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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการอําพรางตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 โดยศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการอําพรางตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ มาทําการ
วิเคราะห์ปัญหาในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการอําพราง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมใน
การคุ้ ม ครองเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารอํ า พรางให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จากการวิ จัย พบว่ า บทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ยังไม่มีบทบัญญัติข้อกฎหมายที่ครอบคลุมถึงการคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ในกรณีการครอบครองยาเสพติด, กรณีการเสพยาเสพติด , กรณีการร่วมกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดและกรณีการร่วมกระทําความผิดฐานอื่น ซึ่งเป็นการกระทําที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ทําการ
ปฏิบัติการอําพราง ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา , สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และสาธารณรัฐอิตาลีที่มีการบัญญัติรับรองกรณีการกระทําดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยมีการกําหนดเงื่อนไขใน
เรื่องของการขออนุญาตเพื่อเป็นการถ่วงดุลการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่มิให้เกิดการใช้อํานาจโดยมิชอบได้
คําสําคัญ : เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการอําพราง, การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในคดียาเสพติด

Abstract
The Research is aimed at studying concept and theory in relation to protection of the
officials carrying out covert operation under Drug Case Procedure Act B.E. 2550 (2007) and a
comparative study between principles of Thai laws and principle of foreign countries’ laws in
relation to protection of the officials carrying out the covert operation in order to analyze
problems of protection of the officials carrying out covert operation under Drug Case Procedure
Act B.E. 2550 (2007) and find relevant solution for more efficient protection in place. The study
finds that provisions of Drug Case Procedure Act B.E. 2550 (2007) do not cover protection of the
officials against allegations of drug possession, drug addiction, drug-related joint offending and
joint offending in other offenses that are possibly arisen by and during the time of the officials’
covert operation. Laws of foreign countries i.e. United States, Federal Republic of Germany and
Republic of Italy are found different since their provisions definitely recognize those offendable
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acts to protect the officials and provide conditions of asking for permission for balancing the
officials’ use of power to prevent unlawful abuse of power.
Keywords : Officials in convert operation, Protection of officials in drug case

บทนํา
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญของทุกประเทศทั่วโลก ประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหาเรื่องของยาเสพ
ติดมาช้านานซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขให้ได้เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เสพอาจกระทําใดๆที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ในด้านความเป็นอยู่ต่อครอบครัวหรือการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนใน
สังคมตลอดจนความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ เนื่องจากยาเสพติดเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย
และทันที จากสถิติการจับกุมผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั่วประเทศในแต่ละปีนั้นมีจํานวนมากขึ้น เห็น
ได้จากผลการจับกุมคดีจากยาเสพติดทุกข้อหา ที่รวบรวมทุกกองบัญชาการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในปี
งบประมาณ 2560 ระหว่ างวัน ที่ 1 ตุล าคม 2559 – 30 กัน ยายน พ.ศ. 2560 มี จํานวนข้ อมู ล ตามสถิ ติ ถึ ง
261,087 คดี และมีรายงานผู้กระทําผิดจํานวน 278,752 ราย ที่แสดงให้เห็น ว่าปัญ หายาเสพติดเป็น ปั ญ หา
สําคัญเนื่องจากแต่ละปีมีจํานวนการจับกุมผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในปริมาณที่สูง ขึ้นส่งผลกระทบถึง
