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บทคัดยอ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบน
เรือนราง”  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพในเชิงพรรณา  (Qualitative  Data  Research)  ดวยวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหาและการสัมภาษณเชิงลึก   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการสักรอย
ศิลปะบนเรือนราง  จนกระทั่งนําไปสูการประกอบธุรกิจและวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจการ
สัก   ศึกษาแรงจูงใจ และวัตถุประสงคในการสักรอยศิลปะบนเรือนรางของผูบริโภค ตลอดจน
ศึกษาทัศนคติและบรรยากาศในการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค

ผลการศึกษาพบวาศิลปะบนเรือนรางที่เรียกวา “รอยสัก”  ไมมีหลักฐานใดปรากฏอยาง
แนชัดวา การสักเริ่มตนที่ไหนและเมื่อไร  นอกเหนือจากตํานานที่เลาขานสืบตอกันมาเปน
ประวัติศาสตรอันยาวนานวา รอยสักไดเกิดขึ้นตามความเชื่อในการดําเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ  
และมีวิวัฒนาการตามยุคสมัยของแตละเผาพันธุ      ในประเทศไทย  การสักในอดีตสวนใหญมิได
มุงที่ความสวยงาม  แตจะเนนในเรื่องของความขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์ของสัญลักษณที่ใชเปนสําคัญ  
ดังนั้น  สัญลักษณที่ใชจึงเปนพวกอักขระ  คาถา  ยันต  ซึ่งมีความหมายในเรื่องของความขลัง    
ความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัวเองอยูแลว    สวนในดานของความงามนั้นมิไดมุงเปนประเด็นสําคัญ   

จากความเชื่อแตอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  ความหมายของรอยสักเริ่มแปรเปลี่ยนไปสู
ความเปนศิลปะ  รอยสักที่เคยเดินตามประเพณีนิยม  เริ่มกลายเปนความเฉพาะตัวมากขึ้น  และมี
ความหมายเพื่อความตองการของตัวเอง  หลายคนสรางจินตภาพของตัวเองเอาไวในหัวใจ   แลวให
ศิลปนสรางภาพเหลานั้นใหปรากฏออกมาอยูบนเรือนรางของตนเอง        เพราะมีความชื่นชอบวา
ภาพเหลานี้จะอยูติดกับตัวของตัวเองไปตลอดชีวิต  การสักรอยศิลปะบนเรือนรางจึงไดรับความ
นิยมอยางแพรหลายจนกลายเปนธุรกิจในปจจุบันนี้  สําหรับวัตถุประสงคในการสักรอยศิลปะบน
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เรือนรางของผูประกอบธุรกิจและชางสักทั้งในอดีตและปจจุบัน  เปนไปเพื่อการสรางอาชีพและ
รายไดใหกับตนเปนสําคัญ  

ทางดานแรงจูงใจ วัตถุประสงคในการสัก  และการตีความหมายลวดลายสักของ
ผูบริโภคนั้นพบวาทั้งสามสวนมีทั้งสวนที่แตกตางและสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ    โดยผูบริโภค 
1 คน อาจจะมีแรงจูงใจ  วัตถุประสงคในการสัก  และการตีความหมายของลวดลาย  มากกวา  1  ขอ
ก็ได   และในแตละขออาจมีความสัมพันธกันหรือไมก็ไดเชนกัน  ซึ่งผูบริโภคสวนใหญมีแรงจูงใจ
ในการสักที่เกิดจากความตองการลอกเลียนแบบ (ทําตามผูอื่น) มากที่สุด และมีวัตถุประสงคในการ
สักเพื่ออยากใหลวดลายศิลปะที่ตนชอบ หรือพึงพอใจมาปรากฏบนเรือนรางของตน  โดย
ตีความหมายของลวดลายตามความพึงพอใจสวนตนมากที่สุด

ในสวนของบรรยากาศในการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจและชางสัก  กับผูบริโภค
พบวาการสรางความรูสึกหรือบรรยากาศที่ดีใหเกิดขึ้นระหวางทั้ง 2 ฝายถือเปนจุดเริ่มตนของการ
ขายและเปนการสรางแรงจูงใจใหกับผูบริโภค โดยบรรยากาศในการสื่อสารระหวางการสักสวน
ใหญจะเปนไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิด  และการสรางความสัมพันธที่เปนมิตรซึ่งกัน
และกัน  และจากการศึกษาประชากรกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับแรงจูงใจ วัตถุประสงคในการสักรอย-
ศิลปะบนเรือนรางของผูบริโภค         ทัศนคติและบรรยากาศในการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจ
กับผูบริโภค ในสถานการณที่เปนจริงทุกขั้นตอน   ทําใหวิเคราะหไดอยางชัดเจนวา “ รอยสักของ
ผูบริโภคคือจุดเปลี่ยนจากพื้นที่สวนตัวไปเปนพื้นที่สาธารณะ ”         และ     “ การเปลี่ยนแปลงจาก
พื้นที่สวนตัวไปเปนพื้นที่สาธารณะ    ไดถูกกําหนดโดยผูบริโภคเปนสําคัญ”   

ผูประกอบธุรกิจและชางสักกับผูบริโภคไดเขาสูวัฒนธรรมการสัก และเคลื่อนยายจาก
พื้นที่สวนตัวไปสูสาธารณะ  โดยไมรูสึกวาเปนขอเสียหาย และเปนไปดวยความราบรื่นยิ่ง สืบ
เนื่องมาจากวัฒนธรรมในสังคมปจจุบัน  สัดสวนตาง ๆ ที่เคยเปนเรื่องสวนตัว  ควรปกปด  อําพราง
ไวตามประสบการณตรงที่ไดรับการสั่งสอนกันมา  เชน  รักแร  ตนขา  และหนาทอง  ในปจจุบันได
ถูกนํามาสรางความหมายใหม  วัฒนธรรมสมัยนิยมทําใหการเปดเผยกลายเปนการแสดงออกซึ่ง
ความสมัยใหม  ความมั่นใจ  เปนที่ยอมรับของสังคม     แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมการสัก  หากมี
การสักรอยศิลปะบนเรือนราง ณ บริเวณพื้นที่ใดของรางกาย  เจาของรอยสักนั้นก็สามารถเปดเผยสู
สายตาของสาธารณะชนได โดยไมจําเปนตองคํานึงถึงวัฒนธรรมการรักนวลสงวนตัวที่เคยเปนมา
ในอดีต
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ABSTRACT

The thesis “Tattoo Evolution, Mass Culture and Art Body Tattoo” or qualitative data 
research using the content analysis and in-depth interviews had the objectives to study the tattoo 
evolution, business related to tattoo and objectives of tattoo business. The research also studied 
the motivation, tattoo objectives of customers, attitudes and communication atmosphere between 
entrepreneurs and consumers.

According to the study, the evidence of “Tattoo” was not clear. Some said that tattoo 
was derived from the belief of human beings and evolved based on each group. In Thailand, 
tattoo, in the past, did not focus on the beauty but the magic and sacred. The tattoo, therefore, was 
pierced as magical symbols, spells, incantation.

However, the meaning of tattoo was gradually changed to art and became more 
specific. Tattoo, nowadays, presented needs, imagination and desire of human beings. As a result, 
tattoo or body art was conducted as the business while tattoo entrepreneurs and tattooists both in 
the past and present still emphasized the occupational establishment and income earning.

Motivation, objectives and interpretation of tattoo was both different and significantly 
related. In other words, customers could have motivation, objective and interpretation, which 
were or were not related. Most consumers would like to imitate other people. Additionally, they 
preferred desirable art tattoo based on their own individual satisfaction.
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Good communication atmosphere among entrepreneurs, tattooists and consumers 
could be the selling initiation and motivation for consumers. The communication included 
opinion sharing and friendliness. Having studied about the motivation, objectives, attitudes and 
communication related to the tattoo, it could be clearly analyzed that “The tattoo of consumers 
was changed from personal to public location” and “Such change was mainly determined by 
consumers.”

