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บทคัดยอ 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาการคุมครองเด็กและผูหญิงจากการตรวจ

พิสูจนบุคคลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรตามมาตรา 131/1 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา โดยศึกษาแนวความคิดและหลักเกณฑในการแสวงหาพยานหลักฐานจากรางกาย

บุคคลเพื่อไปตรวจพิสูจนโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับ

ตางประเทศ เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการคุมครองเด็กและผูหญิง ตลอดจนการใชอํานาจรัฐ

เพ่ือใหการตรวจพิสูจนบุคคลดังกลาวไมกระทบตอสิทธิของบุคคลเกินความจําเปน 

จากการศึกษาพบวาตามมาตรา 131/1 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ไมไดบัญญัติกฎหมายโดยคํานึงถึงอายุและเพศของบุคคลผูถูกตรวจไวแตอยางใด จึงทําใหเด็กและ

ผูหญิงไมไดรับการคุมครองอยางเพียงพอ ท้ังในช้ันสอบสวนการกําหนดใหพนักงานสอบสวน

ผูรับผิดชอบมีอํานาจส่ังใหมีการตรวจพิสูจนไดโดยไมมีการตรวจสอบการใชอํานาจโดยองคกร

ภายนอกทําใหการใชอํานาจรัฐกระทบตอสิทธิของบุคคลผูถูกตรวจเกินความจําเปน แตกตางจาก

กฎหมายของตางประเทศท่ีไดบัญญัติกฎหมายโดยคํานึงถึงอายุและเพศของบุคคลผูถูกตรวจดวย             

โดยมีการกําหนดใหการเก็บตัวอยางรางกายเพ่ือไปตรวจพิสูจนโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีผูถูกตรวจ                    

เปนเด็กจะตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กดวย สวนผูถูกตรวจท่ีเปน

เพศหญิงก็ไดรับความคุมครองเชนเดียวกันโดยมีการกําหนดใหการตรวจรางกายผูหญิงท่ีจะตองมี

การเปดเผยรางกายและทําใหอับอายจะตองกระทําโดยผูหญิง รวมท้ังกําหนดแนวทางในการ

คุมครองรวมกันท้ังในสวนของผูถูกตรวจท่ีเปนเด็กและผูหญิงวาสามารถใหบิดามารดา ผูปกครอง

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไววางใจอยูรวมในการตรวจดวยได นอกจากนี้ประเทศเยอรมนียังไดกําหนดใหการ

ตรวจพิสูจนบุคคลจะตองไดรับอนุญาตจากศาลอันเปนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยองคกร

ภายนอกเพ่ือไมใหกระทบตอสิทธิของบุคคลเกินความจําเปน  

ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยควรกําหนดให

ศาลเปนผูมีอํานาจในการออกคําส่ังใหมีการตรวจพิสูจนบุคคลในช้ันสอบสวนเพ่ือใหการใชอํานาจ

รัฐไมกระทบตอสิทธิของผูถูกตรวจเกินความจําเปน และกําหนดหลักเกณฑท่ีเปนการคุมครองเด็ก
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และผูหญิง โดยควรกําหนดใหการขอความยินยอมในการตรวจจากเด็กจะตองไดรับความยินยอม

จากบิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กดวย สวนผูถูกตรวจท่ีเปนผูหญิงควรกําหนดใหเจาหนาท่ี

ผูทําการตรวจจะตองเปนเพศหญิงเพ่ือไมใหเกิดความรูสึกอับอาย นอกจากนี้ควรกําหนดใหเด็ก

และผูหญิงสามารถใหบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลอ่ืนท่ีไววางใจอยูรวมในขณะท่ีมีการตรวจ

ดวยได ท้ังนี้เพ่ือใหเด็กและผูหญิงไดรับการคุมครองอยางเพียงพอเชนเดียวกับกฎหมายของ

ตางประเทศ 

 

1. บทนํา 
ในปจจุบันมีการนําเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆมาพัฒนาใชใน

การตรวจพิสูจนหลักฐานตางๆ เนื่องจากพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรมีความนาเช่ือถือมากกวา

พยานบุคคลท่ัวไป เพราะมีการตรวจพิสูจน ทดสอบและยืนยันจากผูมีความรูเช่ียวชาญแลว ซึ่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทยก็ไดบัญญัติรองรับหลักการพิสูจนความจริงโดย

พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรไวเชนกัน โดยกําหนดไวในมาตรา 131/1 แหงประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 

อยางไรก็ตามการคนหาความจริงจากบุคคลซึ่งมีสภาพออนแอท้ังทางดานรางกายและ

จิตใจ เชน เด็กและผูหญิงนั้น การแสวงหาพยานหลักฐานจากบุคคลดังกลาวเพ่ือตรวจพิสูจนบุคคล

โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรจะตองมีมาตรการที่เหมาะสม  ซึ่งในเร่ืองการสอบปากคําผูตองหา ผูเสียหาย    

และพยานท่ีเปนเด็กตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 133 ทวิ และมาตรา134/2 

ไดกําหนดหลักเกณฑท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการถามปากคําเด็กอายุไมเกินสิบแปดปจะตองกระทํา

เปนสวนสัดในสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กและใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคล

ท่ีเด็กรองขอและพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคําดวย ถือไดวาหลักเกณฑดังกลาวเปน

การใหความคุมครองความรูสึกของเด็กท่ีตองเขาสูกระบวนการคนหาความจริงในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา  นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 160 ไดกําหนดใหการตรวจทางวิทยาศาสตรท่ีผูเยาว

อายุไมครบสิบหาปบริบูรณ นอกจากจะตองไดรับความยินยอมจากผูเยาวแลว จะตองไดรับความ

ยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอนดวย ถือวาเปนหลักประกันในการคุมครองเด็กจากการตรวจ

พิสูจนทางวิทยาศาสตรในระดับหนึ่ง แตเนื่องจากบทบัญญัตินี้ใชบังคับแตเฉพาะในคดีครอบครัว  

ซึ่งเปนเร่ืองในทางแพงเทานั้น ไมไดนํามาใชบังคับในคดีอาญาดวย ดังนั้น ในการตรวจพิสูจนใน

คดีอาญาหลักเกณฑการขอความยินยอมจึงยังคงตองเปนไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาเชนเดิม 

สวนการคนหาความจริงจากผูตองหาหรือผูเสียหายซึ่งเปนหญิงนั้น ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 132 และมาตรา 133 ไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการตรวจ

ตัวผูเสียหายหรือผูตองหาวาจะตองจัดใหเจาพนักงานซึ่งเปนหญิงหรือหญิงอ่ืนเปนผูตรวจ และใน

397



 

กรณีมีเหตุอันสมควรผูเสียหายหรือผูตองหาจะขอนําบุคคลใดมาอยูรวมในการตรวจก็ไดและใน

การถามปากคําในคดีความผิดเก่ียวกับเพศ หากวาผูเสียหายเปนผูหญิงก็ใหพนักงานสอบสวนซ่ึง

เปนหญิงเปนผูสอบสวน บทบัญญัติดังกลาวถือวาเปนการคุมครองเพ่ือไมใหหญิงเกิดความรูสึก

อับอายจากผูตรวจซ่ึงเปนเพศตรงขาม แตในเร่ืองการตรวจพิสูจนบุคคลโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตรมาตรา 131/1 กฎหมายกลับกําหนดหลักเกณฑแตเพียงวาใหผูถูกตรวจตองใหความ

ยินยอมและตองดําเนินการโดยแพทย เทานั้น โดยมิไดคํานึงสภาพความออนแอและการปฏิบัติท่ี

เหมาะสมในเร่ืองเพศของเด็กและผูหญิงแตอยางใดท้ังท่ีการตรวจพิสูจนบุคคลโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตรเปนการกระทําท่ีละเมิดตอสิทธิเสรีภาพในรางกายของบุคคลไมย่ิงหยอนไปกวาการ

สอบปากคําหรือการตรวจตัวบุคคลซ่ึงกระทําแตเพียงภายนอกรางกายเทานั้น จึงนาพิจารณาวา

หากผูถูกตรวจเปนเด็กท่ีอายุไมเกิน 18 ป ในคดีอาญา เด็กนั้นจะมีความสามารถในการใหความ

ยินยอมและรับรูถึงผลของการไมใหความยินยอมเพียงใดเพราะดวยวุฒิภาวะและสติปญญาของ

เด็กแลวในบางเร่ืองเด็กยังไมสามารถตัดสินใจดวยลําพังตนเองได และในกรณีของผูหญิงนั้น

กฎหมายก็ไมไดกําหนดใหผูหญิงเปนผูทําการตรวจหรือในการตรวจนั้นจะตองไมทําใหผูถูกตรวจ

รูสึกอับอายจึงอาจทําใหหญิงผูถูกตรวจเกิดความรูสึกอับอายไดหากวาการตรวจดังกลาวจะตองมี

การเปดเผยรางกาย ท้ังยังมิไดกําหนดใหผูปกครองหรือบุคคลอ่ืนท่ีเด็กหรือผูหญิงไววางใจอยูดวย

ในขณะตรวจซึ่งแตกตางไปจากการถามปากคําเด็กและการตรวจตัวหญิงผูตองหาหรือผูเสียหาย

ดังกลาวซึ่งไดคํานึงถึงเร่ืองเพศและวัยวุฒิของบุคคลดวย นอกจากนี้แลวการไมไดกําหนดให

องคกรภายนอกเปนผูตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาวทําใหการใชอํานาจรัฐของเจาหนาท่ีในช้ัน

สอบสวนเกิดผลกระทบตอสิทธิของบุคคลผูถูกตรวจเกินความจําเปน   

 

2.  การคุมครองเด็กและผูหญิงจากการตรวจพิสูจนบุคคลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร               
ตามกฎหมายของประเทศไทย 

ตามกฎหมายไทยไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการตรวจพิสูจนบุคคลโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตรไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 วรรคสอง ซึ่งกําหนดให

ความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หากจําเปนตองตรวจเก็บตัวอยางจากรางกาย

เพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงในคดี พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบมีอํานาจใหแพทยหรือผูเช่ียวชาญ

ดําเนินการตรวจได แตตองกระทําเทาท่ีจําเปนและสมควร โดยใชวิธีการที่กอใหเกิดความเจ็บปวด

นอยท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําไดท้ังนี้จะตองไมเปนอันตรายแกรางกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และ           

ผูถูกตรวจจะตองใหความยินยอม หากไมยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือผูตองหาหรือ

ผูเสียหายกระทําการปองปดขัดขวางมิใหบุคคลผูเก่ียวของยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควรให

สันนิษฐานไวเบื้องตนวาขอเท็จจริงเปนไปตามผลการตรวจพิสูจนท่ีหากไดตรวจพิสูจนแลวจะเปน

ผลเสียตอผูตองหาหรือผูเสียหายแลวแตกรณี 
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จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวา กฎหมายไดกําหนดใหช้ันสอบสวนพนักงานสอบสวน

เปนผูมีอํานาจส่ังใหมีการตรวจ ดังนั้นจะมีการตรวจพิสูจนหรือไมจึงอยูในดุลพินิจของพนักงาน

สอบสวนซ่ึงอาจกระทบตอสิทธิในรางกายของบุคคลมากนอยแตกตางกันไปโดยไมไดมีการ

ตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาวจากองคกรภายนอก ท้ังท่ีการตรวจพิสูจนตัวอยางรางกายโดย

วิธีการทางวิทยาศาสตรถือวาเปนเร่ืองท่ีกระทบตอสิทธิในรางกายบุคคลเปนอยางมากและไม

สอดคลองกับหลักประกันการคุมครองสิทธิของบุคคล 

นอกจากนี้แลว การท่ีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑแตเพียงวาจะตองไดรับความยินยอม

จากผูถูกตรวจเชนนี้ ทําใหเกิดปญหากรณีท่ีเด็กเปนผูถูกตรวจจะไมไดรับความคุมครองเทาเทียม

กับบุคคลที่เปนผูใหญ เนื่องจากตามสภาพของเด็ก ถือไดวาเปนบุคคลท่ีขาดความพรอมทางดาน

สติปญญาซึ่งเปนไปตามวัยของเด็ก ยอมไมอาจเขาใจถึงผลของการยินยอมหรือไมยินยอมใหมีการ

ตรวจพิสูจน อีกท้ังการท่ีกฎหมายไมไดกําหนดหลักเกณฑวาจะตองมีบุคคลใดอยูรวมในขณะตรวจ

ได ทําใหเด็กตองอยูกับผูตรวจตามลําพังสงผลใหเด็กเกิดความวิตกกังวลท่ีจะตองอยูกับผูตรวจซึ่ง

เปนบุคคลแปลกหนามีผลกระทบตอสภาพจิตใจของเด็กซ้ําข้ึนไปอีก  

จากท่ีกลาวมาแลวนั้น นอกจากจะไมไดกําหนดหลักเกณฑท่ีคํานึงถึงผูถูกตรวจท่ีเปน

เด็ก ยังพบวากฎหมายไมไดกําหนดหลักเกณฑท่ีเปนการคุมครองผูหญิงไวเชนเดียวกัน ท้ังท่ีเพศ

หญิงตามธรรมชาติมีสรีระทางดานรางกายแตกตางไปจากเพศชาย และแมวาผูหญิงจะไมใชเด็ก 

แตสภาพทางดานจิตใจถือไดวามีความเปราะบางไมตางไปจากเด็ก การที่กฎหมายไมไดกําหนดหลักเกณฑวา

ผูตรวจจะตองเปนเพศหญิงดวยกัน ทําใหผูถูกตรวจท่ีเปนหญิงเกิดความรูสึกอับอายไดหากการ

ตรวจจะตองมีการเปดเผยรางกาย ท้ังยังเปนการเปดโอกาสใหมีการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิ

ของหญิงดวย จึงเห็นวากฎหมายในเร่ืองการตรวจพิสูจนบุคคลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติกําหนดหลักเกณฑไวเปนเพียงกวางๆ เทานั้น

โดยไมไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติ รวมท้ังการคุมครองบุคคลท่ีมีความบกพรองใน

เร่ืองความสามารถ ความเหมาะสมในเร่ืองเพศ เชนเด็กและผูหญิงไวแตอยางใด ทําใหเด็กและ

ผูหญิงท่ีเปนผูถูกตรวจไมไดรับการคุมครองท่ีเหมาะสม 

 

3.  การคุมครองเด็กและผูหญิงจากการตรวจพิสูจนบุคคลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร              
ตามกฎหมายของตางประเทศ 

3.1 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

3.1.1 การคุมครองเด็ก 

การตรวจเลือดเด็ก ผูเยาว หรือผูไรความสามารถซึ่งมีความบกพรองทางดาน

จิตใจหรืออารมณหรือขาดความพรอมทางปญญา ตามกฎหมายของประเทศเยอรมนีจะตองไดรับ

ความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูแทนตามกฎหมายซึ่งเปนผูมีหนาท่ีดูแลผูนั้นกอนดวย 

หากผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูแทนตามกฎหมายไมสามารถใหความยินยอมได หรือถูกขัดขวาง
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ไมใหกระทําการตัดสินใจแทน และมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองทําการตรวจเก็บตัวอยางเลือดเพื่อ

ใชเปนพยานหลักฐานไดกําหนดใหศาลมีคําส่ังพิเศษใหทําการตรวจได 

3.1.2 การคุมครองผูหญิง 
 การเก็บตัวอยางจากบุคคลที่เปนหญิงเพ่ือนําไปตรวจพิสูจนโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตรนั้น กฎหมายประเทศเยอรมนีไดใหหลักประกันการคุมครองสิทธิในรางกายของหญิง

มิใหถูกลวงละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไว โดยมีการกําหนดใหการตรวจรางกายผูหญิงท่ี

เปนการละเมิดความรูสึกและทําใหเกิดความอับอาย จะตองกระทําโดยผูหญิงหรือนักเทคนิค

การแพทย และเม่ือมีการรองขอกฎหมายอนุญาตใหหญิงอ่ืนหรือญาติเขาอยูดวยขณะทําการตรวจ

ได โดยมาตรการนี้ใชบังคับกับกรณีท่ีผูหญิงนั้นยินยอมใหทําการตรวจดวย 

3.2 ประเทศอังกฤษ 

3.2.1  การคุมครองเด็ก 

3.2.1.1 การใหความยินยอมตอการตรวจ 

การขอความยินยอมจากเด็กผูท่ีจะตองถูกตรวจนั้น ตาม Police and 

Criminal Evidence Act 1984 และThe Criminal Justice and Public Order Act 1994 ได

กําหนดหลักเกณฑวาจะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นและความยินยอมดังกลาวจะตองทํา

เปนหนังสือรวมท้ังจะตองไดรับความยินยอมท่ีเหมาะสมดวย ซึ่งความยินยอมท่ีเหมาะสมนี้ จะตอง

เปนไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว คือ  ในสวนท่ีเก่ียวของกับบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 17 ปข้ึนไป 

หมายถึงความยินยอมของบุคคลนั้น ในสวนท่ีเก่ียวของกับบุคคลท่ีอายุตั้งแต 14 ปข้ึนไป แตไม

เกิน 17 ป บริบูรณ หมายถึงความยินยอมของบุคคลนั้นและพอแมหรือผูปกครองและในสวนท่ี

เก่ียวของกับบุคคลท่ีมีอายุยังไมถึง 14 ปบริบูรณ หมายถึง ความยินยอมของพอแมหรือผูปกครอง

ของบุคคลนั้น  

3.2.1.2  การใหบุคคลอ่ืนอยูรวมในขณะตรวจ 
 การตรวจบุคคลท่ีเปนเด็กโดยหลักแลวก็มีแนวทางในการปฏิบัติ

เชนเดียวกันกับผูใหญ กลาวคือ หากเปนการตรวจท่ีตองถอดเส้ือผา ก็จะตองไมทําใหผูนั้นรูสึกอาย

และตองไมมีผูอ่ืนท่ีเปนเพศตรงขามกับผูถูกตรวจอยูในระหวางการตรวจ นอกจากจะเปนแพทย

หรือพยาบาลที่เปนผูตรวจ เวนแตจะเปนผูเยาวหรือคนวิกลจริตหรือเปนผูท่ีมีความผิดปกติทางจิต

และมีความจําเปนตองมีผูปกครองหรือผูดูแลท่ีเปนเพศตรงขามกับผูนั้น ท้ังนี้จะตองไมมีบุคคลท่ี

ไมเก่ียวของอยูในการตรวจนั้น สวนกรณีท่ีมีการทดสอบหาสารเสพติดในรางกายนั้น ถาเปนบุคคล

ท่ีอายุยังไมถึง 17 ปบริบูรณ การที่เจาหนาท่ีตํารวจจะรองขอใหบุคคลท่ีเก่ียวของมีการเก็บตัวอยาง 

จะไมสามารถกระทําได เวนเสียแตผูใหญท่ีเหมาะสมจะอยูรวมดวย ซึ่งกฎหมายไดบัญญัตินิยามคํา

วา “ผูใหญท่ีเหมาะสม”  ใหหมายความถึงพอ แม หรือผูปกครอง หรือ กรณีท่ีบุคคลนั้นอยูใน

ความดูแลของหนวยงานทองถ่ินหรือองคกรมูลนิธิ คือ บุคคลท่ีเปนตัวแทนของเจาหนาท่ีทองถ่ิน

นั้นหรือองคกรดังกลาว หรือเจาหนาท่ีสังคมสงเคราะหของหนวยงานทองถ่ิน หรือถาไมมี พอ แม 
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ผูปกครอง หรือ บุคคลท่ีเปนตัวแทนของเจาหนาท่ีทองถ่ินนั้นหรือองคกรดังกลาว หรือเจาหนาท่ี

สังคมสงเคราะหของหนวยงานทองถ่ิน ก็ใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีมีความรับผิดชอบ โดยมีอายุ 18 ป              

