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 การสักเจาะร่างกายนัน้ พัฒนามาจากท่ีเดิมมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช้สีทาตาม
ร่างกายให้ดนูา่กลวัเพ่ือเป็นการป้องกนัสตัว์ร้าย ตอ่มาเพ่ือให้สีติดอยู่บนร่างกายอย่างถาวรจึงเกิด
การสกัลายบนร่างกาย โดยการสกัสมยัก่อนเป็นพิธีท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ชายไทยเช่ือกนัว่าการสกัท าให้อยู่ยง
คงกระพนันิยมสกัเป็นอกัขระ หรือรูปสตัว์ตา่งๆ เช่นเสือ สิงโต พญานาค ซึ่งเป็นสตัว์มีสญัลกัษณ์ท่ี
แสดงถึงพลังอ านาจ มักกระท าควบคู่ไปกับการเจาะเพ่ือฝังวัตถุมงคล เช่น ตะกรุด เข้าไปใน
ร่างกาย บางประเทศการสกัถือเป็นศิลปะความงามเช่น ประเทศจีน ญ่ีปุ่ น อย่างไรก็ตามการสัก
เจาะร่างกายท าให้เกิดอันตรายได้ถ้าผู้ ท าไม่ช านาญ เคร่ืองมือไม่สะอาด หรือสุขภาพของ
ผู้ รับบริการมีปัญหา ซึ่งเคยมีรายงานอาการเลือดไหลไม่หยดุในผู้ถกูสกั ตลอดจนการติดเชือ้ไวรัส
ตบัอกัเสบ โรคเอดส์ เน่ืองจากผู้ ให้บริการไม่ได้ฆ่าเชือ้อปุกรณ์ การล้างด้วยแอกอฮอล์ไม่เพียงพอ
ตอ่การฆา่เชือ้บางชนิด เพราะเปิดให้บริการในหลายแห่งท่ีไม่เหมาะสมด้านสขุอนามยั โดยเฉพาะ
เยาวชนก็มีแนวโน้มท่ีจะสกัเจาะร่างกายมากขึน้แตย่งัไม่มีกฎหมายดแูลเก่ียวกบัอายขุองผู้ ท่ีจะสกั
หรือเจาะร่างกายซึง่มีวฒุิภาวะการตดัสินใจท่ียงัไมดี่พอ 
 นอกจากนีก้ารสักเร่ิมได้รับความนิยมมากขึน้เร่ือยๆ ทัง้ในไทยและต่างประเทศ ใน
สหรัฐอเมริกา พิว รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ ระบวุ่า1 วยัรุ่นอเมริกนัอายรุะหว่าง 18-25 ปี มากกว่า 1 ใน 3 
มีรอยสกัติดตวัอย่างน้อย 1 จุด โดยคาดว่าในประเทศไทยก็มีผู้ ที่นิยมศิลปะบนร่างกาย เช่น 
การสกั เจาะร่างกาย เพิ่มขึน้ไม่น้อยเช่นกัน ท่ีน่าสนใจก็คือแม้การสักจะเป็นท่ีนิยมมากขนาดนัน้ 
ยงัไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเข้ามาดแูลในหลายๆ เร่ืองตัง้แต่เร่ืองของวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
ต่างๆ ส าหรับใช้ในการสัก เช่น เคร่ืองสัก หมึกสัก ปืนเจาะหู อุปกรณ์ฆ่าเชือ้ เร่ือยไปจนถึง
ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับตวัผู้ประกอบกิจการ กับช่างผู้ท าหน้าท่ีสกัเจาะร่างกาย และ
สถานท่ีท่ีใช้ประกอบการ  

                                                                 
1 รอยสักสวยแต่เสี่ยงติดหลายโรค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก :  
www.prachachat.net/new_detail.ph2556 [2015, January 6] 
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 โดยการศึกษาวิจยัของ อนุชิดา วิวิธพรมงคล นึกศึกษาแพทย์ปีท่ี 6 ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉกุเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี เร่ือง Tattoos and Body piercing with medical consequence  
ก็ได้พบว่าในปัจจุบันคนในสังคมเร่ิมนิยมการสัก และเจาะร่างกายกันมากขึน้ โดยเฉพาะในหมู่
วยัรุ่น ทัง้ในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก โดยสถานท่ีท่ีท าก็มีให้เห็นมากขึน้ในหลายๆ 
พืน้ท่ี หลายคนสกัและเจาะร่างกายโดยไม่นึกถึงผลท่ีตามมา จึงท าให้ผู้ ท่ีอยู่ในระบบสาธารณะสขุ
ต้องเรียนรู้เพ่ือให้สามารถดแูลผู้คนเหล่านีไ้ด้ โดยเฉาะในการท างานท่ีห้องฉกุเฉินซึ่ง อนชุิดา เห็นว่า