The entrepreneurs, tattooists and consumers entered in the tattoo culture moving from 
personal to public locations. However, this change was not regarded as any damage because 
personal issues, at present, were more displayed in the society. Showing armpits, thighs, waists 
etc. was re-interpreted as confidence, modernity, and social acceptance. Thus, any person having 
tattoo on the body usually showed it to other people without any consideration of traditional 
culture of proper manner. 
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธเรื่อง “วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบน
เรือนราง” สําเร็จไดดวยพระคุณ และความกรุณาของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานซึ่งผูวิจัยมีความ
ซาบซึ้งใจเปนอยางยิ่ง  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ คือ

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน  ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาใน
การมารวมเปนกรรมการสอบ ซึ่งทุกทานไดกรุณาใหแนวทางการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหวิทยานิพนธ
ฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น อันประกอบดวย ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ คือ รศ.ดร.อรวรรณ   ปลันธนโอวาท      ผศ.ดร. 
วิลาสินี  พิพิธกุล  และศาสตราจารยสุกัญญา   สุดบรรทัด  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เสียสละ
เวลาอยางมากมายในการใหคําปรึกษา ตรวจทานงานวิจัยชิ้นนี้อยางละเอียด ตลอดจนใหคําแนะนําที่
ดีและมีประโยชนที่สุดตอวิทยานิพนธเลมนี้

ขอขอบพระคุณ ดร.พัฒนพงส   จาติเกตุ  ผูจุดประกายความคิดใหผูวิจัยไดเลือกศึกษา
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ  จนทําใหรูสึกสนุกสนานในการคนควาหาขอมูลเหลานี้  

ขอขอบพระคุณคณาจารย  นักวิชาการ และนักวิจัยทุกทานสําหรับตํารา  บทความ  
วารสาร  และงานวิจัยที่มีคาซึ่งนํามาประกอบกันจนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณ

ขอขอบพระคุณผูประกอบธุรกิจการสัก ชางสัก และผูบริโภคการสักรอยศิลปะบนเรือน
รางทุกทานที่ไดกลาวถึงในวิทยานิพนธเลมนี้ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี  อนุญาตใหผูวิจัยไดเขา
ไปศึกษา และไดทราบขอเท็จจริงในทุกขั้นตอนของการสัก  จนทําใหผูวิจัยไดขอมูลดี ๆ ที่มีคา
มากมาย

ขอขอบพระคุณคุณแม  ที่เสียสละเวลาอันมีคาในการตรวจทานโดยไมเห็นแกเหน็ด
เหนื่อย และใหคําแนะนําในเรื่องการใชภาษา จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้มีภาษาที่สละสลวย นาอาน
ยิ่งขึ้น ตลอดจนปะปา และนองเบสท  ที่ถือเปนผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จทุก ๆ อยางในชีวิต
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ขอบคุณ พี่ตอ สําหรับแรงผลักดัน และคําแนะนําดี ๆ ที่มีใหนองคนนี้เสมอมา ขอบคุณ  
เพื่อนหนึ่ง  เจเก  เพื่อนกอย  เพื่อนอุ   เพื่อนโจ  เพื่อนหมู และ ยุย  ที่เคยใหคําปรึกษา และไปชวย
เก็บขอมูลดวยกันไมวาจะรอน หรือดึกดื่นแคไหนก็ตาม และสุดทายตองขอบคุณตัวเองที่อดทน 
มุงมั่น และเพียรพยายามจนทําใหทุกอยางสําเร็จไดในวันนี้

อนึ่ง หากวิทยานิพนธเลมนี้ไดกอใหเกิดคุณคาตอผูที่สนใจหรือจุดประกายใหสังคมมี
ความสนใจ ที่จะศึกษาคนควากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากอดีตสูปจจุบันมากขึ้น 
ผูวิจัยขออุทิศใหแกบุพการี ครูอาจารย และผูมีพระคุณตอวิทยานิพนธเลมนี้ทุกทาน สวนความ
ผิดพลาดและขอบกพรองใด ๆ ผูวิจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว

            ชนกภรณ     นรากร
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การสักรอยศิลปะบนเรือนราง มีสวนเกี่ยวของในการดํารงชีวิตมนุษยตลอดมาตั้งแตครั้ง
อดีต ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนศิลปกรรมของยุคใดหรือสมัยใด  คือความเปนไปของคนในสมัยนั้นที่
มนุษยบันทึกไวดวยวัสดุและวิธีการตาง ๆ ผสมผสานกับความเชื่อและวัฒนธรรม

มนุษยไดชื่อวาเปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกที่มีมันสมองเพื่อการพัฒนาตนเอง      ทั้งนี้
เนื่องจากธรรมชาติคงจะตองการใหชาติพันธุของมนุษยคงทน  ดํารงพันธุตอไปอยางไมมีวันสิ้นสุด  
ดวยเหตุที่มนุษยมีสมองเพื่อการพัฒนานี่เอง  มนุษยจึงมีสมองเพื่อการเรียนรูไดในทุก ๆ ทาง   การ
เรียนรูที่สําคัญอันอาจจะแบงออกไดทั้งหมดในโลกนี้  นาจะอยูในรูปแบบสองประการคือ     ใน
เรื่องของ ศาสตร และในเรื่องของ  ศิลป  ศาสตรทําใหไดพบกับความแปลกใหมอยางไมสิ้นสุด  
ศิลปสะทอนภาพแหงวิญญาณของมนุษยใหปรากฏอยูในสังคม     ถาจะเปรียบเทียบศาสตรวาเปน
รางกาย  ศิลปก็นาจะเปรียบไดวา เปนวิญญาณ  มนุษยจึงประกอบดวยสิ่งสองสิ่งในความเปนมนุษย
คือ ศาสตรและศิลป  ในจํานวนศิลปที่ไดชื่อวาเปนการถอดวิญญาณใหปรากฏออกมาสูสังคม    
เรื่องของรอยสักถือวาเปนวิญญาณศิลปอยางหนึ่งของมวลมนุษย    การสักหรือรอยสัก (TATTOO) 
มีตํานานเลาขานกันมาเปนประวัติศาสตรของทุกเผาพันธุ ไมวาจะอยูในซีกใดของพื้นผิวโลก1  

                                                          

             1 ชนิตร  ภูกาญจน.  (2539, ธันวาคม).  “ตํานานแหงรอยสัก  ศิลปะบนเรือนรางของมนุษย.” 
ศิลปวัฒนธรรม, 18, 12. หนา 168.
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การสักของไทยเริ่มมาตั้งแตเมื่อใดไมมีหลักฐานทางดานวัตถุและจารึกที่เปนลายลักษณ
อักษรเกี่ยวกับเรื่องของการสัก   จึงตองศึกษาประวัติศาสตรของชนชาติอื่นในบริเวณใกลเคียง ไดแก  
จีน  พมา

จิมมี่  หวอง2 กลาวไววา  รอยสักสมัยใหมเริ่มเขามาในประเทศไทยในชวงสงคราม
เวียดนามเมื่อประมาณ 30 ปที่แลว โดยทหารอเมริกัน  

จากความเชื่อแตอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  ความหมายของรอยสักเริ่มแปรเปลี่ยนไปสู
ความเปนศิลปะ  รอยสักที่เคยเดินตามประเพณีนิยม  เริ่มกลายเปนความเฉพาะตัวมากขึ้น  รอยสัก
แตละชนิดตางมีความหมายเพื่อความตองการของตัวเอง  หลายคนสรางจินตภาพของตัวเองเอาไว
ในหัวใจ   แลวก็ใหศิลปนสรางภาพเหลานั้นใหปรากฏออกมาอยูบนเรือนรางของตนเอง        เพราะ
มีความชื่นชอบวาภาพเหลานี้จะอยูติดกับตัวของตัวเองไปตลอดชีวิต  การสักรอยศิลปะบนเรือนราง
ไดรับความนิยมอยางแพรหลายจนกลายเปนธุรกิจในปจจุบันนี้3

จากการสังเกตของผูศึกษายังพบวาธุรกิจการสักรอยบนผิวหนังในปจจุบันนี้มีใหบริการ
อยูทั่วไป    โดยเฉพาะแหลงที่ไดรับความนิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ  เชน  
บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร    ถนนขาวสาร     ตลาดกลางคืนบริเวณใตสะพานพระพุทธยอดฟา    
ยานศูนยการคาสยามสแควร     หางสรรพสินคา  เปนตน    และพบวากลุมผูบริโภคมิไดจํากัดเฉพาะ
กลุมใดกลุมหนึ่ง      ยังมีกลุมวัยรุนหนุมสาวทั่วไปนิยมการสักรอยบนผิวหนังมากขึ้น  โดยมิได
คํานึงถึงเรื่องราวความเปนมาที่เกี่ยวกับความเชื่อที่เปนพิธีกรรมทางไสยศาสตรดังในอดีตที่กลาวมา       
หากจะกลาวถึงความสําคัญของการสักรอยบนผิวหนัง          ทําใหทราบวามีจุดประสงคเพื่อแสดง
เอกลักษณของความเปนสวนตัว   เปนความตองการเพื่อแสดงถึงความแปลกใหม  การ
ลอกเลียนแบบเพื่อความสวยงามในเชิงศิลปะบนเรือนราง    สวนตําแหนงในการสักลวดลายที่
สามารถสังเกตไดในกลุมวัยรุนและหนุมสาวทั่วไปคือ  ผิวหนังบริเวณตาง ๆ   เชน  ขอมือ    ขอเทา    
ตนแขน    ทองแขน   ไหล   หนาอก  สะดือ   หนาทอง   แผนหลัง     สะโพก   เปนตน  อันอาจจะ

                                                          

