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บทคัดยอ   
  การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ 
สักรางกายของผูตองขังเรือนจํากลางลพบุรี โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง ผูตองขังชายในเรือนจํากลาง
ลพบุรี ท่ีมีรอยสักอยูบนรางกายเห็นไดชัดเจนจํานวน 22 คน ซ่ึงเปนผูกระทําผิดทางอาญา โดยไมจํากัด
คดีท่ีกระทําผิด เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกต และศึกษาจากเอกสาร 
ตรวจสอบความชัดเจนถูกตองสมบูรณ ของขอมูลแบบสามเสา ดานขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหาแบบสรางขอสรุปโดยการจําแนกชนิดขอมูลตามกรอบการวิจัย 

ผลการวิจัยท่ีสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 1. สาเหตุการสักรางกายเกิดจาก  1) ความประทับใจท่ีไดพบเห็นรูปรอยสัก มีความสวย  
ดูแลวสะดุดตา เปนแฟชั่นอยางหน่ึงในกลุมผูตองขัง จึงเลียนแบบอยางกันเพื่อใหเขากับกลุมเพ่ือนท่ีสัก
รางกาย   2)  อิทธิพลกลุมเพื่อนมีสวนกระตุนปลุกเรา ใหเกิดการสักรางกาย นอกจากนี้การสักรางกาย
เกิดจากสาเหตุ  การกระทําผิดซํ้าและเขามาตองโทษในเรือนจําหลายคร้ัง  3) การถูกประทับตราจาก
สังคมวาเปนคนข้ีคุก   เปนตัวกระตุนใหสักรางกายดวย  
  2. วัตถุประสงคในการสักรางกาย เพื่อความสวยงาม เพื่อประชดชีวิต และเพื่อเตือนความจํา ไม
มีความเช่ือดานไสยศาสตร รูปสัญลักษณท่ีสัก นิยมสักรูปมังกร รูปโมเดิรน สักขอความ    โดยสวนมาก
ไมสามารถใหความหมายรูปท่ีสักไวตามรางกายได 

3. ผลกระทบท่ีเกิดจากการสัก 1) ดานรางกายโดยเฉพาะการใชเข็มสักท่ีไมสะอาด หรือใชเข็ม
รวมกับผูอ่ืน อาจติดโรคผิวหนังหรือโรคเอดสได และเนื้อตัวเลอะเทอะ 2) ดานจิตใจ สักแลวสบายใจ 
 

1)  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตรเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ  
    ในพระพรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตรเพือ่การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   วไลยลงกรณ ในพระพรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยพเิศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   วไลยลงกรณ ในพระพรมราชูปถัมภ 
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หายเครียด ไดรูปสวยตามตองการ คนอ่ืนมองแลวนาเกรงขาม แตจะถูกตอวาจากบิดามารดา ญาติพี่นอง 
และภรรยา 3)  ดานสังคม สังคมไมยอมรับ ตีตราวาเปนคนข้ีคุก เกเรไมนาคบหา ไมนาเช่ือถือ ไมรับ 
เขาทํางาน ทําใหเกิดปญหาตอการดํารงชีพอาจกระทําผิดซํ้าได และเปนท่ีเพงเล็งของตํารวจ 
 

ABSTRACT 
The purpose of the research was to study the causes and social effect from the tattoo  on the  

body parts of the  prisoners of  Lop Buri  Central  Prison.  The samples of  the  study were  22  male 
prisoners in Lop Buri  Central  Prison with  the explicit tattoos on  their  bodies who were the criminal  
prisoners with  unlimited  cases  of  conducting  crimes  The  data were  collected by  an  intensive 
interview,  an observation  and  a study  from  documents, an  accurate  and  completed  data  of  triangle 
and  analyzed by  content analysis  based on organizing  a  summary  classified  by  the  types  of  data 
according  to the  research  framework. 

The crucial results of the   research   could  be  conclusion  as follows: 
 1. The causes of the tattooing was risen from the prisoners   1)  impression of  their beauty   and 
to catch the eye as  the fashionable trend among the prisoners  groups. Thy , thus, imitated this trend in 
order to make the friends with the tattoos accept  them  2) the influence  of their friends stimulated and 
aroused them to tattoo on their parts of  bodies . Besides, the causes of  the  tattooing was risen from  the 
committing repeated crimes, to be put in the prison  for  several times  3) and to be stamped  as  the 
disgust  prisoners  from  society were the  catalysts that  elicited  their  tattooing. 

