจากฝ่ ายบริ หารสามารถพิจารณาโดยใช้
ดุลพินิจในการอนุมตั ิให้ใช้มาตรการ ถือว่าเป็ นการตรวจสอบถ่วงดุลจากองค์กรภายนอกที่มีความยุติธรรม
3.3 หลักเกณฑ์อนั เป็ นเงื่ อนไขในการใช้มาตรการ เพื่อให้การขอใช้มาตรการสามารถคุ ้มครอง
สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องในการใช้มาตรการแฝงตัว นอกจากหลักสาคัญที่ ว่าเมื่ อไม่สามารถ
รวบรวมพยานหลักฐานได้โดยวิธี การตามปกติ แล้ว ควรก าหนดว่า ต้องมี เหตุ อ ันควรสงสั ย (reasonable
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suspicion) หรื อ เหตุอนั ควรเชื่อ (probable cause) ว่ามีการกระทาผิดเกิดขึ้น และ มาตรการแฝงตัวที่มีความชอบ
ธรรมทางสังคมเมื่อเปรี ยบเทียบกับภยันตรายที่สังคมจะได้รับจากการกระทาความผิดอาญาร้ายแรงและความ
เสี่ ยงต่อการละเมิดความเป็ นส่ วนตัว หรื อการแทรกแซงความสัมพันธ์ที่พิเศษหรื อที่ เป็ นความลับ ตลอดจน
การละเมิดสิ ทธิ ที่รัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายอื่น ๆ ได้ให้ความคุม้ ครอง ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลได้พิจารณาถึงมูลเหตุ
ที่แท้จริ งในการขอใช้มาตรการ
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