             2 จิมมี่  หวอง. (2544, พฤษภาคม).  “Jimmy Wong ผมสรางสรรคศิลปะบนผิวหนัง.” Summer, 13. หนา 
84.  
             3 ชนิตร  ภูกาญจน. (2540, มกราคม). “ความหมายของรอยสักศรัทธาแหงวิญญาณและศิลปะ.” 
ศิลปวัฒนธรรม, 18, 3. หนา 166.
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สืบเนื่องมาจากคานิยมในการแตงกายของวัยรุนในปจจุบัน   ที่คอนขางจะเปดเผยตามแบบอยาง
วัฒนธรรมของคนในชาติตะวันตก และจากตัวอยางตําแหนงบนเรือนรางที่ใชในการสักลวดลายนี้       
จะเห็นไดวาบางตําแหนงเปนสวนที่ปกปด และไมเหมาะที่จะเปดเผยตอหนาสาธารณชนตาม
วัฒนธรรมการแตงกายของคนไทย      ความตองการของผูบริโภคในการสักรอยบนผิวหนังใน
ปจจุบันจึงมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิงกับการกระทําในอดีต           การสักรอยบนเรือนราง  เปน
เสมือนหนึ่งศิลปะประยุกต  ที่ผนวกเอาความใหมของกาลเวลาเขามาประสานสัมพันธกับการผัน
แปรของวัตถุประสงคในการสักตามยุคสมัย  ภายใตบริบทพื้นฐานทางสังคมที่เปลี่ยนไป   แสดงให
เห็นถึงวิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบนเรือนราง   นาจะมี
วัฒนธรรมที่แตกตางกันไป    ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญของการศึกษาในครั้งนี้
  
ปญหานําการวิจัย

1. การสักรอยศิลปะบนเรือนราง  มีวิวัฒนาการที่นําไปสูการประกอบธุรกิจไดอยางไร   
และผูประกอบธุรกิจและชางสัก มีวัตถุประสงคตอธุรกิจการสักในลักษณะใด และแสดงใหเห็นถึง
การเชื่อมโยงสูวัฒนธรรมมวลชนอยางไร

2.    แรงจูงใจในการสักของผูบริโภคเกิดจากสาเหตุใด  และมีวัตถุประสงคเพื่ออะไร
3. ทัศนคติและบรรยากาศในการสื่อสาร  ระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภคเปน

อยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการสักรอยศิลปะบนเรือนราง  จนกระทั่งนําไปสูการ

ประกอบธุรกิจและวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจการสัก ตลอดจนการเชื่อมโยงสูวัฒนธรรม
มวลชนของการสักรอยศิลปะบนเรือนราง

2.    เพื่อศึกษาแรงจูงใจ และวัตถุประสงคในการสักรอยศิลปะบนเรือนรางของผูบริโภค
3. เพื่อศึกษาทัศนคติและบรรยากาศในการสื่อสาร ระหวางผูประกอบธุรกิจ  และ

ผูบริโภค

ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะทําการศึกษาทั้งฝายผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคการสักใน

ขอบเขตตอไปนี้
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ผูประกอบธุรกิจการสัก   จํานวน  5  แหลง  ไดแกบริเวณถนนสุขุมวิท      ศูนยการคา
สยามสแควร        ถนนขาวสาร     ตลาดนัดสวนจตุจักร  และ  ตลาดกลางคืนบริเวณใตสะพานพระ
พุทธยอดฟา       

ผูบริโภค   ไดแก ผูที่ใชบริการการสักกับรานที่ไดกลาวมาขางตน  การศึกษาครั้งนี้ศึกษา
เฉพาะรอยสักที่เกิดจากการลงเข็มสักดวยเครื่องสักไฟฟา   และเปนรอยสักสมัยใหมเทานั้น 

ขอสันนิษฐานของการวิจัย
1.  วิวัฒนาการของการสักรอยศิลปะบนเรือนรางเปนเสมือนหนึ่งศิลปะประยุกต     ที่

ผนวกเอาความใหมของกาลเวลา เขามาประสานสัมพันธกับการผันแปรของวัตถุประสงคในการสัก
ตามยุคสมัย  ภายใตบริบทพื้นฐานทางสังคมที่เปลี่ยนไป  นําไปสูการประกอบธุรกิจ และผูประกอบ
ธุรกิจและชางสัก  มีวัตถุประสงคเพื่อการสรางอาชีพและตอบสนองความตองการของผูบริโภค

2.  ผูบริโภคการสักรอยศิลปะบนเรือนราง        มีแรงจูงใจที่เกิดจากความศรัทธาของ
ตนเองและแรงจูงใจจากสิ่งแวดลอมที่พบเห็น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสวยงามเปนสําคัญ  และ
มีการตีความหมายของรอยสักที่หลากหลาย    แตกตางกันออกไปตามจินตนาการ   ตลอดจน
ตองการแสดงอัตลักษณของตนจากรูปรอยที่สัก

3.  ผูประกอบธุรกิจ  /  ชางศิลปจะตองมีทัศนคติที่ดีตอการสัก        และสามารถสราง
บรรยากาศที่นาเชื่อถือตั้งแตกอนการสัก   ขณะสัก  และหลังจากการสัก  เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
ผูบริโภคในดานตาง ๆ เชน  ความกลัว (เจ็บปวด   ภาพที่อาจจะผิดเพี้ยนจากที่คาดหวัง    ผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดกับสุขภาพภายหลังการสัก)

นิยามศัพท
เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของคําบางคําที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใหตรงกัน    

ผูศึกษาจึงขอกําหนดความหมายและขอบเขตของคําตาง ๆ ไวดังนี้
วิวัฒนาการ   หมายถึง  เรื่องราวความเปนมาของการสักรอยศิลปะบนเรือนรางตั้งแต

อดีต จนถึงปจจุบัน
การสักรอยศิลปะบนเรือนราง   หมายถึง  การเขียนภาพดวยวิธีการลอกลายลงบน

ผิวหนังบริเวณตาง ๆ  แลวใชเครื่องมือลงเข็มที่จุมสี   ใหเปนรอยตามลวดลายที่ลอกไวบนผิวหนัง
ผูประกอบธุรกิจ   หมายถึง   ผูที่ใหบริการสักรอยศิลปะบนเรือนรางแกผูบริโภค
ผูบริโภค  หมายถึง  ผูที่รับบริการสักรอยศิลปะลงบนเรือนราง

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


5

วัฒนธรรมมวลชน  หมายถึง   ลักษณะการบริโภคสินคาในวิถีการดําเนินชีวิตที่ยึดถือ
กันวาทันสมัย  และสะทอนสัญลักษณทางสังคมมากกวาประโยชนใชสอย  ซึ่งลักษณะของการ
บริโภคอาจเปนไปในลักษณะของการตามกระแสตลาด ความชื่นชอบทางรสนิยม การ
ลอกเลียนแบบคนดัง   เปนตน  และสงผลใหเปนที่นิยมกันทั่วไป

การสื่อความหมาย  หมายถึง  การสื่อความหมายตอการสักรอยศิลปะบนเรือนรางใน
ดานศิลปะ  อารมณ  และอื่น ๆ 

แรงจูงใจ  หมายถึง สิ่งที่เปนแรงกระตุนหรือผลักดันใหผูบริโภครับการสัก
บรรยากาศการสื่อสาร  หมายถึง  บรรยากาศที่เกิดขึ้นในขั้นตอนตาง  ๆ  ระหวางการสัก  

และการสรางความรูสึกระหวางผูประกอบธุรกิจและชางสักกับผูบริโภค
การเคลื่อนยายจากพื้นที่สวนตัวไปสูพื้นที่สาธารณะ    หมายถึง   การเปดเผยลวดลาย

รอยสักที่อยูบนพื้นที่สวนตาง  ๆ  ของรางกายผูบริโภคใหปรากฏสูสายตาบุคคลทั่วไป

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากการศึกษาวิวัฒนาการของผูบริโภคและธุรกิจการสักรอยศิลปะบนเรือนราง    เปน

สิ่งที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากอดีตสูปจจุบัน อีกนัยหนึ่งยังเปน
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาเชิงสัญลักษณ มาเปนมูลคาแลกเปลี่ยนในการประกอบ
ธุรกิจ  สัญลักษณจึงกลายเปนสินคาที่แสดงถึงลักษณะวัฒนธรรมมวลชน     การศึกษาในครั้งนี้จึง
ทําใหเกิดความเขาใจถึงลักษณะของสังคมในยุควัฒนธรรมบริโภคนิยม   ซึ่งจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอการคิดสรางสรรคและการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม ๆ  ตอไปในอนาคต   

นอกจากประโยชนที่กลาวมา    การศึกษาครั้งนี้ยังใหประโยชนที่เปดกวางเพื่อการศึกษา
คนควา   วิจัย    สรางองคความรูเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานทางวิชาการเปนสําคัญ
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บทที่ 2

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาเรื่อง       วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบน
เรือนราง       ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้

1.  แนวคิดเกี่ยวกับรอยสัก
2.  แนวคิดวัฒนธรรมมวลชน
3.  แนวคิดสังคมบริโภคนิยม
4.  แนวคิดวัฒนธรรมความงามบนรางกาย
5.  ทฤษฎีพื้นที่สาธารณะ 
6.  ทฤษฎีสัญญะวิทยา
7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดเกี่ยวกับรอยสัก