หรือมากกวา ซึ่งไมไดเปนเจาหนาท่ีตํารวจหรือเปนลูกจางของเจาหนาท่ีตํารวจอยูรวมดวยแทน 

3.2.2  การคุมครองผูหญิง 
การตรวจนั้น โดยหลักหากเปนการตรวจท่ีตองถอดเส้ือผาของผูนั้น จะตองไมทํา

ใหผูนั้นรูสึกอายและตองไมมีผูอ่ืนท่ีเปนเพศตรงขามกับผูถูกตรวจอยูในระหวางการตรวจเวนแตจะ

เปนแพทยหรือพยาบาลท่ีเปนผูตรวจท้ังนี้จะตองไมมีบุคคลที่ไมเก่ียวของอยูในการตรวจนั้น และ

The Police and Criminal Evidence Act 1984มาตรา 55(7) ยังไดกําหนดใหจํากัดบุคคลท่ีจะ

ดําเนินการในการเก็บตัวอยางของรางกายของบุคคลประเภทตัวอยางชนิดอยางใกลชิด(Intimate 

samples) ท่ีเปนเพศตรงขามไววา จะไมสามารถกระทําได 

3.3  ประเทศนิวซีแลนด 
3.3.1  การคุมครองเด็ก 

3.3.1.1  การใหความยินยอมตอการตรวจ 

The Criminal Investigations(Bodily Samples) Act 1995 มาตรา 

5(b) ไดกําหนดวาในกรณีท่ีผูตองหามีอายุ 14 ปหรือมากกวาแตต่ํากวา 17 ป จะตองไดรับความ

ยินยอมท้ังผูตองหาและผูปกครองดวย และมาตรา 8 ไดกําหนดใหการดําเนินการขอความยินยอม 

โดยเจาหนาท่ีตํารวจตองย่ืนเปนหนังสือและแจงตอผูตองหาในเร่ืองความผิดท่ีจะพิสูจนและแจงให

ผูตองหาทราบวามีสิทธิปรึกษาทนายความและหากไมมีทนายความจะไดรับความชวยเหลือดาน

ทนายความวาควรใหความยินยอมหรือไมและตองอธิบายใหผูตองหาเขาใจดวย 

3.3.1.2  การใหบุคคลอ่ืนอยูรวมในขณะตรวจ 
The Criminal  Investigations  (Bodily Samples) Act 1995 มาตรา 

50ไดกําหนดใหบุคคลท่ีใหตัวอยางมีสิทธิท่ีจะใหบุคคลอ่ืนรวมอยูดวยซึ่งไดแก ทนายความหรือ

บุคคลอ่ืนซึ่งบุคคลผูถูกตรวจน้ันเลือก และในกรณีของบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 17 ป คือผูปกครองหรือ

บุคคลอ่ืนซึ่งเปนผูดูแลของบุคคลนั้น 

 

4. วิเคราะหการคุมครองเด็กและผูหญิงจากการตรวจพิสูจนบุคคลโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรตามกฎหมายไทยและตางประเทศ 

1.  การกําหนดแนวทางรวมกันในการคุมครองเด็กและผูหญิง 
1.1 ผูมีอํานาจสั่งใหมีการตรวจพิสูจน 

ตามกฎหมายไทยกําหนดใหช้ันสอบสวนเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนท่ีจะใช

ดุลพินิจส่ังใหแพทยหรือผูเช่ียวชาญดําเนินการเก็บตัวอยางจากรางกายของผูถูกตรวจได ทําให

ขาดกลไกการตรวจสอบถวงดุลท่ีเพียงพอ เนื่องจากการกระทําดังกลาวเปนการกระทําท่ีกระทบตอ

สิทธิในรางกายของผูถูกตรวจเปนอยางมาก การมีมาตรการตรวจสอบและถวงดุลจึงเปนมาตรการ
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สําคัญท่ีจะสามารถปกปองคุมครองสิทธิของผูถูกตรวจไมใหถูกกระทบมากเกินความจําเปน หาก

เปรียบเทียบกับมาตรการอ่ืนๆท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เชน การคน กฎหมายกลับ

กําหนดใหศาลเปนผูมีอํานาจสั่งใหมีการคนได ท้ังท่ีการตรวจพิสูจนบุคคลโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตรเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิในรางกายของบุคคลย่ิงเสียกวาการคน แตกฎหมาย

ไทยกลับไมไดกําหนดมาตรการในการตรวจสอบโดยองคกรภายนอกเชนศาลไวแตอยางใด เม่ือ

เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศเยอรมนี ไดกําหนดใหการตรวจพิสูจนบุคคลโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตรจะตองไดรับอนุญาตจากศาล เวนแตกรณีจําเปนเรงดวนหากชักชาจะเกิดผลรายแก

ผลการตรวจพิสูจน จึงเปนอํานาจของพนักงานอัยการและผูชวยพนักงานอัยการเปนผูออกคําส่ัง

ดังกลาวไดเพ่ือทําการตรวจสอบและถวงดุลในการใชอํานาจของเจาหนาท่ี ทําใหการใชอํานาจรัฐ

