รอยสัก ... ศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการ !

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 การสัก...วัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ
หากพูดถึง “รอยสัก” คนทัว่ ไปก็มกั จะนึ กถึงลวดลาย รู ปภาพ ตัวอักษรหรื ออักขระในรู ปแบบ และ
สี สนั ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผูส้ กั
เชื่อกันว่า การสักรู ปรอยลงบนผิวหนังเป็ นวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ที่มีมาเป็ นเวลานานแล้ว
รวมทั้งประเทศไทย ซึ่ งการสักในอดี ตส่ วนใหญ่มิได้มุ่งที่ ความสวยงาม แต่จะเน้นในเรื่ องของความขลัง ความศักดิ์ สิ ทธิ์
ของสัญลักษณ์ที่ใช้เป็ นสาคัญ !
จากความเชื่อในอดีตเรื่ อยมาจนปั จจุบนั ความหมายของรอยสักได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ เรื่ องของศิลปะและ
ความงาม จนกลายมาเป็ นธุรกิจที่ให้บริ การกับผูบ้ ริ โภคดังที่ปรากฏให้เห็นอย่างแพร่ หลายในสังคมปั จจุบนั ...
หลายต่อหลายคน โดยเฉพาะวัยรุ่ น ผูม้ ีพฤติกรรมการบริ โภคลักษณะ “เลียนแบบ” จะด้วยความหลงใหล
ในลวดลาย ด้วยความคึกคะนอง ความฮึกเหิ มจากพลังกลุ่มที่มีรอยสักเหมือน ๆ กัน เค้าเหล่านั้นจะต้องตระหนักให้รู้แจ้งว่า
รอยสักนั้นจะปรากฏอยูค่ ู่กบั ผิวหนังของเขาตลอดไป และแม้จะลบได้แต่ก็อาจหลงเหลือร่ องรอยทิ้งไว้
ฉะนั้น ก่อนที่ จะตัดสิ นใจสักรู ปใด ๆ ลงบนร่ างกาย พึงรู ้ไว้วา่ ... ร่ องรอยจากการสักอาจส่ งผลต่ออาชีพการงาน
ในอนาคตโดยเฉพาะอาชี พข้าราชการ และอาจเป็ นการดับฝั นของผูต้ อ้ งการเป็ นข้าราชการ เช่นเดียวกับอุทาหรณ์ที่จะเล่า
ต่อไปนี้ครับ !
กรณี ของนายชาติชายผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกเป็ นข้าราชการตารวจ แต่ถูกปฏิเสธเนื่ องจากมี “รอยสัก”
บนแผ่นหลัง อันเป็ นลักษณะต้องห้ามของการเป็ นข้าราชการตารวจ
เพราะเหตุใด ? รอยสักจึ งเป็ นอุปสรรคของผูป้ ระสงค์จะเข้ารั บใช้ชาติ ในฐานะ “ตารวจ” และนอกจากรอยสักแล้ว
ลักษณะต้องห้ามของการเป็ นข้าราชการตารวจนั้นมีอะไรบ้าง เรามาดูคาตอบจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองสู งสุดกันนะครับ
โดยมูลเหตุของเรื่ องนี้เกิดจาก ... นายชาติชายซึ่ งเป็ นผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ
เป็ นนักเรี ยนนายสิ บตารวจ ได้ผ่านการสอบความรู ้ความสามารถและผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่งในการวิ่ง
และว่ายน้ าแล้ว แต่ ไม่ ผ่านการตรวจร่ างกายและการสอบสั มภาษณ์ เนื่องจากมีรอยสั กบริเวณกลางแผ่ นหลังขนาดใหญ่ หรือ
มากจนแลดูน่าเกลียด ซึ่ งตามกฎ ก.ตร. ถือว่าเป็ นลักษณะต้องห้ามของการเป็ นข้าราชการตารวจ โดยต่อมากองบัญชาการ
ตารวจภูธรภาค ๖ ได้ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกซึ่งไม่มีรายชื่อของนายชาติชาย
ในที่สุดกลายเป็ นข้อพิพาทในศาลปกครองโดยนายชาติชายฟ้ องขอให้ศาลปกครองมีคาพิพากษาเพิกถอน
คาสัง่ ที่ไม่ผา่ นการสัมภาษณ์
ศาลปกครองจะมีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ในคดีน้ ีอย่างไร ติดตามอ่านกันนะครับ...