จ าเป็นต้องเรียนรู้เร่ืองราวของผู้ ป่วยเหล่านีเ้พ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัผู้ ป่วยท่ีอาจเกิด
ภาวะฉกุเฉินหลงัการเจาะหรือสกัร่างกาย ทัง้ท่ีเกิดขึน้ทนัที และเกิดขึน้ในระยะตอ่ๆ ไปด้วย2 
 จะเห็นได้ว่าการสกัเจาะร่างกายแม้อาจมองได้ว่าเป็นเร่ืองของศิลปะความสวยงาม
บนร่างกายเป็นสิทธิสว่นบคุคลท่ีสามารถท าได้ แตก็่มีผลผลข้างเคียงมากมายอย่างคาดไม่ถึง และ
เป็นปัญหาหนึ่งท่ีควรได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายท่ีมีความทนัสมยั และบญัญัติได้ครอบคลุม
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีกฎหมายท่ีควบคุมกิจการท่ีเก่ียวกับการสักเจาะ
ร่างกายอย่างกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจงเพียง 1 ฉบบั ได้แก่พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ในหมวด 7 กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มาตรา 31 – 33 โดยมีการออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขท่ี 5/2538 ซึ่งอาศยัอ านาจตามมาตรา 32 (1) ประกาศให้กิจการท่ีเก่ียวกับ
บริการการสกัผิวหนงั การเจาะหหูรืออวยัวะอ่ืน และตอ่มาในปี 2543 ก็ได้มีการออกค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 2/2543 เร่ืองหลกัเกณฑ์มาตรฐานการควบคมุกิจการสกัผิวหนงั 
การเจาะหูหรืออวยัวะอ่ืน แต่ตวัค าแนะน านัน้เองก็ไม่มีสภาพบงัคบัทางกฎหมาย รวมถึงเห็นว่า
ยงัไม่มีความละเอียดเพียงพอ ท าให้ยงัมีปัญหาทัง้ทางกฎหมาย และทางปฏิบตัิอีกหลายประการ 
จงึต้องให้มีกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจสกัเจาะร่างกายโดยเฉพาะ มีรายละเอียดดงันี ้

 

1.  ปัญหาเก่ียวกับการก ากับดูแลและตรวจสอบ 
 กฎหมายท่ีควบคุม กิจการสัก เจาะ ร่างกายโดยตรงของประ เทศไทย ไ ด้แก่ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นัน้ ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของการ
ประกอบกิจการดงักล่าวเน่ืองจากต้องให้ราชการส่วนท้องถ่ินออกประกาศก าหนดให้เป็นกิจการท่ี
ต้องมีการก ากบัดแูลเสียก่อนจึงจะมีผลบงัคบัใช้ในทางกฎหมาย ซึ่งมีทัง้ท้องถ่ินที่ประกาศแล้ว
และยงัไม่ประกาศ ท าให้เกิดความลกัลัน่ในการบงัคบัใช้กฎหมายในแตล่ะท้องท่ี ทัง้ท่ีควรเป็นไป

                                                                 
2 Tattoos and Body piercing with medical consequence (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก :  
http://www.errama.com/system/spaw2/uploads/files/Bodypiercingandtattoos.pdf [2015, January 6] 
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ในลกัษณะเดียวกนัทัว่ราชอาณาจกัร และไม่พบว่ามีองค์กรส่วนท้องถ่ินใดได้ออกข้อบญัญัติท้องถ่ิน
เพ่ือควบคมุกิจการสกัเจาะร่างกายไว้เลย โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ีให้การสกัผิวหนัง 
การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืนเป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ก็ไม่ได้ให้นิยามความหมาย 
ของการสัก หรือเจาะร่างกายไว้ ท าให้เกิดความสับสนในการก าหนดขอบเขตของกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ กับการกระท าทางการแพทย์ รวมถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผู้ มีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายโดยตรงก็ไมมี่ความช านาญด้านการสาธารณสขุอยา่งเพียงพอ  
 ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย จะมีการตรากฎหมายเก่ียวกบัการควบคมุกิจการ
สกัเจาะร่างกายขึน้มาโดยเฉพาะ มีการให้ค านิยามไว้อย่างครอบคลุมชดัเจนว่าสิ่งใดคือศิลปะ
บนร่างกายบ้าง โดยต้องกระท าในสถานท่ีท่ีขออนญุาตซึ่งผ่านมาตรฐานสขุอนามยัตามรายละเอียด
ท่ีก าหนด สิ่งส าคญัต้องมีระบบการท าลายเชือ้ขัน้สูงโดยกระบวนการสเตอริไลซ์ การออกใบอนุญาต
สตดูโิอสกัเจาะร่างกายจะกระท าโดยกรมอนามยัท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งผู้ประกอบการ
มีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนตวัชา่งและการตดิเชือ้จากการท างาน ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบ และจะให้
ผู้ ท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตท าการในสถานประกอบการของตนไม่ได้ โดยรายละเอียดด้านความ
ปลอดภยัจะก าหนดร่วมกนัระหวา่งกรมอนามยักบัผู้ประกอบการ และผู้แทนสมาพนัธ์วิชาชีพ  
 ดงันัน้ควรท าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดงันี ้
 1.)  ควรให้มีการบญัญัติกฎหมายท่ีเก่ียวกับศิลปะบนร่างกาย (Body Art Act) ขึน้
เป็นการเฉพาะโดยใช้ค าแนะน าฉบบัท่ี 2/2543 เร่ืองหลกัเกณฑ์มาตรฐานการควบคมุกิจการ
การสกัผิวหนัง การเจาะหู หรืออวยัวะอ่ืน ท่ีออกโดยคณะกรรมการสาธารณสุข ตามอ านาจของ
พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นแนวทางแล้วเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครอบคลุม 
ครบถ้วน ให้เกิดผลบงัคบัใช้ในทุกพืน้ท่ีของรัฐ เพ่ือป้องกันการลักลั่นจากการท่ีท้องถ่ินบางแห่ง
ประกาศให้กิจการสกัเจาะร่างกายเป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพท่ีต้องมีการควบคมุ แตบ่างแห่ง
ไม่ประกาศ ท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายไม่เป็นไปอย่างเอกภาพ และป้องปรามผู้ประกอบการ
ท่ีต้องการหลีกเล่ียงโดยย้ายไปประกอบการในพืน้ท่ีท่ีไม่ได้มีการประกาศให้เป็นกิจการท่ีต้อง
ควบคมุนัน้ 
 2.)  ก าหนดนิยามของค าว่าการสกั และเจาะร่างกายให้ชดัเจน เน่ืองจากเดิม ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ท่ี 13/2543 เร่ืองกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (ฉบบัท่ี 3)  ท่ีให้กิจการ
สกัผิวหนงั การเจาะหูหรือเจาะอวยัวะอื่นเป็นกิจการที่ต้องควบคมุนัน้ ไม่ได้มีการให้นิยามไว้ 
เพ่ือประโยชน์ในการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ี ให้สามารถแบ่งแยกได้ว่าว่ากิจการใดบ้าง
ท่ีผู้ประกอบการสกัเจาะร่างกายสามารถท าได้ ไมป่ะปนกบัการกระท าทางการแพทย์ 
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 3.)  ควรมอบอ านาจให้หนว่ยงานท่ีมีความเช่ียวชาญด้านอาชีวอนามยัเป็นผู้ ควบคมุดแูล
สถานบริการสกัเจาะร่างกายโดยเฉพาะ  มีหน้าท่ีตัง้แตข่ัน้ตอนการอนญุาตให้จดัตัง้สถานประกอบ
กิจการ การออกใบประกอบวิชาชีพช่างสกั หรือเจาะร่างกาย การตรวจสอบ การก าหนดมาตรการ
ตา่งๆ การลงโทษ จนถึงการต่อใบอนญุาต ผู้ศึกษาเห็นว่าควรเป็นกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
เพราะเป็นหน่วยงานท่ีมีเจ้าหน้าท่ีวิชาชีพด้านอนามยัปฏิบตัิงานอยู่โดยตรง และส่วนภูมิภาคยังมี
ศูนย์อนามัยอีกหลายแห่งกระจายไปทุกพืน้ท่ี รวมถึงมีหน่วยงานอนามัยทุกจังหวัดท าให้มี