2. The  aims  of  tattooing  were  beautification,  sarcasm  of  life  and  recall  memory  without  
the  belief  of  magical  art. The popular symbols tattooing were  dragons, modern  models and  
messages.  Most prisoners could not explained the meanings of the tattoos on  the parts  of  bodies. 

3. The  effects  from  tattooing  were  1)  physical  effects  particular  with  using  dirty  syringes  
or  using  syringes  with  other  people  which  led  them  to  be  skin  disease  , AIDS  and  dirty  bodies   
2) mental  effects :  the  prisoners  felt  comfortable  and  relaxed  for  owning  the  beautiful  tattoos  as  
they  wanted .  Further move ,  they  looked  powerful  for otter  people , but  were  blamed  from  their  
parents , wives  and  relatives  3)  social  effects : they were  unaccepted , stamped as  the  dreadful  and  
roguish prisoners  whom  no  one  believed  and  accepted  to  work  with . This  caused  their  living  
problems  that  led  them  to  repeat  committing  crimes  and . to be in the police’s  sight.   
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ความสําคัญของปญหา 
 กรมราชทัณฑมีผูตองขังถูกคุมขังอยูท่ีเรือนจําและทัณฑสถานท่ัวประเทศจํานวน 166,760  คน 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 (กรมราชทัณฑ, 2547 : 65) เรือนจํากลางลพบุรี มีอํานาจการ
ควบคุมผูตองขังชาย  และผูตองขังหญิง กําหนดโทษไมเกิน 20 ป มียอดผูตองขังชาย 1,575 คน  
ผูตองขังหญิง 427 คน รวมยอดผูตองขังท้ังส้ิน 2,002 คน ผูวิจัยไดสํารวจผูตองขังชายท้ังหมดปรากฏวา
มีผูตองขังท่ีมีรอยสักตามรางกาย และไมมีรอยตามสักรางกาย  ดังรายละเอียดดังนี้ ผูตองขังชายท่ีมีรอย
สักจํานวน 1,009 คน ผูตองขังชายท่ีไมมีรอยสักจํานวน 566 คน ในจํานวนผูตองขังชายท่ีมีรอยสักตาม
รางกายปรากฏวาตองโทษคร้ังแรกจํานวน 788 คน และตองโทษคร้ังท่ีสองข้ึนไปจํานวน 221 คน  
(ยอด ณ วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547) 
 การสักรางกายในยุคนี้ ภายใตความหวงใยจากสังคม ในเร่ืองการติดโรครายโดยเฉพาะ 
โรคเอดสท่ีกําลังระบาดอยู  อีกท้ังหากเบ่ือหนายรอยสักข้ึนมา  ก็ยากท่ีจะลบออก ท่ีสําคัญจะตองดูวา
การสักตามรางกายน้ันถูกตองกับกาลเทศะ และสอดคลองกับยุคสมัยหรือไม การสักแบบนี้มีผลกระทบ 
ตออนาคตในการทํางานเพราะ เม่ือมีรอยสักสังคมจะมองคน ๆ นั้น ในแงลบเสียเปนสวนใหญ ซ่ึงมีผล
กับสังคมหนาท่ีการงาน และความเช่ือถือของคนท่ีอยูรอบขาง สังคมไทยมักมีทัศนคติท่ีมองผูพนโทษ
วาเปนคนข้ีคุก นารังเกียจและมักจะไมยอมรับ ถึงแมวาผูนั้นจะชดใชความผิดท่ีไดกระทําครบตามคํา
พิพากษาของศาลแลวก็ตาม การไมยอมรับทําใหการดํารงชีวิต  ของผูพนโทษไดรับความลําบากอยูแลว 
ยิ่งมีรูปรอยสัญลักษณการสักตามรางกายที่ ปรากฏใหเห็นชัดเจนติดตัวไปจนตลอดชีวิต ทําใหหางาน 
ทําไดยาก  เปนท่ีรังเกียจเม่ือประชาชนท่ัวไป ไดพบเห็นยอมจะกอใหเกิดความบีบค้ัน มีความกดดันให 
ผูนั้นไป กระทําผิดซํ้า  
 
คําสําคัญ 

ผลกระทบทางสังคม   การสักรางกาย ผูตองขัง   เรือนจํากลางลพบุรี 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย  
 1.  สาเหตุ ในการตัดสินใจสักรางกายของผูตองขังเรือนจํากลางลพบุรีคืออะไร 
 2.  วัตถุประสงคการสักรางกาย   การใหความหมายรูปสัญลักษณท่ีสักตามรางกายของ
ผูตองขังเรือนจํากลางลพบุรี เปนอยางไร 