ส่ วนที่ 2 รอยสัก ... ศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการ !
คดีนีม้ ีประเด็นที่ตอ้ งวินิจฉัยว่า คาสั่งให้ นายชาติชายไม่ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จนกระทั่งได้ มีการประกาศ
รายชื่ อผู้ได้ รับการคัดเลือกและไม่ มีชื่อนายชาติชาย เป็ นคาสั่งที่ ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ?
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ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่า โดยที่ขอ้ 2 วรรคหนึ่ ง (13) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ าม
ของการเป็ นข้าราชการตารวจ พ.ศ. 2547 กาหนดให้ผทู ้ ี่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการตารวจจะต้องไม่เป็ นผูม้ ี
แผลเป็ น ไฝ ปาน รอยสัก หู ด หรื อซี สต์ ที่ ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ซึ่ งมีขนาดใหญ่หรื อมากจนแลดูน่าเกลียดนั้น หมายถึง
แผลเป็ น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ในทุกส่ วนของร่ างกาย มิใช่ เฉพาะทีม่ องเห็นได้ ด้วยตาที่อยู่นอกร่ มผ้ าเท่ านั้น แม้วา่ จะ
อยู่ในที่ที่มีเสื้ อหรื อกางเกง รองเท้าหรื อหมวกปิ ดบังอยู่ แต่ถา้ เมื่อถอดสิ่ งปิ ดกั้นเหล่านั้นออกแล้วเห็ นได้ว่า สิ่ งต้ องห้ ามนั้น
มีขนาดใหญ่ หรือมากจนแลดูน่าเกลียด ก็ถือได้ ว่าผู้น้นั มีลกั ษณะต้ องห้ ามมิให้เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการตารวจแล้ว
เมื่อข้อเท็จจริ งตามบันทึกผลการสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของผูฟ้ ้ องคดี ปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีมี
รอยสักรู ปค้างคาวสี ดากว้างประมาณ 3X3 นิ้ว บริ เวณกลางหลังในแนวระดับหัวไหล่ และผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้แสดงพยานหลักฐาน
อื่นใดเพื่อพิสูจน์วา่ ในวันตรวจร่ างกายและวันสอบสัมภาษณ์ รอยสักดังกล่าวได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียด จึงเชื่อได้วา่ ในวัน
สอบสัมภาษณ์ รอยสักของผูฟ้ ้ องคดีดงั กล่าวมีขนาดใหญ่หรื อมากจนแลดูน่าเกลียด อันเป็ นลักษณะต้องห้ามตามกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็ นข้าราชการตารวจ พ.ศ. 2547 และประกาศตารวจภูธรภาค 6 เรื่ อง การรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลภายนอก ผูม้ ีวฒ
ุ ิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชีพหรื อเทียบเท่า
เพื่อบรรจุเป็ นนักเรี ยนนายสิ บตารวจ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 2 เมษายน 2555
ดังนั้น การมีมติให้ผฟู ้ ้ องคดีไม่ผา่ นการสอบสัมภาษณ์ จึงเป็ นคาสัง่ ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสู งสุ ดได้วินิจฉัยด้วยว่า หากภายหลังผูฟ้ ้ องคดีได้ดาเนิ นการรักษาหรื อแก้ไข
จนกระทัง่ รอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎ ก.ตร. ดังกล่าวแล้ว ก็ยอ่ มมีสิทธิสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็ น
ข้าราชการตารวจใหม่ได้
(รายละเอี ยดอ่ านได้ ใ นคาพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อบ.31/2562 และสามารถสื บ ค้ น บทความ