ศกัยภาพดีกว่าเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึก หรือบางแห่งอาจไม่มี
เจ้าหน้าท่ีด้านนีเ้ลย และก าหนดให้ต้องตรวจสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ด้วย 
 4.)  ก าหนดรายละเอียดพืน้ฐานของสถานประกอบกิจการให้ชดัเจนว่า เช่น ต้องมีความ
สะอาด แยกพืน้ท่ีส่วนอาศยั ส่วนเตรียมอาหาร ห้องน า้ ออกจากส่วนท่ีใช้ปฏิบตัิงานอย่างชดัเจน 
ผนงั เพดานท าความสะอาดได้ มีแสงสว่างเพียงพอ มีระบบจดัเก็บน า้เสีย น า้ร้อนน า้เย็น พร้อม
สบู่เหลว และผ้าเช็ดมือ ไม่มีสัตว์ รบกวน บริเวณท่ีมีการสักเจาะร่างกายต้องอยู่ห่างจากจุดท่ี
ท าความสะอาดอปุกรณ์ไมน้่อยกวา่ 5 ฟตุ เพ่ือป้องกนัการติดเชือ้ เป็นต้น หากภายหลงัจ าเป็นต้อง
บญัญตัหิลกัเกณฑ์ด้านความปลอดภยัเพิ่มเติม ก็ให้ท าโดยออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
ท่ีร่างขึน้โดยการหารือร่วมกนัระหวา่งกรมอนามยักบัผู้ประกอบการ และองค์กรวิชาชีพเพ่ือให้ได้รับ
การยอมรับและปฏิบตัิได้จริง โดยการสักเจาะร่างกายต้องท าในสถานประกอบกิจการท่ีได้รับ
อนญุาตเท่านัน้ มิใช่กระท าตามงานวดั ตลาดนดั หรือหิว้กระเป๋าเคร่ืองมือไปสกัหรือเจาะร่างกาย
ให้ตามท่ีพกัอาศยัของผู้ รับบริการ 
 5.)  ต้องให้มีอุปกรณ์ท าลายเชือ้โรคส าคญัท่ีเป็นมาตรฐานสากลได้แก่ เคร่ืองอบความดนั 
ท่ีใช้ส าหรับขัน้ตอนการท าให้ปราศจากเชือ้ (สเตอริไลซ์) ท่ีท าลายจุลินทรีย์ และสปอร์ได้อย่าง
สมบรูณ์ ซึง่มีมาตรฐานสงูกวา่การฆ่าเชือ้ทัว่ไป และต้องมีการตรวจสอบทางชีวภาพพร้อมรายงานผล
ให้รัฐทราบทกุเดือน และหากมีการตดิเชือ้จากการท างานต้องแจ้งให้รัฐทราบภายใน 20 วนัท าการ 
 6.)  การขออนุญาตประกอบกิจการ ผู้ ได้รับอนุญาตต้องส่งเอกสารรายละเอียดของ
ตนเอง และช่างผู้ด าเนินการสกั หรือเจาะร่างกายให้รัฐตรวจสอบ หากมีการเปลี่ยนตวัช่างไม่ว่า
จะออกไป หรือเข้ามาก็ต้องแจ้งให้รับทราบภายใน 20 วนัท าการ และต้องไม่ยินยอมให้ช่างท่ีไม่มี
ใบประกอบวิชาชีพท าการในสถานประกอบการของตน 
 

2.  ปัญหาเก่ียวกับการควบคุมคุณสมบัตขิองผู้ประกอบธุรกิจสักเจาะร่างกาย 
 โดยคณุสมบตัิของผู้ ให้บริการสกัเจาะร่างกายของไทยนัน้ ก าหนดกว้างๆ เพียงว่าต้องมี
สขุอนามยัท่ีดี มีใบรับรองแพทย์แตไ่มไ่ด้ก าหนดรายละเอียดของการมีสขุอนามยัท่ีดีว่าเป็นอย่างไร 
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ต้องผ่านการฝึกอบรมการท าลายเชือ้ สามารถแนะน าการดูแลรักษาความสะอาดผิวหนังของ
อวยัวะท่ีสกัหรือเจาะได้ ซึ่งก็ไม่มีการก าหนดหลกัสตูรเฉพาะหรืออายขุองใบรับรองการฝึกอบรมไว้
เช่นกัน ซึ่งไม่มีการก าหนดให้ต้องอบรมด้านกายภาพ ทัง้ท่ีเป็นการกระท าท่ีสามารถก่อให้เกิด
อนัตรายตอ่ผู้ รับบริการได้โดยทนัทีหากสกัหรือเจาะไปถกูจดุส าคญัเช่น เส้นประสาท หรือเส้นเลือด
ใหญ่ ข้อส าคญัคือยงัไม่มีองค์กรก ากับดแูลกิจการนีโ้ดยตรง ทัง้ท่ีมีลกัษณะการปฏิบตัิงานคล้าย
การกระท าทางการแพทย์ นอกจากนีย้งัมีการร้องเรียนวา่มีการน าสญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนาไปสกั
ตามร่างกายในต าแหนง่ท่ีไมเ่หมาะสมอีกด้วย 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย นอกจากการลงทะเบียนสถานประกอบกิจการแล้ว 
ยงัต้องมีใบอนญุาตผู้ประกอบวิชาชีพท่ีแยกเป็น 2 วิชาชีพ ได้แก่ ช่างสกั และช่างเจาะร่างกาย ท่ีมีอยู่ 