จากการศึกษาเรื่องการสักรอยศิลปะบนเรือนรางพบวา แนวคิดเกี่ยวกับรอยสักมี
ความหมายและทัศนะทั้งที่เปนความสอดคลองและแตกตางกันไป  ดังตอไปนี้

แนวคิดตามความหมายในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน1  อธิบายวา  การสัก 
คือ การเอาของแหลมแทงลงดวยวิธีการหรือเพื่อประโยชนตาง ๆ กัน เชน สักปลาไหล    สักที่

                                                          
1 ราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน. หนา 788.
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นอน  สักหาของในน้ํา  สักผิวหนังใหเปนอักขระหรือลวดลาย  สักรอยช้ําเพื่อรีดเอาเลือดคั่งออก            
ทําเครื่องหมายสักเพื่อแสดงเปนหลักฐาน   เชน   สักขอมือ    แสดงวาไดขึ้นทะเบียนเปนชายฉกรรจ 
หรือเปนเลกมีสังกัดกรมกองแลว     สักหนาแสดงวาเปนผูที่ตองปาราชิก  เปนตน    ซึ่งสอดคลอง
กับพจนานุกรมไทยฉบับแพรพิทยา2 ใหนิยามวา  การสัก คือ การเอาของแหลมจุมหมึกแทงตาม
ผิวหนังใหเปนอักขระ  ลวดลาย   หรือเครื่องหมายสีตาง  ๆ    และในหนังสือสารานุกรมไทยก็ได
อธิบายความหมายของการสักโดยเนนไปในดานวัตถุประสงคของการสักวา  การสักคือการใชของ
แหลมจุมหมึกแทงลงบนผิวหนังใหเปนอักขระหรือลวดลายที่ติดอยูนาน  อาจเปนการสักคาถาอาคม
ทางไสยศาสตร    หรือสักเพื่อเปนเครื่องหมายแสดงหลักฐาน    เชน     สักขอมือแสดงวาไดขึ้น
ทะเบียนเปนชายฉกรรจหรือเปนเลกมีสังกัดกรมกอง หรือสักหนาเพื่อเปนการลงโทษหรือประจาน  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2493 : 4286)

สําหรับแนวคิดในทางการแพทยไดใหความหมายของการสักหรือ ลายสัก (รอยสัก)    
ไปในทางที่เปนประโยชนตอการศึกษาหารองรอยทางดานนิติเวชศาสตร หรือการชันสูตรศพผูตาย
มากกวาในดานอื่น ๆ 

ทองฉัตร  โตษยานนท   และ  ณรงค  สิงหประเสริฐ   ไดให     ความหมายของรอยสัก
วา3      คือการเอาสีที่ไมละลายฝงลงไปในผิวหนัง      และจะฝงอยูอยางนั้นไปตลอดชีวิตจนกระทั่ง
ตายและเนาเปอย       ซึ่งรอยสักอาจจะบอกนิสัยของผูสักไดบาง     เชน  ชาวเรือมักนิยมสักชื่อ
ประเทศที่ผานไป      หรือรูปผูหญิงเปลือย         สวนบุคคลอันธพาลบางกลุมมักนิยมสักเปนรูป นก
อินทรี  หรือหนุมานที่หนาอก  กลางหลัง  เปนตน  

ถวัลย   อาศนะเสน  ผูเชี่ยวชาญทางดานนิติเวชศาสตร  ไดแสดงทัศนะวา4  รอยสัก คือ
ตําหนิที่เกิดขึ้นในภายหลัง  เปนตําหนิที่ตั้งใจทําใหเกิดขึ้นและปรากฏอยูกับตัว  สวนปญหาที่วาจะมี
วิธีการใดลบรอยสักออกไดหรือไมนั้น    ไดอธิบายวา   รอยสักอาจจะลบไดถาเปนรอยสักเพียง
เล็กนอย  แตเมื่อลบแลวก็จะมีรองรอยแผลเปนปรากฏอยู  สวนรอยสักใหญยอมลบออกไมได   
เพราะสักบนผิวหนังบริเวณกวางและสีซึ่งใชในการสักฝงลึกเขาไปถึงชั้นของหนังแท   ถาลบออก
                                                          

2 แพรพิทยา. (2526). พจนานุกรมฉบับแพรพิทยา. หนา 133.
3 ณรงค  สิงหประเสริฐ และ ทองฉัตร  โตษยานนท. (2519). นิติเวชศาสตร : การพิสูจนหลักฐาน

เกี่ยวกับบุคคล. หนา 66 – 67.
4 ถวัลย  อาศนะเสน. (2523). นิติเวชศาสตร.  หนา 34 – 36.
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จะทําใหเปนแผลเปนใหญโตและนาเกลียด       แตก็อาจทําไดโดยกรรมวิธีศัลยกรรมหรือตกแตง
ลอกผิวหนังตรงที่มีรอยสักทิ้งไป  แลวเอาผิวหนังสวนอื่นของรางกายมาปะไวแทน  ก็จะเปนรอย
แผลเปนอยูดี      ฉะนั้นจึงกลาวไดวาการที่จะลบรอยสักแลวไมใหเหลือรองรอยปรากฏอยูเลยยอม
ทําไมได    สวนในการหารองรอยทางดานนิติเวชศาสตรหรือการชันสูตรศพผูตาย    รอยสักเปน
เสมือนเครื่องพิสูจนหลักฐานบุคคลที่ดีอยางหนึ่ง  เพราะในศพผูตายถึงแมวาหนังกําพราชั้นผิว     
จะหลุดออกไปแลวเพราะการเนาเปอยแตรอยสักยังคงมองเห็นอยู     เพราะหมึกไดฝงลงไปอยูใน
ชั้นลึก  ซึ่งยังสามารถพิสูจนบุคคลผูนั้นได  คือนอกจากจะทําใหรูวาเปนผูใดแลว    ยังบอกถึงนิสัย
ใจคอของบุคคลผูนั้นอีกดวย

สวนความหมายของการสักในทางสากล    หมอบรัดเลย      กลาวไวในอักษร
ภิธานศรัพท  วา   การสักคือการเอาเหล็กแหลมแทงที่ขอมือคนเปนตัวอักษร5     เปนตน

กิฟฟอรด (C.  Gifford, 1963 : 312)  นักประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑศึกษาชาวอเมริกัน  
ใหนิยามไววาการสักคือ  การสรางภาพหรือรูปแบบ (Patterns) ลงบนใบหนาหรือผิวหนังของคน 
โดยใชกรรมวิธีที่ทําใหหมึกซึมลงไปใตผิวหนัง     ซึ่งนักมานุษยวิทยาบางคนตั้งขอสันนิษฐานวา   
เปนกรรมวิธีที่พัฒนามาจากการใชสีทาหนาทาตัวของมนุษยสมัยโบราณ เพื่อตกแตงใหแลดูสวยงาม    
บงบอกฐานะ     หรือผลทางไสยศาสตร

อูเมโมโตผูเขียนบทความเรื่อง Thai  Charms,  the Art  of  Tattooing ไดกลาวถึงการสัก
วา6  ถาเปนสมัยเมื่อ 80 ปกอน  ชายไทยคนใดมิไดรับการสักใหปรากฏเห็นบนรางกายแลว  ชายผู
นั้นจะไมไดรับความสนใจจากสตรีเพศ อูเมโมโตเชื่อมั่นวาการสักเปนสิ่งเดียวบนรางกายมนุษยที่
นอกจากจะทําใหสะดุดตาแกผูพบเห็นแลว  ยังเปนหลักฐานยืนยันถึงความกลาหาญของผูชายไทย
อีกดวย

จากแนวคิดเกี่ยวกับรอยสัก  ไมวาจะเปนความหมายที่กลาวถึงการสักของไทย หรือการ
สักในความหมายสากลทั่ว  ๆ  ไป  มีสวนที่สอดคลองกันและสามารถผนวกกันไดวา  เปนกรรมวิธี
อยางหนึ่งที่ใชเครื่องมือปลายแหลมจุมหมึกแลวแทงลงไปบนผิวหนัง เมื่อหมึกซึมลงไปบนผิวหนัง
                                                          

5 แดนบีช  บรัดเลย.  (2514).  อักษรภิธานศรัพท.  หนา 142.
6 Umemoto, Diane L.  (1980, Septemper – October).  “Thai  Charms,  The  Art  of  Tattooing.”  

