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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของสภาพปัญหา 
 ปัจจุบนัอ ำนำจในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลซ่ึงบุคคลส่ือสำรถึงกนันั้นสำมำรถพบเห็นไดใ้นหลำยประเทศ

โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกลุ่มประเทศยุโรป พบวำ่มีกำรบนัทึกรำยงำนจ ำนวนกว่ำ 12 ประเทศหรือในประเทศท่ี

ปกครองในระบอบประชำธิปไตย1 ท่ีมีกำรออกมำตรกำรให้อ ำนำจแก่เจำ้หน้ำท่ีหรือหน่วยงำนของรัฐ

สำมำรถกระท ำกำรเพื่อเขำ้ถึงหรือเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงขอ้มูลกำรติดต่อส่ือสำรของบุคคลซ่ึงอยูใ่นประเทศนั้น จะ

เห็นไดว้ำ่ขอบเขตกำรใชอ้  ำนำจดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นและเป็นนโยบำยของรัฐแต่ละรัฐ ท่ีมุ่งกระท ำเพื่อหำ

แนวทำงหรือมำตรกำรในกำรป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนแก่รัฐตนได้ อำทิ กำรติดต่อส่ือสำรใน

ลกัษณะท่ีอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงของชำติ ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศ อำชญำกรรม

ร้ำยแรง หรือควำมปลอยภยัสำธำรณะของประชำชน เป็นตน้ กรณีดงักล่ำวลว้นเป็นเร่ืองจ ำเป็นท่ีรัฐมีพนัธ

กิจท่ีตอ้งด ำเนินกำรกรองขอ้มูลเพื่อป้องกนัภยนัตรำยดงักล่ำวใหแ้ก่ประชำชน 

 อย่ำงไรก็ตำมปัญหำส ำคญัของกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีบุคคลมีกำรส่ือสำรถึงกนันั้น กำรอนุญำตให้รัฐ

กระท ำกำรดงักล่ำวยอ่มเสมือนเป็นกำรยอมรับกำรให้อ ำนำจแก่รัฐในกำรล่วงล ้ำถึงขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำง

ไม่เหมำะสม อนัเป็นสิทธิเสรีภำพของประชำชนขั้นพื้นฐำนในกำรท่ีจะติดต่อส่ือสำรระหวำ่งกนั ฉะนั้น จึง

กล่ำวไดว้ำ่เป็นกำรกระท ำท่ีกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลอนัเป็นหน่ึงในหลกัสิทธิมนุษยชนซ่ึงไดรั้บรองโดย

องค์กำรสหประชำชำติ ท่ีจะตอ้งได้รับควำมคุม้ครอง หรือกระท ำกำรภำยใตก้ำรควบคุมอย่ำงเคร่งครัด2 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัในลกัษณะกำรเขำ้ถึงในเน้ือหำของกำรส่ือสำร 

(Content) ท่ีเป็นลกัษณะเขำ้ถึงรำยละเอียดของขอ้ควำมในกำรส่ือสำรของบุคคลนั้นดว้ย ทั้งน้ี กำรเขำ้ถึง

ขอ้มูลในส่วนน้ีมีลกัษณะแตกต่ำงกบักำรเขำ้ถึงข้อมูลในลกัษณะเมทำดำทำ (Metadata) ท่ีเป็นลกัษณะ

ขอ้มูลแวดลอ้มไม่เจำะจงลงไปในเน้ือหำของขอ้มูลท่ีส่งผำ่นระหวำ่งบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง ฉะนั้น

                                                           

 1 The Law Library of Congress, Government Access to Encrypted Communications, Global Legal 
Research Center, May 2016 <https://www.loc.gov/law/help/encrypted-communications/gov-access.pdf> 
Accessed 10 November 2018 
 2 Privacy and Human Right, An International Survey of Privacy Laws and Practice <http: / /gilc. 
org/privacy/survey/intro.html> Accessed 12 December 2018 
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ในกำรท่ีรัฐกระท ำกำรเพื่อเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรกนัจ ำเป็นตอ้งมีกฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็น

กำรเฉพำะและตอ้งด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคเ์ฉพำะกำลตำมกฎหมำยและขั้นตอนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด

ไวอ้ยำ่งเคร่งครัดดว้ย 

 จำกกำรศึกษำพบว่ำในแต่ละประเทศนั้นมีกฎหมำยและขอ้ก ำหนดในกำรเขำ้ถึงข้อมูลท่ีบุคคล

ส่ือสำรท่ีแตกต่ำงกนัในกำรให้อ ำนำจแก่บุคคลเพื่อกระท ำกำรโดยชอบดว้ยกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม กำร

กระท ำเพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลติดต่อส่ือสำรของบุคคลจ ำเป็นตอ้งวำงมำตรกำรเพื่อลงโทษกำรเขำ้ถึงขอ้มูลโดยมิ

ชอบ ซ่ึงโดยเฉพำะกำรรักษำควำมเป็นส่วนตวัและควำมมัน่คงของชำติ นอกจำกน้ีประเด็นท่ีจ ำเป็นต้อง

พิจำรณำอีกประกำรหน่ึง คือ กำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงอ ำนำจในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลกำรติดต่อส่ือสำร

ระหวำ่งบุคคลและกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประชำชน เน่ืองจำกกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำร

กนับำงอยำ่งนั้นอำจหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งด ำเนินกำรสืบสวนและรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงตอ้งค ำนึงถึงขอ้เท็จ

จริงว่ำกำรใช้เทคโนโลยีเดียวกนัในกำรเขำ้ถึงข้อมูลส่ือสำรอำจจ ำเป็นตอ้งล่วงล ้ ำเขำ้ไปยงัข้อมูลท่ีอำจ

กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลได ้ดงันั้น กำรหำแนวทำงแกไ้ขดว้ยกำรก ำหนดนโยบำยทำงกฎหมำย เช่น กำร

บงัคบัใชก้ฎหมำยเพื่อคุม้ครองและควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลจึงเป็นเร่ืองจ ำเป็นอยำ่งยิ่ง หรือกำรหำแนวทำง

ป้องกนักำรเขำ้ถึงรหสัขอ้มูลส่วนบุคคล ยอ่มเป็นกำรแกไ้ขปัญหำท่ีสมดุลกนั 

 กำรเขำ้ถึงหรือได้มำซ่ึงข้อมูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัเป็นมำตรกำรเพื่อกระท ำให้ได้มำซ่ึงข้อมูล

ข่ำวสำรของประชำชนอนัเป็นกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซ่ึงไดรั้บควำมคุม้ครองตำมรัฐธรรมนูญและหลกั

สำกล อยำ่งไรก็ตำม แมว้ำ่กำรเขำ้ถึงและกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนันั้นจะเป็นกำรละเมิดสิทธิ

ดังท่ีกล่ำวมำแล้ว  แต่ในบำงกรณีจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีต้องให้รัฐมีอ ำนำจด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำยเพื่อ

ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพื่อกำรเขำ้ถึงข้อมูลดงักล่ำวโดยควำมจ ำเป็นเฉพำะกรณีท่ีก ำหนดภำยใต้

กฎหมำยนั้น ๆ 

 จำกกำรศึกษำกฎหมำยของประเทศไทยในปัจจุบนั ในประเด็นกำรเขำ้ถึงหรือได้มำซ่ึงขอ้มูลท่ี

บุคคลส่ือสำรถึงกนันั้นกว่ำ 10 ฉบบั พบว่ำบทบญัญติัของกฎหมำยไทยท่ีมีกำรประกำศใช้อยู่ได้มีกำร

บญัญติัรับรองอ ำนำจรัฐใหมี้สิทธิเขำ้ถึงและไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัแลว้ แต่เม่ือพิจำรณำในเชิง

ลึกของกฎหมำยดงักล่ำวจะเห็นไดว้ำ่แมจ้ะมีลกัษณะ รูปแบบ แนวทำง วิธีกำร ในกำรให้อ ำนำจรัฐในกำร

เขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำว แต่กำรก ำหนดแนวทำงและอ ำนำจแตกต่ำงกนั ทั้งท่ีเป็นกฎหมำยอนัมีลกัษณะทบัซ้อน 

เช่ือมโยงในกำรบงัคบัใช้ ก่อให้เกิดควำมไม่มีเอกภำพในกำรบงัคบัใช้ ซ่ึงประเด็นน้ีมีควำมแตกต่ำงกบั

กฎหมำยในบำงประเทศท่ีก ำหนดกฎหมำยแบบแผนแม่บทในกำรให้อ ำนำจรัฐในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว ท่ี
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หน่วยงำนต่ำง ๆ ตอ้งถือปฏิบติัตำม ดงัเช่นกฎหมำยของสหรำชอำณำจกัรท่ีผูว้ิจยัมุ่งเนน้ศึกษำ เพื่อน ำไปสู่

กำรตรำกฎหมำยของประเทศไทยในภำยภำคหนำ้ 

 ทั้งน้ี ในหลำยประเทศรวมทั้งสหรำชอำณำจกัรไดก้ ำหนดกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรใหอ้ ำนำจหรือ

รับรองอ ำนำจแห่งรัฐในกำรเข้ำถึงข้อมูลของบุคคลท่ีส่ือสำรกัน ตลอดจนสิทธิในกำรสอดแนม 

(Surveillance) ข้อมูลดังกล่ำวด้วย ซ่ึงก ำหนดไวใ้นกระบวนกำรสอบสวนและสืบสวน (Investigatory 

Powers) โดยเจำ้พนกังำนของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีอ ำนำจในกำรออกค ำสั่งใหมี้กำรดกัขอ้มูล กำรบนัทึกขอ้มูล 

และกำรถอดควำมท่ีมีกำรส่ือสำรทำงโทรคมนำคม รวมถึงกำรสืบสวนคดีอำชญำกรรมของหน่วยงำนอ่ืนซ่ึง

บงัคบัใชก้ฎหมำยดว้ยนั้น อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุญำตโดยก ำหนดบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเฉพำะ

เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลน้ีไดโ้ดยตรง 

 สหรำชอำณำจกัร มีกฎหมำยท่ีเก่ียวกบักำรเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนับงัคบัใช้

อยูใ่นปัจจุบนั โดยก ำหนดลกัษณะกำรเขำ้ถึงเป็น 2 ลกัษณะ กล่ำวคือ 1.กำรตรวจสอบ ตรวจตรำ หรือสอด

แนม ขอ้มูลท่ีบุคคลไดมี้กำรส่ือสำรกนั (Surveillance) 2.อ ำนำจในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนั

ภำยใตอ้ ำนำจเฉพำะในกำรสืบสวนสอบสวนท่ีกฎหมำยให้อ ำนำจไว ้(Investigatory Powers) ซ่ึงให้อ ำนำจ

เจำ้พนกังำนบงัคบัใชร้วมถึงสถำนกำรณ์บำงอยำ่งซ่ึงถูกระบุโดยหน่วยข่ำวกรองดว้ย อยำ่งไรก็ตำมกฎหมำย

ดงักล่ำวไดส้ร้ำงกรอบกำรเขำ้ถึงขอ้มูลตอ้งมีกำรแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยระบุว่ำเก่ียวขอ้งกบับุคคล

หรือหน่วยงำนใด เป็นตน้ 

 กำรศึกษำวจิยัฉบบัน้ี มุ่งเนน้กำรศึกษำอ ำนำจในกำรเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรกนัอยู่

ตำมกฎหมำยของสหรำชอำณำจกัร โดยมุ่งศึกษำอยูใ่น 2 ประเด็น กล่ำวคือ 1.อ ำนำจในกำรตรวจสอบ ตรวจ

ตรำ หรือสอดแนม ขอ้มูลท่ีบุคคลไดมี้กำรส่ือสำรกนั (Surveillance) 2.อ ำนำจในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีบุคคล

ส่ือสำรถึงกนัตำมกฎหมำยกำรสืบสวนเพื่อกำรเขำ้ถึงซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนั (The Regulation of 

Investigatory Powers Act 2000 (RIPA) และ The Investigatory Powers Act 2016 (IPA)) เป็นส ำคญั ซ่ึงอำจ

ได้มีกำรกล่ำวถึง พระรำชบญัญติัขอ้มูลส่ือสำร (Communications Data Act) ท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัในบำง

ประเด็น อย่ำงไรก็ดีวิจยัฉบบัน้ีในส่วนกำรศึกษำ The Investigatory Powers Act 2016 ซ่ึงปัจจุบนั (ค.ศ.

2018) ในระหว่ำงกำรศึกษำวิจยัยงัไม่มีผลบงัคบัใช้อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยเฉพำะปัญหำในกำรเก็บรักษำ

ข้อมูล (Data Retention) ซ่ึงยงัเป็นประเด็นว่ำไม่เป็นไปตำมกฎหมำยของสหภำพยุโรป โดยกฎหมำย

ดงักล่ำวอำจมีกำรบงัคบัใช้ต่อขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรกนัในสหรำชอำณำจกัรท่ีอำจเช่ือมโยงหรือมีจุดเกำะ

เก่ียวกับข้อมูลท่ีบุคคลส่ือสำรกันกับประเทศอ่ืน ๆ ในสหภำพยุโรปท่ีจะต้องด ำเนินกำรปรับปรุงให้
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สอดคลอ้งต่อกฎหมำยของสหภำพยุโรปดว้ย วิจยัฉบบัน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษำอ ำนำจ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

กระบวนกำร ตลอดจนกำรเก็บรักษำ ของขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนั พร้อมขอ้สังเกตของศำลสหภำพยุโรป

ต่อกรณีกฎหมำยฉบบัดงักล่ำวดว้ย ทั้งน้ีในส่วนของ IPA นั้นเน่ืองจำกมีรำยละเอียดเป็นจ ำนวนมำก ผูว้ิจยั

จึงมุ่งศึกษำในขอ้ก ำหนดในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลหรือได้มำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัในประเด็นทัว่ไป

เท่ำนั้น 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษำแนวคิดและทฤษฎีกำรให้อ ำนำจรัฐเพื่อเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึง
กนั 

2. เพื่อศึกษำกำรให้อ ำนำจรัฐเพื่อเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัในประเทศไทย 
และแนวทำงปฏิบติัในสหรำชอำณำจกัร 

3. เพื่อศึกษำวิเครำะห์หลกัเกณฑ์ กรณีศึกษำของสหรำชอำณำจกัรในกำรสร้ำงแนวทำงออก
กฎหมำยใหอ้ ำนำจรัฐเพื่อเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัของประเทศไทยอยำ่งเหมำะสม 

4. เพื่อเสนอแนะขอ้พึงก ำหนดในกำรตรำกฎหมำยเก่ียวกบักำรให้อ ำนำจรัฐเพื่อเขำ้ถึงหรือไดม้ำ
ซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัอยำ่งเหมำะสมของประเทศไทยต่อสมำชิกรัฐสภำ 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษาวจิัย 
 

งำนวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัมุ่งเนน้ในกำรศึกษำแนวทำงมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรให้อ ำนำจแก่รัฐเพื่อ
เขำ้ถึงหรือกระท ำให้ไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัในสหรำชอำณำจกัร โดยวิเครำะห์ลกัษณะทำง
กฎหมำยควำมสัมพนัธ์ทำงกฎหมำย ตลอดจนกำรบงัคบัใช้เพื่อให้รัฐสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลดังกล่ำวภำยใต้
ควำมคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัของบุคคล (Data Privacy) ตลอดจนกฎหมำยหรือเอกสำรเจตนำรมณ์ใน
กำรตะรำงกฎหมำย Investigatory Power Act 2016 อำทิ  Consultation on the Government’s proposed 
response to the ruling of the Court of Justice of the European Union on 21 December 2016 regarding the 
retention of communications data, Access to Communication Data Consultation paper, and Investigatory 
Powers Bill. Factsheet – Authorization เพื่อเสนอแนะขอ้พึงก ำหนดกฎหมำยเก่ียวกบักำรให้อ ำนำจรัฐเพื่อ
เขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัอยำ่งเหมำะสมของประเทศไทยต่อไป 
 
 



5 
 

1.4 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

  
 

1.5 วธิีด าเนินการศึกษาวจิัย 
 
 ในกำรศึกษำวิจัยฉบับน้ีใช้วิ ธีกำรวิจัย เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) และวิจัย เอกสำร 
(Documentary Research) โดยท ำกำรวิจยัจำกเอกสำร กำรคน้ควำ้รวบรวมจำกหนงัสือ ต ำรำ วำรสำรทำง
กฎหมำย บทควำมทำงวชิำกำรจำกวำรสำรทำงวชิำกำรต่ำงๆ ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ หนงัสือพิมพ ์รำยงำนกำร
วจิยั ผลงำนกำรศึกษำวจิยัของนกัวชิำกำรผูท้รงคุณวฒิุ วทิยำนิพนธ์ และรวมถึงขอ้มูลทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งขอ้มูลภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภำพปัญหำและแนวคิดของกำรให้อ ำนำจรัฐเพื่อ

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

วิเครำะห์หลักเกณฑ์ กรณีศึกษำกฎหมำย 

Investigatory Power Act 2016 ของสหรำช

อำณำจกัรเก่ียวกบักฎหมำยกำรใหอ้  ำนำจรัฐ

เพื่อ เข้ำ ถึงหรือได้มำซ่ึงข้อมูลท่ีบุคคล

ส่ือสำรถึงกนั 

สภาพปัญหากฎหมายไทย 

1. กำรไม่มีกฎหมำยท่ีให้อ  ำนำจรัฐในกำร
เขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึง
กนัเป็นกำรเฉพำะ 
2. ขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรเขำ้ถึงหรือไดม้ำ
ซ่ึงข้อมูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกันมีลักษณะ
กระจดักระจำย ไม่มีควำมชัดเจนเป็นแบบ
แผนเดียวกนั 