3 ประเภท คือ ประเภทศิลปิน ประเภทฝึกหดั และประเภทชัว่คราว โดยผู้ขออนญุาตต้องมี อาย ุ18 ปี 
มีการฉีดวคัซีนป้องกันไวรัสตบัอกัเสบ บี ผ่านการฝึกอบรมการควบคมุเชือ้โรคในหลกัสูตร ท่ี
จดัท าขึน้เฉพาะ จากหน่วยงานด้านอาชีวอนามยัโดยตรง หรือองค์กรวิชาชีพ และอบรมซ า้ทุกปี 
มีประสบการณ์ช่วยท างานภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนด และต้องผ่านการสอบข้อเขียนด้วย หากได้รับ
ใบอนุญาตก็ต้องปฏิบตัิงานในสตูดิโอสักท่ีได้รับอนุญาตเท่านัน้ โดยห้ามฉีดยาสลบ ลบรอยสัก 
หรือผ่าตัดเอาเคร่ืองประดับออกจากร่างกายของผู้ รับบริการ ทัง้นีบุ้คลากรในร้านสักเจาะใน
ออสเตรเลียต้องไม่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรม หรือถูกคุมประพฤติ รวมถึงต้องผ่านการ
ตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมแล้วด้วย 
 ดงันัน้ควรท าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดงันี ้
 1.)  ก าหนดให้มีการจดัตัง้สมาพนัธ์วิชาชีพขึน้มาเพ่ือก ากับดแูลด้านจรรยาบรรณ และ
จดัให้มีหลกัสูตรการอบรมวิชาชีพสกั หรือเจาะร่างกาย การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารใหม่ๆ เก่ียวกับ
การจัดการความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการออกใบประกอบ
วิชาชีพ และก ากบัดแูลสถานประกอบกิจการ เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกนักบัสากล  
 2.)  การออกใบประกอบวิชาชีพควรแบง่เป็น 2 วิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพช่างสกั และวิชาชีพ
ช่างเจาะร่างกาย ซึ่งหากต้องท าทัง้ 2 วิชาชีพ ก็ต้องมีใบอนุญาตทัง้ 2 ชนิด โดยแต่ละวิชาชีพ
แบง่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทศิลปิน (มืออาชีพ) ประเภทฝึกหดั และประเภทชัว่คราวส าหรับ
งานออกบูทจดันิทรรศการ หรือออกให้ช่างชาวต่างชาติ  ซึ่งเจ้าของผู้ ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการ ก็ต้องมีใบอนุญาตวิชาชีพท่ีด าเนินงานด้วยไม่ว่าจะท าการสักหรือเจาะร่างกายให้แก่
ผู้ รับบริการด้วยตนเองหรือไม ่เพ่ือให้สามารถก ากบัช่างท่ีปฏิบตัิงานภายในสถานประกอบการของตน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 3.)  ก าหนดคุณสมบัติของผู้ ท่ีต้องการได้รับใบประกอบวิชาชีพให้มีความเป็นสากล 
ได้แก่ มีอายุ 20 ปี (บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและได้รับการฉีด
วัคซีนป้องไวรัสตบัอักเสบ บี ท่ีเป็นปัจจุบนั ผ่านการฝึกอบรมการควบคุมเชือ้รวมถึงกายวิภาค
ท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน จากกรมอนามัยหรือสมาพนัธ์วิชาชีพสกัเจาะร่างกาย ท่ีจดัหลกัสูตร
เป็นการเฉพาะ และต้องมีการอบรมซ า้ทุกปี มีใบรับรองประสบการณ์ช่วยท างานในร้านสกัหรือ
เจาะร่างกายอยา่งน้อย 1 ปี หรือ 2,000 ชัว่โมง ภายใต้การก ากบัดแูลของชา่งระดบัศลิปิน   
 4.)  ก่อนท่ีจะออกใบอนุญาตให้ต้องผ่านการสอบข้อเขียนโดยรัฐเพ่ือทดสอบความรู้
เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพราะเป็นการกระท าท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายร้ายแรงตอ่ผู้ รับบริการได้ หากไม่ผ่านก็จะได้รับอนญุาตเพียงประเภทฝึกหดั และ
หากใบอนญุาตขาดอายเุกิน 1 ปี ก็ต้องเร่ิมกระบวนการขอรับใบอนญุาตใหมท่ัง้หมด 
 5.)  ก าหนดข้อห้ามมิให้ห้ามผู้ประกอบการสกัเจาะร่างกายฉีดยาสลบ หรือยาอ่ืนๆ ท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัให้แก่ผู้ รับบริการ ห้ามลบหรือพยายามจะลบรอยสกั และไม่ผ่าตดัเอาเคร่ืองประดบั