ความมั่นคงของประเทศและเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะ ยาเสพติดยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นได้อีก เช่น ฐานความผิดตามกฎหมายอาญา ทั้งในเรื่องการลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิง
ทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ การคุ้มคลั่งของผู้เสพที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อคนในสังคม หรือเกิดอาชญากรรมอื่นๆ
ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในประเทศหรือเกิดขึ้นระหว่างประเทศจนกลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ทําการประกาศนโยบายระดับชาติ สงความกับยาเสพติด โดยต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่
แตกต่างกัน เนื่องจากคดียาเสพติดเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษกล่าวคือ ประการที่หนึ่ง เป็นอาชญากรรมที่มีบุคคล
หลายคนเข้ามาเกี่ยวข้ อง หรือ เป็นขบวนการโดยบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังที่ แท้ จริงมัก จะเข้าสู่ กระบวนบัง คั บ ใช้
กฎหมายได้ยาก เพราะมีการตัดตอนกัน ส่วนที่จับได้จะเป็นเพียงรายเล็กรายย่อย ประการที่สองคดียาเสพติดเป็น
อาชญากรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดการตัดสินใจที่จะกระทําความผิดได้ง่ายจากเงินได้จํานวน
มหาศาลกับการเสี่ยงต่อการกระทําผิดเพียงครั้งเดียว ก่อให้เกิดการกระทําความผิดในลักษณะตัวตายตัวแทน
ขึ้นมา ประการที่สาม อาชญากรรมยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้กระทําความผิด มักจะ
หาทางแปรสภาพทรัพย์สินที่ได้มาให้พ้นจากการถูกจับกุมและนําเงินที่ได้จากการกระทําความผิดผ่านสถาบัน
การเงินให้น้อยที่สุดเพราะว่า ผู้กระทําความผิดทราบว่า สถาบันการเงินเป็นแหล่งในการให้ข้อมูลกับหน่วยงาน
ของรัฐ ฉะนั้นจึงมีการนําเอาทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดไปใช้โดยไม่ผ่านสถาบันการเงิน เช่น การนํา
เงินจากการค้ายาบ้าไปซื้อรถยนต์ ซื้อทองหรือเพชร หรือทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ ประการที่สี่ อาชญากรรมประเภทนี้
จําเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษในการดําเนินการ เช่น มาตรการสบคบการกระทําความผิดยาเสพติด การดักฟังทาง
โทรศัพท์ การคุ้มครองพยาน การชะลอการฟ้อง การต่อรองคํารับสารภาพ เป็นต้น
จากข้ อมู ล ดั ง กล่ าวจะเห็ นได้ ว่ า คดี อาชญากรรมที่ เกี่ ย วกั บยาเสพติ ดนั้ น จะมี ลั ก ษณะแตกต่ า งจาก
อาชญากรรมรูปแบบอื่น เพราะเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีผู้เสียหาย มีเพียงรัฐที่เป็นผู้เสียหาย ปัจจุบันขบวนการค้า
ยาเสพติด เป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) ที่มีกระบวนการปกปิดวิธีดําเนินการและมีความ
ซับซ้อนอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนหรือผู้บงการหรือหัวหน้าและคนที่เกี่ยวข้องในองค์กร มักจะไม่แสดงตน
เข้ามาเกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับยาเสพติดโดยตรง แต่จะทําหน้าที่ด้านวางแผนบริหารจัดการหรือสั่งการให้คนอื่น
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ดําเนินการตามรูปแบบที่ตนได้วางไว้ เช่น โดยการสั่งการต่อเป็นลําดับลงมาเรื่อยๆมีวิธีการดําเนินการที่รอบคอบ
และมีความระมัดระวังตัวเป็นอย่างมาก ทําให้ยากต่อการหาหลักฐานที่จะโยงไปให้ถึงผู้บงการที่แท้จริงได้ตาม
กฎหมาย ด้วยมาตรการและเทคนิคการสืบสวนพิเศษของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดนั้นก็คือ การปฏิบัติการอําพราง (Undercover operation -UC) และการล่อซื้อ (Sting operation)
และการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม (Control Delivery -CD) ซึ่งประเทศไทยได้กําหนดหลักเกณฑ์
และมีกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติการอําพรางไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 การ
ปฏิบัติการอําพรางนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อนําตัว
ผู้กระทําความผิดมาลงโทษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการรวบรวมพยานหลักฐานหรือการจับกุมปราบปราม
ผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ในบางกรณีการอําพรางพร้อมกับการครอบครองยาเสพติดภายใต้การ
ควบคุม โดยมีเป้าหมายเพื่อปราบปรามและจับกุมผู้ร่วมขบวนการยาเสพติดในระดับผู้สั่งการหรือหัวหน้าและเป็น
การทําลายเครือข่ายยาเสพติดให้ได้ทั้งระบบ เพราะ กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจะมีความสลับซับซ้อนโดยเฉพาะอํานาจ
ทางการเงินหรือเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล หรือมีการพกพาอาวุธหรือมีการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ จึงทําให้เจ้าหน้าที่ที่ทํา
การปฏิบัติการอําพรางต้องเข้าไปเผชิญกับความเสี่ยงสูงกว่าปกติหรืออาจเกิดอันตรายต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติการอําพรางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือในระหว่างการอําพรางแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และต้องปิดบัง