กฎหมายต่างประเทศ 

The Investigatory Power Act 2016 

เพ่ือเสนอแนะขอ้พึงก ำหนดในกำรตรำกฎหมำยเก่ียวกบักำรให้

อ ำนำจรัฐเพ่ือเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนั

อยำ่งเหมำะสมของประเทศไทย 

เคร่ืองมือและระเบียบวธีิการวจิัย 
 1. เอกสำรทำงวิชำกำร หนงัสือ ต ำรำ บทควำม ค ำพิพำกษำฎีกำ เก่ียวกบั
กำรใหอ้ ำนำจรัฐเพ่ือเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนั 
 2. แนวคิดและแนวทำงกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยกำรให้อ ำนำจรัฐเพื่อเขำ้ถึง
หรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัของสหรำชอำณำจกัร 
 3. เปรียบเทียบมำตรำกำรทำงกฎหมำยของประเทศไทยท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนักบักฎหมำยของ สหรำชอำณำจกัรผำ่นบทวเิครำะห์ขอ้เสนอแนะ 
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เขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนั โดยเฉพำะกฎหมำย Investigatory Power Act 2016 ของส
หรำชอำณำจกัร และน ำเสนอโดยวธีิกำรพรรณำ (Descriptive) 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. ทรำบถึงสภำพปัญหำของกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยกำรให้อ ำนำจรัฐเพื่อเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูล
ท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัของประเทศไทย 

2. ทรำบถึงแนวคิดและทฤษฎีกำรใหอ้ ำนำจรัฐเพื่อเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนั 
3. ทรำบถึงหลกัเกณฑ์กำรให้อ ำนำจรัฐเพื่อเขำ้ถึงหรือได้มำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัใน

ประเทศไทย และแนวทำงปฏิบติัในสหรำชอำณำจกัร ตลอดจนกรณีศึกษำของสหรำชอำณำจกัรในกำร
สร้ำงแนวทำงออกกฎหมำยให้อ ำนำจรัฐเพื่อเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัของประเทศ
ไทยอยำ่งเหมำะสม 

4. เสนอแนะขอ้พึงก ำหนดในกำรตรำกฎหมำยเก่ียวกบักำรให้อ ำนำจรัฐเพื่อเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึง
ขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัอยำ่งเหมำะสมของประเทศไทย 
 



บทที ่2 

หลกัการให้รัฐสามารถเข้าถึงและได้มาซ่ึงข้อมูลทีบุ่คคลส่ือสารถึงกนั 

ตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร 

 

 ในโลกท่ีขอ้มูลส่ือสำรมีควำมหลำกหลำยช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงกนั ซ่ึงขอ้มูลท่ี

ติดต่อระหวำ่งกนัประกอบไปดว้ยข่ำวสำรในประเด็นท่ีแตกต่ำงกนัไปตำมแต่บริบทของผูท่ี้ติดต่อส่ือสำรถึง

กนั อยำ่งไรก็ตำมอำจมีขอ้มูลบำงอยำ่งท่ีมีกำรส่ือสำรระหวำ่งผูส่้งขอ้มูลและผูรั้บขอ้มูลท่ีน ำไปสู่กำรกระท ำ

ท่ีไม่พึงประสงค ์อำทิ กำรก่อให้เกิดอำชญำกรรมร้ำยแรง กำรส่ือสำรท่ีมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงของชำติ         

กำรส่ือสำรท่ีมุ่งต่อกำรท ำลำยควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจของประเทศ เป็นตน้3 ฉะนั้นจึงน ำมำสู่ควำมจ ำเป็นท่ี

จะตอ้งพฒันำมำตรกำรทำงกฎหมำยเพื่อให้รัฐสำมำรถท่ีจะป้องกนักำรกระท ำท่ีอำจเกิดข้ึนได ้หน่ึงในกลไก

ส ำคญัในกำรเขำ้ป้องปรำบกำรกระท ำท่ีเป็นภยัเช่นวำ่นั้นได ้คือกำรเขำ้ถึงขอ้มูลของบุคคลท่ีมีกำรส่ือสำรถึง

กนั เพื่อใหรั้ฐสำมำรถคำดกำรณ์ ตรวจจบั อนัเป็นมำตรกำรป้องกนัภยัในระดบัท่ีมีกำรยอมรับใหก้ระท ำได้4 

อย่ำงไรก็ตำมด้วยควำมหลำกหลำยของประเภทช่องทำงกำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล ไม่ว่ำจะเป็น 

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ต จดหมำยไปรษณีย ์จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ ลว้นมีวิธีกำรส่ือสำร              

ท่ีแตกต่ำงกนั ฉะนั้นกำรเขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำวเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรตรวจสอบและป้องกนัเหตุร้ำยแรงนั้น 

จ  ำเป็นท่ีตอ้งมีกำรก ำหนดแนวทำงท่ีแตกต่ำงกนัไปดว้ย เพื่อให้หน่วยงำนขอรัฐสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลเชิงลึก

ได ้เช่น ขอ้มูลซ่ึงสำมำรถระบุต ำแหน่งของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบุสถำนท่ีท่ีมีกำรโทรออกในขณะท่ีใชส้ำย

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเฉพำะอนัสำมำรถเช่ือมโยงไปยงัหมำยเลขโทรศพัทป์ลำยทำงได้5 

                                                           

 3 James A. Lewis, Denise E. Zheng and William A. Carter, 'The Effect of Encryption on Lawful 
Access to Communications and Data' (Ec.europa.eu, 2017) p. 9 <https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/h 
omeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-humantrafficking/encryption/csis_study_en. 
pdf> Accessed 9 December 2018. 
 4 Home Office Home Office, Access to Communications Data, p. 6 – 22 (Statewatch.org, 2003) 
<http://www.statewatch.org/news/2003/mar/ripa.pdf> Accessed 9 December 2018. 
 5 Morton Halperin, Multilateral Standards for Electronic Surveillance for Intelligence Gathering, 
Investigatory Powers Review, p.  2  <https://terrorismlegislationreviewer. independent.gov.uk/wpcontent 
/uploads/2015/06/Submissions-H-Z.pdf> Accessed 9 December 2018. 
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 ซ่ึงกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลเพื่อกำรตรวจสอบตำมควำมจ ำเป็นนั้น จ  ำเป็นตอ้ง

ก ำหนดให้ครอบคลุมถึงควำมหลำยหลำยในช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรถึงกนั เน่ืองจำกอำจมีกำรพยำยำม

หลีกเล่ียงกำรตรวจจบัได ้ซ่ึงผูก้ระท ำควำมผิดอำจใช้ประโยชน์ดงักล่ำวในกำรก่ออำชญำกรรม อย่ำงไรก็

ตำมหน่วยงำนซ่ึงบงัคบัใชก้ฎหมำยและหน่วยงำนรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอำจใชเ้ทคโนโลยีต่ำง ๆ เพื่อช่วยใน

กำรป้องกนัและตรวจหำอำชญำกรรมท่ีผดิกฎหมำยได้6 

 นอกจำกน้ีกำรติดต่อขอ้มูลส่ือสำรนั้น ในบำงกรณีอำจไม่สำมำรถเขำ้ถึงได้ดว้ยวิธีกำรอ่ืนทัว่ไป     

อำจจ ำเป็นตอ้งเขำ้ถึงดว้ยวิธีกำรเฉพำะเจำะจงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำกบัและตรวจสอบ ทั้งน้ี ภำยใต้

บริบทของกำรสืบสวนสอบสวนประวติักำรติดต่อขอ้มูลส่ือสำรของบุคคลโดยมีวตัถุประสงค์กระท ำเพื่อ

ทรำบขอ้มูลของบุคลท่ีมีกำรติดต่อส่ือสำรถึงกนั 

 กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพื่อกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีมีกำรติดต่อส่ือสำรถึงกนันั้น ซ่ึงด ำเนินโดยหน่วยงำน

ภำครัฐ เพื่อต่อสู้กบัอำชญำกรรมหรือกำรสร้ำงควำมมัน่คงในควำมปลอดภยัให้แก่ประชำชนนั้นเป็นเหตุผล

หน่ึงวำ่ กำรเขำ้ถึงขอ้มูลกำรส่ือสำรดงักล่ำวนั้นอำจมีกำรท ำงำนท่ีเผยแพร่ไปในวงกวำ้งมำกเกินควำมจ ำเป็น 

แม้ว่ำจะด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนภำครัฐท่ีถูกจัดตั้ งแล้วก็ตำม ทั้ งน้ีกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ นั้ นอำจไม่

สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนของหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล  เป็นเหตุให้จ  ำเป็นตอ้งมีกำรสร้ำงกลไกท่ีมีลกัษณะ

เป็นกำรเฉพำะในกำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำร มำตรกำร ในกำรให้อ ำนำจแก่รัฐและหน่วยงำนเท่ำท่ีจ  ำเป็น

เพื่อใช้อ ำนำจในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีบุคคลท ำกำรส่ือสำรถึงกนั อนัเป็นท่ีมำของกำรจดัตั้งพระรำชบญัญติั

อ ำนำจกำรสอบสวนในปี ค.ศ. 2000 หรือ RIPA ซ่ึงมีบทบำทหลกัในกำรก ำกบัดูแลหน่วยงำนของรัฐในกำร

เขำ้ถึงขอ้มูลส่ือสำรอนัจ ำเป็นท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมำยสิทธิมนุษยชน โดยผำ่นขอ้ก ำหนดของกฎหมำย

ท่ีชดัเจนและค ำนึงถึงวตัถุประสงคห์ลกัในกำรจดักำร ก ำกบัดูแล กำรใชอ้  ำนำจ และหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย ให้

มีลกัษณะเป็นกลไกหลกัในกำรด ำเนินกำรเขำ้ถึงขอ้มูลตำมกฎหมำยเพื่อไม่ให้เกิดกำรกระท ำท่ีอำจน ำไปสู่

กำรกระท ำท่ีมิชอบ หรือกระท ำเกินกวำ่ควำมจ ำเป็น7 

 ในควำมจริงแล้วกำรเขำ้ถึงข้อมูลส่ือสำรในปัจจุบนัน้ีประชำชนทัว่ไปมีช่องทำงหลำกหลำยท่ี

สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำวได ้แต่กำรตระหนกัถึงกำรเขำ้ถึงขอ้มูลอยำ่งเปิดเผยโดยใชอ้ ำนำจตำมกฎหมำย

                                                           

 6 Robin Simcox, The Henry Jackson Society, Investigatory Powers Review (October 2014 ) 
<https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2015/06/Submissions-H-
Z.pdf> Accessed 10 September 2018 
 7 Robin Simcox, The Henry Jackson Society, Ibid. 
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นั้น ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัหรือรับรู้ของประชำชนมำกนกั เหตุผลส ำคญัคือประชำชนส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนกัถึง

เหตุผลหรือขอ้เสียในเร่ืองน้ี ดงันั้น หน่วยงำนภำครัฐจึงจ ำเป็นตอ้งใหมี้กำรควบคุมโดยก ำหนดใหมี้ขั้นตอน 

กระบวนกำร และวธีิกำรป้องกนั ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรผูจ้ดักำรกำรส่ือสำร อีกทั้งในกรณี

ท่ีหน่วยงำนรัฐอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่หน่วยงำนตำมพระรำชบญัญติั หำกยงัไม่สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่ือสำรดงักล่ำว

ได ้อำจอำศยัอ ำนำจทำงกฎหมำยของหน่วยงำนตำมกฎหมำยโดยกำรร้องขอหน่วยงำนผูมี้อ  ำนำจก ำกบัดูแล

ตำมพระรำชบญัญติัดงักล่ำวเป็นกรณี ๆ ไป เพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำวเม่ือมีเหตุเก่ียวพนัตำมกฎหมำย 

 ส ำหรับสหรำชอำณำจกัรนั้นก ำลงัเผชิญกบัควำมหลำกหลำยต่อภยัคุกคำม ทั้งในดำ้นควำมมัน่คง

ของประเทศตำมหลักทฤษฎีของเฮนร่ี แจ๊คสัน (Henry Jackson) ท่ีเป็นกรอบยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง

แห่งชำติของรัฐบำลสหรำชอำณำจกัร ในปี พ.ศ. 2553 ระบุวำ่ “ปัจจุบนัควำมผิดพลำดทำงกฎหมำยเกิดจำก

กำรโจมตีทำงไซเบอร์ (Cyber) โดยไม่ไดมี้เจตนำใช้อำวุธเคมี อำวุธนิวเคลียร์ หรือ อำวุธชีวภำพรวมถึง

อุบติัเหตุขนำดใหญ่หรืออนัตรำยจำกธรรมชำติ” ในขณะท่ี “ควำมรุนแรง” จำกกำรก่อกำรร้ำยระหว่ำง

ประเทศนั้นไดมี้กำรเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงนัน่หมำยควำมวำ่แนวโนม้ในกำรเกิดกำรโจมตีอำจเป็นไปได้

สูงมำกกวำ่อดีต ทั้งน้ีผูเ้ช่ียวชำญดำ้นควำมมัน่คงและกำรต่อตำ้นกำรก่อกำรร้ำยแห่งสหรำชอำณำจกัรกล่ำว

วำ่ "มีกำรกระท ำอยำ่งร้ำยแรงต่อกำรก่อกำรร้ำยในประเทศน้ีเป็นประจ ำทุก ๆ ปีหรือสองคร้ังต่อปี”8 

 ในขณะท่ีควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยีไดท้  ำให้ควำมพยำยำมของรัฐต่อกำรต่อตำ้นภยัคุกคำมจำก

กำรก่อกำรร้ำยเป็นไปได้อย่ำงยำกล ำบำกมำกข้ึน สืบเน่ืองมำจำก ผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำนส่ือสำรข้อมูล

รัฐบำล (Government Communications Headquarters - GCHQ) ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ “เช่ือว่ำกำร

เปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีมีส่วนท ำให้ผูก่้อกำรร้ำยสะดวกต่อกำรท ำงำนในขณะท่ีอินเทอร์เน็ตช่วยให้

พวกเขำสำมำรถส่ือสำรขอ้มูลไดอ้ยำ่งง่ำยยิ่งข้ึน ซ่ึงท ำให้พวกเขำมีช่องทำงในกำรส่ือสำรและก่อกิจกรรม

อำชญำกรรม รวมทั้งกระจำยโฆษณำชวนเช่ือเพื่อสร้ำงแนวร่วม ท ำใหผู้ก่้อกำรร้ำยสำมำรถสร้ำงแผนกำรใน

กำรวำงแผนเผยแพร่กิจกรรมอำชญำกรรมน้ีไปสู่ประชำชนได้อย่ำงสะดวกยิ่งข้ึน” ในท ำนองเดียวกัน       

Sir Malcolm Rifkind ประธำนคณะกรรมกำรข่ำวกรองและควำมมัน่คงแห่งรัฐสภำ (The Intelligence and 

Security Committee of Parliament - ISC) ได้กล่ำวว่ำ "หัวใจของกำรพฒันำเครือข่ำยควำมหวำดกลัว

ระหว่ำงประเทศซ่ึงคุกคำมควำมปลอดภัยของเรำมำกท่ีสุดคือกำรเพิ่มข้ึนและกำรแพร่กระจำยของ

                                                           

 8 Morton Halperin, Multilateral Standards for Electronic Surveillance for Intelligence Gathering, 
Ibid. 
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อินเทอร์เน็ตไปสู่ประชำชน”9 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงเหตุปัจจยัส ำคญัท่ีรัฐบำลแห่งสหรำชอำณำจกัร จ ำเป็นตอ้ง

วำงมำตรกำรหรือก ำหนดเคร่ืองมือ ท่ีเป็นกลไกส ำคญัเพื่อป้องกนักำรเกิดอำชญำกรรมท่ีกระทบต่อควำม

มัน่คงของประเทศ 

 

 2.1 พระราชบัญญัติอ านาจการสอบสวน ค.ศ. 2000 (Regulatory of Investigatory Powers Act - 

RIPA) 

 บทบำทส ำคญัของ RIPA นั้นเป็นส่วนส ำคญัในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยในกำรเข้ำถึงขอ้มูลของ

บุคคลโดยหน่วยงำนของรัฐ รวมถึงหน่วยงำนข่ำวกรอง (หน่วยงำนเฉพำะกิจภำยใตอ้  ำนำจของ RIPA) เพื่อ

กระท ำกำรตรวจสอบ สืบสวนเหตุท่ีอำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติและลดปัญหำกำรเกิด

อำชญำกรรมร้ำยแรง นอกจำกน้ี RIPA ไดว้ำงหลกัเกณฑ์ส ำคญัต่ำง ๆ โดยก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐซ่ึงมี

อ ำนำจตำม RIPA ตอ้งถูกควบคุมให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ไม่ว่ำจะเป็นขั้นตอนในกำร

เขำ้ถึงขอ้มูลของประชำชนตอ้งได้รับอนุญำตโดยกำรออกหมำยให้อ ำนำจในกำรกระท ำกำรเช่นว่ำนั้ น 

ตลอดจนขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลภำยหลงัจำกท่ีไดรั้บขอ้มูลดงักล่ำวมำ ซ่ึงถือเป็นเร่ือง

ส ำคญัอยำ่งยิง่ท่ีถูกก ำหนดไวใ้น RIPA ดว้ย10 

 อย่ำงไรก็ตำมกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีตำมท่ีกล่ำวไวข้้ำงต้นนั้นท ำให้เกิดประเด็นข้อ

ถกเถียงว่ำ พระรำชบญัญติักำรควบคุมกำรสืบสวน (RIPA) 2000 นั้นเหมำะสมหรือไม่ RIPA นั้น ตลอด

ช่วงเวลำนบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 จนถึง ปี ค.ศ. 2015 ถูกเรียกร้องใหป้ฏิรูปมำกข้ึน ทั้งน้ีกำรปฏิรูป RIPA นั้นมี

ควำมจ ำเป็นตอ้งใชม้ำตรกำรท่ีหลำกหลำย เน่ืองจำกมีควำมเส่ียงสูงในกำรเขำ้ถึงระบบขอ้มูลส่ือสำร ซ่ึงอำจ