ออกจากร่างกายของผู้ รับบริการอยา่งเดด็ขาด 
 

3.  ปัญหาเก่ียวกับการก าหนดคุณสมบัตขิองผู้รับบริการสักเจาะร่างกาย 
 ส าหรับคณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะท าการสกัเจาะร่างกายของไทยนัน้ ยงัไม่มีกฎหมายก าหนดไว้
อย่างชัดเจน ประเด็นส าคญัได้แก่ไม่มีการก าหนดอายุขัน้ต ่าไว้ท าให้มีวัยรุ่นไปท าการสักเจาะ
ร่างกายเป็นจ านวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเหล่านัน้ เช่น การยอมรับจากสงัคม 
การศกึษาตอ่ การประกอบอาชีพ รวมไปถึงจิตใจ โดยมีการจดัสมันาการสกัเจาะร่างกายหลายครัง้
แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ และกรณีนีก็้ยังไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย ส่วนคุณสมบัติด้านสุขภาพ
ร่างกาย ก็ก าหนดเพียงว่าให้ผู้ ประกอบกิจการติดประกาศเตือนว่า หากผู้ มาใช้บริการท่ีมีโรค
ประจ าตวัตา่งๆ ก็ไมค่วรสกัเจาะร่างกาย อนัมีลกัษณะเป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย จะก าหนดว่าการสกัหรือเจาะร่างกายยกเ ว้นแต่
ท่ีหูให้ผู้ ท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปี มีความผิดทางอาญา หากจะท าต้องได้รับความยินยอมจากบิดา
มารดา หรือผู้ปกครอง แตใ่นจดุท่ีเปราะบางหรืออายตุ ่ากว่า 14 ปี แม้ยินยอมก็ท าไม่ได้ ซึ่งในระหว่าง
ท าการผู้ ท่ีให้ความยินยอมก็จะต้องอยู่ด้วย และห้ามสกัรูป หรือสญัลกัษณ์ท่ีเห็นว่าจะไม่เป็นผลดี
ต่อผู้ เยาว์  โดยใบยินยอมต้องมีการตอบค าถามสุขภาพของผู้ รับบริการเพ่ือให้ผู้ ประกอบการ
สามารถประเมินความเสี่ยงได้ อีกทัง้ห้ามสักหรือเจาะร่างกายให้แก่ผู้ ที่อยู่ในอาการมึนเมา
จากแอลกอฮอล์ สารควบคมุ หรือสารอนัตรายตามท่ีก าหนดไว้ ต้องมีการบนัทึกข้อมลูของลกูค้า 
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มีรายละเอียดคือ วนัท่ีด าเนินการ ภาพ อาย ุท่ีอยู่ของลกูค้า รูปลายท่ีสกั บริเวณท่ีสกั หรือบริเวณ 
ขนาดท่ีเจาะร่างกาย เป็นต้น รวมทัง้ช่ือและใบอนญุาตของชา่งผู้ด าเนินการด้วย  
 ดงันัน้ควรท าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดงันี ้
 1.)  ก าหนดข้อห้ามมิให้ผู้ประกอบการท าการสกัหรือเจาะร่างกายให้แก่บุคคลท่ีอายุ
ยงัไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 ถือว่าเป็นผู้ ท่ีบรรลุ
นิติภาวะแล้ว มีวิจารณญาณสามารถตดัสินใจกระท าการตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง แตห่ากอายุต ่ากว่า 
20 ปี แล้วต้องการสกัหรือเจาะร่างกาย ต้องให้บิดา มารดา ผู้ปกครองให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร แตก็่มีข้อห้ามว่าอย่างไรก็ตามจะกระท าให้แก่บคุคลท่ีอายตุ ่ากว่า 15 ปีบริบรูณ์ไม่ได้เพราะ
กฎหมายไทยถือว่ายังเป็นเด็ก จึงไม่ควรท่ีจะท าการสักเจาะร่างกายให้แต่อย่างใด ยกเว้นแต่มี
ความจ าเป็นทางการแพทย์ ท่ีต้องกระท าโดยแพทย์ บคุลากรทางการแพทย์ หรือภายใต้การก ากบั
ดูแลของแพทย์ หรือเจาะเพียงติ่งหู หากฝ่าฝืนก าหนดให้มีความผิดทางอาญา และพักใช้ หรือ
ยกเลิกใบประกอบวิชาชีพด้วย 
 2.)  กรณีสกัหรือเจาะร่างกายให้แก่เยาวชน (อาย ุ15 – 20 ปี) ท่ีได้รับการยินยอมแล้วนัน้ 
ผู้ให้ความยินยอมต้องอยูด้่วยระหวา่งด าเนินการ และห้ามสกัรูป หรือสญัลกัษณ์ท่ีเห็นว่าจะไม่เป็น