ตัวตนระหว่างนั้นอาจถูกจับกุมและดําเนินคดีได้ซึ่งจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
พ.ศ. 2550 ยังไม่มีการกล่าวถึงการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในกรณีการครอบครองยาเสพติด หรือในกรณีการเสพยา
เสพติด หรือในกรณีการร่วมกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือในกรณีการร่วมกระทําความผิดฐานอื่น ดังนั้น
หากมีการคุ้ม ครองเจ้าหน้าที่ ที่ทําการอําพรางอย่ างเหมาะสมก็จะสนับสนุนให้การบังคับ ใช้กฎหมายในการ
ปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีหลักการรองรับอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการอําพรางตาม
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การดําเนินการวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลที่มีและวิเคราะห์จากหนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัยและเอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการอําพรางตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งได้ในการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารดังกล่าวเพื่อนํามาวิเคราะห์หาข้อสรุป ตลอดจนฐาน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) จากฐานข้อมูลหรือจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อประกอบการศึกษา
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ผลการวิจัย
การคุ้มครองการปฏิบัติการอําพรางของเจ้าหน้าที่ในกรณีการกระทําความผิดในขณะปฏิบัติการอําพราง
เช่น การครอบครองยาเสพติด การเสพยาเสพติด การร่วมกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและกรณีการร่วม
กระทําความผิดอื่น โดยเฉพาะเรื่องนี้ควรมองถึงประเด็นเจตนาการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่อําพราง ด้วย
เหตุยกเว้นโทษและการขออนุญาตโดยชอบมาพิจารณาถึงการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่อําพรางในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ และควรมีการกําหนดเงื่อนไขและขอบเขตในการกระการต่างๆในการปฏิบัติการอําพรางว่าสิ่งใด
กระทําแล้วได้รับการคุ้มครองสิ่งใดต้องห้ามกระทํา รวมทั้งการดูและรักษาฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ที่ต้องเสพยาเสพติด
หรือได้รับอันตรายจากการปฏิบัติการอําพรางเพื่อให้เกิดการคุ้มครองเจ้าหน้าที่อําพรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้หากมีการคุ้มครองที่ชัดเจนและเป็นธรรมแก่เจ้าเหน้าที่อําพรางก็จะเป็นการทําให้ได้ผลของการอําพราง การ
รวบรวมพยานหลักฐานและการนําตัวผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรายสําคัญมาลงโทษ ทั้งนี้การที่กําหนด
ขอบเขตการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่อําพรางที่ได้รับการยกเว้นโทษไว้อย่างชัดเจนนั้น จะทําให้เจ้าหน้าที่อํา
พรางสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทราบถึงข้อห้ามอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาถูกดําเนินคดี
แก่ตัวเจ้าหน้าที่อําพรางที่กระทําโดยชอบด้วยกฎหมายตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
ดังนั้น ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองการปฏิบัติการอําพรางของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มี 4 กรณีต่อไปนี้
1) การครอบครองยาเสพติด เพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่และการสอบสวน หากในระหว่างที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอําพรางแล้วมีการครอบครองยาเสพติดและถูกจับกุมเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้ เพราะโดย
หลั ก การในการครอบครองยาเสพติ ด นั้น จะต้ องทํา เป็ น หนั ง สื อ ขออนุญ าตจากผู้ บัญ ชาการตํ า รวจของกอง
บัญชาการนั้น เพื่อให้มีการอนุมัติให้มีการครอบครองที่ถูกต้อง แต่ในบางกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ครอบครองยาเสพติดเพื่อไปทําการจับกุมผู้ร่วมกระบวนการ หากจะขออนุญาตครอบครองเป็นหนังสือนั้นอาจมี
ความล่าช้าไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่แท้จริงและมีความจําเป็นเร่งด่วนซึ่งอาจถูกตรวจค้นจับกุมระหว่าง
ทางอาจเกิดผลเสียแก่ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ จึงไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริงหรือรวมทั้ง ใน
ระหว่างที่ปฏิบัติการอําพรางตัวอยู่ในกลุ่มองค์กรแล้วต้องครอบครองยาเสพติดไปขาย เก็บรักษาหรือปิดบังซ้อน
เร้นด้วย แม้ว่าการบัญญัติถึงหลักในการครอบครองยาเสพติดไว้ซึ่ง เป็นการครอบครองยาเสพติดภายใต้ ก าร
ควบคุมในมาตรา 8 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 วางหลักไว้ว่า กรณีที่มี