 3. การสักตามรางกาย  มีผลกระทบตอผูตองขัง เรือนจํากลางลพบุรี ท้ังในดานรางกาย   
ดานจิตใจ  และสังคมอยางไร 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสาเหตุในการตัดสินใจ สักรางกายของผูตองขังเรือนจํากลางลพบุรี 
 2. เพื่อศึกษาวัตถุประสงคในการสัก  การใหความหมายรูปสัญลักษณการสักรางกายของ
ผูตองขังเรือนจํากลางลพบุรี 
 3. เพื่อศึกษาผลกระทบดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคมที่เกิดจากการสักรางกายของ
ผูตองขังเรือนจํากลางลพบุรี 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสรางความเขาใจ ตอปรากฏการณทางสังคมที่เกิดข้ึน 
ในกลุมผูตองขังท่ีสักรางกาย ประชากรที่ศึกษาคือ ผูตองขังชายท่ีอยูในเรือนจํากลางลพบุรี โดยศึกษา
จากกลุมตัวอยางท่ีมีรอยสักบนรางกายท่ีเห็นไดชัดเจนจํานวน 22 คน เปนผูตองขังท่ีกระทําผิดตองโทษ 
2 -3 คร้ังข้ึนไป อายุระหวาง 20-31 ป และเปนผูกระทําผิดคดีอาญาโดยไมจํากัดคดีท่ีกระทําผิด  
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ แบบเจาะลึก การสังเกต และศึกษาจากเอกสารตรวจสอบ 
ความชัดเจนถูกตองสมบูรณ ของขอมูลแบบสามเสา ดานขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหาแบบสรางขอสรุปโดยการจําแนกชนิดขอมูลตามกรอบการวิจัย 
      สาเหตุ      
  
 
            
                                                                                  

                                         การสัก                                   ผลกระทบ            

           
 

 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจยั สาเหตุและผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการสักรางกายของผูตองขัง            

- บุคลิกภาพ 
- คุณคาแหงตน 

2. แรงกระตุนภายนอกตัวบุคคล     
-  สถานภาพ/บทบาท 

-  การคาดหวังในบทบาท 

-  การถูกประทับตรา 

-  อิทธิพลกลุม 

- การกระทําผิดซ้ํา    

  วัตถุประสงค 
   รูปสัญลักษณ 
   ความหมาย 

ผลท่ีเกิดจากการสัก 
- ผลทางรางกาย 

- ผลทางจิตใจ 

- ผลทางสังคม 

- การเลียนแบบ 

- การติดตอสื่อสาร 

- การเรียนรู  

1. แรงกระตุนในตัวบุคคล   
 - ความเช่ือ 
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ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลท่ัวไป 
     กลุมตัวอยางท่ีศึกษา 22 ราย เปนผูตองขังมีรอยสักที่ตองโทษ 2-3 คร้ังข้ึนไป อายุระหวาง   
20–31 ป สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูท่ีจังหวัดลพบุรี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สภาพครอบครัวของ
กลุมตัวอยางอยูในครอบครัวท่ีบิดามารดาหยารางกัน หรือฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต หรืออาศัยญาติพี่นอง
และภรรยาอยู อาชีพกอนตองโทษมีอาชีพรับจางใชแรงงานท่ัวไป กลุมตัวอยางสวนมาก ตองโทษคดี
ยาเสพติดใหโทษ  และคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย   
   2. สาเหตุแรงกระตุนในตัวบุคคลท่ีรับการสักรางกาย 
  การศึกษากลุมตัวอยางผูตองขังท่ีสักรางกายจํานวน 22 คน ใหขอมูลสาเหตุท่ีสักรางกาย ดังนี้ 
 2.1  มีความเช่ือวาการสักรางกาย ดูแลวสวยประทับใจ เทดี เปนแฟช่ันในกลุมวัยรุนจึงสัก
ตามแบบเพื่อน สักแลวจะไดเขากลุมเปนพวกเดียวกัน เปนท่ีนิยมของผูตองขังท่ีมีรอยสัก และกลุม
ตัวอยางไมมีความเช่ือดานไสยศาสตร  
 2.2  การเรียนรูและประสบการณจากการสักรางกาย กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก 
เรียนรูประสบการณรับการสักรางกาย ภายในเรือนจํา เปนสวนใหญ 
 2.3  การส่ือสารและการเลียนแบบเพื่อสักรางกาย กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก 
ติดตอส่ือสารและเลียนแบบการสักรางกาย จากเพ่ือนและ จากหนังสือเปนรูปแบบ   
 2.4   การใหคุณคาตนเอง จากกลุมตัวอยางท่ีสักตามรางกาย สวนมากจะใหคุณคาตัวตนต่ํา 
มองวาตัวตนไมมีอนาคต ญาติพี่นองไมสนใจ จึง ประชดชีวิตโดยการสักรางกาย  
 3. สาเหตุแรงกระตุนภายนอกตัวบุคคล 
 กลุมตัวอยางผูตองขังสักรางกายใหขอมูลถึงสาเหตุแรงกระตุนภายนอก  ดังนี้ 
 3.1  สถานภาพและบทบาทกลุมตัวอยางผูตองขังสักรางกายท่ีเขามาอยูในเรือนจําจะ
รวมกันเปนกลุมผูตองขัง  ถือวาเปนสมาชิกสวนหนึ่งของสังคม ผูตองขังมีสถานภาพและบทบาท
คลายคลึงกัน  จะมีพฤติกรรมทําตามเลียนแบบอยางกัน โดยจะมีผูนําและผูตามในกลุมจะใหความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ฉะนั้นการสักรางกายถือวาเปนวัฒนธรรมเฉพาะในสังคมผูตองขัง ท่ีนิยมชอบสัก
และทําตามแบบอยาง    
 3.2  ความคาดหวังในบทบาทของกลุมตัวอยางท่ีสักรางกาย ก็เพ่ือใหเหมือนเพื่อน จะได
เปนท่ียอมรับในกลุมเพื่อน ๆ เปนพวกเดียวกัน  
  3.3  อิทธิพลกลุมมีสวนกระตุนใหมีพฤติกรรมในการสักรางกายตาม เพ่ือจะไดเปนท่ี
ยอมรับจากกลุมเพื่อน  
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 3.4  กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก  ใหขอมูลวา กระทําผิดซํ้าและถูกประทับตราจาก
สังคมภายนอกมีสวนใหรับการสักรางกาย     
 4. วัตถุประสงคการสักรางกาย  จากกลุมตัวอยางผูตองขังสักรางกาย ใหเหตุผลการสัก 2 – 3   
เหตุผล ดังนี้เพื่อความสวยงาม เพื่อประชดชีวิต เพื่อเตือนความจํา  เพื่อแสดงความเปนสมาชิกในกลุม  
 5. รูปสัญลักษณท่ีสัก  กลุมตัวอยางผูตองขังสักรางกายสักรูปรอยสักตาง ๆ ไวตามรางกาย
หลายรูปในแตละคน สวนใหญเปนรูปรอยสัก ดังนี้ รูปมังกร รูปโมเดิรน สักขอความ ช่ือคน รูปปศาจ   
รูปไมเล้ือย รูปงู รูปกราฟฟก สักอักขระ รูปดอกไม รูปปลาคารพ รูปนกอินทรี รูปลวดหนาม รูปใย 
แมงมุม รูปเสือ รูปผูหญิง และรูปเซียน เปนตน   
 6. การใหความหมายรูปรอยสักท่ีสักไวตามรางกาย  กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก 
ไมสามารถใหความหมายรูปรอยที่สักไว ตามรางกายได  
 7. ผลกระทบท่ีเกิดจากการสัก 
 7.1  กลุมตัวอยางสวนมาก ใหขอมูลวา ผลกระทบดานรางกาย  จะมีอาการบวมแดงอักเสบ
บริเวณผิวหนังรอยท่ีสัก สักรางกายเสร็จแลว  หามเอาสบูฟอกตรงรอยสักทําใหติดเช้ือโรค หรือ
เปนปรวททําใหเปนแผลเปน หรือเปนหนองได  การใชเข็มไมสะอาดใชเข็มรวมกัน อาจทําใหเกิด
โรคติดตอไดท้ังโรคผิวหนัง โรคเอดส  และเนื้อตัวเลอะเทอะ มองดูแลวไมสะอาด  
 7.2  กลุมตัวอยางสวนมาก ใหขอมูลวา  ผลกระทบดานจิตใจ เม่ือไดรับการสักแลวสบายใจ 
หายเครียดไดรูปสวย ๆ ตามท่ีตองการ สักแลวเหมือนกับเพื่อนเปนท่ียอบรับ  คนอ่ืนมองดูแลวนาเกรง
ขาม ทําใหมีความเชื่อม่ันในตนเอง บุคคลภายในครอบครัว เชน บิดา มารดา ญาติพี่นอง ภรรยาจะ 
ไมชอบ ตอวา ทําใหไมสบายใจ   
  7.3  กลุมตัวอยางสวนมากใหขอมูลวา ผลกระทบทางดานสังคม  คือประชาชนท่ัวไปและ
สังคมไมยอมรับ  มีปฎิกิริยาเปนพวก ข้ีคุก   ข้ีตะราง พวกเกเร ไมนาคบหา เปนบุคคลท่ีไมนาเช่ือถือ  
ไปสมัครงานตามโรงงาน บริษัท หางราน หรืองานราชการจะไมรับเขาทํางาน ทําใหการดํารงชีพลําบาก  
และเปนที่เพงเล็งของตํารวจ   
 