ผลดีตอ่เยาวชน หรือสกัเจาะร่างกายในบริเวณท่ีเปราะบาง เช่น หวันม หรืออวยัวะเพศ หากฝ่าฝืน
ควรก าหนดบทลงโทษโดยพกัใช้ หรือไมต่อ่ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ  
 3.)  ก าหนดชนิดของโรคตา่งๆ การแพ้ยา ประวตัิการใช้ยา หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเห็นว่า
ไม่สมควรให้ท าการสกั หรือเจาะร่างกายในสถานบริการสกัเจาะตามความหมายนี ้แล้วแต่กรณี
ให้ชดัเจน มิใช่เป็นแตเ่พียงค าแนะน า โดยก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ให้ผู้ รับบริการทราบ พร้อมให้ลงนามรับรองตนเองว่าตนไม่ได้เป็นโรคท่ีต้องห้ามด้วย หากไม่ยินยอม
ลงนามก็ต้องไมด่ าเนินการให้ ซึง่อาจแนะน าให้ไปด าเนินการท่ีสถานพยาบาลแทน  
 4.)  ในค ารับรองท่ีให้ผู้ รับบริการลงนามนัน้ ต้องมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการยืนยนัตนเอง
ว่าไม่ได้อยู่ในอาการมึนเมา หรือดเูหมือนว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ สารควบคมุ หรือ
สารอนัตรายอ่ืนท่ีก าหนด เพราะหากไมรั่บรองแล้วชา่งก็ต้องไมด่ าเนินการให้เชน่กนั 
 5.)  ให้มีการบนัทึกรายละเอียด วนัท่ีด าเนินการ ภาพ อายุ ท่ีอยู่ของลกูค้า รูปลายท่ีสกั 
บริเวณท่ีสัก หรือบริเวณ ขนาดท่ีเจาะร่างกาย เป็นต้น รวมทัง้ช่ือสถานประกอบการ ช่ือและ 
ใบอนญุาตของชา่งผู้ด าเนินการ แล้วเก็บไว้ ณ สถานประกอบการ และส่งส าเนาให้กรมอนามยัเก็บไว้
ไม่ต ่ากว่า 2 ปี เพ่ือประโยชน์ด้านการติดตามผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ภายหลงัการสัก หรือเจาะ
ร่างกาย และใช้เป็นข้อมลูการพิสจูน์อตัลกัษณ์ของบคุคลกรณีคนหาย หรือมีการก่ออาชญากรรมขึน้ 
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4.  ปัญหาเก่ียวกับมาตรฐานของวัสดุและเคร่ืองมือที่ใช้สักเจาะร่างกาย 
 สว่นวสัดแุละเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสกัเจาะร่างกาย อาทิ เคร่ืองสกั หมึกสกั ปืนเจาะ และ
เคร่ืองประดบัท่ีใช้กบับริเวณท่ีเจาะนัน้ ก็ยงัไม่มีกฎหมายและหน่วยงานเข้ามาก ากับดูแลก าหนด
มาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ท่ีสามารถก่อให้เกิดอนัตรายได้สงูเพราะมีการสมัผสัหรือเข้าไปฝัง
อยู่ในร่างกาย แต่ไม่ก็ได้มีการจดัให้อยู่ในกฎหมายเคร่ืองส าอางหรือเคร่ืองมือแพทย์แต่อย่างใด 
ซึง่ก าหนดเพียงวา่ให้สีท่ีใช้ในการสกั และอปุกรณ์ท่ีน ามาสกัหรือเจาะใส่ตามอวยัวะตา่งๆ เป็นวสัดุ
ท่ีไม่ท าปฏิกิริยากับร่างกาย และห้ามใช้วสัดท่ีุท าให้ระคายเคืองหรืออกัเสบได้ เป็นกรณีก าหนด
หลักการไว้อย่างกว้างๆ เท่านัน้ ส่วนเคร่ืองมือหลักได้แก่เคร่ืองสัก และปืนเจาะร่างกาย ก็มี
บทความทัง้ในและตา่งประเทศ แนะน าวา่ไมค่วรใช้เคร่ืองมือบางรุ่น บางชนิดเน่ืองจากเหตผุลด้าน
สขุอนามยัด้วย แตก็่ไมมี่สภาพบงัคบัแตอ่ยา่งใด 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย หมึกหรือสารสีท่ีใช้สกัมีสถานะเป็นเคร่ืองส าอาง 
อยู่ภายใต้การก ากับดแูลขององค์การอาหารและยา ต้องผลิตจากระบบอุตสาหกรรมท่ีผ่านการ
รับรอง โดยวสัดท่ีุน ามาท าเคร่ืองประดบันัน้ ต้องเป็นวสัดท่ีุได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย 
ซึง่ก าหนดไว้ชดัเจนวา่ต้องผลิตโดยผา่นมาตรฐานใด ห้ามใช้วสัดใุด ทัง้มีบทก าหนดโทษส าหรับผู้ ท่ี
มีอปุกรณ์การสกัไว้ในครอบครองโดยไมไ่ด้รับอนญุาตด้วย 