ความจําเป็นและเพื่อประโยชน์ในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นได้ให้อํานาจเจ้าหน้าที่ใน
การครอบครองยาเสพติดทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อการสืบสวนปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการ แต่ต้องระบุความจําเป็น แนบหลักฐานรายงานการ
สอบสวนและหลักฐานที่เพียงพอจะขอให้ศาลออกหมายจับและสําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีของท้องที่ที่มี
การจับกุมหรือตรวจยึด จึงเห็นได้ว่าไม่มีมาตรการในการครอบครองที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่จะสามารถ
คุ้มครองเจ้าหน้ าที่ได้ อย่างแท้ จ ริ งที่ จ ะต้ องเสี่ ยงต่อชี วิต และร่างกายจนถูก ดํา เนินคดี และส่ง ผลกระทบไปยั ง
ครอบครัวของตัวเจ้าหน้าที่เอง จึงเห็นควรขอให้มีอนุญาตผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ออนไลน์จากผู้บัญชาการเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที แล้วให้รีบดําเนินการทําหนังสือขออนุญาตโดยเร็ วใน
ภายหลัง
2) การเสพยาเสพติด เป็นการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการอําพรางแล้วมีความจําเป็นที่จะต้องเสพยา
เสพติดเพื่อให้เกิดการยอมรับจากองค์กรยาเสพติด หรือทดลองยาเสพติดในการซื้อขายระหว่างองค์กรยาเสพติด
ด้วยกัน เพื่อให้การปฏิบัติ การอําพรางมี ความแนบเนียนน่าเชื่อถือ ในกรณีหากมีการตรวจสารเสพติด ในตั ว
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เจ้ าหน้ าที่ อํา พรางจะปรากฏผลว่ า มี สารเสพติด อยู่ ใ นร่ า งกายอาจทํา ให้ เกิด ผลเสีย ถึ ง หน้ า ที่ การงานของตั ว
เจ้าหน้าที่รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพของตัวเจ้าหน้าที่เอง ฉะนั้นจึงควรมีหลักเกณฑ์ออกมาว่าในระหว่างอําพราง
หากมีการเสพยาเสพติดในระยะเวลานานเท่าไรหรือจํานวนกี่ครั้งให้ถอนตัวออกมาทําการรักษาฟื้นฟูเจ้าหน้าที่
แม้ว่าตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้กําหนดโทษไว้ว่า ตามมาตรา 57 ห้ามเสพยาเสพติด
หากฝ่าฝืนต้องรับโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ หรือตามมาตรา 91 จะเห็นได้ว่าการเสพยาเสพติดนั้นมีโทษทางอาญา แม้ต่อมาในปี 2557 ได้มีประกาศ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ให้ถือว่าผู้เสพคือ ผู้ป่วยให้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูเพื่อไม่ต้องรับโทษ แต่ในกรณี
นี้คือผู้ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด เป็นเจ้าหน้าที่อําพรางที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มค้ายาเสพติดต้อง
เสพยาเสพติดเพื่อให้สามารถปฏิบัติการอําพรางได้บรรลุตามเป้าหมาย จึงควรจะมีวิธีการที่แตกต่างออกไปจากผู้
เสพธรรมดา ซึ่งกฎหมายไทยยัง ไม่ ได้ มีการกําหนดหลั ก เกณฑ์ในการเสพยาเสพติดของเจ้าหน้าที่อําพรางใน
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไว้ว่าควรมีขอบเขตและวิธีการรักษาฟื้นฟูตัวเจ้าหน้าที่อย่างไร โดยมีแต่เพียงกรณีการให้
เจ้าหน้าที่อําพรางต้องได้รับโทษทางวินัยหรืออาจถึงขั้นออกจากราชการ อย่างไรก็ดีการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ใน
กรณีต้องเสพยาเสพติดนั้นจะต้องมีการนําเอาทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมเข้ามาปรับใช้เพื่อลดช่องว่างในการเปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าที่ อําพรางกระทําความผิดน้อยลงด้ วย กล่าวคือ จะต้องมีการกําหนดถึงสิทธิที่จะได้รั บการ
คุ้มครองและกําหนดวิธีการและวิธีการฟื้นฟูตัวเจ้าหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจนและกําหนดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้ต่าง
จากผู้เสพทั่วไป
3) การร่วมกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการอําพรางและต้องมีการ
ร่วมกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีส่วนร่วมในการซื้อขายยาเสพติดไม่ว่าจะในฐานะผู้
ติดต่อซื้อขายหรือผู้ขนส่ง หรือกระทําความผิดฐานผลิต นําเข้า ส่งออกครอบครองเพื่อจําหน่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่อํา
พรางไม่มีเจตนาที่จะกระทํา แต่ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุภารกิจในการอําพรางมีความปลอดภัยหรือกระทําไปด้วยความ
จําเป็นเพื่อไม่ให้ถูกเปิดเผยตัว หากกรณีถูกจับกุมดําเนินคดีก็จะเป็นผลเสียต่อตัวเจ้าหน้าที่อําพรางที่ต้องเสีย
เวลา เสียสิทธิหรือเสรีภาพบางประการ ถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทําที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งปัจจุบัน
กฎหมายไทยไม่มีการกําหนดถึงการคุ้มครองสิท ธิดังกล่าวเอาไว้ซึ่งแตกต่างจากของต่างประเทศ เช่น สหรั ฐ
อเมริกา ตามวิธีการปฎิบัติการอําพรางของสํานักสอบสวนกลาง หากมีการได้รับอนุญาตอําพรางโดยชอบแล้วการ
ปฎิบัติการอําพรางของเจ้าหน้าที่ในกรณีร่วมกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดย่อมได้รับการคุ้มครองหรื อใน