ก่อให้เกิดผลกระทบหลำยฝ่ำยเช่นกัน ทั้งน้ี พระรำชบญัญติัเองยงัเป็นพื้นฐำนส ำคญัของ Government 

Communications Headquarters (GCHQ) ซ่ึงน ำไปสู่กำรเข้ำถึงข้อมูลของส่ือมวลชนและองค์กรพฒันำ

เอกชนอีกดว้ย ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรปรับปรุงใหท้นัต่อสถำนกำรณ์ยิง่ข้ึน11 

                                                           

 9 News, B. (2015), UK Surveillance Powers Explained, Retrieved from <https://www.bbc.com/ 
news/uk-34713435> Accessed 9 December 2018. 
 10  News, B. (2015). UK Surveillance Powers Explained, Ibid. 
 11 Malcolm Rifkind, Communications Data:  Access by the Intelligence and Security Agencies, 
(GOV.UK, 2013) <https://www.gov.uk/government/publications/communications-data-access-by-thein 
telligence-and-security-agencies> Accessed 9 December 2018. 
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 จำกเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้มีกำรกล่ำวอำ้งถึงมำตรำ 8 (4) แห่ง RIPA ในเร่ืองของกำรดกัขอ้มูลโดย

กำรแยกสำยเคเบิ้ลออกจำกสำยใยแกว้น ำแสงของรัฐ ซ่ึงอำจมีกำรส่ือสำรเกิดข้ึนทั้งภำยในและภำยนอก 

ถึงแมว้่ำกำรส่ือสำรบนอินเทอร์เน็ตนั้นจะด ำเนินกำรผ่ำนผูใ้ห้บริกำรภำยนอกในต่ำงประเทศ แต่ควำม

เป็นไปไดใ้นกำรคดักรองขอ้มูลส่ิงท่ีอยูภ่ำยในเคเบิ้ลนั้นเป็นไปไดย้ำกมำกเช่นกนั จึงเป็นสำเหตุให้ RIPA 

อนุญำตให้ GCHQ มีอ ำนำจในกำรดกัขอ้มูลส่ือสำรภำยนอก โดยกำรแสดงใบส ำคญัเพื่อแสดงสิทธิทัว่ไป

อนัไม่จ  ำเป็นต้องมีช่ือเฉพำะระบุไว ้เพื่อดักข้อมูลกำรส่ือสำรภำยในท่ีเป็นสำเหตุหลักจำกกำรส่ือสำร

โดยรวม12 

 

 2.2 ประสิทธิภาพในการก ากบัดูแลตามกฎหมายในปัจจุบัน 

 ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ กำรก ำกบัดูแลประสิทธิภำพในกำรใช้กฎหมำยเพื่อควบคุมกำรเขำ้ถึง

ขอ้มูลนั้นจ ำเป็นตอ้งคดัแยกขอ้มูลจำกสำมแหล่งท่ีมำด้วยกนัคือ Intelligence and Security Committee of 

Parliament (ISC), คณะกรรมำธิกำรอิสระต่ำง ๆ และ รัฐมนตรี (Secretary of State) ซ่ึงรับผิดชอบต่อ

รัฐสภำ13 

 อยำ่งไรก็ตำมกำรถกเถียงถึงประเด็นส ำคญัในเร่ืองของกำรสร้ำงควำมสมดุลในกำรใช้อ ำนำจตำม

พระรำชบญัญติัอ ำนำจกำรสืบสวน (RIPA) 2000 กบัควำมกำ้วหนำ้ในกำรใชเ้ทคโนโลยใีนปัจจุบนันั้น เป็น

เร่ืองท่ีตอ้งพิจำรณำในประเด็นน้ีเป็นอยำ่งยิง่ เน่ืองจำกกำรล่วงล ้ำเขำ้สู่ขอ้มูลของประชำชนภำยในรัฐ แมว้ำ่

รัฐจะมีอ ำนำจกระท ำกำรไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจพิเศษ แต่กำรกระท ำเช่นว่ำนั้นย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภำพของประชำชนภำยในรัฐ ตำมท่ีรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ ตลอดจนหลกัสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติ

ใหก้ำรรับรองไว ้ในขณะเดียวกนัส่ิงท่ีเป็นประเด็นดงักล่ำวเกิดจำกกำรท่ีรัฐ หรือหน่วยงำนผูใ้ชอ้  ำนำจรัฐไม่

อำจใหร้ำยละเอียดหรือควำมจ ำเป็นอยำ่งเปิดเผยต่อประชำชนในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่ือสำรดงักล่ำวไดอ้ยำ่งชดั

                                                           

 12 Malcolm Rifkind, Communications Data: Access by the Intelligence and Security Agencies, p. 
8, Ibid. 
 13 Matt Korris, Investigatory Powers Bill, (Researchbriefings.files.parliament.uk, 2016) p. 10-11 
<http: / / researchbriefings. files. parliament. uk/ documents/ LLN- 2016- 0032/ LLN- 2016- 0032. pdf> 
Accessed 9 December 2018. 
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แจง้14 จึงอำจกล่ำวไดว้่ำ RIPA มีประสิทธิภำพท่ียงัไม่ครอบคลุมและมีควำมไม่ชดัเจนต่อสถำนกำรณ์ใน

ปัจจุบนั  เป็นมูลเหตุประกำรหน่ึงท่ีท ำให้สหรำชอำณำจกัรตอ้งมีกำรปรับปรุงแกไ้ข RIPA ให้เหมำะสม

ยิง่ข้ึนในปัจจุบนั

                                                           

 14 BT Group plc, 'Privacy and Free Expression in UK Communications' (Btplc. com, 2015 ) 
<https://btplc.com/Thegroup/Ourcompany/Ourvalues/Privacyandfreeexpression/index.htm> Accessed 9 
December 2018. 



บทที ่3 

หลกัอ านาจในการตรวจสอบ ตรวจตรา หรือสอดแนม  

ข้อมูลทีบุ่คคลส่ือสารถึงกนั (Surveillance Power) 

 

 3.1 หลกักฎหมายส าหรับกรณสีอดแนมดักข้อมูล (Surveillance) 

 โดยหลกัแลว้กำรเขำ้สอดแนมขอ้มูลของประชำชนหรือพลเมืองภำยในรัฐย่อมสำมำรถกระท ำได้

ภำยใตว้ตุัประสงคเ์พื่อป้องกนัอำชญำกรรม ควำมปลอดภยัของรัฐ ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจท่ีอำจเกิดข้ึนต่อ

รัฐหรือต่อประชำชนภำยในรัฐ จึงกล่ำวไดว้ำ่แมก้ำรเขำ้สอดแนมขอ้มูลของประชำชนจะเป็นกำรล่วงละเมิด

ต่อกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของประชำชน15 หำกเป็นกรณีจ ำเป็น รัฐยอ่มสำมำรถกระท ำกำรเขำ้ถึงขอ้มูล

ดงักล่ำวได้16 เพื่อให้รัฐด ำเนินกำรสอดแนมเพื่อประโยชน์ในดำ้นควำมมัน่คงของประเทศ ควำมปลอดภยั

สำธำรณะ หรือเศรษฐกิจของประเทศได ้ตลอดจนเพื่อป้องปรำมกำรกระท ำท่ีอำจก่อให้เกิดอำชญำกรรม17  

 อย่ำงไรก็ตำม กำรสอดแนมเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัในสหรำชอำณำจกัรย่อม

ตอ้งด ำเนินกำรภำยใตค้วำมเหมำะสมท่ีจะตอ้งไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภำพของประชำชนภำยในรัฐจนเกิน

ควร ฉะนั้นแมก้ำรเขำ้ถึงขอ้มูลของบุคคลจะกระท ำไดภ้ำยใตข้อ้ยกเวน้กำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล หำกแต่

รัฐจ ำเป็นตอ้งประกำศบงัคบัใชก้ฎหมำยเป็นกำรเฉพำะในกำรเขำ้สอดแนมขอ้มูลดงักล่ำว โดยตอ้งก ำหนด

หลกัเกณฑ์ในกำรปฏิบติัอย่ำงชัดเจน มีล ำดบัขั้นตอน ตลอดจนขอ้ห้ำมหรือบทลงโทษในกรณีท่ีบุคคล

กระท ำกำรฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์ดังกล่ำวด้วย เพื่อเป็นกำรควบคุมอ ำนำจและควำมสำมำรถของรัฐในกำร

ตรวจสอบขอ้มูลของประชำชนของตน18 

                                                           

 15  Jillian York, The Harms of Surveillance to Privacy, Expression and Association, Global 
Information Society Watch, (Giswatch.org, 2014) <https://www.giswatch.org/en/communications-surveil 
lance/harms-surveillance-privacy-expression-and-association> Accessed 2 November 2018. 
 16  Liberty Victoria, Right to Privacy and Freedom from Surveillance, Liberty Victoria, 
(Libertyvictoria.org.au)  <https: / / libertyvictoria.org.au/ tags/ right-privacy-and- freedom- surveillance> 
Accessed 30 November 2018. 
 17 Liberty Human Rights, The Snoopers' Charter, (libertyhumanrights.org.uk, 2018) <https://ww 
w.libertyhumanrights.org.uk/human-rights/privacy/snoopers-charter> Accessed 2 December 2018. 
 18 Jillian York (n1) Ibid. 
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 หลกัในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยเก่ียวกบักำรสอดแนมขอ้มูล (Surveillance) ของสหรำชอำณำจกัร19 

อยูภ่ำยใตค้วำมตกลงตำมอนุสัญญำแห่งสหภำพยุโรปวำ่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ขอ้ท่ี 8 (European Convention 

on Human Rights - ECHR)20 ซ่ึงก ำหนดให้กำรกระท ำกำรสอดแนมของรัฐสมำชิกต้องกระท ำภำยใต้

ขอ้ก ำหนดแห่งอนุสัญญำฉบบัดงักล่ำว กล่ำวคือ “กำรแทรกแซงควำมเป็นส่วนตวัภำยใตค้วำมคุม้ครองสิทธิ

ส่วนบุคคลจะกระท ำได้เท่ำท่ีจ  ำเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในด้ำนควำมมัน่คง ควำมปลอดภยัสำธำรณะหรือ

ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ เพื่อกำรป้องกนัอำชญำกรรม” ทั้งน้ี เจตจ ำนงของอนุสัญญำเป็นกำรสร้ำงเง่ือนไข

ส ำคญัวำ่จ ำเป็นตอ้งมีกฎหมำยก ำหนดอ ำนำจและรำยละเอียดในกำรกระท ำดงักล่ำวไวเ้ป็นกำรเฉพำะ อยำ่ง

ชดัเจนและมีผลบงัคบัใชอ้ยำ่งเป็นรูปธรรมจึงจะสำมำรถกระท ำกำรล่วงล ้ำไดโ้ดยชอบ21  

 นอกจำกน้ี ECHR ได้ก ำหนดข้อเสนอแนะต่อรัฐในกำรท่ีจะบังคับใช้กฎหมำยเก่ียวกับกำร

แทรกแซงขอ้มูลของประชำชน ซ่ึงอำ้งอิงจำกกรณีศึกษำ Klass & Others v Germany22 โดยใหเ้หตุผลในกำร

พิจำรณำน้ีวำ่ ในยคุท่ีสังคมถูกคุกคำมจำกรูปแบบกำรจำรกรรมและกำรก่อกำรร้ำยท่ีมีควำมซบัซ้อนข้ึน กำร

ใชอ้ ำนำจของรัฐในกำรป้องกนัภยัดงักล่ำวถือเป็นเร่ืองจ ำเป็นท่ีตอ้งกระท ำ อยำ่งไรก็ตำมกำรให้อ ำนำจแก่

รัฐในกำรกระท ำกำรดงักล่ำวย่อมถือเป็นกำรกระท ำท่ีกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลท่ีไดรั้บควำมคุม้ครองทั้ง

ในอนุสัญญำ ECHR และสิทธิพื้นฐำนตำมรัฐธรรมนูญ ดงันั้น กำรออกกฎหมำยท่ีก ำหนดให้รัฐมีอ ำนำจใน

กำรเขำ้แทรกแซงขอ้มูลของประชำชนตอ้งอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดกฎหมำยเป็นเง่ือนไขพิเศษ ซ่ึงให้อ ำนำจแก่

                                                           

 19 Ian J. Lloyd, Information Technology Law, 8th edited, (Great Britain, United Kingdom: Oxford 
University Press, 2017) p. 22-23. 
 20 Article 8 of ECHR ; “Right to respect for private and family life 
  1 .  Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 
correspondence. 
  2 .  There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right 
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of 
national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder 
or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.” 
 21 ECHR, Factsheet – Mass Surveillance, (Echr.coe.int, 2018) <https://www.echr.coe.int/Docu 
ments/FS_Mass_surveillance_ENG.pdf> Accessed 2 December 2018. 
 22 Andrew Murray, Information Technology Law, 3 rd edited, (Great Britain, United Kingdom: 
Oxford University Press, 2016) p. 590-593. 



13 
 

รัฐเป็นกำรเฉพำะ และตอ้งกระท ำไปเท่ำท่ีจ  ำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อควำมมัน่คงของชำติ เพื่อป้องกนัควำม

วุน่วำยท่ีอำจเกิดจำกอำชญำกรรม เพื่อป้องกนัภยัท่ีอำจกระทบต่อควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจในรัฐนั้น เป็น

กำรเฉพำะเพื่อไม่ให้มีกำรใช้อ ำนำจในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลของประชำชนโดยไม่มีขอบเขต และป้องกนักำร

กระท ำท่ีอำจกระทบต่อสิทธิของประชำชนเกินควร 

 จำกกรณีศึกษำ Klass & Others v Germany23 น ำมำสู่บรรทดัฐำนในกำรพิจำรณำคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

สหรำชอำณำจักรในคดีของ  Kennedy v.  the United Kingdom24 แสดงให้เห็นว่ำศำลอังกฤษยอมรับ

ขอ้ก ำหนดของอนุสัญญำในเร่ืองกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยในกำรเขำ้แทรกแซงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัเพื่อ

วตัถุประสงค์ในกำรสืบสวนสอบสวนในกำรป้องกนัภยัท่ีอำจเกิดข้ึนแก่รัฐหรือประชำชนได้ ซ่ึงในคดี 

Kennedy v the United Kingdom ศำลกล่ำววำ่ “ถำ้กำรกระท ำเพื่อกำรเขำ้สอดแนมหรือกระท ำเพื่อดกัขอ้มูล

ของประชำชน หำกได้ด ำเนินกำรตำมขอ้พึงปฏิบติั ท่ีก ำหนดโดยรัฐ อย่ำงเพียงพอและด ำเนินกำรตำม

กระบวนกำรอ ำนำจของกฎหมำยและกระบวนกำรในกำรออกหมำยเพื่อกำรกระท ำนั้นแลว้ ย่อมสำมำรถ

กระท ำไดโ้ดยไม่เป็นกำรฝ่ำฝืนสิทธิของประชำชนแต่อยำ่งใด”25 ดงันั้นจึงกล่ำวไดว้ำ่ กำรกระท ำใดๆ เพื่อ

กำรเขำ้ถึงขอ้มูลของประชำชนจ ำเป็นตอ้งอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำยเป็นกำรเฉพำะ และตอ้งด ำเนินกำร

ภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกน้ีจำกกำรศึกษำพบว่ำจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรให้

ควำมส ำคญักำรเก็บรักษำซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บมำเพรำะหำกด ำเนินกำรจดัเก็บอย่ำงไม่รอบคอบย่อมอำจเป็น

อนัตรำยต่อบุคคลผูเ้ป็นเจำ้ของขอ้มูลได ้

 จำกกรณีท่ีกล่ำวมำนั้นสำมำรถอธิบำยเจตจ ำนงภำยใต้อนุสัญญำสิทธิมนุษยชน ขอ้ท่ี 8 ในกำร

ก ำหนดหลกัเกณฑเ์พื่อกำรเขำ้ถึงขอ้มูลของประชำชน ดงัน้ี 

  1. มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรเข้ำสอดแนมหรือเข้ำถึงข้อมูลของประชำชนต้องมี

กฎหมำยภำยในก ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำวของประชำชน 

  2. ตอ้งก ำหนดขอบเขตของกฎหมำยในกำรบงัคบัใช ้วิธีกำร กระบวนกำรในกำรไดม้ำซ่ึง

ขอ้มูลและขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเก็บรักษำขอ้มูล และกำรก ำหนดผูมี้อ ำนำจในกำรกระท ำไวอ้ยำ่งชดัเจน 

  3. ภำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งแสดงถึงผลอนัคำดหมำยไดว้ำ่ไดก้ระท ำ

ไปเพื่อจุดประสงคใ์ดเป็นกำรเฉพำะ 

                                                           

 23 Andrew Murray (n8) Ibid. 
 24 ECHR (n7) Ibid. 
 25 ECHR (n7) Ibid. 
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 ซ่ึงจำกกำรจ ำแนกรณีตำมอนุสัญญำ ECHR ขอ้ท่ี 8 แสดงให้เห็นว่ำ กำรออกกฎหมำยท่ีให้อ ำนำจ

ในกำรเขำ้แทรกแซงขอ้มูลนั้น ตอ้งมีกำรตรำกฎหมำยท่ีให้อ ำนำจในกำรเขำ้ถึงซ่ึงขอ้มูลดงักล่ำวเป็นกำร

เฉพำะ ทั้งตอ้งก ำหนดกระบวนกำรในกำรไดม้ำตลอดจนผูมี้อ ำนำจท่ีจะกระท ำกำรดงักล่ำวตำมกฎหมำยไว้

เป็นกำรเฉพำะดว้ย และกำรกระท ำดงักล่ำวตอ้งแสดงให้ปรำกฎตำมกรอบวตัถุประสงคท่ี์กฎหมำยก ำหนด

ไวน้ั้น จึงจะสำมำรถกระท ำกำรเช่นวำ่นั้นได ้

ทั้งน้ี จำกขอ้พิจำรณำเบ้ืองตน้จำกกรณีศึกษำแสดงให้เห็นว่ำ สำระส ำคญัในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ี