Sawaddi. pp.9 – 13.
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แลวก็จะปรากฏเปนรูปภาพ หรือลวดลายตามทิศทางที่จุมแทงหรือลากวัตถุปลายแหลมนั้นไป  ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงคของการสักเพื่อตกแตงรางกายใหงดงาม หรือเพื่อใหบังเกิดผลทางไสยศาสตร  
และจะเห็นไดวาลายสักทุกชนิดยอมมีความหมายไมอยางใดก็อยางหนึ่ง  ความหมายอาจเปนไป
อยางสากล  คือ  เปนที่เขาใจของคนทั่วไปหรืออาจมีความหมายที่เขาใจเฉพาะตัวผูสักก็ได    รูปรอย
ที่ใชเปนสัญลักษณในการสัก นอกจากจะเปนรูปรอยที่มีความหมายแลวยังจะตองมีความงามในเชิง
สุนทรียภาพ  มีความสงาเปนที่เกรงขามในเชิงจิตวิทยา     ทั้งยังมีความชัดเจนในสัญลักษณนั้น ๆ     
โดยเหตุที่การสักเปนทัศนศิลป   สามารถทําความเขาใจไดดวยการดู    สามารถแสวงหาสุนทรียรส
ไดดวยสายตา  ดังนั้นสัญลักษณที่ใชในการสักจะตองเปนสัญลักษณที่มีสุนทรียภาพใหความหมาย
ที่ลึกซึ้งจึงจะเปนสัญลักษณที่มีคุณคาตอสังคมทุกยุคสมัย

จากแนวคิดดังกลาว  ความตองการในการสักรอยบนผิวหนังในแตละยุคจึงมี
วัตถุประสงคที่จะจารึกรูปรอย  สัญลักษณ   หรือขอความลงบนผิวหนังของมนุษย   เปนรูปรอยที่
จารึกไวบนผิวหนังใหติดตราคงอยูบนผิวหนังเปนเวลานานหรือตลอดไป  ผูบริโภคจะตองตัดสินใจ
ดวยความรอบคอบใหแนใจวาจะสักเปนรูปรอยอะไร     เพราะหากตองการเปลี่ยนรูปรอยใหมใน
ตําแหนงเดิมหลังจากที่สักไปแลว       การลบรอยสักจะกระทําไดดวยความยากลําบาก     การสักรูป
รอยตาง ๆ ลงบนรางกาย    ผูสักยอมมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันไป     ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเชื่อ   
ทัศนคติ  และคานิยมของแตละบุคคล  เปนสําคัญ   เชน   มีวัตถุประสงคทางดานไสยศาสตร     เพื่อ
เปนเครื่องรางของขลัง    รักษาโรคภัยไขเจ็บ      ความมีเสนห      โชคลาภ    วัตถุประสงคทาง
สังคมที่ตองการแสดงสังกัด          ประจานความผิด      แสดงความเปนหมูพวกเดียวกัน         สัก
ตามประเพณีนิยมสักเพื่อความสวยงามของรางกาย         แสดงความเปนเอกลักษณของตนเอง    สัก
ขอความเพื่อเตือนความทรงจํา         เพื่อสรางอํานาจใหแกตนและขมขวัญผูอื่น      เพื่อแสดงความ
เปนผูใหญ   เปนตน
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2. แนวคิดวัฒนธรรมมวลชน  (Mass  Culture)  หรือวัฒนธรรมประชานิยม  (Popular  Culture)

วัฒนธรรมมวลชน  (Mass  Culture)  มีรากฐานมาจากคําวา  การสื่อสารมวลชน  
(Mass  Communication)  โดยที่การสื่อสารมวลชนนั้นจะเปนตัวกําหนดรูปแบบของวัฒนธรรม
มวลชน  โดยการทําหนาที่เปนชองทางในการถายทอดเนื้อหาทางวัฒนธรรม   การที่วัฒนธรรมใด
วัฒนธรรมหนึ่งจะกลายเปนวัฒนธรรมมวลชนไดนั้น  ตองมีการเปลี่ยนแปลงที่โครงสรางทางสังคม
เปนสําคัญ   ซึ่งแสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมมวลชนมีความสัมพันธอยางมากกับโครงสรางทางสังคม
มวลชน  (Mass  Society)7

Ray  B. Browne  (อางใน Mass  Media / Mass  Culture  :  5)  ไดใหนิยาม
ความหมายของวัฒนธรรมประชานิยม  (Popular  Culture)  หรือวัฒนธรรมมวลชน  (Mass  Culture) 
วาเปนวัฒนธรรมของทุกคนในสังคม 

“The  Culture  world  around  us  -  our  attitudes,  habits  and  actions  :  how  
we  act  and  why  we  act;  what  we  eat,  wear;  our  buildings,  roads  and  means  of  travel, 
our  entertainment,  sports;  our  politics,  religion,  medical  practices;  our  beliefs  and  
activities  and  what  shapes  and  controls  them.  It  is, in other  words,  to  us  what  water  is  to  
fish : it is the  world  we  live  in.  (Wilson, 1995  : 5)

คําวา  “วัฒนธรรมประชานิยม  (Popular  Culture)”  ไดถูกนิยามขึ้นมาในชวงศตวรรษที่  
19  โดยทุกสังคมจะมีวัฒนธรรมประชานิยมของตนเอง  แตในปจจุบันวัฒนธรรมประชานิยมได
กลายรูปเปนวัฒนธรรมมวลชน   (Mass   Culture)   ที่ถูกถายทอดผานสื่อมวลชนตาง ๆ   ซึ่งไมวา
ผูคนจะอาศัยอยู  ณ  สวนใดของโลกก็ลวนแตมีความปรารถนาความตองการในสินคาหรือบริการ   
รวมทั้งวิถีการดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน   แตเปนที่นาสังเกตวาสวนใหญแลวความปราถนาหรือ
ความตองการในสินคาหรือบริการ   รวมทั้งวิถีการดําเนินชีวิตเหลานี้มักจะมีอิทธิพลมาจากประเทศ
แถบตะวันตกเสมอ   โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา   ซึ่งถูกแสดงใหเห็นไดในหลายรูปแบบ  
เชน  ผูบริโภคเกือบทุกแหงหนในโลกตางก็สูบบุหรี่ยี่หอมารลโบโร  กลุมวัยรุนตางก็ใสกางเกงยีน 

                                                          
7 ฉัตรกุล   ทองเกต.ุ (2539). การวิเคราะหเชิงเนื้อหาวัฒนธรรมวัยรุนที่ปรากฏในภาพยนตรไทย ปพ.ศ. 

2535. 
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ลีวายส   รับประทานแฮมเบอรเกอรของแม็คโดนัลด   หรือใชจายเงินผานบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ
เพรส  เปนตน8   

“Cultural  values,  norms,  and  characteristics  are  embedded  in  advertising  
appeals,  which  are  used  to  differing  degrees  in  the  advertising  of  various  cultures.  Style  
and  manner  of  presentation  is  an  important  part  of  communication,  which  means  to  the  
non – verbal  element  emphasize  interpersonal  relationship,  non – verbal  expression,  physical  
setting  and  social  circumstance”.  (Barbara  Mueller,  Dr.,  “Standardization  vs.  
Specialization : an  examination  of  westernization  in  Japanese  advertising,”  (Journal  of  
Advertising  Research,  January/February 1992.9

McQuail  (1994 : 39)  อธิบายวา  วัฒนธรรมมวลชน  สามารถสงผลกระทบถึง
รสนิยม  ความพึงพอใจ  กริยาทาทาง  และวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนเปนจํานวนมาก  โดย  
Bauman  กลาววาสื่อมวลชนนั่นเองที่เปนผูกอใหเกิดวัฒนธรรมมวลชน10

สําหรับวัฒนธรรมประชานิยม  (Popular  Culture)  นั้น McQuail  (1994 : 103)  ได
ใหความหมายวา   เปนวัฒนธรรมซึ่งไดรับความนิยมจากประชาชนจํานวนมาก Popular  culture  
means  “Culture  which  is  popular” – much  enjoyed  by  many  people.  โดยเปนสิ่งที่ถูก
สรางสรรคขึ้น  และถูกเผยแพรผานทางสื่อมวลชนตาง  ๆ  ไมวาจะเปนเพลง,  นิยายหรือ
วรรณกรรม,  ละครประโลมโลก,  วิดีโอภาพยนตรตาง ๆ

ในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมมวลชนหรือวัฒนธรรมประชานิยม     นักการศึกษามี
แนวคิดที่หลากหลายนานาทัศนะ      บางมีนิยาม    ความหมายและสาระสําคัญ    ทั้งที่เหมือนและ
แตกตางกันออกไปอยางมีเอกลักษณที่นาสนใจ     อาทิ

                                                          