สาธารณรัฐอิตาลี Law no. 309/ 1990 มาตรา 97 และ Law no. 146 / 2006 มาตรา 9 มีการวางไว้ในทํานอง
เดี ย วกั น ว่ า ถ้ า เจ้ า หน้ า ที่ อํ า พรางกระทํ า ความผิ ด โดยมี ส่ ว นร่ ว มในอาชญากรรมที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การสื บ สวน
เจ้าหน้า ที่ อําพรางนั้ นย่ อมไม่ ถูกลงโทษในความผิด เช่ นว่านั้น สําหรับกฎหมายไทยยังไม่ มีการบัญ ญัติ ถึ ง การ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่เสี่ยงที่อาจถูกดําเนินคดีจากความผิดที่ร่วมกระทําได้ และ
ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ นอกจากถูกดําเนินคดีแล้วยังรวมถึงการถูกลงโทษทางวินัยและตั้ง
กรรมการสอบสวนในกรณีกระทําความผิดอาญา จึงเห็นควรที่จะกําหนดให้มีหลักเกณฑ์ว่ากระทําความผิดโดยมี
ส่ วนร่ว มในอาชญากรรมที่ กํา ลัง ดํา เนิ น การสื บ สวน ย่ อมไม่ ถู กลงโทษในความผิด เช่ นว่ านั้ น เพราะจะทํ า ให้
เจ้าหน้าที่อําพรางทราบว่าการกระทําใดสามารถกระทําได้และการกระทําใดต้องห้ามที่จะกระทํา
4) การกระทํ าความผิ ด ฐานอื่ น การที่เจ้า หน้า ที่ เข้ าไปปฏิ บัติ ก ารอํ าพรางแล้ วต้ องมีก ารร่ วมกระทํา
ความผิ ด ฐานใดฐานหนึ่ ง หรื อมี ก ารกระทํ า ผิ ด อย่ า งอื่ น ที่ มี ค วามรุ น แรง หรื อการกระทํ า ความผิ ด ที่ มี ค วาม
เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายร่างกาย การกระทําผิด
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย การกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือการกระทําผิดในทางแพ่ง เป็นการกระทําไปด้ วย
ความจําเป็นหรือไม่มีเจตนาที่จะกระทํา เพื่อให้ตนเองปลอกภัยและไม่ให้ถูกเปิดเผยตัว เพื่อให้สามารถรวบรวม
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พยานหลักฐานและทราบถึงลักษณะการกระทําผิดอื่นๆของกลุ่มองค์กรค้ายาเสพติดซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา ที่มีการกําหนดข้อห้ามในการร่วมกระทําผิดไว้อย่างชัดเจนเช่น เจ้าหน้าที่อําพรางต้องไม่มีส่วนใน
การกระทําที่ใช้ความรุนแรง เว้นแต่เพื่อป้องกันตนเอง ไม่ริเริ่มหรือยุยง ในแผนการใดเพื่อกระทําผิดกฎหมาย
อาญา เป็นต้น ซึ่งกฎกมายของไทยไม่มีการกําหนดถึงการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ทําให้เสี่ยงในการ
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย จึงควรมีการบัญญัติหลักเกณฑ์และข้อห้ามในการร่วมกระทําผิดของเจ้าหน้ าที่ ใ ห้
ทราบว่าการกระทําใดสามารถกระทําได้และการกระทําใดห้ามกระทําเพื่อผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากปัญหาในข้างต้นจึงได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครอง
การปฏิบัติการอําพรางของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ระหว่างกฎหมาย
ไทยและกฎหมายต่างประเทศขึ้น โดยการศึกษาในประเด็นนี้เพื่อเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิในการปฏิบัติการอํา
พรางของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นของการคุ้มครองการปฏิบัติการอําพรางของเจ้าหน้าที่ใน
กรณีการครอบครองยาเสพติด หรือในกรณีการเสพยาเสพติด รวมถึงกรณีการร่วมกระทําความผิดแต่กฎหมาย
ไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการอําพรางนั้นกลับไม่มีการกําหนดมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติการอําพรางอย่างชัดเจน จึงทําให้กระบวนการในการปราบปรามยาเสพติดของไทยยังขาดประสิทธิ
ภาพ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถที่จะปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมอาชญากรรมหรือจับกุมผู้กระทํา
ผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้นั้น จะทําให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมซึ่ง
มีความแตกต่างจากการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ อํา พรางในกฎหมายต่างประเทศ ที่ได้มีการกําหนดเอาไว้ ว่าการ
คุ้มครองต่อการปฏิบัติการอําพรางของเจ้าหน้าที่อําพรางที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่ควรจะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย แต่หากเจ้ าหน้าที่ อําพรางบุค คลใดอาศัยการปฏิบัติการอํา พรางเพื่ อประโยชน์ต่อส่วนตั ว หรื อ
ประโยชน์ต่อบุคคลอื่นบุคคลใด เจ้าหน้าที่อําพรางผู้นั้นย่อมสมควรได้รับโทษตามกฎหมาย
ทั้งนี้ การคุ้มครองสิทธิของเจ้าหน้าที่อําพรางคดียาเสพติดนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการกําหนด
หลักการดังกล่าวไว้แต่อย่างใด จึงมีความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ในการกระทําความผิดซึ่งปัจจุบันหากพบว่ามี การ
กระทําความผิดในขณะปฎิบัติหน้าทีจะถูกดําเนินการโทษแก่ตัวผู้นั้นทันทีไม่ว่าจะเป็นการให้ออกจากราชการไว้
ก่อน มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทําความผิด หรือที่ร้ายแรงคือต้องออกจากราชการถาวรทั้งที่การ