อภิปรายผล       
 1. ภูมิหลังของกลุมตัวอยาง  ผลจากการวิจัยกลุมตัวอยางพบวา มีการศึกษานอย ความสัมพันธ
ในครอบครัวไมดีนัก  บิดามารดาตายจากไป หยาราง แยกทางกันอยู บิดามารดาตางคนตางไปมี
ครอบครัวใหม  ทําใหอีกฝายหนึ่งตองเล้ียงดูบุตรตามลําพัง  หรือบิดามารดาอยูรวมกัน แตไมมีเวลาดูแล
บุตร ตองออกหางานทําเพื่อใหไดเงินมาเล้ียงชีพ  ซ่ึงมักจะมีชีวิตท่ียากลําบากไมสามารถเล้ียงดูบุตรได
เต็มท่ี  มีผลใหกลุมตัวอยางไดรับอิทธิพลที่ไมดีจากสภาพแวดลอมภายนอก การขาดบิดามารดา หรือไม
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  2. สาเหตุแรงกระตุนในตัวบุคคลในการสักรางกาย กลุมตัวอยางสวนมากเกิดพฤติกรรม
กระบวนการเรียนรู เร่ิมจากภายในตัวบุคคล  จากการสังเกตจากตัวแบบซ่ึงสามารถถายทอดท้ังความคิด  
การแสดงออกไดพรอม ๆ  กัน  ตัวแบบนี้ทําหนาที่สงเสริมการเกิดพฤติกรรม โดยตัวแบบนั้นอาจเปน
บุคคลจริง หรือตัวแบบท่ีเปนสัญลักษณท่ีส่ือออกมาในรูปตาง ๆ ในสังคม ผูตองขังยอมประกอบดวย
ความเช่ือท่ีสมาชิกในสังคมยึดถือหรือใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงหมายถึงยอมรับหรือยึด
ม่ันในปรากฏการณ  ความคิด  การกระทําหรือการปฏิบัติอยางหนึ่งวาเปนส่ิงท่ีถูกตอง ซ่ึงความเช่ือใน
สังคมตาง ๆ  อาจเหมือนกันหรือแตกตางกัน จากกลุมตัวอยางมีความเช่ือตอการสัก วาดูแลวสวย เท ดี 
ทําใหชอบและเปนแฟช่ันในกลุมวัยรุน  สักแลวทําใหเขากับกลุมเพื่อนไดและเปนท่ียอมรับ จึงสักตาม
แบบอยางกันภายในเรือนจํา  จากพฤติกรรมท่ีกลุมผูตองขังชอบสักรางกาย เกิดจากความเช่ือ  ไดมาจาก
ประสบการณท่ีไดเรียนรูมาจากภายนอกเรือนจําและภายในเรือนจํา   การติดตอส่ือสารกับเพื่อนผูตองขัง
ท่ีสักรางกาย  การไดมีโอกาสปฏิสังสรรคกับกลุมเพื่อนผูตองขังท่ีสักรางกาย  ยอมทําใหเกิดการ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน  ยิ่งสัดสวนความใกลชิดและความถ่ีในการติดตอมีมากเทาไรเกิดการ
เลียนแบบไดมาก   เมื่อเกิดการเลียนแบบบุคคลอ่ืนทําใหเกิดความเช่ือไปตามบุคคลท่ีถือเปนแบบอยาง
นั้น  เม่ือสมาชิกผูตองขังท่ีเขารวมอยูจํานวนมากเห็นแบบอยางการสักรางกายเปนประจําทุก ๆ วัน  ถือ
เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งคูกับเรือนจํา เห็นการสักรางกายเปนเร่ืองปกติ โดยไมคํานึงถึงความผิดวินัย
ของทางเรือนจํา    นอกจากนี้การใหคุณคาแหงตนผูตองขังท่ีสักรางกายจะเปนไปในลักษณะเห็นคุณคา
แหงตนในระดับต่ํา  เนื่องจากประสบความผิดหวังหรือลมเหลวในชีวิต จะมีทัศนะเชิงลบไวในจิตสํานึก 
ในรูปของความลมเหลว และมักจะกาวไปสูความลมเหลวในชีวิตจริงๆ  มีแนวโนมท่ียอมให
ส่ิงแวดลอมภายนอกควบคุม เปนผูกําหนดความลมเหลวในชีวิต นําไปสูการประชดชีวิตและสักรางกาย  
 3. สาเหตุแรงกระตุนภายนอกใหรับการสักรางกาย  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีสักรางกาย
สวนมาก  เขามาจําคุกในเรือนจําหลาย ๆ คร้ัง จะยอมรับสถานภาพและบทบาทการเปนผูตองขังอยาง
เต็มใจ  ยิ่งสังคมมองวาผูตองขังท่ีถูกจําคุกในเรือนจําหลาย ๆ คร้ัง เปนผูเบ่ียงเบน ซ่ึงมาตรฐานท่ีใช
ตัดสินใจหรือพิจารณาความเบ่ียงเบน โดยท่ัวไปอาศัยบรรทัดฐานทางสังคมเปนกลไกในการควบคุมทาง
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 4. วัตถุประสงคในการสัก  ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนมากสักเพ่ือความสวยงามของรอยสัก 
ตามสายตาของผูสักเองเปนสําคัญ และถือวาเปนความมุงหมายหลักของผูสักอยางหน่ึง ความงามใน
ทรรศนะของตัวผูสักจัดวามีความสําคัญสําหรับตัวผูสักเปนอันมาก ท้ังนี้เพราะเหตุวารูปรอยสักลงไป
บนผิวหนังนั้น แมผูอ่ืนจะเห็นวาไมสวยงามก็ตาม แตตัวผูสักเห็นวามีความงาม มีความวิจิตรพิสดาร 
สรางความพอใจ ภูมิใจ แกตัวผูสักเปนอันมาก ความรูสึกลุมหลงในรูปรอยท่ีสักของตนเองนี้ จัดวาเปน
ภาวะทางจิตอยางหน่ึง ประเภทรักตนเอง หลงความงามตนเอง  หรือในการสักเพื่อเตือนความจํา  และใน
กรณีญาติพี่นองไมมาเยี่ยม  เกิดความเครียด จึงประชดชีวิตโดยการสักตามรางกาย  เปนการขาดความยั้ง
คิดเม่ือมีปญหาไมหาวิธีแกไขปญหาในทางท่ีถูกท่ีควร ไมมีการวางแผนในอนาคต  มองชีวิตไปใน
ลักษณะ อยูไปวัน ๆ  มองโลกในลักษณะนี้ทําใหตองวนเวียนเขาออกเรือนจํา  เปนเหตุใหสังคมไม
ยอมรับ จากผลวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงคการสักรางกายผูตองขังสอดคลองกับผลงานวิจัย พิมพรรณ  
รัตนวิเชียร  (2541) วิทยานิพนธเร่ืองปจจัยท่ีเกี่ยวของกับรอยสักของผูตองขัง   
 5. การใหความหมายรูปสัญลักษณท่ีสักรางกาย  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีสักไวตาม
รางกายไมสามารถใหความหมายรูปท่ีสักไวตามรางกายได แสดงวาไมมีความรูในเร่ืองดังกลาว การสัก
ก็สักตามใจชอบ  ไมมีแบบสักท่ีแนนอนตายตัวในคุก คิดอะไรก็สักอยางนั้น ใครอยากไดรูปอะไรจะสัก
ตรงไหนก็บอกคนสักไป จายเปนส่ิงของ  เห็นเพื่อนสักก็เลียนแบบตามเพ่ือใหเขากับกลุมเพื่อนจะได
เปนพวกเดียวกัน ไมมีความเช่ือทางดานไสยศาสตร    ดังนั้นรูปสัญลักษณท่ีสักจึงมีอิทธิพลไปถึงสภาพ
จิตใจ และพฤติกรรมของผูสักเฉพาะกลุมผูตองขังภายในเรือนจํา และตนเองเทานั้น อาจจะมีบางที่การ
สักรางกายทําใหตนเองมีความม่ันใจ คนอ่ืนมองดูแลวนาเกรงขาม ไมมีใครมายุงเกี่ยวขณะท่ีถูกคุมอยูใน
เรือนจํา  แตถาเปนสังคมภายนอกเมื่อพนโทษออกไปมีรอยสักเต็มตัว ประชาชนท่ัวไปมีปฏิกิริยาในทาง
ลบ ไมเช่ือถือ ไมคบหาสมาคมดวย  ทําใหตองแยกตัวออกมา ไปเขากลุมพวกท่ีประพฤติไมดี ก็อาจหวน
ไปกระทําผิดซํ้าอีก                                                                                                                                                                                