 ดงันัน้ควรท าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดงันี ้
 1.)  ก าหนดให้อปุกรณ์หลกัในการสกัเจาะร่างกาย ได้แก่ เคร่ืองสกั และปืนเจาะร่างกาย 
หรือสิ ่งที่มีลกัษณะการใช้งานอย่างเดียวกัน พร้อมส่วนประกอบ ให้อยู ่ในมาตรฐานของ
เคร่ืองมือแพทย์ โดยการอนุโลมใช้อนุมาตรา (3) ในนิยามเคร่ืองมือแพทย์ ของพระราชบญัญัติ
เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ท่ีบญัญัติว่าให้วตัถอ่ืุนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือแพทย์
ในกรณีเฉพาะได้ เน่ืองจากมีลกัษณะและวิธีการใช้คล้ายคลึงกับเคร่ืองมือแพทย์ ตา่งกันแตเ่พียง
จุดประสงค์ในการใช้ ทัง้ยงัอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับผู้ รับบริการได้ จึงสมควรให้มีมาตรฐาน
เดียวกับเคร่ืองมือแพทย์เช่นกัน พร้อมก าหนดวิธีบ ารุงรักษาและวิธีท าความสะอาดให้ชัดเจน 
รวมถึงก าหนดให้อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนเสริมต้องในการท างานอ้างอิงจากมาตรฐานเคร่ืองมือแพทย์
ตามความเหมาะสมด้วย 
 2.)  ก าหนดให้หมึกสัก สีสัก หรือสารสี ท่ีใช้ส าหรับการสักลายลงบนร่างกาย เป็น
เคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑ์ท่ีต้องปราศจากเชือ้ ตามพระราชบญัญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 
โดยอนุโลมใช้อนุมาตรา (3) ในนิยามของเคร่ืองส าอาง ท่ีบัญญัติว่าให้วัตถุอ่ืนท่ีก าหนดโดย
กฎกระทรวงเป็นเคร่ืองส าอางในกรณีเฉพาะได้ ซึ่งจะท าให้หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญได้แก่ 
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ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาเป็นผู้ รับผิดชอบดูแลเป็นการเฉพาะอนัจะเป็น
ผลดีต่อผู้ รับบริการมากขึน้ ทัง้นีน้ า้ หรือของเหลวอ่ืนๆ ท่ีน ามาผสมกับหมึกสักก็ต้องไม่มีการ
ปนเปือ้นจลุินทรีย์ สารเคมี และรังสีด้วย 
 3.)  ก าหนดให้เคร่ืองประดบัท่ีใช้กบัท่ีใช้กบัร่างกายบริเวณท่ีเจาะ เป็นเคร่ืองส าอาง ตาม
พระราชบญัญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 โดยอนโุลมใช้อนมุาตรา (3) ในนิยามของเคร่ืองส าอาง 
ท่ีบญัญัติว่าให้วตัถอ่ืุนท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวงเป็นเคร่ืองส าอางในกรณีเฉพาะเช่นเดียวกบัหมึก
สกั เพราะเห็นว่าต้องมีการสมัผสัหรือเข้าไปฝังอยู่ในร่างกายทัง้อย่างถาวร หรือระยะเวลานานๆ 
สอดคล้องกับความมุ่งหมายในค านิยามของเคร่ืองส าอาง โดยก าหนดไว้ชัดเจนว่าต้องผลิตโดย
ผา่นมาตรฐานอะไร เป็นวสัดท่ีุอยูใ่นเกรดใด ดงัเชน่ตา่งประเทศท่ีให้ใช้ทองค าหรือทองค าขาว 14 – 
18 กะรัต ไนโอเบียม หรือ ไทเทเนียมท่ีอยู่ในเกรด ASTM F 136 6A4V แพลทินมั หรือพลาสติก
ความหนาแน่นสูงความพรุนต ่า หรือวสัดอ่ืุนท่ีมีความเท่าเทียมกันทางชีวภาพกับสิ่งท่ีกล่าวมา 
โดยห้ามใช้เคร่ืองประดบัท่ีท าจากไม้ กระดกู หรือวสัดท่ีุมีรูพรุนอ่ืนๆ 
 4.)  ก าหนดโทษส าหรับผู้ ท่ีมีอปุกรณ์การสกั หรือเจาะร่างกายไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้
รับอนุญาตให้เป็นช่างสกัหรือเจาะร่างกาย โดยมีเจตนาท่ีจะใช้กระท าการกับผู้ อ่ืน เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัมิให้มีการสกัหรือเจาะร่างกายโดยไมมี่มาตรฐานความปลอดภยัท่ีดีเพียงพอ 
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