กระทําความผิด ในการปฎิบัติการอํา พราง จึงเห็นได้ ว่าวิธีการที่ปฎิบัติต่ อหน้าที่ อําพรางมี ความเสี่ยงภั ย และ
อันตรายต่อชีวิตและร่างกาย ประเด็นนี้จะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่ากฎหมายของไทยมุ่งแต่เพียงคุ้มครองสิทธิความ
เป็นอยู่ของประชาชนแต่กลับไม่ให้ความสําคัญกับสิทธิความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่อําพรางที่ยอมเสียสละตัวเอง
เพื่อสังคม จึงทําให้การคุ้มครองดังกล่าวนั้นเป็นการคุ้มครองสิทธิที่ไม่ครอบคลุมและไร้ซึ่งประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้ แตกต่างจากกฎหมายต่างประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐอิตาลี
ได้มีการบัญญัติถึงหลักการคุ้มครองเจ้าหน้าที่และขอบเขตการกระทําความผิดไว้อย่างชัดเจนและยังมีการกําหนด
เงื่อนไขเพื่อลดช่องว่างในการหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการทําให้การบังคับใช้กฎหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากพิจารณาความเหมาะสมเรื่องมาตรการบังคับใช้ต่อเจ้าหน้าที่อําพรางในกรณีที่
กระทําความผิดขณะปฎิบัติหน้าที่ยังไม่ได้รับความป็นธรรมมากเท่าที่ควรและโครงสร้างหลักกฎหมายเฉพาะจะ
แบ่งตามสิทธิของการคุ้มครองรวมทั้งเงื่อนไขการกําหนดขอบเขตที่เจ้าหน้าที่ควรจะได้รับเพราะเป็นการกระทํา
เพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฎตัวในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเท่านั้น ดังนั้นมาตรการที่บังคับใช้อยู่จึงไม่
เหมาะสมที่จะนํามาบังคับใช้โดยชอบ แต่ควรกําหนดเงื่อนไขว่าสิ่งใดกระทําได้หรือสิ่งใดต้องห้ามกระทําดังนี้
1) การคุ้มครองการปฎิบัติการอํา พรางของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดียาเสพติด
พ.ศ. 2550 มีหลักการกําหนดหลักในการอําพรางที่ต้องขออนุญาตไว้ แต่ไม่มีการบัญญัติถึงมาตราการบังคับกับ
การกระทําความผิดเป็นการคุ้มครองการกระทําของเจ้าหน้าที่อําพรางไว้แต่อย่างใดหากเปรียบเทียบกับกฎหมาย
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ต่างประเทศ การปฎิบัติการอําพรางของเจ้าหน้าที่ ได้กระทําความผิดในขณะปฎิบัติหน้าที่ โดยคํานึงถึงเจตนา
เป็นหลักในการกระทําที่ต่างกันหรือที่มีเงื่อนไขในการกระทําที่ต่างกันมีผลแห่งการกระทําแตกต่างกันไปด้ วย
ดังนั้นในการวิเคราะห์เจตนาในการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่เป็นหัวใจสําคัญ หากในขณะปฎิบัติภารกิจที่
ได้ รับมอบหมายมานั้ น สํ าเร็จโดยปราศจากเจตนาชั่ ว ร้ ายที่ มุ่ง กระทํ า ความผิ ด เพื่ อประโยชน์ ส่ วนตนหรื อ
ประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วนั้น ควรนําเอาหลักการในเรื่องของเหตุยกเว้นโทษตามมาตรา 67 (1)
ประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ เนื่องจากสาเหตุการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่อําพรางนั้น เป็นการกระทํา
เพื่อหลบหลี กภั ย อั น ตราย จากการเข้ าไปแฝงตั วในกระบวนการค้า ยาเสพติด ฉะนั้น การกระทํ าเป็ นไปตาม
หลักการที่กล่าวมา เจ้าหน้าที่อําพรางควรเป็นผู้ที่ไม่ต้องรับโทษจากการกระทําความผิดที่ปราศจากเจตนาชั่วร้าย
และเป็นการกระทําความผิดที่จําเป็นต้องก่อขึ้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
2) การถ่วงดุลในกรณีการคุ้มครองการปฏิบัติการอําพรางของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่สําคัญที่ควรกําหนดขึ้นควบคู่ไปกับการคุ้มครองการปฏิบัติการ
อําพรางของเจ้าหน้าที่ โดยการกําหนดเงื่อนไขแห่งการคุ้มครองเป็นหลักการควรนํามาปรับใช้ โดยเฉพาะการขอ
อนุญาตในการกระทําความผิด ในขณะปฏิบัติการอําพรางของเจ้าหน้าที่ สําหรับประเทศไทยได้กําหนดไว้ ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการปฏิบัติการอําพรางเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2555
แต่ในกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงแต่ระเบียบและวิธีการในเรื่องของขอการขออนุญาตเท่านั้น แต่กลับ
ไม่บัญญัติให้การอนุญาตนั้นมาเป็นเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติการอําพรางของเจ้าหน้าที่แต่อย่าง
ใด จึงเห็นว่าควรให้มีการกําหนดถึงหลักในการขออนุญาตและหลักการนําเอาการขออนุญาตมาเป็นเงื่อนไขใน
การคุ้มครองการปฏิบัติการอําพรางของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจนโดยเสนอให้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธี
พิ จารณายาเสพติ ด พ.ศ. 2550 เพื่อให้ก ารบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อคุ้ ม ครองเจ้ า หน้ าที่ อํา พรางในการกระทํ า
ความผิดนั้นมีความครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างในการก่อให้เกิดการกระทํ า
ความผิดโดยเจ้าหน้าที่อําพรางโดยไม่ชอบอีกด้วย แต่หากการกระทําความผิดนั้นได้ก่อขึ้นโดยปราศจากการขอ