              8 จินตวีร    เกษมศุข. (2538). ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาทีม่ีตอการนําเสนอวัฒนธรรมอเมริกันใน
ภาพยนตรโฆษณา.
              9 แหลงเดิม.
              10 ชุลีพร   เชวงศักดิ์โสภาคย.  (2541).  การเปดรับสื่อ  การรับรูเกี่ยวกับสังคมตะวนัตก  และการใชชีวิต
แบบสังคมตะวันตกของวัยรุนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.  หนา 30.
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R. Williams และ R. Hoggart11  นักคิดที่มาจากครอบครัวคนงาน  ของสํานักวัฒนธรรม
ศึกษา  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมประชานิยม”  อยางมีเอกลักษณวาเปนวัฒนธรรมรวมสมัย  
มีการตอสูทางวัฒนธรรม   (cultural  hegemony)    ถึงแมอาณาบริเวณของวัฒนธรรมประชานิยมจะ
ถูกใชเพื่อการครอบงํา  มอมเมาประชาชน    แตทวาในที่นั้น ๆ  พื้นที่บางมุมยังเปนที่วางใหมีการ
ตอตาน   ตอรอง  เพื่อปฏิเสธวัฒนธรรมหลัก   ดังตัวอยางงานวิเคราะหรายการเกมโชวของ J. Fiske 
(1989) ที่แสดงใหเห็นวา  รายการ Price is Right ซึ่งเปนรายการเกมโชวที่ใหแมบานมาเลนทายราคา
สินคานั้น เปนการเปดเวทีพื้นที่สาธารณะที่แสดงใหเห็นวา    “ความรูของผูหญิง”    เปนความรูที่มี
คุณคา เปนตน  R. Williams จึงกลาววา “ในปริมณฑลของวัฒนธรรมประชานิยม  เราสามารถจะ
แสวงหาและคนพบหนอออนของการเปลี่ยนแปลงสังคมได”    สํานักวัฒนธรรมศึกษายังมีทาทีตอ
วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่นาสนใจคือ   การลบเสนกั้นแบงระหวาง  วัฒนธรรมชั้นสูง 
(High Culture)  ชั้นกลางและชั้นลาง  (Low Culture)  ออกไปหมด  จึงกลาวไดวา    วัฒนธรรมนั้น  
ไมมีสูง    ไมมีต่ํา     มีแต วัฒนธรรมของใคร  เทานั้น      ในขณะที่

กลุมองครักษพิทักษวัฒนธรรมชั้นสูง เชน  กลุม Cultural & Civilization จะมอง
วัฒนธรรมประชานิยมอยางเหยียดหยาม  เพราะถือวาเปนวัฒนธรรมที่ไรซึ่งสุนทรียะและตกต่ําใน
แงศีลธรรม   แมกระทั่งสํานักแฟรงกเฟรตที่เชื่อมั่นในพลังมวลชน  ก็ยังเห็นวา วัฒนธรรมประชา
นิยมนั้นเปนอาณาบริเวณที่ประชาชนจะถูกครอบงํามอมเมา  เชน  ละครน้ําเนาที่ใหความหวังลม  ๆ  
แลง  ๆ  แกคนยากจน  เปนตน

John   Storey (1993)12    จึงไดจัดหมวดหมูความหมายของ   “วัฒนธรรมประชานิยม”  
(Popular  Culture)  ที่นักคิดนักทฤษฎีจากสํานักตาง ๆ ใหคําอธิบายไว    แบงเปน  6  ประการ   ดังนี้

ประการแรกหมายถึง วัฒนธรรมอะไรก็ตามที่เปนที่ยอมรับและชื่นชอบของคน
จํานวนมาก  นิยามขอนี้ครอบคลุมถึงเนื้อหาของวัฒนธรรมโดยทั่วไป  แตมีจุดออนในแงที่ขาด
ขอบเขตทีชัดเจนหรือไมสามารถระบุลักษณะเฉพาะเจาะจงของวัฒนธรรม  ซึ่งมีรายละเอียด
ปลีกยอยและแตกตางหลากหลายกันออกไป  เชน  พัฒนาการทางประวัติศาสตร   บริบททาง
                                                          

11 กาญจนา  แกวเทพ. (2545). สื่อและวัฒนธรรมศึกษากับสังคมไทย. หนา 62.
12 Storey, John.  An  Introductory  Guide  to  Culture  Theory  and  Popular  Culture. (Athens : 

The University  of  Georgia  Press, 1993) p. 5.  อางถึงใน “แตงองคทรงเครื่อง : “ลิเก” ในวัฒนธรรมประชาไทย.” 
หนา 19.
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เศรษฐกิจ   การเมือง   รวมทั้งความหมายตอวิถีชีวิตของผูเปนเจาของหรือมีสวนรวมในวัฒนธรรม
นั้น

ประการที่สองหมายถึง  วัฒนธรรมที่หลงเหลืออยูภายหลังจากการใหคํานิยาม
วัฒนธรรมของชนชั้นผูนําหรือวัฒนธรรมหลวง (High  Culture)  คือวัฒนธรรมที่อยูตรงกันขามกับ
วัฒนธรรมของชนชั้นผูนํา  หรือวัฒนธรรมของคนสวนใหญในสังคม

ประการที่สามหมายถึง  วัฒนธรรมมวลชน (Mass  Culture)  ซึ่งใหความสําคัญกับ
รูปแบบตาง ๆ ของวัฒนธรรมที่ถูกผลิต  เผยแพรและโฆษณาในตลาด  สินคาของระบบทุนนิยม
สมัยใหม  แฟชั่นเสื้อผาอาภรณ   เครื่องแตงตัว   ดนตรี   กีฬา   ภาพยนตร    ฯลฯ    ในแงนี้
วัฒนธรรมมวลชนมักจะถูกตีความหมายเชื่อมโยงกับการครอบงําทางวัฒนธรรมจากประเทศ
ตะวันตก  หรือประเทศ  อุตสาหกรรม   ซึ่งเปนตนกําเนิดของสื่อวัฒนธรรมดังกลาว

ประการที่สี่หมายถึง  วัฒนธรรมที่มีแหลงกําเนิดมาจากประชาชน  เปนวัฒนธรรม
ขนานแทและดั้งเดิมของประชาชนหรือชาวบานทั่วไป  หรืออาจเรียกไดวา วัฒนธรรมของ
ประชาชนเพื่อประชาชน

ประการที่หาหมายถึง  พื้นที่หรือบริเวณของการตอสูระหวางพลังของกลุมคน ที่
ถูกเอารัดเอาเปรียบกับกลุมคนผูมีอํานาจครอบงําในสังคม  วัฒนธรรมในแงนี้ไมใชทั้งของชนชั้น
ผูนํา  หรือ ชนชั้นผูเสียเปรียบในสังคม  แตเปนวัฒนธรรมที่เกิดจากการตอสู  ตอรองและชวงชิงทาง
อุดมการณและผลประโยชนของคนสวนใหญในสังคม  นิยามดังกลาวนี้ไดรับอิทธิพลโดยตรงจาก
มโนทัศนอํานาจครอบงํา (Hegemony) ของกรัมซี่ (Antonio  Gramsci)  นักคิดสํานักมารกซิสม  
ชาวอิตาเลียน

ประการที่หกหมายถึง  วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการเกิดชุมชนเมือง  ความหมายขอนี้สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนและการคมนาคม
สื่อสารของโลกสมัยใหมชวยใหการกอรูปและขยายตัวของวัฒนธรรมในชุมชนขนาดใหญเปนไป
ได  วิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรมและวิถีชีวิตในเมืองทําใหคนจํานวนมากเปลี่ยนแปลงไปจากวิถี
ชีวิตในสังคมเกษตรกรรมและวัฒนธรรมชนบทอยางสิ้นเชิง      โลกของความทันสมัยกอใหเกิด
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รูปแบบวัฒนธรรมสมัยใหมที่เปลี่ยนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม       ชีวิตประจําวันกลายมาเปนปริมณฑลที่
เต็มไปดวยวัฒนธรรมที่มีชีวิต

Wilansky  (1964)13  ใหความหมายวัฒนธรรมมวลชน   หมายถึง   ผลงานทาง
วัฒนธรรมที่ถูกสรางขึ้น  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสนองตอ “ตลาดมวลชน” แตเพียงอยางเดียว  สื่อตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมมวลชน   จะถูกทําใหมีมาตรฐานเดียวกันหมด    รวมทั้งพฤติกรรมของ
มวลชนที่ใชวัฒนธรรมดังกลาวดวย  วัฒนธรรมมวลชน หรือวัฒนธรรมประชานิยม  ในสังคมทุน
นิยมถูกใชในลักษณะที่มีความหมายเปนกลางหรือใชเชิงวัฒนธรรมสมัยใหม  เปนวัฒนธรรมที่
นาสนใจ  ทันสมัยเหมาะสมกับกาลเวลา วัฒนธรรมมวลชนเปนสินคาหรือสื่อทางวัฒนธรรมที่ผลิต
ขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดมวลชนโดยตรง (Mass Market)  ซึ่งมักตองมีมาตรฐาน
เดียวกันเพื่อใหสะดวกตอการผลิต  และใหสอดคลองกับแบบแผนการบริโภคแบบมวลชน     ใน
ปจจุบันคําวา “วัฒนธรรมประชานิยม” (Popular  Culture) ถูกนํามาใชแทนคําวาวัฒนธรรมมวลชน
มากขึ้น  สินคาประเภทดนตรี  ภาพยนตร  ละคร  การตูน  วิดีโอเกมส  ฯลฯ  ลวนเปนผลผลิตของ
ระบบสื่อมวลชนที่นําเอา  อารมณ  ความรูสึก  คานิยม  ความเชื่อ  และความคิดตาง ๆ ของคนใน
สังคม  มาแปรรูปเปนสินคาทางวัฒนธรรม (Cultural  Commodity) 