บุคคลส่ือสำรถึงกนันั้น คือกำรด ำเนินกำรออกหมำยเพื่อกระท ำกำรดงักล่ำว ซ่ึงเป็นมูลเหตุในกำรใชอ้  ำนำจ

เพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลส่ือสำรของประชำชน สหรำชอำณำจกัรไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลหรือสอด

แนมขอ้มูลส่ือสำรของบุคคลในประเด็นเร่ืองกำรออกหมำยไวใ้นพระรำชบญัญติัอ ำนำจกำรสอบสวน    

ค.ศ. 2000 มำตรำ 8 (1) และ (2) ซ่ึงปัจจุบนั คือพระรำชบญัญติัอ ำนำจกำรสอบสวน ค.ศ. 2016 มำตรำ 6 

ประกอบมำตรำ 15 มำตรำ 17 และมำตรำ 18 ซ่ึงยงัคงอำศยัหลกัเกณฑ์เดียวกนัในกำรเขำ้ถึงหรือสอดแนม

ขอ้มูลของบุคคล กล่ำวคือ 

กำรเขำ้ถึงแทรกแซงหรือสอดแนมขอ้มูลของบุคคลจะกระท ำไดน้ั้นตอ้งด ำเนินกำรขออนุญำตต่อ

หน่วยงำนผูมี้อ  ำนำจตำมกฎหมำย (ในท่ีน้ีจะเรียกว่ำ หมำย) ก่อนจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรเขำ้ถึงข้อมูล

ดงักล่ำวของประชำชนได ้ซ่ึงหลกัเกณฑแ์ละสำระส ำคญัของหมำยท่ีถูกก ำหนดไวน้ั้น กล่ำวคือ26 

1. ระบุประเภทหมำยท่ีประสงคจ์ะขออนุญำตเพื่อกระท ำกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีส่ือสำรกนั 

2. ระบุหน่วยงำนผูป้ระสงคใ์ชอ้  ำนำจในกำรกระท ำดงักล่ำวและประเภทขอ้มูลท่ีประสงค์

จะกระท ำกำร 

3. หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งว่ำมีเหตุอนัควรท่ีจะด ำเนินกำรภำยใตก้ฎหมำย โดยตอ้งอธิบำย

เหตุอนัควรสงสัยกบัควำมสัมพนัธ์ตำมขอบอ ำนำจของกฎหมำย วตัถุประสงค์ในกำรกระท ำกำร ลกัษณะ

กำรกระท ำกำรเขำ้ถึง กำรใช้อุปกรณ์ วิธีกำรด ำเนินกำร ตลอดจนวิธีกำรเก็บรักษำภำยหลงัไดรั้บขอ้มูลท่ี

บุคคลส่ือสำรถึงกนั  

 

                                                           

 26 Section 15 and 17 of Investigatory Powers Act 2016 
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 3.2 การอนุมัติหมายเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลต้องกระท าโดยการพิจารณาของศาล27 (Approval of 

Warrants by Judicial Commissioners) 28 

 ในกรณีหมำยซ่ึงตอ้งกำรด ำเนินกำรสอดแนมตำมวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยัของ

ประเทศโดยเฉพำะ ซ่ึงหมำยควำมรวมถึง ควำมมัน่คงของประเทศ กำรป้องกนัอำชญำกรรมร้ำยแรง หรือ

กำรกระท ำท่ีอำจกระทบถึงควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจของสหรำชอำณำจกัรซ่ึงเก่ียวขอ้งต่อควำมมัน่คงของ

ประเทศ กฎหมำยก ำหนดอ ำนำจให้รัฐมนตรี (Secretary of State) มีอ ำนำจในกำรรับรองให้ด ำเนินกำรออก

หมำยประเภทกลุ่มหมำย (Groups on which warrants) เพื่อให้กระท ำกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้29      

อยำ่งไรก็ตำม เพื่อป้องกนัมิใหมี้กำรแทรกแซงในกำรใชอ้ ำนำจ กฎหมำยจึงก ำหนดเง่ือนไขพิเศษเพิ่มเติมให้

ตอ้งกระท ำกำรอนุมติัโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกศำล (Judicial Commissioners) เพื่อพิจำรณำว่ำหมำย      

ท่ีประสงคอ์อกในกำรด ำเนินกำรตำมกรณีท่ีไดมี้กำรอำ้งถึงอ ำนำจตำมกฎหมำยดงักล่ำว มีเหตุอนัสมควรให้

สำมำรถออกหมำยไดห้รือไม่ ภำยใตข้อ้ก ำหนดดงัน้ี 

  1. หมำยกำรสอดแนมโดยเฉพำะกรณี (Groups on which warrants) จะออกได้ก็ต่อเม่ือ

ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกศำลแลว้เท่ำนั้น 

  2. หมำยตอ้งเป็นกรณีจ ำเป็นอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมมัน่คงของประเทศ กำร

ป้องกันอำชญำกรรมร้ำยแรง หรือกำรกระท ำท่ีอำจกระทบถึงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของสหรำช

อำณำจกัรซ่ึงเก่ียวขอ้งต่อควำมมัน่คงของประเทศ 

  3. และในกำรยื่นขออนุมติัตอ้งระบุขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรรับประกนักำรควบคุม กำรเก็บ

รักษำ กำรใช ้และกำรท ำลำยซ่ึงเอกสำรซ่ึงไดม้ำภำยใตก้ำรอนุมติัดงักล่ำวอยำ่งชดัเจน 

  4. และตอ้งปรำกฎว่ำหมำยดงักล่ำวมีรำยละเอียดครบถ้วนดงัท่ีปรำกฎในกรณีของออก

หมำยเป็นกำรทัว่ไปดว้ย 

 

 3.3 ข้อสังเกตการป้องกนัการออกหมายโดยมิชอบในการเข้าสอดแนมข้อมูล 

 แม้พระรำชบญัญติัอ ำนำจในกำรสอบสวน (Investigatory Powers Act 2016) ได้มีกำรก ำหนด

ควำมผิดในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรกนัโดยมิชอบ อำทิ มำตรำ 8 โดยก ำหนดโทษทำงแพ่งแก่กรณี

                                                           

 27 Section 23 of Investigatory Powers Act 2016 
 28 Ian J. Lloyd, Information Technology Law, Ibid. p.272. 
 29 Section 19 and 20 of Investigatory Powers Act 2016 
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กำรเขำ้ถึงขอ้มูลโดยมิชอบ และมำตรำ 11 ก ำหนดควำมผดิต่อกำรเขำ้ถึงขอ้มูลโดยมิชอบ เป็นตน้ อยำ่งไรก็

ตำมนักวิชำกำรของสหรำชอำณำจักรยงัเห็นถึงควำมไม่สมบูรณ์ในกำรป้องกันดังกล่ำว จึงได้มีกำร

เสนอแนะกลไกระบบตรวจสอบสองชั้น (The Double-Lock System)30 โดยมีรำยละเอียดพอสังเขป ดงัน้ี 

 จำกกำรศึกษำในประเด็นขอ้สังเกตของนกัวิชำกำรในสหรำชอำณำจกัรพบวำ่31 เน่ืองดว้ยกำรออก

หมำยเพื่อให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลของประชำชนนั้น เป็นอ ำนำจรัฐซ่ึงให้อ ำนำจแก่หน่วยงำนรัฐภำยใต้

พระรำชบญัญติัอ ำนำจในกำรสอบสวน (Investigatory Powers Act) ท่ีก ำหนดไวป้ระมำณ 48 หน่วยงำน32 

ซ่ึงหำกไม่ด ำเนินกำรสร้ำงระบบป้องกนัไว ้(The Double-Lock System) ยอ่มอำจน ำไปสู่กำรออกหมำยเพื่อ

เขำ้ถึงขอ้มูลอยำ่งมิชอบเป็นวงกวำ้งได ้ทั้งน้ี ขอ้เสนอดงักล่ำว ในปัจจุบนั 2018 ไดมี้กำรน ำมำปรับใช้เป็น

แนวปฏิบติัภำยใตพ้ระรำชบญัญติัแลว้โดยเรียกวำ่ ระบบป้องกนั (Safeguard) กล่ำวโดยสังเขปคือ33 

1. ในกรณีท่ีมีกำรขอออกหมำยเพื่อเข้ำถึงขอ้มูลใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอำชญำกรรมร้ำยแรง 

(หรือหมำยท่ีอยูภ่ำยใตอ้  ำนำจของรัฐมนตรี (Secretary of State)) หมำยดงักล่ำวตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำก

รัฐมนตรี (Secretary of State) เพื่อกำรด ำเนินกำรเช่นวำ่นั้น เป็นกรณีๆไป โดยรัฐมนตรี (Secretary of State) 

ตอ้งพิจำรณำโดยเคร่งครัด 

2. เม่ือรัฐมนตรี (Secretary of State) ไดด้ ำเนินกำรพิจำรณำเรียบร้อยแลว้ มีควำมเห็นควร

ให้มีกำรออกหมำยเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว ให้รัฐมนตรี (Secretary of State) ด ำเนินกำรส่งให้ศำล (Judicial 

Commissioners) เพื่อพิจำรณำเห็นชอบและมีค ำสั่งอนุมติัให้ออกหมำยได้ โดยศำลต้องพิจำรณำอย่ำง

เคร่งครัดตั้งแต่กระบวนกำรกำรขอออกหมำยว่ำไดด้ ำเนินกำรโดยถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ีกระบวนกำรให้

ศำลพิจำรณำตอ้งส่งใหศ้ำลด ำเนินกำรภำยใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีรัฐมนตรี (Secretary of State) เห็นชอบ 

 

                                                           

 30  Appg, 'Investigatory Powers:  Legal Privilege and the ‘ Double Lock’ ' ( Biicl. org) 
<https://www.biicl.org/documents/865_160209_notes_on_joint_appg_meeting_december_2015_clean.p
df?showdocument=1> Accessed 2 December 2018. 
 31 Andrew Murray, Information Technology Law, Ibid. p. 607-611. 
 32 "Investigatory Powers Bill — Schedule 4 — Relevant public authorities and designated senior 
officers". p. 212. <https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2016-2017/0040/17040.pdf> Accessed 
2 December 2018 
 33 What does the Investigatory Powers Act mean for you, the UK tech sector and our society? 
<https://www.bcs.org/upload/pdf/ipa-writeup-130317.pdf> Accessed 4 December 2018 



17 
 

 จำกกำรศึกษำหลกักำรให้อ ำนำจแก่รัฐในกำรเขำ้ตรวจสอบขอ้มูลของประชำชนท่ีมีกำรส่ือสำรถึง

กนัของสหรำชอำณำจกัรนั้น เห็นไดว้ำ่มีกำรก ำหนดเง่ือนไขของกฎหมำยไวอ้ยำ่งชดัเจน และครอบคลุมแก่

กรณีท่ีเป็นกำรเฉพำะ ทั้งมีกำรวำงมำตรกำรเพื่อกำรป้องกนักำรกระท ำท่ีมิชอบต่อกำรเขำ้ถึงขอ้มูลของ

ประชำชนไวอ้ย่ำงเคร่งครัด นอกจำกน้ี มำตรกำรตรวจสอบหรือถ่วงดุลอ ำนำจในกำรใช้อ ำนำจเพื่อกำร

เขำ้ถึงขอ้มูลของประชำชนท่ีมีกำรส่ือสำรระหวำ่งกนันั้น เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีกฎหมำยของสหรำชอำณำจกัร

ไดว้ำงหลกัและแนวทำงไวอ้ยำ่งชดัเจนเพื่อป้องกนักำรแทรกแซงจนน ำไปสู่กำรกระท ำท่ีมิชอบ หลกักำรท่ี

กล่ำวมำน้ี จึงน ำมำสู่กำรแกไ้ขและปรับปรุงพระรำชบญัญติัอ ำนำจกำรสอบสวน ค.ศ. 2000 (RIPA 2000) 

ในปี ค.ศ. 2016 เป็น พระรำชบญัญติัอ ำนำจกำรสอบสวน ค.ศ. 2016 (IPA 2016) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการให้รัฐสามารถเข้าถึงและได้มาซ่ึงข้อมูลทีบุ่คคล 

ส่ือสารถึงกนั กระบวนการได้มา การใช้ และการเกบ็รักษาข้อมูลทีบุ่คคลส่ือสารถึงกนั  

ตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร (The Investigatory Powers Act 2016) 34 

 

 แต่เดิมสหรำชอำณำจักรได้บัญญัติกฎหมำยซ่ึงมีลักษณะเป็นกำรเฉพำะในกำรให้อ ำนำจรัฐ 

หน่วยงำนของรัฐ เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ ในกำรกระท ำกำรใดๆ เพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลของประชำชนรวมถึงกำรส่ือสำร

ของประชำชนภำยในรัฐภำยใตอ้ ำนำจพระรำชบญัญติักำรควบคุมกำรสืบสวน Regulatory of Investigatory 

Powers Act 2000 หรือ RIPA 2000  และ Data Retention and Investigatory Powers Act 201435 

 อยำ่งไรก็ตำม กฎหมำยฉบบัดงักล่ำวมีควำมลำ้หลงัและไม่ครอบคลุมถึงกำรกระท ำบำงประกำรต่อ

กำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลดงักล่ำว เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรในกำรป้องกนัอำชญำกรรม กำรกระท ำท่ีอำจกระทบควำม

มัน่คงของชำติและควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ  ดงันั้น จึงไดมี้กำรด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงกฎหมำยฉบบั

ดงักล่ำวข้ึนใหม่โดยตรำเป็นพระรำชบญัญติัอ ำนำจกำรสืบสวน (Investigatory Powers Act 2016 หรือ IPA) 

โดยมีกำรประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 201636 และมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั พระรำชบญัญติัอ ำนำจ

กำรสืบสวนก ำหนดวตัถุประสงค์ส ำคญัเพื่อรักษำควำมปลอดภยัต่อควำมมัน่คงของชำติ แนวทำงและ

กระบวนกำรกำรบังคับใช้กฎหมำย และอ ำนำจรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรเข้ำสืบสวนข้อมูลกำร

ติดต่อส่ือสำรของประชำชน 

 ทั้งน้ี พระรำชบญัญติัอ ำนำจกำรสืบสวนของสหรำชอำณำจกัรฉบบัน้ี ครอบคลุมอ ำนำจในกำรดกั

ขอ้มูลกำรส่ือสำร (Interception) กำรเก็บรักษำขอ้มูล  กำรได้มำซ่ึงขอ้มูลกำรส่ือสำรและกำรใช้อุปกรณ์

                                                           

 34 Investigatory Powers Act 2016 , and Investigatory Powers Bill (Explanatory Notes, Published 
April 2016). 
 35Alan Travis, 'Snooper's charter' bill becomes law, extending UK state surveillance, 
<https://www. theguardian.com/world/2016/nov/29/snoopers-charter-bill-becomes-law-extending-uk-
state-surveillance> Accessed 4 December 2018. 
 36 The Investigatory Powers Act 2016 , <https: / /en.wikipedia.org/wiki/ Investigatory_Powers_ 
Act_2016.> Accessed 4 December 2018. 
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เพื่อให้ได้มำซ่ึงขอ้มูลส่ือสำร เป็นตน้ โดยก ำหนดให้กำรกระท ำดงัท่ีกล่ำวมำนั้นหำกได้กระท ำภำยใต้

อ ำนำจและวิธีกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัฉบบัน้ีแล้ว ย่อมถือว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีชอบด้วย

กฎหมำย37    แมก้ำรกระท ำดงักล่ำวอำจกระทบต่อสิทธิเสรีภำพในกำรไดรั้บควำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ก็ตำม นอกจำกน้ีพระรำชบญัญติัฉบบัน้ีก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถท่ีจะร้องขอหรือก ำหนดให้ผู ้

ให้บริกำรเวบ็ไซต์ ผูใ้ห้บริกำรโทรคมนำคม หรือผูใ้ห้บริกำรอ่ืน ๆ ตอ้งด ำเนินกำรเก็บขอ้มูลส่ือสำรของ

ผูใ้ชบ้ริกำร38 เม่ือหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรร้องขอ39 

 

 4.1 ความจ าเป็นและเจตจ านงของกฎหมาย 

 ปัจจุบนัสหรำชอำณำจกัรมีภยัคุกคำมท่ีมีผลต่อควำมปลอดภยัของสำธำรณะ ซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ี

กระทบควำมมัน่คงของชำติ และกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยฉบบัเดิมใกลจ้ะครบก ำหนดระยะเวลำกำรบงัคบัใช ้

อีกทั้งกฎหมำยฉบบัเดิมมีควำมไม่เหมำะสมต่อสถำนกำรณ์และกำรบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั ดว้ยสถำนกำรณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไปรัฐบำลแห่งสหรำชอำณำจกัรจึงจ ำเป็นตอ้งประกำศบงัคบัใช้กฎหมำย พระรำชบญัญติั

อ ำนำจกำรสืบสวน ค.ศ. 2016 ข้ึนเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสมยิง่ข้ึน  

 ในกำรน้ี Home Secretary, Amber Rudd ไดก้ล่ำวเสริมควำมจ ำเป็นของกฎหมำยฉบบัน้ีตอนหน่ึงวำ่ 

“ดว้ยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป และเป็นช่องทำงส ำคญัในกำรก่ออำชญำกรรม

ข้ึน ดงันั้น เรำจ ำเป็นตอ้งสร้ำงมำตรกำรเพื่อป้องปรำมกำรกระท ำดงักล่ำวเพื่อต่อสู้กบัอำชญำกรรมท่ีทำ้ทำย 

อยำ่งไรก็ตำม กำรใชอ้  ำนำจตำมกฎหมำยฉบบัน้ีจะอยูภ่ำยใตสิ้ทธิควำมคุม้ครองโดยกำรท่ีจะกระท ำกำรใดๆ

ตอ้งกระท ำตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด”40 

 พระรำชบญัญติัอ ำนำจกำรสืบสวนฉบบัน้ีวำงกรอบในกำรบงัคบัใช้ในกำรสืบสวนเพื่อควำม

ปลอดภยัดงัท่ีกล่ำวมำแลว้ในขำ้งตน้ โดยประเด็นส ำคญัท่ีผูว้ิจยัน ำเสนอในวิจยัฉบบัน้ีคืออ ำนำจในกำรเขำ้