ไมกระทบตอสิทธิของบุคคลมากเกินความจําเปน ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาควรกําหนดใหการตรวจ

พิสูจนบุคคลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรจะตองมีมาตรการตรวจสอบถวงดุลโดยองคกรภายนอก

เพ่ือเปนหลักประกันแกผูถูกตรวจวาจะไมมีการตรวจพิสูจนเกินกวาความจําเปน 

1.2  การกําหนดใหบุคคลอ่ืนอยูรวมในขณะตรวจ 
การกําหนดใหบุคคลอ่ืนอยูรวมในขณะตรวจตามกฎหมายไทยนั้น พบวาปรากฏ

อยูในเร่ืองการตรวจตัวผูเสียหายหรือตรวจตัวผูตองหา และเร่ืองการถามปากคําผูเสียหายท่ีเปน

หญิงในคดีความผิดเก่ียวกับเพศ โดยมีการกําหนดใหผูเสียหายหรือผูตองหาจะนําบุคคลใดมาอยู

รวมในการตรวจหรือสอบปากคํานั้นดวยก็ได สวนกรณีเด็กมีการกําหนดใหการสอบสวน การถาม

ปากคําผูเสียหายหรือพยาน หรือผูตองหาจะตองจัดใหมีนกัจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลท่ีเด็ก

รองขอและพนักงานอัยการอยูรวมกับเด็กดวย ทําใหเห็นวาในการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆในช้ัน

สอบสวนกฎหมายไดบัญญัติโดยคํานึงถึงการคุมครองเด็กและผูหญิงไวเปนพิเศษ เนื่องจากเด็กและ

ผูหญิงตางมีสภาพทางดานรางกายและจิตใจท่ีเปราะบางเชนเดียวกัน จึงเปนบุคคลท่ีอาจตกเปน

เหย่ืออาชญากรรมไดงายกวาผูใหญท่ีเปนเพศชายซ่ึงมีสรีระทางดานรางกายท่ีแข็งแรงตาม

ธรรมชาติ แตการคุมครองเด็กและผูหญิงในเร่ืองดังกลาวกลับพบวาปรากฏอยูในเร่ืองการ

สอบปากคําในคดีความผิดเก่ียวกับเพศและการสอบสวนเด็กท่ีอายุไมเกิน 18 ป เทานั้น เด็กและ

ผูหญิงท่ีจะตองถูกตรวจพิสูจนโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรจึงยังไมไดรับการคุมครองแตอยางใด ซึ่ง

ไมสอดคลองกับแนวคิดในการคุมครองเด็กและผูหญิง  

ตามกฎหมายประเทศอังกฤษ พบวามีความแตกตางจากกฎหมายไทย โดยมีการ

กําหนดหลักเกณฑเพ่ือคุมครองเด็กอายุไมเกิน 17 ป คือ กําหนดใหผูปกครองหรือผูดูแลเด็กหรือ

ผูเยาวสามารถอยูรวมในการตรวจไดหากวามีความจําเปน แมวาบุคคลนั้นจะเปนเพศตรงขามกับ   

ผูถูกตรวจก็ตาม สวนบุคคลอ่ืนไมสามารถอยูรวมในการตรวจไดนอกจากจะเปนแพทยหรือ

พยาบาลซึ่งเปนผูตรวจและไดกําหนดหลักเกณฑท่ีเปนการคุมครองเพศหญิงไวเชนกัน โดยมีการ

กําหนดใหการตรวจท่ีตองถอดเส้ือผาของผูถูกตรวจจะตองไมทําใหผูนั้นรูสึกอับอายและตองไมมี

ผูอ่ืนท่ีเปนเพศตรงขามกับผูถูกตรวจอยูในระหวางการตรวจเวนแตจะเปนแพทยหรือพยาบาลท่ี
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เปนผูตรวจ ประเทศนิวซีแลนด มีการกําหนดหลักเกณฑใหทนายความหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีผูถูก

ตรวจนั้นเลือกอยูรวมในการตรวจดวยได ซึ่งหลักเกณฑนี้ใชไดท้ังกับเด็กและผูหญิง สวนประเทศ

เยอรมนีนอกจากจะกําหนดใหการตรวจเพศหญิงตองกระทําโดยเพศหญิงแลว ผูหญิงยังสามารถท่ี

จะรองขอใหหญิงอ่ืนหรือญาติเขาอยูดวยขณะทําการตรวจได   

ดังนั้น จึงเห็นไดวาการบัญญัติกฎหมายของตางประเทศมีการบัญญัติกฎหมาย

โดยคํานึงถึงเร่ืองอายุและเพศของบุคคลท่ีจะตองใหไดรับการคุมครองไวเปนพิเศษเชนเด็กและ