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   6. ผลกระทบท่ีเกิดจากการสักรางกาย  
  6.1  ผลทางดานรางกาย  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก รับรูวา เม่ือสัก
รางกายแลวจะเกิดผลตอรางกาย แตก็ยังรับการสักรางกาย เพราะการสักรางกายข้ึนอยูกับจิตใจของแตละ
บุคคล กลุมตัวอยางมีใจชอบ  ไมกลัวเจ็บตามรางกาย ไมกลัวโรคติดตอทางผิวหนังหรือโรคเอดส  แสดง
วากลุมตัวอยางไดพบเห็น เกิดการเรียนรูวิธีการสักรางกาย จากกลุมเพื่อนๆ ผูตองขัง เชน นําเข็มสักไป
รนไฟกอนจะนํามาสัก  หรือนําเข็มสักไปแชในน้ํารอนกอนจะนํามาสัก เปนตน และเม่ือรับการสัก
รางกายแลวไมมีอะไรเกิดข้ึน จึงเลียนแบบสักรางกายใหเหมือนกัน ตามความเช่ือที่ตนเองยึดถือคือเห็น
แลวประทับใจความสวยงามในรูปรอยสัก  สักแลวจะเท  เปนแฟชั่นในกลุมวัยรุน   นอกจากนี้ส่ิงเรา
ภายนอก เชน สภาพแวดลอมภายในเรือนจํา  กลุมเพื่อนผูตองขัง  การถูกประทับตรา วาเปนพวกข้ีคุกข้ี
ตะราง  หรือกระทําผิดซํ้า  ก็จะมีปริมาณรอยสักเพิ่มมากข้ึน เพราะเกิดความเคยชินตอการสักรางกาย 
เม่ือรับการสักบอยๆ จะไมรูสึกเจ็บและ ความกลัวในเร่ืองโรคติดตอจะลดนอยลง                                                           
  6.2  ผลทางดานจิตใจ ผลวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก ทําอะไรลงไปโดย
ไมคิด ใครครวญใหรอบคอบเสียกอน   ไมคิดถึงอนาคตของตนเอง และไมสนใจคนรอบขางวาจะคิด
อยางไร ทําใหสภาพจิตใจและบุคลิกภาพ รูสึกหงุดหงิดงาย กาวราว ชอบแสดงถึงความเกง เปนผูนํา 
อยากมีพรรคพวกบริวาร  ใหเพื่อนๆ ยอมรับ หรือบางคร้ังจะทําตามแบบอยางเพื่อนๆ เพื่อจะไดเขากลุม
เพื่อนได  รวมท้ังไมยอมรับกฎระเบียบของคนโดยรวม ท้ังท่ีรูวาการลักลอบสักรางกายภายในเรือนจํา 
เปนการกระทําผิดวินัย ก็ยังฝาฝนกฎระเบียบ  ซ่ึงสอดคลองกับขอสรุป (กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนา
พฤตินิสัย ,2548 : 12) ในเร่ืองบุคลิกภาพของผูกระทําผิดพบวา 1) บุคลิกภาพของผูกระทําความผิดจะมี
การเฉยเมยไมสนใจตอส่ิงรอบตัว คนรอบขาง แมแตคนใกลตัว 2) อารมณและจิตใจมีความแปรปรวน 
(Emotion  Immaturity) จะมีจิตใจวูวาม ใจรอน ไมมีความเปนผูใหญ ขาดความสุขุม  ไมใครครวญใหดี  
ตรงขามมีความรูสึกหงุดหงิดงาย กาวราว ชอบหาเร่ือง หรือเร่ืองเพียงเล็กนอยก็ทําใหเปนเร่ืองสําคัญ
ใหญโต จนกระท่ังเกิดการกระทําความผิดข้ึน    
 6.3  ผลทางดานสังคมท่ีมีตอผูสักรางกาย ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก 
เปนกลุมท่ีกระทําผิดซํ้า ชีวิตจะวนเวียนเขาออกเรือนจํา เม่ือพนโทษออกไปขางนอกไดไปสัมผัสการใช
ชีวิตสังคมภายนอก ไดพบปะพูดคุยกับคนท่ัวไป ตลอดจนการไปหางานทํา ไดเรียนรูวา สังคมภายนอก