                                                           

 37 Part 2 and Part 3 of Investigatory Powers Act 2016. 
 38 Alan Travis, 'Snooper's charter' bill becomes law, extending UK state surveillance, 
<https: / /www. theguardian.com/world/2016/nov/29/snoopers-charter-bill-becomes- law-extending-uk-
state-surveillance> Accessed 4 December 2018. 
 39 Section 87 (1) of Investigatory Power Act 2016. 
 40 Investigatory Powers Bill receives Royal Assent,  <https: / /www.gov.uk/government/news/ 
investigatory-powers-bill-receives-royal-assent> Accessed 4 December 2018. 
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แทรกแซง ดกัขอ้มูล เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัและขอ้ก ำหนดต่อผลกำรกระท ำโดยกำรเขำ้

ดกัขอ้มูลโดยมิชอบ ตลอดจนขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรสืบสวนท่ีตอ้งมีกำรขอออกหมำยเพื่อกระท ำกำร

ดงักล่ำว (ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ของพระรำชบญัญติัฉบบัน้ี) นอกจำกน้ี ผูว้จิยัยงัน ำเสนอในประเด็นอ ำนำจ

ในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลกำรส่ือสำรในกรณีอ่ืน (ส่วนท่ี 3 ของพระรำชบญัญติัฉบบัน้ี) และประกำรสุดทำ้ย ผูว้จิยั

จะได้น ำเสนอลักษณะและวิธีกำรในกำรจัดเก็บข้อมูลภำยหลังจำกกำรได้ข้อมูลภำยใต้อ ำนำจตำม

พระรำชบญัญติัน้ี (ส่วนท่ี 4 ของพระรำชบญัญติัฉบบัน้ี) 

 แม้กฎหมำยของสหรำชอำณำจกัรจะอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่ำนซ่ึงน ำไปสู่กำร Brexit ของสหรำช

อำณำจกัร แต่กำรบงัคบัใช้พระรำชบญัญติัอ ำนำจกำรสืบสวนน้ียงัคงอยู่ภำยใตห้ลกักำรท่ีตอ้งด ำเนินกำร

กรอบขอ้บงัคบั (Directive) ของสหภำพยุโรป กล่ำวคือ มำตรำของสหภำพยุโรปท่ี 58/2000/EC ว่ำด้วย

ขอ้มูลส่วนบุคคลและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ในบทท่ี 2 และบทท่ี 341 

 

 4.2 สาระส าคัญของพระราชบัญญัติอ านาจสืบสวน ค.ศ. 2016 (The Investigatory Powers Act 

2016) 

 ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะไดน้ ำเสนอรำยละเอียดในส่วนของกำรบงัคบัใช้กฎหมำยตำมพระรำชบญัญติั

อ ำนำจสืบสวน เฉพำะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรให้อ ำนำจและวิธีกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนั 

โดยมีโครงสร้ำง ดงัน้ี  

 

  4.2.1 การดักข้อมูลการส่ือสารของบุคคลเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลทีบุ่คคลส่ือสารถึงกนั 

  จำกกำรท่ีผูว้ิจ ัยได้ท ำกำรศึกษำท่ีถูกก ำหนดไวใ้นส่วนแรกของพระรำชบัญญัติ คือ         

เร่ืองอ ำนำจในกำรดกัขอ้มูล (Interception)42  ซ่ึงถือเป็นขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขหลกัท่ีน ำไปบงัคบัใช้แก่

กรณีอ่ืน ๆ ในพระรำชบญัญติัฉบบัน้ีดว้ย โดยกำรดกัขอ้มูลตำมพระรำชบญัญติัน้ีมีควำมหมำยว่ำ กำรให้

อ ำนำจแก่บุคคลใด ๆ สำมำรถเขำ้ด ำเนินกำรดกัขอ้มูลส่ือสำรจำกกำรโทรคมนำคม หรือ โทรเลข หรือ

ไปรษณียข์องบุคคลได้43 

                                                           

 41Alan Travis, 'Snooper's charter' bill becomes law, extending UK state surveillance, Ibid. 
 42 Interception of Communications Draft Code of Practice, p.10. 
 43 Section 4 of Investigatory Powers Act 2016. 
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 ทั้งน้ี กำรด ำเนินเข้ำดักข้อมูลท่ีบุคคลส่ือสำรกันนั้นจะกระท ำได้ก็แต่โดยอยู่ภำยใต้บงัคบัของ     

มำตรำ 6 แห่งพระรำชบญัญติัน้ีท่ีถือเป็นกำรกระท ำดกัขอ้มูลโดยชอบดว้ยกฎหมำยเท่ำนั้น กล่ำวคือ อำศยั

อ ำนำจตำมหมำยซ่ึงออกโดยรัฐ กำรไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูเ้ป็นเจำ้ของขอ้มูล หรือภำยใตห้ลกักำรยินยอม

ตำมมำตรำ 44 ถึง 52 ของพระรำชบญัญติัน้ี หรือกรณีท่ีจ ำเป็นเพื่อกำรบนัทึกและจดัเก็บข้อมูลตำมท่ี

กฎหมำยก ำหนดหรือตำมหมำยของศำลท่ีไดรั้บกำรร้องขอจำกผูมี้อ  ำนำจ44 อยำ่งไรก็ตำม กฎหมำยฉบบัน้ี

กำรดกัขอ้มูลนั้น ไม่รวมถึงกำรกระท ำต่อกำรส่ือสำรในลกัษณะแพร่ภำพและกระจำยเสียง เป็นตน้45 

  

  4.2.2. ข้ันตอนในการขออนุญาตเพ่ือกระท าการดักข้อมูล 

  จำกท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ กำรด ำเนินกำรดกัขอ้มูลโดยชอบดว้ยกฎหมำยจะตอ้งด ำเนินกำร

ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดตำมมำตรำ 6 ซ่ึงกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัท่ีผูว้ิจยัหยิบยกข้ึนมำคือกำร

ด ำเนินกำรเขำ้ดกัขอ้มูลกำรส่ือสำรโดยกำรขออนุญำตออกหมำยเพื่อด ำเนินกำรดกัข้อมูลท่ีมีกำรติดต่อ

ระหวำ่งกนั 

  กำรขอออกหมำยเพื่อด ำ เ นินกำรดักข้อมูลนั้ น อยู่ภำยใต้บังคับมำตรำ 15 แห่ง

พระรำชบญัญติัฉบบัน้ี ซ่ึงแบ่งลกัษณะกำรขอออกหมำยใน 3 ลกัษณะตำมแต่ลกัษณะของกำรใชห้มำยเพื่อ

วตัถุประสงคท่ี์แตกต่ำงกนั46 กล่ำวคือ  

 

   1. หมำยเพื่อกำรดกัขอ้มูล47 หมำยถึง กำรออกหมำยในลกัษณะทัว่ไปเพื่อกำรดกั

ฟังขอ้มูลส่ือสำรทำงระบบโทรเลข ระบบโทรคมนำคม หรือทำงช่องทำงติดต่อส่ือสำรอ่ืนซ่ึงให้อ ำนำจไว ้

กำรเขำ้ถึงเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงขอ้มูลทุติยภูมิจำกขอ้มูลส่ือสำรทำงระบบโทรเลข ระบบโทรคมนำคม หรือทำง

ช่องทำงติดต่อส่ือสำรอ่ืนซ่ึงให้อ ำนำจไว ้หรือเพื่อกำระท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลจำกขอ้มูลท่ีไดรั้บมำตำมหมำย

จำกบุคคลท่ีหมำยไดใ้หอ้ ำนำจในกำรเขำ้ถึง48 โดยมีรำยกำรท่ีตอ้งระบุประกอบกำรออกหมำย ดงัน้ี49 

                                                           

 44 Section 6 of Investigatory Powers Act 2016. 
 45 Section 5 of Investigatory Powers Act 2016. 
 46 Section 15 of Investigatory Powers Act 2016. 
 47 Interception of Communications Draft Code of Practice, p. 30. 
 48 Section 15 (2) of Investigatory Powers Act 2016 
 49 Interception of Communications Draft Code of Practice, p. 35 – 36. 
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    1) ในกรณีท่ีเป็นกำรออกหมำยใหม่ตอ้งได้รับกำรรับรองจำกรัฐมนตรี 

(Secretary of State) ก่อนว่ำเป็นไปตำมหลกัเน้ือหำในกำรออกหมำย และตอ้งมีกำรระบุถึงประเภทกำร

ติดต่อส่ือสำรในแต่ละประเภทท่ีเก่ียวขอ้งวำ่กำรส่ือสำรประเภทใดเหมำะสมท่ีจะด ำเนินกำร และระบุบุคคล

หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมำยโดยตอ้งอยูใ่นเหตุผลในทำงปฏิบติัเท่ำนั้น 

    2) ทั้งหมำยตอ้งประกอบไปดว้ยโครงสร้ำงส ำคญัคือ ช่ือหมำย บุคคลผู ้

ถูกตรวจสอบ บุคคลผูด้  ำเนินกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ ผูใ้ห้บริกำรกำรติดต่อส่ือสำรท่ีเก่ียวขอ้ง วนั

และเวลำท่ีใชใ้นกำรตรวจสอบ และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ  ำเป็นเพื่อแสดงถึงเหตุผลในกำรออกหมำย 

 

   2. หมำยเพื่อกำรตรวจสอบ50 หมำยถึง กำรออกหมำยเพื่อให้บุคคลใด ๆ มีอ ำนำจ

ในกำรเขำ้ตรวจสอบเน้ือหำท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกำรเฉพำะ ภำยใตบ้งัคบัของมำตรำ 152 (4) ซ่ึงเป็นกำรเขำ้ถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นกรณีเฉพำะ และตอ้งด ำเนินกำรภำยใตห้ลกักำรกำรดกัขอ้มูลขนำดใหญ่ตำมส่วนท่ี 6 

ของพระรำชบญัญติัฉบบัน้ี51 โดยมีรำยกำรท่ีตอ้งระบุประกอบกำรออกหมำยดว้ย ดงัน้ี52 

    1) ในกรณีท่ีเป็นกำรออกหมำยใหม่ตอ้งได้รับกำรรับรองจำกรัฐมนตรี 

(Secretary of State) ก่อนว่ำเป็นไปตำมหลกัเน้ือหำในกำรออกหมำย และตอ้งมีกำรระบุถึงประเภทกำร

ติดต่อส่ือสำรในแต่ละประเภทท่ีเก่ียวขอ้งวำ่กำรส่ือสำรประเภทใดเหมำะสมท่ีจะด ำเนินกำร และระบุบุคคล

หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมำยโดยตอ้งอยูใ่นเหตุผลในทำงปฏิบติัเท่ำนั้น 

    2) ทั้งหมำยตอ้งประกอบไปด้วยโครงสร้ำงส ำคญัคือ ช่ือหมำย บุคคล     

ผูถู้กตรวจสอบ บุคคลผูด้  ำเนินกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ ผูใ้ห้บริกำรกำรติดต่อส่ือสำรท่ีเก่ียวข้อง   

วนัและเวลำท่ีใช้ในกำรตรวจสอบ และรำยละเอียดซ่ึงระบุควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ตรวจสอบ ตลอดจน

แนวทำงกำรตรวจสอบเป็นส ำคญั 

   นอกจำกน้ีตำม Code of Practice ของพระรำชบญัญติัน้ี ไดก้  ำหนดโครงสร้ำงของ

รูปแบบในกำรยื่นขอเสนอออกหมำยประเภท หมำยเพื่อกำรดกัขอ้มูลหมำยเพื่อกำรตรวจสอบ จ ำเป็นตอ้ง

ระบุรำยละเอียดประกอบขอ้เท็จจริง อำทิเช่น53 1. ระบุเหตุกำรรำยละเอียด ท่ีเช่ือมโยงต่อเหตุตำมกรอบ

                                                           

 50Interception of Communications Draft Code of Practice, Ibid. p. 32. 
 51 Section 15 (3) of Investigatory Powers Act 2016. 
 52 Interception of Communications Draft Code of Practice, p. 36 – 37. 
 53 Ibid. p. 30 – 34. 
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อ ำนำจของพระรำชบญัญติัน้ีในกำรด ำเนินกำรดกัขอ้มูล 2. ระบุบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบักำร

ออกหมำยฉบบัน้ี 3. ระบุถึงผูเ้ก็บรักษำของมูลจำกำรด ำเนินกำรตำมหมำย และหรือกำรน ำขอ้มูลไปใช้แก่

หน่วยงำนอ่ืน (ถำ้มี) 4. ระบุวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรดกัขอ้มูล และ 5. ในกรณีจ ำเป็นท่ีตอ้งด ำเนินกำรออก

หมำยโดยเร่งด่วนภำยใตอ้  ำนำจตำมมำตรำ 24 แห่งพระรำชบญัญติัน้ี เป็นตน้ 

 

   3. หมำยเพื่อด ำเนินกำรช่วยเหลือภำยใต้ควำมร่วมมือ54 โดยมุ่งเน้นในกำร

ด ำเนินกำรดักข้อมูลภำยใต้ข้อตกลงหรือควำมร่วมมือระหว่ำงสหภำพยุโรปหรือในระหว่ำงประเทศ 

ตลอดจนกำรออกหมำยในลกัษณะควำมร่วมมือเพื่อด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมท่ีไดมี้กำรร้องขอภำยใต้

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ55 โดยมีรำยกำรท่ีตอ้งระบุประกอบกำรออกหมำยด้วย56 กล่วคือ ช่ือหมำย 

บุคคลผูถู้กตรวจสอบ บุคคลผูด้  ำเนินกำรตรวจสอบ และตอ้งแสดงเอกสำรอนัเป็นหลกัฐำนถึงกำรร้องขอ

หรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ภำยใตข้อ้ตกลงควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ และตอ้งมีเหตุผลประกอบตำมควำม

ตกลงเช่นวำ่นั้นดว้ย 

  นอกจำกน้ี ในกำรด ำเนินกำรออกหมำยทั้ ง 3 ลักษณะตำมท่ีกล่ำวมำแล้วข้ำงต้นต้อง

ด ำเนินกำรให้สอดคลอ้งตำมมำตรำ 17 ในส่วนของกำรก ำหนดเน้ือหำท่ีจ ำเป็นตอ้งระบุลงไปในหมำยเป็น

ส ำคญั ซ่ึงเน้ือหำท่ีตอ้งปรำกฎในหมำยนั้นประกอบไปด้วยเง่ือนไขอนัจ ำเป็นและต้องได้มีกำรอธิบำย

รำยละเอียดถึงควำมจ ำเป็นและระบุเฉพำะเจำะจงลกัษณะของกำรติดต่อส่ือสำรท่ีประสงค์จะด ำเนินกำร

ออกหมำยเพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลตำมแต่กรณี57 

 

  4.2.3 ผู้มีอ านาจในการออกหมาย 

  พระรำชบญัญติัน้ีก ำหนดให้ผูมี้อ  ำนำจในกำรออกหมำยในกรณีเป็นกำรทัว่ไปเพื่อท ำกำร

ดกัขอ้มูลเป็นอ ำนำจเฉพำะของบุคคลตำมำตรำ 18 แห่งพระรำชบญัญติัน้ี58 กล่ำวคือ 

1. Head of Intelligence Service  

                                                           

 54 Interception of Communications Draft Code of Practice, Ibid., p 34. 
 55 Section 15 (4) of Investigatory Power Act 2016. 
 56 Interception of Communications Draft Code of Practice, p. 37. 
 57 Ibid., p. 23. 
 58 Section 18 of Investigatory Power Act 2016. 
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2. Director General of the National Crime Agency; 

3. The Commissioner of Police of the Metropolis; 

4. The Chief Constable of the Police Service of Northern Ireland; 

5. The Chief Constable of the Police Service of Scotland; 

6. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs; 

7. The Chief of Defense Intelligence 

8. บุคคลผูมี้อ  ำนำจภำยใตข้อ้ตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ หรือองค์กรท่ีก ำหนด

ไวเ้ป็นกำรเฉพำะ 

นอกจำกอ ำนำจตำมมำตรำ 18 ท่ีก ำหนดบุคคลตำมท่ีพระรำชบญัญติัก ำหนดไวใ้ห้เป็น         

ผูมี้อ  ำนำจในกำรออกหมำยแลว้ พระรำชบญัญติัฉบบัน้ีไดก้ ำหนดอ ำนำจพิเศษให้แก่รัฐมนตรี (Secretary of 

State) เป็นผูมี้อ ำนำจในกำรออกหมำยเพื่อด ำเนินกำรดกัขอ้มูลโดยอำศยัอ ำนำจแทนบุคคลตำมท่ีระบุไวใ้น

มำตรำ 18 ได้59 ซ่ึงอ ำนำจของรัฐมนตรี (Secretary of State) แมเ้ป็นอ ำนำจพิเศษแต่จะกระท ำไดก้็แต่โดย

ภำยใตเ้ง่ือนไขอยำ่งเคร่งครัดตำมมำตรำ 19 ประกอบมำตรำ 20 ดงัน้ี60 

1. ในกรณีท่ีเป็นหมำยเพื่อกำรดกัขอ้มูล หรือหมำยเพื่อกำรตรวจสอบตอ้งปรำกฎว่ำเป็น

เร่ืองท่ีกระทบต่อควำมมัน่คงของชำติ หรือเป็นควำมจ ำเป็นเพื่อกำรป้องกนัอำชญำกรรมร้ำยแรง หรือเป็น

เร่ืองท่ีกระทบต่อควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจซ่ึงมีผลสืบเน่ืองต่อควำมมัน่คงของชำติ 

2. ในกรณีท่ีเป็นหมำยเพื่อด ำเนินกำรช่วยเหลือภำยใตค้วำมร่วมมือตอ้งปรำกฎวำ่เป็นเร่ือง

ท่ีระบุไวภ้ำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และต้องเป็นในลักษณะท่ีอำจกระทบต่อกำรป้องกัน