ผูหญิง จึงทําใหเด็กและผูหญิงไดรับการคุมครองอยางเหมาะสมแตกตางจากกฎหมายไทย ดังนั้น

หากมีการกําหนดใหเด็กและผูหญิงสามารถใหบุคคลอ่ืนอยูรวมในขณะตรวจไดเชนเดียวกับ

กฎหมายของตางประเทศก็จะทําใหเด็กและผูหญิงไดรับการคุมครองอยางเพียงพอ 

2. การกําหนดแนวทางเฉพาะในการคุมครองของเด็กและผูหญิง  

2.1 การใหความยินยอมของเด็ก 

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 กําหนดใหการเก็บ

ตัวอยางของรางกายไปตรวจพิสูจนโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรจะตองไดรับความยินยอมจากผูท่ีจะ

ถูกตรวจกอน ไมวาผูจะตองถูกตรวจดังกลาวจะเปนเด็กหรือผูใหญ ดังนั้น การเก็บตัวอยางของ

รางกายที่กระทําตอเด็กจึงตองไดรับความยินยอมจากเด็กเชนเดียวกัน ทําใหเกิดปญหาในทาง

ปฏิบัติวาผูจะตองถูกตรวจซึ่งเปนเด็กท่ีอายุไมเกิน 18 ป นั้น จะมีความสามารถในการรับรูถึงการ

ใหความยินยอมหรือผลของการปฏิเสธความยินยอมของตนเองหรือไม เพียงใด เนื่องจากเด็กเปน

บุคคลท่ีขาดความพรอมทางดานสติปญญา ดังนั้นความยินยอมของเด็กจึงไมใชความยินยอมท่ี

แทจริง และในบางคร้ังความยินยอมของเด็กอาจเกิดจากการถูกชักจูงใจ การหลอกลอ โดยที่เด็ก

ไมสามารถรับรูไดวาความยินยอมดังกลาวของตนเองจะกอใหเกิดผลอยางไรบาง เม่ือเปรียบเทียบ

กับกฎหมายตางประเทศแลวพบวาผูถูกตรวจท่ีเปนเด็กถือวายังขาดความพรอมทางดานสติปญญา  

ซึ่งอาจทําใหไมสามารถเขาใจถึงผลของความยินยอม จึงมีการกําหนดใหการตรวจเด็กจะตองให

บิดามารดาหรือผูปกครอง ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความพรอมทางดานสติปญญาและเปนผูดูแลเด็กเขา

มามีสวนรวมในการตัดสินใจดวย โดยกําหนดใหการขอความยินยอมนอกจากจะตองไดรับความ

ยินยอมจากเด็กแลวตองไดรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาวดวย จึงกอใหเกิดประโยชนกับเด็ก

อยางสูงสุด เพ่ือเปนการคุมครองเด็ก รวมท้ังยังเปนการใหความยินยอมตอการตรวจพิสูจนบุคคล

โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางแทจริงอีกดวย 

2.2  การตรวจพิสูจนโดยผูถูกตรวจที่เปนผูหญิง 
ตามกฎหมายไทยนั้นบทบัญญัติมาตรา 132(1) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาวาดวยเร่ืองการตรวจตัวผูตองหาหรือผูเสียหาย ไดบัญญัติใหความคุมครองสิทธิของ

หญิงผูถูกตรวจไวเปนพิเศษ โดยกําหนดใหการตรวจท่ีผูถูกตรวจเปนเพศหญิงใหจัดเจาพนักงานท่ี

เปนหญิงหรือหญิงอ่ืนเปนผูตรวจแสดงใหเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวไดคํานึงถึงสิทธิของหญิงวา

หากมีการตรวจเพศหญิงแลวจะตองไมกระทําการอันเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
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โดยคุมครองหญิงผูถูกตรวจไมใหไดรับความอับอาย จึงไดกําหนดใหเจาพนักงานท่ีเปนหญิงเปน

ผูตรวจ เม่ือเปรียบเทียบบทบัญญัติมาตรา 132(1) และมาตรา 131/1 แลว พบวาการตรวจอาจ

ตองมีการเปดเผยรางกายของผู ถูกตรวจไดเชนเดียวกัน แมวาบทบัญญัติมาตรา 131/1 

กําหนดใหแพทยเปนผูตรวจก็ตาม แตผูถูกตรวจอาจมีความรูสึกอับอายอยูหากผูตรวจเปนเพศ

ชายแตบทบัญญัติมาตรา 131/1 กลับไมไดคํานึงถึงเร่ืองเพศของผูถูกตรวจทําใหผูหญิงผูถูกตรวจไมได

รับการคุมครองอยางเพียงพอและไมสอดคลองกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

ท้ังตามกฎหมายตางประเทศ ไมวาประเทศเยอรมนีและประเทศอังกฤษ กลับพบวา                    

มีหลักเกณฑท่ีแตกตางจากกฎหมายไทย โดยมีการกําหนดบทบัญญัติท่ีใหหลักประกันในการ

คุมครองสิทธิในรางกายของเพศหญิงมิใหถูกลวงละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดย                   

ประเทศเยอรมนีมีการกําหนดใหการตรวจพิสูจนผูหญิงท่ีเปนการละเมิดความรูสึกและทําใหเกิด