อนุญาตโดยชอบแม้จะเป็นการก่อให้เกิดการกระทําความผิดในขณะปฏิบัติการอําพรางก็ตาม การกระทําดังกล่าว
นั้นย่อมไม่ได้รับการคุ้มครองตามหลักการข้างต้น เจ้าหน้าที่อําพรางผู้นั้นย่อมจะต้องรับโทษตามความผิดที่ ได้
กระทําขึ้นตามกฎหมาย

การอภิปรายผล
จากการศึกษาปัญหาในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการอําพรางตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีย าเสพติ ด พ.ศ. 2550 และกฎหมายไทย ซึ่ งได้ ศึก ษาเปรีย บเที ย บกั บ การการคุ้ ม ครองเจ้า หน้า ที่ ใ นการ
ปฏิบัติการอําพรางตามกฎหมายต่างประเทศนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติการอําพราง เนื่องจากของประเทศไทยยังไม่มีการกําหนดถึงการคุ้มครองการกระทําของเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติการอําพรางไว้อย่างชัดเจนอย่างในกฎหมายต่างประเทศ จึงได้พิจารณาเปรียบเทียบประเด็น การ
คุ้มครองการกระทําของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการอําพรางไว้ดังต่อไปนี้
1) การคุ้มครองการปฏิบัติการอําพรางของเจ้าหน้าที่ในกรณีกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(1) ในกรณีการครอบครองยาเสพติด
จากการครอบครองยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 8 ได้มี
การกําหนดไว้เฉพาะการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมที่มีการจับกุมหรือตรวจยึดแล้ว เพื่อนําไปขยาย
ผลจับกุมผู้มีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดเพียงอย่างเดียว จะไม่รวมถึงการครอบครองยาเสพติดในระหว่างการ
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ปฏิบัติการอําพรางในการกระทําที่มีส่วนร่วมกับกระบวนค้ายาเสพติด เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มองค์กร
ค้ายาเสพติด แต่ทั้งนี้การครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมนั้นมีข้อกําหนดให้ต้องขออนุญาตเป็นหนังสือ
จากผู้ บัญ ชาการ ซึ่ งในบางกรณี อาจเกิด ความล่า ช้ า ซึ่ง ไม่ สอดคล้องกับการปฏิ บัติที่แ ท้จริง ที่ ในกรณี จําเป็น
เร่งด่วนต้องทําด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้ผู้ร่วมกระบวนการรู้ตัวก่อน ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการอําพรางไม่ได้
รับการคุ้มครองตามกฎหมายในกรณีที่มีการครอบครองยาเสพติดทั้งการครอบครองภายใต้การควบคุมและใน
ระหว่างที่ปฏิบัติการอําพราง
ดังนั้น เห็นควรให้มีการกําหนดการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการอําพรางที่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
เช่นเดียวกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐอิตาลี ที่หากได้รับอนุญาต
แล้วเจ้าหน้าที่จะได้รับการคุ้มครองจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการปฏิบัติการอําพราง โดยการ
คุ้มครองการกระทําของเจ้าหน้าที่ในระหว่างที่ได้ดําเนินการปฏิบัติการอําพรางอยู่ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริงซึ่งตั้งอยู่บนหลักการตามทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม
(2) ในกรณีเสพยาเสพติด
จากการที่แฝงตัวเข้าไปเพื่อทําการปฏิบัติการอําพราง เพื่อให้มีความกลมกลืนและได้รับความไว้วางใจ
จากกลุ่มองค์กรค้ายาเสพติด จากการศึ กษาตามกฎหมายไทยนั้นยังไม่มีการคุ้ม ครองหรื อกํา หนดขอบเขตแก่
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการอําพรางโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ต่อมาในปี พ.ศ. 2557
มีประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทําผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบําบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูให้ถือว่าผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
ให้เข้ารับการรักษาบําบัดฟื้นฟูไม่ต้องรับโทษ จึงเสนอว่าควรจะมีวิธีการที่ต่างออกไป เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่จาก
การได้รับโทษทางกฎหมายรวมถึงโทษทางวินัยและวิธีการฟื้นฟูโดยเฉพาะและได้รับการคุ้มครองในกรณีที่ได้รับ
อนุญาตอําพรางโดยชอบแล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่
(3) ในกรณีร่วมกระทําความผิดฐานอื่นเกี่ยวกับยาเสพติด
จากการเจ้าหน้าที่อาจมีส่วนร่วมในการกระทําผิดฐานอื่นเกี่ยวกับยาเสพติดที่นอกเหนือจากการครอบครองยา
เสพติด เช่น การมีส่วนร่วมในการผลิต นําเข้า ส่งออกหรือจําหน่าย เป็นต้น ตามกฎหมายไทยนั้นยังไม่ มีก าร
คุ้ มครองเจ้า หน้า ที่ ไ ว้ อย่ างชั ดเจน หากไม่ มี หลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรการในการคุ้ ม ครองเจ้ า หน้ าที่ ก็ อาจทํ า ให้
เจ้าหน้าที่ถูกดําเนินคดีและรับโทษทางกฎหมายรวมไปถึงโทษทางวินัยได้จึงควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตอําพรางโดยชอบเช่นเดียวกับต่างประเทศ
2) การคุ้มครองการปฏิบัติการอําพรางของเจ้าหน้าที่ในกรณีกระทําความผิดฐานอื่น
การปฏิบัติการอําพรางอาจมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดอย่างนอกเหนือจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ไม่ว่าอาจจะเป็นการกระทําความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย หรือเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นต้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
กระทํ าไปเพราะความจํ าเป็ นเพื่ อไม่ ให้ ถู กเปิ ด เผยตั วและความปลอดภั ย ของตั วเองและให้ ส ามารถรวมรวม
พยานหลักฐานในการปราบปรามยาเสพติ ด จากการศึก ษาในกรณี นี้กฎหมายไทยยั งไม่ มีการกํ าหนดถึ ง การ
คุ้มครองเอาไว้ อีกทั้งยังไม่มีการกําหนดขอบเขตการกระทําว่าการกระทําใดสามารถกระทําได้และการกระทําใด
ต้องห้ามกระทําหรือการกระทําใดจะไม่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐอิตาลีที่มีการกําหนดถึงหลักในการคุ้มครองเมื่อได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องใน
การปฏิบัติการอําพรางและข้อห้ามในการร่วมกระทําความผิดไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นเพิ่มการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติการอําพรางให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปทั้งขอบเขตการกระทําของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ได้รับการคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานในการ
จับกุมผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นระดับผู้สั่งการได้หรือจับกุมได้ทั้งกระบวนการในองค์กรค้ายาเสพ
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ติ ด อี ก ทั้ ง จะเป็ น การช่ ว ยส่ ง เสริ ม มาตรการในการปราบปรามผู้ ก ระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1) ในประเด็นการครอบครองยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติการอําพราง ผู้วิจัยเห็นควรให้ มีการ
เพิ่มวรรค 6 ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 โดยมีใจความว่าในกรณีจําเป็น
เร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควร อาจขออนุญาตครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมทางโทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่เหมาะสมเพื่อขออนุญาตก็ได้
2) ในประเด็นปัญหาเรื่องการครอบครองยาเสพติด การเสพยาเสพติด และการร่วมกระทําความผิด
เกี่ ย วกั บยาเสพติ ด ในขณะปฏิ บัติก ารอํา พราง ผู้ วิจัยเห็ นควรให้ มีก ารกํ าหนดการคุ้ มครองเจ้ าหน้ าที่ ใ นการ
ปฏิบัติการอําพรางให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเห็นควรให้มีการเพิ่มวรรค 6 ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 โดยมีใจความว่าในการปฏิบัติการอําพรางโดยชอบ การกระทําความผิดโดย
มีส่วนร่วมในอาชญากรรมที่กําลังดําเนินการสืบสวนย่อมไม่ถูกลงโทษในความผิดเช่นว่านั้น
3) ควรให้มีการเพิ่ม หมวด 4 ในกฎกระทรวงว่าด้วยการปฏิบัติการอําพรางเพื่อการสืบสวนความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2555 เรื่องขอบเขตการกระทําของเจ้าหน้าที่
4) ควรกํ าหนดให้ หน่ วยงานต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด นั้ น จะต้ อ ง
ดําเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายเดียวกัน โดยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในส่วนของข้อมูล แนวทางการ
ปฏิบัติงานและการวางแผน และแนวทางการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่สังคม ประชาชนและตัวเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยงานการป้องกันและปราบปรามให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพใน
การลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากยิ่งขึ้น
5) ควรส่งเสริมให้สถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และคนในสังคมมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนจัดบริการต่างๆเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย
จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นในส่วนของข้อเสนอแนะนั้นสามารถสรุปความได้ว่า ผู้วิจัยมีข้อเสนอะแนะ
ให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ในเรื่องของกรณีจําเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอัน
ควรที่อาจขออนุญาตครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมได้ และ
ควรกําหนดให้มีการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการอําพรางให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่อง
ขอบเขตการกระทํ าของเจ้ าหน้ าที่ ที่มี สิท ธิ ได้ รับ การคุ้ มครอง เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพในการบั งคั บใช้
กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยอีกทางหนึ่งด้วย
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