อำชญำกรรมร้ำยแรง 

3. รัฐมนตรี (Secretary of State) ผูด้  ำเนินกำรตำมกรณีน้ีจ ำเป็นตอ้งไดรั้บมอบอ ำนำจจำก

นำยกรัฐมนตรีให้กระท ำกำรไดเ้ท่ำนั้น และจะตอ้งพิจำรณำอยำ่งรอบครอบในกำรด ำเนินกำรภำยใตอ้  ำนำจ

ท่ีไดรั้บมอบ 

4. ทั้งน้ี ในกรณีอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ 19 ประกอบมำตรำ 20 แห่งพระรำชบญัญัติน้ี 

ก ำหนดให้ในกรณีท่ีเป็นกำรทัว่ไป และไม่ใช่กรณีเร่งด่วนตำมมำตรำ 24 เม่ือรัฐมนตรี (Secretary of State) 

พิจำรณำเห็นชอบแล้วตำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนดไว ้ให้ด ำเนินกำรส่งหมำยเช่นว่ำนั้นไปยงัศำล 

                                                           

 59 Section 19 of Investigatory Powers Act 2016. 
 60 Interception of Communications Draft Code of Practice, p. 37 – 38. 
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(Judicial Commissioners) จะตอ้งด ำเนินกำรพิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรออกหมำยของรัฐมนตรี (Secretary 

of State) ตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบญัญติัน้ีด้วย จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรบงัคบัใช้หมำยซ่ึงออกโดย

อ ำนำจของรัฐมนตรีตำมมำตรำ 19 ประกอบมำตรำ 20 ได ้ซ่ึงระบบน้ีเรียกว่ำ “Double Lock System หรือ 

Safeguard” ซ่ึงเป็นมำตรกำรป้องกนักำรแทรกแซง หรือใช้อ ำนำจของรัฐมนตรีโดยมิชอบ และในกรณีท่ี

ศำลพิจำรณำไม่เห็นชอบต่อกำรขอออกหมำยแก่กรณีดงักล่ำวแลว้ ให้ถือเป็นค ำสั่งอนัเป็นท่ีสุดไม่สำมำรถ

อุทธรณ์กำรพิจำรณำใดๆได้อีก61 ทั้งน้ีกำรปฏิเสธไม่เห็นชอบต่อกำรออกหมำยจ ำเป็นตอ้งแสดงเหตุผล

ประกอบค ำพิจำรณำเช่นวำ่นั้นมำพร้อมกบัค ำสั่งดงักล่ำวดว้ย62 

 

  4.2.4 การออกหมายในกรณเีร่งด่วน 

  ในกรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ไม่อำจรอกระบวนกำรออกหมำยตำมขั้นตอนท่ีกล่ำวมำ

ขำ้งตน้ได ้ทั้งน้ีกรณีเร่งด่วนตำมมำตรำ 24 ตอ้งปรำกฎว่ำเป็นกรณีมีเหตุคุกคำมต่อชีวิตหรืออำชญำกรรม

ร้ำยแรง63 พระรำชบญัญติัฉบบัน้ีก ำหนดใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยไม่ตอ้งผำ่นกระบวนกำรพิจำรณำของ

ศำลตำมมำตรำ 23 ดงัเช่นกรณีทัว่ไป ซ่ึงโดยปกติตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกศำลเสียก่อนจึงจะออกหมำย

ใชแ้ก่กรณีต่ำง ๆ ได ้อยำ่งไรก็ตำม กฎหมำยก ำหนดวำ่แมจ้ะอนุญำตให้สำมำรถด ำเนินกระบวนกำรไปโดย

ไม่ผำ่นขั้นตอนกำรพิจำรณำของศำลแลว้นั้น หำกแต่ตอ้งน ำหมำยมำยืน่ให้ศำลพิจำรณำภำยใน 3 วนันบัแต่

วนัท่ีออกหมำยในกรณีเร่งด่วน ซ่ึงหำกศำลพิจำรณำเห็นชอบกำรบงัคบัใชห้มำยก็สำมำรถด ำเนินกำรต่อไป

ได ้แต่หำกปรำกฎแก่กรณีวำ่ศำลพิจำรณำไม่เห็นชอบกระบวนกำรใด ๆ ท่ีไดก้ระท ำไปนั้น ศำลจะพิจำรณำ

ให้เก็บรักษำอย่ำงเป็นควำมลบัและกระบวนกำรอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ขณะนั้นหรือท่ีจะได้กระท ำในอนำคตให้ยุติ

โดยเร็วท่ีสุด64 

 

  4.2.5 ระยะเวลาในการบังคับใช้หมาย 

  ระยะเวลำในกำรออกหมำย กรณีหมำยเพื่อกำรดกัขอ้มูล หมำยเพื่อกำรตรวจสอบหมำย

เพื่อด ำเนินกำรช่วยเหลือภำยใตค้วำมร่วมมือ พระรำชบญัญติัฉบบัน้ีก ำหนดให้สำมำรถกระท ำไดภ้ำยใน     

                                                           

 61 Interception of Communications Draft Code of Practice, p. 43. 
 62 Ibid. 
 63 Ibid. 
 64 Section 25 of Investigatory Powers Act 2016. 
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6 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัหมำย อย่ำงไรก็ตำม กรณีท่ีเป็นหมำยเร่งด่วนก ำหนดให้มีระยะเวลำ 5 วนั

นบัแต่วนัท่ีออกหมำย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัใหข้ยำยเวลำออกไปโดยรัฐมนตรี (Secretary of State) 65 

  ทั้งน้ี กำรกำรขยำยระยะเวลำหมำยดงักล่ำวจะกระท ำไดแ้ต่โดยภำยในระยะเวลำของหมำย

ซ่ึงยงัมีผลบงัคบัใช้อยู่ ภำยใน 30 วนัก่อนหมำยดงักล่ำวส้ินอำยุ หำกปรำกฏแก่กรณีว่ำกระท ำเกินเวลำท่ี

ก ำหนดดงักล่ำวยอ่มไม่อำจกระท ำกำรขยำยเวลำได้66 

 

  4.2.6 อ านาจในการให้ได้มาซ่ึงข้อมูลติดต่อส่ือสาร 

   นอกจำกกรณีท่ีกล่ำวมำแล้วขำ้งตน้ในประเด็นกำรให้อ ำนำจรัฐหรือหน่วยงำนรัฐตำม

พระรำชบญัญติัฉบบัน้ี สำมำรถด ำเนินกำรเขำ้ดกัขอ้มูลในกรณีมีเหตุอนัตอ้งสงสัยเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบ

ขอ้มูลดงักล่ำวได ้อยำ่งไรก็ตำม ปัญหำในเร่ืองกำรตรวจสอบขอ้มูลบำงประกำรมีควำมยุง่ยำกและซบัซอ้น

เกินกวำ่หน่วยงำนรัฐจะด ำเนินกำรไดเ้พียงล ำพงั ทั้งในกรณีปรำกฏวำ่ขอ้มูลดงักล่ำวอยูใ่นควำมรับผดิชอบ

ของเอกชน แมโ้ดยหลกัแลว้ขอ้มูลส่ือสำรท่ีอยูใ่นเอกชนบำงกรณีอยูภ่ำยใตส้ัมปทำนของรัฐ แต่กำรเขำ้ไป

ด ำเนินกำรก็ไม่อำจท ำไดอ้ยำ่งสะดวกและกอปรกบัเทคโนโลยขีองเอกชนอำจมีควำมสลบัซบัซ้อนท่ีตอ้งใช้

ควำมสำมำรถเฉพำะของเอกชน ฉะนั้น พระรำชบญัญติัฉบบัน้ีจึงก ำหนดมำตรกำรในกำรให้หน่วยงำนของ

รัฐมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรให้ได้มำซ่ึงข้อมูลติดต่อส่ือสำร67 โดยมีอ ำนำจร้องขอให้ผู ้ให้บริกำร

โทรคมนำคม (ผูใ้ห้บริกำรทุกประเภทท่ีมีลกัษณะเป็นกำรให้เขำ้ถึงและให้ควำมสะดวกในกำรใชง้ำนต่อ

ระบบกำรติดต่อส่ือสำรทุกประเภท ตลอดจนมีกำรให้บริกำรจดัเก็บขอ้มูลและจดักำรขอ้มูลส่ือสำรด้วย68) 

ซ่ึงรวมถึงผูใ้ห้บริกำรไปรษณีย ์ผูใ้ห้บริกำรโทรเลข และผูใ้ห้บริกำรบนอินเทอร์เน็ต (Internet Service 

Provider) ด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลหรือส่งขอ้มูลใหห้น่วยงำนของรัฐตำมท่ีมีกำรร้องขอได้69 

  ประเด็นท่ีน่ำสนใจในส่วนน้ี กล่ำวคือนิยำมของค ำว่ำขอ้มูลกำรติดต่อส่ือสำรท่ีสำมำรถ

ด ำเนินกำรร้องขอต่อผูใ้หบ้ริกำรไดน้ั้น พระรำชบญัญติัฉบบัน้ีใหค้วำมหมำยอยำ่งแคบวำ่ หมำยถึง ขอ้มูลท่ี

                                                           

 65 Section 32 of Investigatory Powers Act 2016. 
 66 Section 33 of Investigatory Powers Act 2016. 
 67 Section 61 of Investigatory Powers Act 2016. 
 68 Section 261 of Investigatory Powers Act 2016. 
 69 Communications Data Draft Code of Practice, Ibid., p. 5-10. 
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กล่ำวถึงตวับุคคล สถำนท่ี วิธีกำร กำรกระท ำ แต่ไม่หมำยควำมร่วมถึงขอ้มูลเน้ือหำท่ีเป็นกำรสนทนำ หรือ

ตวัอกัษรท่ีเกิดจำกกำรติดต่อส่ือสำรดงักล่ำว70 

 

  4.2.7 เง่ือนไขการขอรับข้อมูลติดต่อส่ือสาร 

   1. กำรใช้อ ำนำจในส่วนกำรขอรับข้อมูลกำรติดต่อส่ือสำรนั้นต้องปรำกฎเหตุ

ตำมท่ีระบุในพระรำชบญัญติัน้ี จึงจะสำมำรถยืน่ค  ำร้องเพื่อด ำเนินกำรขอรับขอ้มูลดงักล่ำวได ้กล่ำวคือ71 

    1) เก่ียวกบัควำมมัน่คงของชำติ 

    2) เก่ียวกบัอำชญำกรรม 

  3) เก่ียวกบัควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจท่ีอำจกระทบต่อควำมมัน่คงของชำติ 

  4) เก่ียวกบัควำมปลอดภยัสำธำรณะ 

  5) เ ก่ียวกับกำรป้องกันหรือหลีกเล่ียงกำรกระท ำต่อสุขภำพหรือ

สุขภำพจิตของบุคคลจนเป็นเหตุใหไ้ดรั้บอนัตรำยต่อร่ำงกำยหรือชีวติ 

    6) เก่ียวกบักำรช่วยเหลือดำ้นกำรสืบสวนคดีอำญำ 

  7) เก่ียวกบักำรสืบสวนหำเบำะแสในกรณีท่ีบุคคลใดถึงแก่ควำมตำยโดย

ไม่อำจหำขอ้เทจ็จริงเพื่อทรำบถึงมูลเหตุกำรตำยดงักล่ำวได ้

 

   2. กำรยืน่ค ำร้องเพื่อด ำเนินกำรขอรับขอ้มูล ดงัน้ี 

          1) จัดท ำค ำ ร้อง เพื่อ เสนออนุมัติให้ด ำ เ นินกำรขอรับข้อมูลจำก                    

ผูใ้ห้บริกำรต่อคณะกรรมกำรสืบสวนตำมพระรำชบญัญติัฉบบัน้ี โดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำน 

Single Point of Contact ก่อนเสนอเพื่อพิจำรณำอนุมติั72 

           2) กำรจัดท ำค ำร้อง กฎหมำยก ำหนดให้หน่วยงำนผู ้มีอ  ำนำจตำม

พระรำชบญัญติัน้ี ตอ้งอธิบำยถึงเหตุแห่งกำรร้องขอซ่ึงสัมพนัธ์กบัเหตุท่ีระบุไวใ้นพระรำชบญัญติัฉบบัน้ี 

ประเภทขอ้มูลกำรส่ือสำร ช่ือบุคคล หรือหน่วยงำนท่ีประสงคย์ื่นค ำร้อง อธิบำยถึงควำมสัมพนัธ์ของขอ้มูล

ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรสืบสวน เหยื่ออำชญำกรรม พยำนในคดี จ ำเลยในคดี ผูเ้สียหำยในคดี ระบุ

                                                           

 70 Section 261 of Investigatory Powers Act 2016. 
 71 Section 61 (7) of Investigatory Powers Act 2016. 
 72 Communications Data Draft Code of Practice, Ibid., p. 29 - 33. 
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หน่วยงำนผูใ้ห้บริกำรท่ีประสงคจ์ะร้องขอให้ด ำเนินกำร ระยะเวลำท่ีประสงคจ์ะด ำเนินกำร และอธิบำยถึง

ควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรดงักล่ำว73  

          ทั้งน้ี ค  ำร้องดงักล่ำวตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำน Single Point 

of Contact ก่อนจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรเสนอเพื่อขออนุมติัได ้เวน้แต่เขำ้กรณียกเวน้ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด

สำมำรถเสนอต่อคณะกรรมกำรไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบก่อน 

          3)  หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำไดด้ ำเนินกำรตำมขั้นตอนท่ีกฎหมำย

ระบุไวค้รบถ้วนแล้ว คณะกรรมกำรจะมีค ำสั่งให้สำมำรถด ำเนินกำรเขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำวโดยสำมำรถ

ด ำเนินกำรยืน่ค  ำร้องไปยงัผูใ้หบ้ริกำรกำรติดต่อส่ือสำรนั้นได ้

   3. ระยะเวลำกำรขอรับขอ้มูลติดต่อส่ือสำร ภำยหลงัจำกไดรั้บกำรอนุมติัแล้วนั้น    

ผูไ้ด้รับอนุญำตต้องด ำเนินกำรขอรับข้อมูลกำรติดต่อส่ือสำร หรือด ำเนินกำรใดๆเพื่อเข้ำถึงข้อมูลกำร

ติดต่อส่ือสำรดงักล่ำวภำยในระยะเวลำ 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติั74 อยำ่งไรก็ตำม ผูไ้ดรั้บอนุมติัอำจ

ยืน่ค  ำร้องเพื่อขอขยำยระยะเวลำกำรใชอ้  ำนำจดงักล่ำวไดก่้อนส้ินระยะเวลำตำมท่ีไดรั้บอนุมติั75 

   4. ทั้งน้ีผูใ้ห้บริกำรโทรคมนำคมซ่ึงมีขอ้มูลกำรติดต่อส่ือสำรอยู่นั้น ตอ้งปฏิบติั

ตำมขอ้เรียกร้องใหด้ ำเนินกำรตรวจสอบตำมท่ีหน่วยงำนรัฐผูมี้อ  ำนำจไดด้ ำเนินกำรแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริกำรทรำบ 

อนัอยูใ่นบงัคบัมำตรำ 66 ของพระรำชบญัญติัฉบบัน้ี และถือเป็นหนำ้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตำมค ำร้องดงักล่ำวดว้ย 

  ทั้งน้ี รัฐมนตรี (Secretary of State) มีอ ำนำจตำมมำตรำ 80 แห่งพระรำชบญัญติัน้ี ในกำร

ร้องขอให้ผูใ้ห้บริกำรตอ้งจดัเก็บขอ้มูลติอต่อส่ือสำรตำมวตัถุประสงคภ์ำยใตก้ฎหมำยในระยะเวลำสูงสุด 

12 เดือน76 ซ่ึงประเด็นน้ียงัมีควำมไม่สมบูรณ์ในกำรบงัคบัใช้อยู่ เน่ืองจำกเป็นกรณีขดัต่อหลกักำรตรำ

กฎหมำยของสหภำพยโุรปท่ีสหรำชอำณำจกัรยงัตอ้งปฏิบติัตำม ผูว้จิยัไดอ้ธิบำยควำมเห็นในประเด็นน้ีของ

ศำลแห่งสหภำพยโุรปไวใ้นบทท่ี 5 

 

 

 

                                                           

 73 Communications Data Draft Code of Practice, Ibid., p. 33 – 36. 
 74 Section 65 of Investigatory Powers Act 2016. 
 75 Communications Data Draft Code of Practice, Ibid., p. 48. 
 76 Communications Data Draft Code of Practice, Ibid., p. 94 – 96. 
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  4.2.8 ผลของการกระท าการดักข้อมูลติดต่อส่ือสารหรือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลโดยมิชอบ 

  พระรำชบญัญติัฉบบัน้ี ก ำหนดอ ำนำจ หนำ้ท่ี วิธีกำรในกำรด ำเนินกำรเพื่อกระท ำกำรดกั

ขอ้มูล ติดต่อส่ือสำร หรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลติดต่อส่ือสำรอยำ่งเคร่งครัด ตั้งแต่กำรก ำหนดตวับุคคลผูมี้อ  ำนำจท่ี

จะกระท ำได้ เง่ือนไขในกำรออกหมำยเพื่อดักข้อมูลติดต่อส่ือสำร หรือกำรร้องขอเพื่อเข้ำถึงข้อมูล

ติดต่อส่ือสำร ท่ีต้องด ำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัติน้ี ซ่ึงหำกไม่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังกล่ำว

คณะกรรมกำรตำมพระรำชบญัญติัน้ี หรือรัฐมนตรีผูรั้บมอบอ ำนำจ หรือศำลแลว้แต่กรณี มีอ ำนำจสั่งระงบั

หรือยกเลิกกิจกรรมดงักล่ำวไดท้นัที 

  อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกเง่ือนไขดังท่ีกล่ำวมำแล้วนั้ น ในกรณีท่ีมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ      

เพื่อดกัขอ้มูลติดต่อส่ือสำรหรือกระท ำให้ไดม้ำซ่ึงขอ้มูลติดต่อส่ือสำรโดยไม่ปฏิบติัตำมขั้นตอนดงักล่ำว 