มีปฏิกิริยาอยางไร กับคนท่ีเคยกระทําผิดและติดคุกมาหลายรอบ  จะเห็นวาสังคมไมยอมรับไปสมัคร
ทํางานก็ยาก   เทากับเปนการผลักดัน   ใหกลุมตัวอยางท่ีสักรางกายไปกระทําผิดซํ้า ดังนั้นปฏิกิริยา
โตตอบทางสังคมท่ีมี ตอพฤติกรรมการเบ่ียงเบนของกลุมตัวอยางท่ีรับการสักรางกาย  เม่ือนําทฤษฎีการ
ประทับตรา และการพิจารณาความเบ่ียงเบนมาพิจารณามีอยู 3 ระดับ  คือ  1) ระดับสังคมท่ัว ๆ ไป 
อันประกอบไปดวยกลุมตาง ๆ  มากมาย   ท่ีมีตอผูตองขังท่ีสักตามรางกายไปในทางท่ีไมดี  มีปฏิกิริยา
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ขอเสนอแนะ    
 1  มาตรการปองกัน 
 1.1  รณรงคประชาสัมพันธ ทุกรูปแบบ ใหผูตองขัง ตระหนักผลเสียของการมีรอยสัก
ตามรางกายท้ังในดานจิตใจ  ดานรางกาย ผลตอการดํารงชีวิตในสังคมภายนอก และออกกฎระเบียบ
ขอบังคับเรือนจํากําหนดโทษของการสักรางกายและประโยชนท่ีจะไดรับภายในเรือนจํา ไวให
ชัดเจน เชน การเยี่ยมญาติหรือติดตอกับบุคคลภายนอก  การเล่ือนช้ัน  การลดวันตองโทษ  การพัก
การลงโทษ และการแตงต้ังใหเปนผูชวยเหลือเจาพนักงาน เปนตน 
 1.3  การจัดทําทะเบียนประวัติ และการจําแนกลักษณะผูตองขังเขาใหม ใหจัดทํา
รูปพรรณสัณฐานใหละเอียด พรอมถายรูปทุกสวนตามเนื้อตัวรางกายไวใหหมด เพื่อใชในการ
ตรวจสอบรอยสักตามรางกายผูตองขัง และกําหนดใหมีการตรวจสอบและติดตามผลรอยสักตาม
รางกายผูตองขังทุก 1 เดือนทุกคน หากพบรอยสักใหสอบสวนลงโทษทางวินัยตอไป 
 1.4  ควรมีมาตรการควบคุม ตรวจคนอยางเขมงวด ท้ังบริเวณท่ีเปนจุดอับ และสถานท่ี
บริเวณผูตองขังแอบลักลอบสักรางกาย  กําชับเจาหนาท่ีตรวจตราสมํ่าเสมอ ตลอดจนเจาหนาท่ีหรือ
ผูตองขังนําวัสดุอุปกรณในการสักเขามาภายในเรือนจํา ใหลงโทษวินัยอยางจริงจัง 
  1.5  คัดเลือกผูตองขังท่ีมีความเช่ียวชาญในการสักรางกาย สงเขาฝกวิชาชีพ ชางแกะสลัก     
ชางเขียนแบบ   เพื่อดึงความสามารถท่ีผูตองขังท่ีมีอยูออกมาใชประโยชน เปนการเปล่ียนวิกฤตเปน
โอกาส เพื่อท่ีทําใหมีความรูติดตัวเม่ือพนโทษออกไปจะไดนําวิชาความรูไปประกอบอาชีพ
ภายนอกได 
 2  ขอเสนอแนะเชิงแกไข 
      จัดโครงการ/กิจกรรมใหผูตองขังไดรับการผอนคลายความตึงเครียด และใชเวลาวางให
เปนประโยชน เชน   จัดกิจกรรมกลุมเชิญผูท่ีไดรับผลเสียจากการสักรางกายมาพูดคุยช้ีแนะให
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 3  ขอเสนอแนะในการวิจัยตอ 
     3.1  ควรศึกษาการปรับตัวผูตองขังท่ีสักรางกายเต็มตัว เม่ือปลอยตัวออกสูสังคมภายนอก 
                 3.2   ควรศึกษา ถึง ผลกระทบทางสังคม ญาติและบุคคลภายในครอบครัวของผูตองขัง 
ท่ีสักรางกาย 
                3.3  ควรศึกษาวารอยสักมีความสัมพันธเกี่ยวของหรือไมกับการประกอบอาชญากรรม
ของผูตองขัง 
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