Lewis (1980) และ  Gans   ใหคํานิยาม “วัฒนธรรมแหงรสนิยม”   ไววา14      เปนกลุม
ของเนื้อหาสื่อที่คลายคลึงกันที่คนกลุมเดียวกันนิยมชมชอบอยู    การมีรสนิยมกลายเปนเรื่องของ
ความสนใจของแตละบุคคล  ซึ่งวัฒนธรรมแหงรสนิยมนี้   มีลักษณะเกิดขึ้นแลวหายไป   และมี
ความเหลื่อมล้ํากันอยูมากในธรรมชาติของผูชมแตละกลุม

กลุมรสนิยมทางวัฒนธรรม (Taste  Culture)  เปนกลุมที่เกิดขึ้นเพราะชื่นชอบ
เนื้อหาแนวใดแนวหนึ่ง     รูปแบบของสื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง     นิยมดารา  นักรองคนใดคน
หนึ่ง   หรือชอบสไตลของนักเขียน  ศิลปน  คนใดคนหนึ่งเปนการเฉพาะ   เชนเดียวกับการสักรอย
ศิลปะบนเรือนราง  ที่ไมไดจํากัดความชอบเฉพาะชนชั้นใด   หรือเฉพาะคนที่ชื่นชอบงานศิลปะเปน
พื้นฐานเทานั้น    แตยังไดกระจายไปยังกลุมตาง ๆ ทําใหการสักรอยศิลปะบนเรือนรางกลายเปนสื่อ
ที่สรางวัฒนธรรมประชานิยมใหเกิดขึ้น    ซึ่งในปจจุบันนี้จะเห็นไดวา  รอยสักถือเปนสินคาที่ถูก

                                                          
13 ศิริชัย  ศิริกายะ และ กาญจนา  แกวเทพ.  (2531). ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน.
14 อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ.์  (2541).  การสื่อสารมวลชนเบื้องตน.
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ผลิตขึ้น  จนไดรับความนิยมอยางแพรหลาย  มีธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ให
ความสําคัญ    ใหความพึงพอใจกับรูปแบบที่ฉาบฉวย  สอดรับกับลักษณะที่หมายถึงวัฒนธรรม
มวลชน  ในทฤษฎีวัฒนธรรมประชานิยมดังที่กลาวมา

นันทขวาง    สิรสุนทร15   มีความคิดที่สนับสนุนนิยามของอลิซาเบธ   แมนนิ่ง   ซึ่ง
อธิบายไวอยางรวมสมัยและกระชับที่สุดวา  pop culture  คือสิ่งซึ่ง popular และอยูในกระแสความ
สนใจหรือการรับรูของผูคน   โดย pop  culture  มักจะเปนสิ่งที่ easy  และ  simple  รวมทั้งเปนสวน
หนึ่งในชีวิตของพวกเรา

แนวคิด   popular   culture  ในประเทศไทยยุคเศรษฐกิจเฟองฟู     ชวงทศวรรษ   2530  
ซึ่งไมเพียงแตสรางความหลากหลายทางดานเศรษฐกิจ   การเมือง  สังคม  ยังรวมถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  ซึ่งมีขอสังเกตหลายประการเกี่ยวกับ  popular  culture  ดังนี้16

1.  popular  culture  ในสังคมไทยรวมสมัยไมไดจํากัดอาณาเขต (sphere) อยูแตเฉพาะ
ในกลุมวัยรุน    แตมีอยูในทุกเพศ   ทุกวัย   และแทบทุกสถานะของสังคม

2.   popular  culture  ไมใชเปนเพียงแควัฒนธรรมฉาบฉวย
3. แหลงที่มาของ popular  culture  ไมใชมีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาดังคําที่วา 

“popular  culture is American culture”  เพราะมีหลายกรณีที่เปนผลิตผลในประเทศ  ที่เห็นไดชัดคือ 
วัฒนธรรมเพลงลูกทุง และวัฒนธรรมเพลงเพื่อชีวิต

4.   ขอบขายของ popular  culture ไมไดจํากัดแตเพียงกิจกรรมการเสพยสิ่งบันเทิง  หรือ
แฟชั่นการแตงกายเทานั้น  แตยังรวมถึงกิจกรรมอยางอื่น  เชน กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับความเชื่อ

5. เรามักจะเชื่อกันวาวิธีที่จะเผยแพร  popular  culture  ที่ดีที่สุดคือใหเกิดการ
ประชาสัมพันธผานสื่ออิเลคทรอนิคส เชน วิทยุ วิทยุโทรทัศน แตมีตัวอยางหลากหลายที่ชี้ใหเห็นวา 
popular culture  สามารถแพรหลายไดอยางรวดเร็ว  เชน  หนังสือพิมพ   หรือแมกระทั่งผานการสื่อ
การบอกเลาปากตอปากที่ไมไดเปนสื่อสมัยใหมอะไรเลย

                                                          
15 นันทขวาง  สิรสุนทร.  (2545).  เปลือยปอปคัลเจอร. คํานํา.
16 ภัทร  ดานอุตรา.  (2541).  หากไมดูเปนการรบกวนก็จะชวนมาศึกษา Popular  Culture กัน : 

ขอสังเกตบางประการ. หนา 359.
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6.   popular  culture  ไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยปราศจากการสนับสนุนจากชนชั้นกลาง 
7.   มีตัวอยางที่หลากหลายที่ชี้ใหเห็นวา   วัฒนธรรมการใหความสําคัญเรื่องตัวบุคคล มี

ผลตอการเกิด  popular  culture   เชน  งานเขียนของจิตรา   กอนันทเกียรติ     ที่มีอิทธิพลตอการ
ฟนฟูธรรมเนียมจีนในปจจุบัน     หรือการที่พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  เปนตนแบบในการใสชุด     
พระราชทาน  สงผลใหผูคนในสังคมเลียนแบบตาม

8.  ไมจําเปนที่    popular  culture   ตองมีแหลงกําเนิดมาจากสังคมเมืองหลวง      มี
หลายวัฒนธรรมที่กอตัวจากภูมิภาคกอน  แลวคอยเผยแพรเขาสูเมืองกรุง

เฉลียว    บุรีภักดี  (อางในชุลีพร   เชวงศักดิ์โสภาคย, 2541)  ไดใหความหมายและ
แบงประเภทของลักษณะวัฒนธรรมประชานิยม (popular  culture)  ที่เผยแพรในสังคมไทยออกเปน

1.   วิธีการแตงกาย  ไดแก  วัสดุที่ใช   สี  และวิธีการแตงกายที่เกินเลยขอบเขตของความ
สุภาพเรียบรอยตามโอกาสตาง ๆ เชน  การแตงกายรุมรามแบบแร็พ   หรือนุมนอยหมนอย  รัดรูป  
เปนตน

2.   วิธีการแสดงอารมณ   เชน  อารมณรัก    อารมณทางเพศที่เปดเผย  ถึงเนื้อถึงตัว  เปน
ตน

3.  วิธีการสื่อความหมาย  เชน  การพูดจาหรือแสดงอากัปกิริยาทาทางที่แสดงถึงความ
มั่นใจจนดูเสมือนวา   กาวราว    ขาดสัมมาคารวะ    หรือไมถูกตองตามกาลเทศะ  ตามวิถีทางของ
วัฒนธรรมไทย

4.  วิธีการแสวงหาความสุขทางใจและหลักเกณฑการดําเนินชีวิต   ไดแก  ความคิด   
ความเชื่อ   และปรัชญาชีวิต   เชน   การแสวงหาความเทาเทียมกันระหวางเพศหรือระหวางวัย  เปน
ตน 

3.  แนวคิดสังคมบริโภคนิยม

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทยในปจจุบัน  ปรากฏการณที่เดนชัด
มากประการหนึ่งไดแก  การที่สังคมไทยกลายเปนสังคมบริโภค   จากเหตุผลดังกลาวจึงจําเปนตอง
ทําความเขาใจลักษณะของวัฒนธรรมบริโภค  ซึ่งในทางวิชาการใหความหมายไว 2 นัย คือ
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นัยแรก  หมายถึง วัฒนธรรมกระแสหลักในสังคมสมัยใหมในปจจุบันซึ่งเนนผาน
การตลาดและการบริโภคบรรดาสินคาและบริการทั้งหลาย  การบริโภคเปนลักษณะประการหนึ่ง
ของ modernity   หรือภาวะสมัยใหมในทุกสังคมทั่วโลก

นัยที่สอง  หมายถึง  วัฒนธรรมที่จําแนกตามสถานภาพ  และสวนการตลาด  ซึ่ง
รสนิยมของบุคคลตาง ๆ นั้น สะทอนฐานะดานสังคมของคนกลุมนั้น ๆ เชน อายุ  เพศ  อาชีพ  หรือ
ชนชั้น   นอกจากนั้นยังแสดงถึงรสนิยม  คานิยม  ตลอดจนรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle)  ที่
แตกตางไปจากกลุมหรือชนชั้นอื่น ๆ ดวย17