หรือในกรณีจงใจไม่ปฏิบติัตำมขั้นตอนดงักล่ำว พระรำชบญัญติัอ ำนำจสอบสวน ค.ศ. 2016 ก ำหนดให้กำร

กระท ำอนัฝ่ำฝืนดงักล่ำวถือเป็นควำมผิดตำมพระรำชบญัญติัฉบบัน้ี และผูก้ระท ำกำรฝ่ำฝืนอำจตอ้งรับโทษ

ตำมแต่กรณี 

 

   1. ผลของกำรกระท ำกำรดกัขอ้มูลติดต่อส่ือสำรโดยมิชอบ77 

   กำรด ำเนินกำรดักข้อมูลติดต่อส่ือสำรย่อมกระท ำกำรโดยชอบด้วยกฎหมำย

เฉพำะกำรกระท ำภำยใตบ้งัคบัมำตรำ 6 ของพระรำชบญัญติัน้ีเท่ำนั้น ซ่ึงรวมถึงกำรกระท ำภำยใตค้วำม

ยนิยอมของผูถู้กดกัขอ้มูลดงักล่ำวตำมำตรำ 44 ถึง มำตรำ 52 ดว้ย 

   หำกปรำกฏว่ำบุคคลใดเจตนำกระท ำกำรดกัขอ้มูลติดต่อส่ือสำรโดยมิชอบใน 

สหรำชอำณำจกัร หำกปรำกฎวำ่ขอ้มูลดงักล่ำวไดส่้งผำ่นหน่วยงำนโทรคมนำคมทั้งของรัฐและเอกชนโดย

ไม่อยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของพระรำชบญัญติัน้ี ยอ่มถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดอำญำตำมมำตรำ 3 (1) อยำ่งไรก็

ตำม กำรกระท ำโดยไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญติัน้ีไม่ถือวำ่เป็นควำมผิดอำญำเฉพำะ เม่ือเป็นกำร

กระท ำท่ีไดรั้บอนุญำต หรือยนิยอม เพื่อควบคุมและจดักำรขอ้มูลของเอกชนซ่ึงหมำยถึงผูมี้หนำ้ท่ีในบริษทั

ของหน่วยงำนขอ้มูลติดต่อส่ือสำรของเอกชนเองตำมำตรำ 3 (2) 

   ทั้งน้ี ผูก้ระท ำควำมผิดอำญำ ยอ่มมีโทษจ ำคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับอยำ่งไม่จ  ำกดั

จ ำนวน (ตำมดุลยพินิจของศำล) 

                                                           

 77 Interception of Communications Draft Code of Practice, p. 15 – 16. 
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   นอกจำกน้ี  ควำมผิดอำญำจำกกำรด ำ เ นินกำรดักข้อมูลโดย มิชอบแล้ว 

พระรำชบญัญติัน้ีก ำหนดให้คณะกรรมกำรสืบสวนตำมพระรำชบญัญติัฉบบัน้ีมีอ ำนำจก ำหนดโทษปรับ

ทำงแพ่งสูงสุด 50,000 ปอนด์ ตำมำตรำ 7  ซ่ึงควำมผิดในส่วนน้ีย่อมมีควำมผิดหำกผูก้ระท ำกำรฝ่ำฝืน 

กระท ำกำรให้ปรำกฏว่ำ 1. ผูก้ระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 3 กระท ำควำมผิดโดยไม่มีเจตนำท่ีจะท ำกำรดกั

ขอ้มูลติดต่อส่ือสำรดงักล่ำว 2. ผูก้ระท ำกระท ำกำรดกัขอ้มูลติอต่อส่ือสำรโดยไม่มีอ ำนำจภำยในสหรำช

อำณำจกัร 3. กำรติดต่อส่ือสำรนั้นถูกดกัขอ้มูลติดต่อส่ือสำรซ่ึงส่งผ่ำนระบบโทรคมนำคมของรัฐ และ       

4. ในขณะกระท ำกำรดกัขอ้มูลติดต่อส่ือสำร ผูก้ระท ำมิไดอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพยำยำมด ำเนินกำรขอออกหมำย

เพื่อด ำเนินกำรดกัขอ้มูลติดต่อส่ือสำรดงักล่ำว 

 

    2. ผลของกำรกระท ำใหไ้ดม้ำซ่ึงขอ้มูลติดต่อส่ือสำรโดยมิชอบ78 

   กำรกระท ำผิดในประเด็นเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลติดต่อส่ือสำรโดยมิชอบตำม

พระรำชบญัญติัฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ กล่ำวคือ กำรเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลติดต่อส่ือสำรกนัโดย

มิชอบ79 และกำรเปิดเผยขอ้มูลจำกกำรเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลติดต่อส่ือสำรโดยมิชอบ80 

 

    1) กำรเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลติดต่อส่ือสำรกนัโดยมิชอบ 

    หำกปรำกฏแก่กรณีวำ่เจำ้หนำ้ท่ีรัฐ หรือหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรโดย

รู้ถึงขอ้เท็จจริง หรือโดยประมำทเลินเล่อต่อกำรเขำ้ถึง หรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลติดต่อส่ือสำรกนัจำกผูใ้ห้บริกำร

โทรคมนำคม หรือผูใ้ห้บริกำรไปรษณียโ์ดยไม่มีอ ำนำจ บุคคลดงักล่ำวมีควำมผิดและตอ้งระวำงโทษตำม

พระรำชบญัญติัน้ี กล่ำวคือ โทษจ ำคุกสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน หรือปรับไม่เกินกวำ่โทษสูงสุดตำมกฎหมำย 

หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ  

    เวน้แต่สำมำรถพิสูจน์ไดถึ้งกำรกระท ำดงักล่ำววำ่ไดด้ ำเนินกำรโดยรู้ถึง

ขอ้เทจ็จริงอยำ่งสุจริตวำ่ไดก้ระท ำไปโดยมีอ ำนำจตำมกฎหมำย81 

 

                                                           

 78 Communications Data Draft Code of Practice, Ibid., p. 48. 
 79 Section 11 of Investigatory Powers Act 2016. 
 80 Section 82 of Investigatory Powers Act 2016. 
 81 Interception of Communications Draft Code of Practice, p. 90 – 91. 
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    2) กำรเปิดเผยขอ้มูลจำกกำรเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลติดต่อส่ือสำรโดยมิ

ชอบ 

     กำรกระท ำควำมผิดในส่วนน้ี มุ่งบงัคบัใช้กบัผูใ้ห้บริกำรโทรคมนำคม 

รวมถึงลูกจำ้งของผูใ้ห้บริกำรดงักล่ำว หำกกระท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลโดยปรำศจำกเหตุผลอนัสมควรโดยไม่

มีอ ำนำจตำมพระรำชบญัญติัฉบบัน้ีให้แก่บุคคลใด ผูใ้หบ้ริกำรหรือบุคคลผูก้ระท ำกำรฝ่ำฝืนตอ้งระวำงโทษ

ตำมพระรำชบญัญติัน้ี กล่ำวคือ โทษจ ำคุกสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน หรือ ปรับไม่เกินกว่ำโทษสูงสุดตำม

กฎหมำย หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ82 

 

  4.2.9 การเกบ็รักษาข้อมูล 

  จำกกำรศึกษำกำรเก็บรักษำขอ้มูลจำกกำรไดข้อ้มูลติดต่อส่ือสำรไม่วำ่โดยวิธีกำรดกัขอ้มูล

ติดต่อส่ือสำร หรือกำรเขำ้ถึง หรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลกำรติดต่อส่ือสำรนั้น พระรำชบญัญติัฉบบัน้ีไม่ไดก้ล่ำวไว้

โดยเฉพำะถึงวิธีกำรและขั้นตอนเง่ือนไขใด ๆ ในกำรจดัเก็บขอ้มูลกำรติดต่อส่ือสำรซ่ึงไดรั้บมำโดยอ ำนำจ

ตำมพระรำชบญัญติัฉบบัน้ี 

  อย่ำงไรก็ตำม แมพ้ระรำชบญัญติัฉบบัน้ี จะไม่ได้กล่ำวถึงกำรจดัเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นกำร

เฉพำะแต่ไดว้ำงหลกักำรส ำคญัในประเด็นขอ้มูลกำรติดต่อส่ือสำรท่ีไดรั้บมำนั้นตอ้งอยูใ่นบงัคบัมำตรำ 2 

ของพระรำชบญัญติัในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กล่ำวคือกำรบงัคบัใด ๆ หรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลใด ๆ ตอ้ง

ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อควำมเป็นส่วนตวัของบุคคลเกินควร 

  นอกจำกน้ี พระรำชบญัญติัน้ีได้วำงขอ้ก ำหนดส ำคญัในกำรคุม้ครองกำรใช้ขอ้มูลท่ีได้

รับมำจำกกำรดกัขอ้มูลกำรติดต่อส่ือสำร หรือกำรเขำ้ถึง หรือไดรั้บขอ้มูลจำกผูใ้ห้บริกำรโทรคมนำคม โดย

ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน (Safeguards)83 โดยก ำหนดว่ำบรรดำข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งเอกสำรต้นฉบบั ส ำเนำ

เอกสำรขอ้มูลท่ีไดรั้บมำโดยชอบดว้ยกฎหมำยตำมพระรำชบญัญติัน้ีตอ้งด ำเนินกำรเพื่อควำมปลอดภยัใน

กำรใช้ขอ้มูลตำมท่ีรัฐมนตรี (Secretary of State) ก ำหนดให้กระท ำทั้งกระบวนกำรป้องกนันั้นจ ำเป็นตอ้ง

ส่งรำยงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้หรือน ำเข้ำมูลไปใช้หรือส่งต่อให้คณะกรรมกำรสืบสวนตำม

พระรำชบญัญติัน้ีดว้ย เพื่อเป็นกำรป้องกนัมิใหมี้กำรน ำขอ้มูลท่ีไดรั้บมำไปใชใ้นทำงท่ีมิชอบ84 

                                                           

 82 Interception of Communications Draft Code of Practice, p. 91 – 92. 
 83 Interception of Communications Draft Code of Practice, p. 91. 
 84 Communications Data Draft Code of Practice, Ibid., p. 83 – 84. 
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  กระบวนกำรใชข้อ้มูลกำรติดต่อส่ือสำรตำมอ ำนำจของพระรำชบญัญติัฉบบัน้ี ก ำหนดว่ำ

ตอ้งใชอ้ยำ่งระมดัระวงัโดยให้ด ำเนินกำรเท่ำท่ีจ  ำเป็น (Need to know) เท่ำนั้น นอกจำกน้ี กำรเขำ้ถึงขอ้มูล

ตำมพระรำชบญัญติัน้ีก ำหนดอยำ่งเคร่งครัดให้บุคคลผูท่ี้สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดมี้จ ำนวนเท่ำท่ีจ  ำเป็นเพื่อ

เป็นกำรป้องกนักำรร่ัวไหลของขอ้มูลดงักล่ำว 
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ข้อสังเกตของศาลยุโรปต่อประเด็นกฎหมาย 

The Investigatory Powers Act 2016 ของสหราชอาณาจักร85 

 

 ในปัจจุบนัน้ีส่ิงส ำคญัท่ีน ำไปสู่บริบทของขอ้มูลในกำรส่ือสำรส ำหรับกำรป้องกนัและตรวจสอบ

ควำมผิดอำญำ ซ่ึงด ำเนินกำรโดยกองบงัคบัคดีอำชญำกรรมและถูกน ำมำใช้ในกำรตรวจสอบกำรต่อตำ้น

กำรก่อกำรร้ำยในช่วงทศวรรษท่ีผำ่นมำ โดยเจำ้หนำ้ท่ีสำมำรถใชอ้ ำนำจในวตัถุประสงคท่ี์แตกต่ำงกนั  

  สืบเน่ืองจำกกำรพิจำรณำคดีโดยศำลยุติธรรมแห่งสหภำพยุโรป (CJEU) ในปี ค.ศ. 2014 โดยมีกำร

พิจำรณำคดีเลขท่ี C-293/12 และ 594/12 รัฐสภำแห่งสหรำชอำณำจกัรได้วำงหลกักฎหมำยส ำหรับกำร

ส่ือสำรภำยในประเทศดว้ยกำรเก็บรักษำขอ้มูลและตรวจสอบขอ้เท็จจริงในปี 2014 และมีกำรระบุขอ้มูล

ผ่ำนกำรตรำพระรำชบัญญัติน้ีให้แก่รัฐมนตรี (Secretary of State) โดยมีวตัถุประสงค์คือผูใ้ห้บริกำร

โทรคมนำคมและผูใ้หบ้ริกำรไปรษณียต์อ้งเก็บรักษำขอ้มูลกำรส่ือสำรสูงสุด 12 เดือน หรือตำมท่ีก ำหนดไว้

ในพระรำชบญัญติั 

  กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยถูกน ำมำใช้ในปี ค.ศ. 2014 สืบเน่ืองมำจำก DRIPA ไม่มีควำม

สอดคล้องกับกฎหมำยแห่งสหภำพยุโรป โดยมีกำรกล่ำวอ้ำงถึง CJEU เพื่อช้ีแจ้งสถำนะกฎหมำยของ

สหภำพยุโรปโดยยื่นค ำพิพำกษำเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม ค.ศ. 2016 ในกรณีมีกำรเขำ้ร่วม C-203/15 และ C-

698/15 ซ่ึงมีกำรก ำหนดในเง่ือนไขต่ำง ๆ เพื่อให้กำรเก็บขอ้มูลเป็นไปตำมกฎหมำยของสหภำพยุโรป จำก

กำรพิจำรณำคดีโดย CJEU เสร็จส้ิน รัฐบำลสหรำชอำณำจกัรยอมด ำเนินกำรภำยในประเทศ แต่อย่ำงไรก็

ตำม ยงัมีเง่ือนไขบำงส่วนของ IPA ท่ียงัไม่สอดคล้องกับกฎหมำยแห่งสหภำพยุโรป ฉะนั้น กำรไม่มี

ขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรขออนุญำตกำรเขำ้ถึงขอ้มูลซ่ึงถูกเก็บรักษำอย่ำงเป็นกำรเฉพำะ และวตัถุประสงค์

ส ำหรับกำรเก็บขอ้มูลโดยไม่จ  ำกดัระยะเวลำกำรเขำ้ถึงขอ้มูลอำชญำกรรมท่ีร้ำยแรง และกำรก ำหนดกรอบ

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มูลตำม IPA ท่ีมีระยะเวลำยำวนำนเกินควร 

                                                           
85 Investigatory Powers Act 2016 , Consultation on the Government’ s proposed response to the 

ruling of the Court of Justice of the European Union on 21  December 2016  regarding the retention of 
communications data, (November 2017), <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads 
/system/uploads/attachment_data/file/663668/November_2017_IPA_Consultation_-_consultation_docu 
ment.pdf> Accessed 28 October 2018. 
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 จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น รัฐสภำจึงสมควรพิจำรณำว่ำกำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำยเพื่อ

ด ำเนินกำรตำมค ำตดัสินจำก CJEU แมโ้ดยหลกัแลว้รัฐสมำชิกแห่งสหภำพยโุรปมีสิทธิท่ีจะก ำหนดขอบเขต

ของกฎหมำยโดยก ำหนดสิทธิควำมเป็นส่วนตวัและควำมมัน่คงของประชำชนซ่ึงตอ้งไดรั้บควำมคุม้ครอง

อยำ่งเหมำะสมก็ตำม แต่ภำยใตก้รอบควำมตกลงของสหภำพยุโรปจ ำเป็นท่ีรัฐสมำชิกตอ้งด ำเนินกำรตำม

กรอบดงักล่ำวดว้ย 

  เม่ือพิจำรณำถึงกฎระเบียบโดยเฉพำะควำมมัน่คงของชำติซ่ึงอยูน่อกขอบเขตกฎหมำยแห่งสหภำพ

ยโุรปแลว้นั้น ผูว้จิยัพบวำ่มีบำงกฎระเบียบซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตขอ้ก ำหนดในกำรตดัสินของ CJU ซ่ึงเป็น

ผลสะทอ้นโดยตรงจำกขอ้ 4 (2) แห่งสนธิสัญญำสหภำพยโุรป 

  “สหภำพจะตอ้งเคำรพควำมเท่ำเทียมของรัฐสมำชิกก่อนสนธิสัญญำและเอกลกัษณ์ของชำติซ่ึงมีอยู่

ในโครงสร้ำงขั้นพื้นฐำนทำงกำรเมืองและรัฐธรรมนูญรวมถึงกำรปกครองตนเองในระดบัทอ้งถ่ินและ

ระดบัภูมิภำค อนัให้ควำมเคำรพต่อหน้ำท่ีส ำคญัของรัฐ รวมถึงกำรรักษำควำมสมบูรณ์ของอำณำเขตของ

ประเทศ กำรรักษำกฎหมำย และระเบียบข้อบงัคบัและกำรรักษำควำมมัน่คงแห่งชำติ ซ่ึงควำมมัน่คง

แห่งชำติยงัคงเป็นควำมรับผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวของรัฐสมำชิกแต่ละประเทศ” 

 จำกกำรตดัสินคดีร่วมแห่ง CJEU ระหวำ่ง C-203/15 และ C-698/15 เน่ืองดว้ยกฎหมำยแห่งสหภำพ

ยุโรปไม่ได้ท ำกำรอนุญำตให้มีกำรออกกฎหมำยเฉพำะภำยในรัฐสมำชิกในกำรให้เก็บรักษำขอ้มูลกำร

ส่ือสำรโดยทั่วไปและโดยอ้อม เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรต่อสู้กับอำชญำกรรม ทั้ งน้ี กำรตั้ งเง่ือนไข

กฎระเบียบดงักล่ำว จ ำเป็นตอ้งอยู่ภำยใตก้ำรอนุญำตและเห็นชอบต่อ CJEU เพื่อควำมสอดคลอ้งต่อกำร