ความอับอายจะตองกระทําโดยผูหญิงหรือนักเทคนิคการแพทย สวนประเทศอังกฤษไดกําหนดตัว

บุคคลผูทําการตรวจไววาจะเปนเพศตรงขามกับผูถูกตรวจไมได ไมวาบุคคลนั้นจะเปนแพทยหรือ

พยาบาลก็ตาม  ซึ่งมีหลักเกณฑเชนเดียวกันกับประเทศเยอรมนีท่ีกําหนดตัวบุคคลท่ีทําการตรวจ

วาจะตองเปนผูหญิงหากวาผูถูกตรวจเปนผูหญิงและการตรวจจะทําใหเกิดความอับอาย   

 

5. ขอเสนอแนะ 
จากท่ีไดกลาวมาแลว นั้น การเก็บตัวอยางรางกายไปตรวจพิสูจนโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร โดยหลักการจะตองไดรับความยินยอมจากผูถูกตรวจ แตในการใหความยินยอมของ

เด็กนั้นมักเกิดปญหาในทางปฏิบัติท่ีเด็กไมสามารถใหความยินยอมไดดวยตนเอง ไมสามารถให

พอแม ผูปกครองอยูรวมในขณะตรวจดวย และในการตรวจบางคร้ังจะตองมีการจับตองเนื้อตัว

รวมถึงการเปดเผยรางกายซึ่งทําใหผูถูกตรวจท่ีเปนเพศหญิงเกิดความรูสึกอับอาย และควรมี

มาตรการในการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาใหกระทําไดเทาท่ีจําเปนเทานั้น จากการศึกษา

พบวากฎหมายตางประเทศไดมีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครองถึงบุคคลดังกลาวไวเปนพิเศษทําให

การทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวความคิดในการคุมครองเด็กและผูหญิง มี

การปฏิบัติท่ีไมละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รวมท้ังมีการตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาวโดย                  

องคกรภายนอก ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวากฎหมายไทยควรไดรับการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 เพ่ือคุมครองเด็กและผูหญิงในประเด็นดังตอไปนี้ 

1. ควรกําหนดใหมีกลไกตรวจสอบการใชอํานาจในช้ันสอบสวนโดยองคกรภายนอก 

โดยกําหนดใหการตรวจพิสูจนบุคคลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรในช้ันสอบสวน จะตองใหศาล

เปนผูมีอํานาจในการออกคําส่ัง และหากมีกรณีจําเปนเรงดวนควรกําหนดใหพนักงานอัยการเปน             

ผูมีอํานาจส่ังใหมีการตรวจพิสูจนบุคคลไดตามความจําเปน เพ่ือเปนการตรวจสอบโดยองคกร

ภายนอกและไมใหกระทบสิทธิในรางกายของผูถูกตรวจเกินความจําเปน 
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2. ควรกําหนดใหกอนการขอความยินยอมในการเก็บตัวอยางรางกายไปตรวจพิสูจน

โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรจะตองแจงใหผูถูกตรวจไดทราบถึงสิทธิท่ีจะไมใหความยินยอม และ

สามารถปรึกษาทนายความวาจะใหความยินยอมหรือไม รวมท้ังสิทธิท่ีจะใหเด็กและผูหญิง

สามารถใหบิดามารดา ผูปกครองหรือผูดูแล หรือบุคคลอื่นซึ่งหญิงผูถูกตรวจไววางใจอยูดวยใน

ขณะท่ีมีการตรวจพิสูจนไดโดยจะตองมีการแจงใหเด็กและผูหญิงไดทราบถึงสิทธิดังกลาวของตน

ดวย นอกจากนี้ควรกําหนดใหชัดเจนวานอกจากบุคคลดังกลาวกับผูตรวจแลวจะตองไมมีบุคคล

อ่ืนอยูรวมดวยในขณะตรวจ 

3. ควรกําหนดใหการขอความยินยอมจากเด็กท่ีอายุไมเกิน 18 ป ไมวาจะในฐานะ

ผูตองหา ผูเสียหาย หรือในฐานะบุคคลท่ีเก่ียวของ ควรจะตองไดรับความยินยอมจากเด็กและบิดา 

มารดา หรือผูปกครองหรือผูดูแลเด็กดวยในกรณีท่ีเด็กไมมีบิดา มารดา หรือกรณีท่ีบิดามารดา 

ผูปกครองหรือผูดูแล ไมอาจใหความยินยอมไดหรือไมมีบุคคลดังกลาว ควรกําหนดใหศาลเปนผู

พิจารณาวาจะอนุญาตหรือไมแทนการขอความยินยอมของบุคคลดังกลาว ในการขอความยินยอมนี้ควร

กําหนดใหชัดเจนวาจะตองไดรับความยินยอมโดยทําเปนหนังสือ ท้ังจะตองมีการแจงใหบิดา 

มารดา หรือผูปกครองหรือผูดูแลของเด็กทราบดวย 

 4. ควรกําหนดใหการเก็บตัวอยางของรางกายบุคคลท่ีเปนเพศหญิงไปตรวจจะตอง

ไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมไมละเมิดตอสิทธิผูหญิง และในการเก็บตัวอยางนั้นเจาหนาท่ีดังกลาว

จะตองเปนเพศหญิงดวยกันเพ่ือไมใหเกิดความรูสึกอับอาย  
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