ย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
คดีน้ ี นอกจากจะเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิราชการที่ดีสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณี ที่มีกฎหมาย กฎ หรื อระเบียบ
หรื อประกาศ กาหนดหลักเกณฑ์หรื อแนวปฏิ บตั ิใด ๆ ไว้ หากได้มีการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ที่กาหนดไว้ โดยเคร่ งครั ด
ย่ อมเป็ นการใช้ อานาจที่ ชอบด้ วยกฎหมาย ส่ วนคู่กรณี หรื อผู้ที่เข้ ามาอยู่ในกระบวนการพิ จารณาทางปกครอง เช่ นคดี นี้คือ ผู้สมัครสอบ
หรื อผู้ต้องการจะเข้ าสอบรั บราชการในหน่ วยงานใด สังกัดใด จะต้ องศึ กษาหาความรู้ และทาความเข้ าใจให้ ถ่องแท้ ในเรื่ องคุณสมบัติ
และลักษณะที่ ต้องห้ ามของหน่ วยงานนั้น ๆ ให้ ดี เสี ยก่ อนเพื่ อให้ ตัวเองมีความพร้ อมทุ กด้ านและเป็ นผู้ที่มีคุณสมบั ติเหมาะสม
ตรงตามที่ หน่ วยงานต่ าง ๆ ต้ องการอย่ างแท้ จริ ง !
สุดท้ ายนี ล้ งุ เป็ นธรรมขอสรุ ปเพื่อให้ เป็ นประโยชน์ สาหรั บผู้ที่ประสงค์ จะเป็ นตารวจนะครั บ ! ไม่ เฉพาะผู้ที่มี
รอยสั กใด ๆ ก็ตามที่ มีขนาดใหญ่ หรื อมากจนดูน่าเกลียดเท่ านั้น ยังรวมถึงการมีแผลเป็ น ไฝ ปาน หู ด หรื อซี สต์ ที่ส่วนต่ าง ๆ ของ
ร่ างกาย ซึ่ งจะต้ องลบหรื อรั กษา หรื อแก้ ไขให้ ไม่ มีสภาพต้ องห้ ามก่ อนที่ จะเข้ ารั บการตรวจร่ างกายนะครั บ ! เพื่ อไม่ ให้ เสี ยสิ ทธิ
ในการเป็ นข้ าราชการตารวจสมความตั้งใจ
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั กฎหมายเกีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของการเป็ นข้ าราชการตารวจ
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็ นข้าราชการตารวจ พ.ศ. 2547
ข้อ 2 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการตารวจ ผูท้ ี่จะได้รับการบรรจุนอกจากต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา 48 (1) ถึง (5) แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามอื่นตามมาตรา 48 (6)
ดังต่อไปนี้
(13) ไม่ เป็ นผู้มแี ผลเป็ น ไฝ ปาน รอยสั ก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่ างๆ ของร่ างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่ หรือมาก
จนแลดูน่าเกลียด
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ประกาศตารวจภูธรภาค 6 เรื่ อง รับสมัครและคัดเลื อกบุ คคลภายนอก ผูม้ ี วุฒิประกาศนี ยบัตรประโยค
มัธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พหรื อเที ยบเท่าเพื่อบรรจุเป็ นนักเรี ยนนายสิ บตารวจ พ.ศ. 2555 ลงวันที่
2 เมษายน 2555
ข้อ 2 กาหนดคุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผูท้ ี่จะได้รับการแต่งตั้งดังนี้
2.4 มีคุณสมบัติทวั่ ไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามผนวก ก. และผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
ผนวก ก . ท้ายประกาศ กาหนดว่า ผูส้ มัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนด
ข้ อ 16 ไม่ เป็ นผู้มีแผลเป็ น ไฝ ปาน รอยสั ก หู ด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่ าง ๆ ของร่ างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่ หรื อ
มากจนแลดูน่าเกลียด