ปรับใช้กฎหมำยและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั อย่ำงไรก็ตำม กำรตดัสินคดีดงักล่ำวน ำมำสู่ขอ้ควำมจริง

ท่ีสหรำชอำณำจกัรตอ้งวำงมำตรกำรเพิ่มเติม หรือแกไ้ขกฎหมำย เพื่อให้สำมำรถใช้งำนไดจ้ริงก่อนกำร

เขำ้ถึงขอ้มูลกำรส่ือสำรซ่ึงถูกจดัเก็บ รวมถึงขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรอนุมติัจำกศำล หรือผูดู้แลระบบอิสระซ่ึง

ถือวำ่เป็นขั้นตอนส ำคญัในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งกำรโดยไดรั้บกำรอนุญำตท่ีถูกตอ้ง 



บทที ่6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 

 บทบำทส ำคญัของกำรให้อ ำนำจรัฐเพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลของบุคคลท่ีมีกำรติดต่อส่ือสำรกนั ซ่ึงเกิดจำก

ควำมสัมพนัธ์โดยตรงในกำรบริหำรจดักำรของรัฐหรือประเทศนั้น ๆ ดว้ยควำมจ ำเป็นเพื่อป้องกนัภยัอนั

อำจเกิดข้ึนแก่รัฐในดำ้นต่ำง ๆ ได ้โดยเฉพำะกำรเขำ้ถึงขอ้มูลของบุคคลท่ีส่ือสำรกนัโดยหน่วยงำนข่ำว

กรองแห่งชำติและกำรรักษำควำมปลอดภยัของสำธำรณะ 

 ในแต่ละประเทศนั้นมีกฎหมำยและขอ้ก ำหนดในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรท่ีแตกต่ำงกนั 

อย่ำงไรก็ตำม สภำวะวิกฤติในกำรจดักำรแก้ไขปัญหำกำรเข้ำถึงข้อมูลท่ีบุคคลส่ือสำรกันโดยมิชอบ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนโยบำยกำรรักษำควำมเป็นส่วนตวัและควำมมัน่คงของชำติยงัเป็นเร่ืองท่ีมีขอ้ถกเถียง

พอควร ซ่ึงกำรใหอ้ ำนำจรัฐในกำรกระท ำกำรดงักล่ำวไดน้ั้นอำจหมำยถึงกำรให้รัฐสำมำรถกระท ำกำรรุกล ้ำ

ขอ้มูลของประชำชนเกินควรได ้ดงันั้นกำรหำแนวทำงแกไ้ขดว้ยกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อบงัคบัใชก้ฎหมำย

คุม้ครองขอ้มูลของประชำชน หรือกำรวำงแนวทำงหรือมำตรกำรใด ๆ เพื่อใหก้ำรเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูล

ท่ีติดต่อส่ือสำรถึงกนัสำมำรถควบคุมและจ ำกดักำรเขำ้ถึงได ้ 

 ท่ีผำ่นมำภำยใตก้ฎหมำยของประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบประชำธิปไตยบำงประเทศยอมให้รัฐ

สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัได ้และเน่ืองจำกกำรให้อ ำนำจรัฐในลกัษณะน้ีแมเ้ป็นกำรละเมิด

สิทธิส่วนบุคคลของประชำชน แต่หำกปรำกฎว่ำกระท ำไปเพื่อป้องกนัและป้องปรำมเพื่อควำมปลอดภยั

ของประชำชนแลว้กำรใช้อ ำนำจดงักล่ำวย่อมสำมำรถกระท ำได ้ทั้งน้ี ภำยใตข้อ้ก ำหนดกฎหมำยท่ีนำนำ

ประเทศ รวมทั้งสหรำชอำณำจกัรจ ำเป็นตอ้งก ำหนดหลกัเกณฑ์อยำ่งเคร่งครัดและชดัเจน 

 กฎหมำยของสหรำชอำณำจกัร ตำมท่ีผูว้จิยัมุ่งศึกษำอยูใ่น 2 ประเด็น ประกอบไปดว้ย 1. อ ำนำจใน

กำรตรวจสอบ ตรวจตรำ หรือสอดแนมขอ้มูลท่ีบุคคลไดมี้กำรส่ือสำรกนั (Surveillance)  และ 2. อ ำนำจใน

เขำ้ถึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนัตำมกฎหมำยกำรสืบสวนเพื่อกำรเขำ้ถึงซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนั 

(The Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA) และ The Investigatory Powers Act 2016 (IPA)) 

ซ่ึงไดแ้สดงเหตุผล ควำมจ ำเป็น และมำตรกำรทำงกฎหมำยในเบ้ืองตน้ในกำรใชอ้  ำนำจของรัฐเพื่อกระท ำ

กำรดงักล่ำว 
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 ลกัษณะของอ ำนำจภำยใต้กฎหมำยของสหรำชอำณำจกัรท่ีก ำหนดให้อ ำนำจรัฐสำมำรถเข้ำถึง

ขอ้มูล หรือได้มำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรถึงกนั ได้สร้ำงเง่ือนไขและกลไกท่ีส ำคญัเป็นลกัษณะอ ำนำจ

เบด็เสร็จในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยเพื่อกำรเขำ้ถึงขอ้มูลติดต่อส่ือสำรระหวำ่งบุคคล โดยก ำหนดหน่วยงำนรัฐ

หรือเจำ้หน้ำท่ีรัฐหำกประสงค์จะด ำเนินกำรใด ๆ  เพื่อให้ได้ขอ้มูลกำรติดต่อส่ือสำรนั้นตอ้งด ำเนินกำร

ภำยใตก้ฎหมำยฉบบัเดียวกนั กล่ำวคือพระรำชบญัญติัอ ำนำจสืบสวน ค.ศ. 2016 (Investigatory Powers Act 

2016) ซ่ึงภำยใตพ้ระรำชบญัญติัดงักล่ำวถือไดว้่ำสหรำชอำณำจกัรไดก้ ำหนดเง่ือนไขและวิธีกำรในแต่ละ

ขั้นตอนอยำ่งชดัเจน ไม่วำ่จะเป็นอ ำนำจในกำรดกัขอ้มูลกำรติดต่อส่ือสำร (Interception) อ ำนำจในกำรขอ

ขอ้มูลกำรติดต่อส่ือสำรจำกผูใ้ห้บริกำร (Authorization to obtain Communication Data) อ ำนำจในกำรให้

ผูใ้หบ้ริกำรตอ้งกระท ำกำรจดัเก็บขอ้มูลกำรติดต่อส่ือสำร (Power of Data Retention)  

 นอกจำกน้ี กระบวนกำรและขั้นตอนต่ำง ๆ ถูกก ำหนดให้อยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไข Double Lock System 

เพื่อให้กำรกระท ำต่ำง ๆ อยูใ่นควำมรับผิดชอบและสำมำรถตรวจสอบ หรือยบัย ั้งกำรกระท ำท่ีไม่ชอบได ้   

ทั้งเง่ือนไขในกำรควบคุมโดยรัฐมนตรี (Secretary of State) กำรควบคุมโดยศำล (Judicial Commissioners) 

อ ำนำจในกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำน Single Point of Contact และทำ้ยท่ีสุดกระบวนทุกขั้นตอนดงักล่ำว

จ ำเป็นตอ้งอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมโดยคณะกรรมกำรสืบสวนตำมพระรำชบญัญติัดว้ย 

 ในส่วนประเด็นของกำรกระท ำต่อข้อมูลกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงบุคคลโดยมิชอบนั้ น 

พระรำชบญัญติัอ ำนำจสืบสวนไดก้ ำหนดให้ถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดทั้งควำมผิดอำญำ ควำมผิดทำงแพง่ 

และรวมถึงมีกำรก ำหนดควำมผดิในลกัษณะ Monetary Penalties ซ่ึงเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรสืบสวน

ตำมพระรำชบญัญติัน้ีเป็นกำรเฉพำะ 

 จำกกำรศึกษำของผูว้ิจยัพบว่ำ กำรตรำพระรำชบญัญติัอ ำนำจสืบสวน ค.ศ. 2016 (Investigatory 

Powers Act 2016) ของสหรำชอำณำจกัร เป็นกำรสร้ำงกลไกในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยท่ีมีควำมสมบูรณ์ 

และไม่ก่อให้เกิดควำมสับสนในกำรปฏิบติัระหวำ่งหน่วยงำนซ่ึงอำจอำ้งกำรใชอ้  ำนำจแตกต่ำงกนั ให้ตอ้ง

ถูกบงัคบัภำยใตก้ฎหมำยฉบบัเดียวกนั ซ่ึงท ำให้กำรด ำเนินกำรตั้งแต่กำรอนุมติัให้มีอ ำนำจกระท ำกำรเพื่อ

เขำ้ถึงขอ้มูล กำรตรวจสอบ กำรระงบั หรือกำรป้องกนักำรกระท ำโดยมิชอบ สำมำรถควบคุมได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม พระรำชบญัญติัน้ีปัจจุบนั (ค.ศ.2018) อยู่ในระหว่ำงพิจำรณำปรับปรุงแกไ้ข

และขั้นตอนกำรประเมินประสิทธิภำพของกฎหมำย ซ่ึงอำจมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงในสำระส ำคญัในบำง

ประเด็นได ้
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6.2 ข้อเสนอแนะ 

 แมป้รำกฎวำ่ปัจจุบนั ประเทศไทยไดมี้กำรตรำกฎหมำยเก่ียวกบักำรให้อ ำนำจหน่วยงำนของรัฐ

ในกำรเขำ้ถึงหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสำรกนั แต่เม่ือพิจำรณำแลว้พบวำ่ประเทศไทยตรำกฎหมำยใน

ลกัษณะดงักล่ำวหลำยฉบบัตำมแต่หน่วยงำนต่ำง ๆ อำทิ กำรก ำหนดใน มำตรำ 25 แห่งพระรำชบญัญติักำร

สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มำตรำ 14 จตัวำ แห่งพระรำชบญัญติัป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติดให้

โทษ พ.ศ. 2519 มำตรำ 46 แห่งพระรำชบญัญติักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 

18 แห่งพระรำชบญัญติัว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ มำตรำ 30 แห่ง

พระรำชบญัญติัป้องกนัและปรำบปรำมกำรคำ้มนุษย ์พ.ศ. 2551 เป็นตน้ ซ่ึงตำมท่ียกตวัอยำ่งมำขำ้งตน้นั้น 

จำกกำรศึกษำพบวำ่แมมี้ลกัษณะเป็นกำรให้อ ำนำจรัฐในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลหรือไดม้ำซ่ึงขอ้มูลติดต่อส่ือสำร 

แต่ก็มีลักษณะไม่ครอบคลุมในทุกกรณี นอกจำกน้ีเม่ือได้ศึกษำแล้วพบว่ำมีลักษณะกระจัดกระจำย 

หลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยฉบบัต่ำง ๆ มีควำมแตกต่ำงกนั บำงฉบบัให้อ ำนำจเฉพำะกำรขอขอ้มูล

จำกผูใ้ห้บริกำร บำงฉบบัสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยตรง ประกำรส ำคญัคือกฎหมำยแต่ละฉบบัให้อ ำนำจ

ตำมแต่เฉพำะวตัถุประสงค์ของกฎหมำยฉบบันั้น ๆ เป็นส ำคญั ซ่ึงแตกต่ำงจำกกรณีศึกษำกฎหมำยของ 

สหรำชอำณำจกัร ท่ีบญัญติักฎหมำยฉบบัเดียวเป็นกฎหมำยแผนแม่บทในกำรกระท ำเพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลหรือ

ใหไ้ดม้ำซ่ึงขอ้มูลของบุคคลท่ีส่ือสำรถึงกนั ก่อใหเ้กิดหลกัปฏิบติัในแนวทำงเดียวกนัและสำมำรถเช่ือมโยง

ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำยใต้กฎหมำยฉบับเดียวกัน เพื่อว ัตถุประสงค์ป้องกันหรือป้องปรำม

อำชญำกรรมร้ำยแรง ควำมมัน่คงของชำติ และควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ 

 ทั้งน้ี กำรตรำกฎหมำยในลกัษณะน้ีจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีต้องค ำนึงถึงหลกัปฏิบติัท่ีอำจเกิดข้ึนได้ 

เพรำะโดยเน้ือแทแ้ลว้กำรปฏิบติังำนระหว่ำงหน่วยงำนรัฐจ ำเป็นตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกนั และยอ่มมีควำม

จ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มูลระหวำ่งกนัในบำงกรณี ทั้งเง่ือนไขในกฎหมำยบำงฉบบัไม่มีควำมชดัเจนเพียงพอท่ีจะ

ถือปฏิบติัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ อำทิ กฎหมำยบำงฉบบักำรก ำหนดช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรท่ีก ำหนดไว้

บำงประเภทเท่ำนั้น ท่ีเป็นช่องทำงในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยได้ รวมถึงกำร

ก ำหนดไวเ้ฉพำะช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ไม่ก ำหนดช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีอำจมีข้ึนได้

ในอนำคต และโดยประกำรส ำคญัผูว้จิยัเห็นวำ่กำรก ำหนดกฎหมำยท่ีใหห้น่วยงำนท่ีแตกต่ำงกนัด ำเนินกำร

ภำยใตก้ฎหมำยท่ีแตกต่ำงกนันั้น ย่อมส่งผลให้กระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง หรือกำรด ำเนินกำร

เพื่อป้องกนักำรกระท ำโดยมิชอบ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 ฉะนั้น จำกกำรศึกษำของผูว้ิจยัต่อกฎหมำยของสหรำชอำณำจกัรแล้วนั้น ผูว้ิจยัมีควำมเห็นว่ำ

กฎหมำยของสหรำชอำณำจกัรน่ำจะสำมำรถน ำมำเป็นแบบอยำ่งในกำรร่ำงกฎหมำยเพื่อให้ประเทศไทยมี
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กฎหมำยเก่ียวกบักำรเขำ้ถึงหรือได้มำซ่ึงขอ้มูลท่ีติดต่อส่ือสำรกนั โดยสร้ำงกลไกเป็นลกัษณะกฎหมำย

แม่บทท่ีก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ตอ้งด ำเนินกำรภำยใตก้ฎหมำยฉบบัเดียวกนั ทั้งในประเด็นวิธีกำร

ด ำเนินกำรร้องขอเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งเป็นขั้นตอนเพื่อกำรขอออกหมำย เพื่อดกัสกดัขอ้มูลท่ี

มีมูลเหตุอนัตอ้งสงสัย (Interception)  และก ำหนดบุคคลผูมี้อ  ำนำจเฉพำะในกำรอนุมติัใหก้ระท ำกำรเช่นวำ่

นั้น อีกประกำรหน่ึงท่ีผูว้ิจยัพบจำกกำรศึกษำกฎหมำยสหรำชอำณำจกัรนั้นคือมำตรกำร Double Lock 

System หรือ มำตรกำรตรวจสอบสองชั้น พบว่ำในกรณีท่ีมีกำรออกหมำยหรือใชอ้ ำนำจเฉพำะกรณีพิเศษ

ในกำรเขำ้ถึงหรือได้มำซ่ึงขอ้มูลของบุคคลส่ือสำรกนันั้น แมผู้มี้อ  ำนำจกระท ำกำรหรือในกรณีพิเศษท่ี

รัฐมนตรีผูมี้อ  ำนำจจะอนุมติัเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรเช่นว่ำนั้นไดแ้ลว้ แต่กำรออกหมำยเช่นว่ำนั้นตอ้ง

ไดรั้บกำรอนุมติัจำกศำล (Judicial Commissioners) ดว้ยจึงจะสำมำรถใชอ้ ำนำจตำมหมำยได้โดยชอบด้วย

กฎหมำย ซ่ึงกำรด ำเนินกำรเช่นน้ีถือเป็นมำตรกำรป้องกนักำรด ำเนินกำรแทรกแซงของบุคคลบำงกลุ่ม และ

ถือเป็นกำรพิทกัษซ่ึ์งสิทธิของผูถู้กเขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำวมิใหถู้กล่วงล ้ำสิทธิเกินจ ำเป็น 

 นอกจำกน้ี ผูว้ิจยัเห็นวำ่ประโยชน์ของกำรสร้ำงกฎหมำยแม่บทต่อกำรบงัคบัใชใ้นประเด็นน้ีย่อม

น ำไปสู่ประโยชน์ของกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดง่้ำยกวำ่กำรด ำเนินกำรแกไ้ขกฎหมำยหลำยฉบบั ดว้ยเหตุท่ี

ปัจจยักำรเปล่ียนแปลงไปของสังคมและเทคโนโลยีมีควำมผกผนัต่อขอ้มูลติดต่อส่ือสำรทั้งในปัจจุบนัและ

อนำคตท่ีมีควำมกำ้วหนำ้อยำ่งรวดเร็วและมีอยูทุ่กชัว่ขณะ 

 อย่ำงไรก็ตำม ประเด็นท่ีส ำคญัของกฎหมำยท่ีเก่ียวกบักำรเขำ้ถึงหรือให้ไดม้ำซ่ึงขอ้มูลของกำร

ติดต่อส่ือสำรกนันั้นจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะตอ้งพิจำรณำอย่ำงรอบคอบภำยใตห้ลกัควำมสมดุลระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำรเพื่อรักษำควำมมัน่คงและควำมปลอดภยักบักำรรักษำสิทธิส่วนบุคคลท่ีจะตอ้งไม่ล่วงละเมิดเกิน

ควำมจ ำเป็น เพื่อให้เกิดกำรป้องกนัและป้องปรำมกำรกระท ำควำมผิดท่ีอำจสร้ำงควำมไม่ปลอดภยัต่อทั้ง

ควำมมัน่คงของชำติหรือควำมปลอดภยัของประชำชน ภำยใต้สมดุลของกำรไม่ก่อให้เกิดปัญหำกำร

ด ำเนินกำรท่ีล่วงล ้ำสิทธิหรือขอ้มูลของประชำชนจนเกินควร ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนของประชำชนภำยใน

รัฐต่อควำมเป็นส่วนตวัในกำรติดต่อส่ือสำรโดยชอบธรรม 
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