รูปแบบการบริโภคของคนในยุคปจจุบันมีความหลากหลาย  สืบเนื่องจากสภาพ
สังคมแบบทุนนิยม ซึ่งใชระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตสินคาไดคราวละมาก ๆ 
โดยการใชเทคโนโลยีเขาชวย  ทําใหชีวิตของผูคนเปลี่ยนไปโดยการทํางานในระบบโรงงานหรือ
อุตสาหกรรมทําใหคนมีเวลาวางมากขึ้น     เมื่อมีเวลาวางมากขึ้นก็จะเกิดการบริโภคมากขึ้น     
ดังนั้นลักษณะของระบบการผลิตถูกเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อขจัดความขาดแคลน มาเปนการผลิต
เพื่อทดแทน เนื่องจากมีการลอกเลียนแบบทางวัฒนธรรม   ทําใหตัวสินคาสูญเสียความหมายไป    
ขาดความมีเอกลักษณ เกิดความไมแตกตางกันในทางสังคมของการบริโภค ในทัศนะทางสังคม
วิทยาเห็นวาระบบการผลิตไดถูกเปลี่ยนมาเปนการเนนความสําคัญที่การสรางความพึงพอใจจากตัว
สินคา      โดยเหตุผลในการบริโภคสินคาจะถูกกําหนดขึ้นโดยสังคม

ในสังคมทุนนิยม     ทุกสิ่งทุกอยางถูกทําใหเปนสินคา      สําหรับ  Karl  Marx         
สินคาทุกประเภทมีมูลคาอยู  2  ชนิด     คือมูลคาการใช   (Use Value)      และมูลคาการแลกเปลี่ยน
(Exchange  Value)  ซึ่งมูลคาการใชก็คือ  ประโยชนใชสอยที่สินคานั้น ๆ มีตอมนุษย  สวนมูลคา
การแลกเปลี่ยนหมายถึง       มูลคาที่ถูกกําหนดจากความตองการในการแลกเปลี่ยนเนื่องจากการ
แบงงานกันทํา  โดยใชเงินเปนสื่อกลาง  มูลคาการแลกเปลี่ยนนี้  ถูกกําหนดขึ้นโดยอาจมีสวน
เกี่ยวของกับประโยชนใชสอยหรือไมมีก็ได18

ขณะเดียวกัน  Baudrillard  ไดเสนอวาวัตถุไดรับการกําหนดหนาที่ไว 3 ประการคือ  
ประการแรก  หนาที่พื้นฐานเบื้องตน  (primary  function)   กลาวคือวัตถุนั้นใชทําอะไรใน
                                                          

17สุริชัย   หวันแกว.  (2540, 8 – 11 กันยายน).  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทย และแนวโนมใน
อนาคต (เอกสารประกอบการบรรยาย).  หนา 1.

18อธิคม   โกมลวิทยาธร.  (2538). วัฒนธรรมการบริโภคแนวคิดและการวิเคราะห. หนา 17.
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ชีวิตประจําวัน  ประการที่สองการสนองความเรงเรา (pulsions) และความตองการพื้นฐานที่เรา
อาจจะเรียกไดวาเปนความจําเปน  และประการที่สาม  ความผูกพันอันลึกซึ้ง  ซึ่งเปนความสัมพันธ
ทางสัญลักษณระหวางคนและวัตถุ19

การบริโภคยุคทุนนิยมบริโภค   ไมใชเพียงการบริโภคเพื่อสุขภาพหรือเพื่อใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีเทานั้น  แตยังเปนการบริโภคเพื่อแสดงสัญลักษณทางสังคม  เชน  นั่งรถเบนซเพื่อ
แสดงความร่ํารวย   ฟงเพลงฝรั่งเพื่อแสดงถึงความทันสมัย  ความหัวสูง  เรียนปริญญาโทเพื่อใหได
ปริญญาบัตรมาแสดงฐานะทางสังคม (ไมใชเพื่อแสวงหาความรูที่แทจริง)

อุดมการณแหงการบริโภค  คือจิตสํานึกอันใหมของผูคนที่ไมเคยปรากฏมากอน  
นั่นคือความพึงพอใจที่ไดมาจากการบริโภค   ความสุขของมนุษยถูกทําใหเหลือเพียงคําจํากัดความ
วา ความรื่นรมยจากการไดเสพวัตถุ  อุดมการณนี้ไดผลักดันใหผูคนวิ่งตามการบริโภคอยางไมรูจัก
หยุดหยอน   การบริโภคเสนอตัวมันเองเปนหนาที่ทางสังคม     ผลที่ตามมาจากความแปลกแยก
แบบใหมนี้ก็คือ  ความสัมพันธระหวางบุคคลถูกตัดขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิง  เหลือแต
ความสัมพันธระหวางสิ่งของลวน ๆ 

จากบทความเรื่อง วัฒนธรรมการบริโภคแนวคิดและการวิเคราะห20 เสนอเกี่ยวกับ
เรื่องนี้วา  หากพิจารณาตัววัตถุสินคาที่บริโภค   จะพบวาไดกลายเปนสื่อการแสดงออกของ
ความหมายทางวัฒนธรรม     จนกระทั่งเกิดวงโคจรของการเคลื่อนไหวของความหมายทาง
วัฒนธรรมขึ้นในสังคมสมัยใหม      วงจรนี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสินคาและวัตถุที่มีตอ
ผูบริโภคและวัฒนธรรม

ศิวรักษ    ศิวารมย21   ไดแสดงทัศนะในบทความเรื่อง วัฒนธรรมกับการบริโภค
ความหมายและการเคลื่อนไหวในโลกสินคาวา  ระบบการผลิตปจจุบันกาวเขาสูระบบที่ไมมี
ขอบเขตจํากัดในการผลิตสินคา  ทําใหการบริโภคตองถูกพัฒนาใหไมมีขอบเขตจํากัด  มนุษยจึง
มิใชมีเพียงอิสระและเสรีในการบริโภคเทานั้น    แตการบริโภคกลายเปนสิ่งที่ถูกปลุกปนใหเกิดขึ้น
                                                          

19 สุทธิพันธ  จิราธิวัฒน.  (2531, พฤษภาคม).   “โบดริยารด :   นักคิดที่มองเจาะลึกความเปนไปของ
สังคมแหงการบริโภค.” จดหมายขาวสังคมศาสตร,  10(4). หนา 60.

20สิริพร  สมบูรณบูรณะ.  (2538). บทบรรณาธิการ. หนา 4. 
              21ศิวรักษ  ศิวารมย.  (2538). วัฒนธรรมการบริโภค : ความหมายกับการเคลื่อนไหวในโลกสนิคา.
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อยางรุนแรงและแพรกระจายออกไปในทุกสวนของสังคม   เมื่อเปนเชนนี้ประโยชนใชสอยของ
วัตถุก็ถูกทําใหลดบทบาทลงอยางสิ้นเชิง  ดวยตรรกะของความแตกตางและการบริโภคเชิงสัญญะ   
ความตองการของผูบริโภคถูกกระตุน  ถูกควบคุม  และถูกจัดการมากขึ้น  ก็เพื่อใหสินคาไดถูก
บริโภคผานกลไกการแลกเปลี่ยน โดยที่สินคานั้นไมจําเปนตองถูกนําไปใชสอยแตอยางใด

เชนเดียวกับแนวคิดทางการตลาด22 เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคที่วา    ในสมัยเดิม
นั้นทฤษฎีเศรษฐศาสตรผูบริโภคมีประโยชนอยูบางแตมีขอบกพรองคือ  เปนการยากยิ่งที่จะวัด
อรรถประโยชน (Utility) และมีขอสมมติฐานที่ใชไมไดโดยเฉพาะที่กลาววา  ผูบริโภคจะปฏิบัติ
อยางสมเหตุสมผลในทุกกรณี    และเขาจะซื้อในปริมาณที่เหมาะสมมากกวาจะซื้อเพื่อตอบสนอง
ความพอใจเฉพาะของตน แตแนวทางที่ถูกตองคือวิธีการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร  ซึ่ง
ความสําคัญของแนวคิดคือ  ปฏิเสธวาเหตุผลทางเศรษฐกิจไมใชเหตุผลเดียวที่ผูบริโภคคํานึงถึงแต
ในความเปนจริงทุกครั้งที่ผูบริโภคกระทําการซื้อ  อิทธิพลที่ประกอบอยูภายในใจของเขาจะมิใชสิ่ง
ที่สมเหตุสมผลเสมอไป  เหตุผลทางอารมณหรือความชอบพออื่น ๆ กลับกลายเปนตัวกํากับการ
กระทําที่สําคัญกวา

การบริโภคเชิงสัญญะและอัตลักษณ

ในสังคมปจจุบันวัตถุและการบริโภคไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของทฤษฎี
อรรถประโยชน (Utility) หรือ ทฤษฎีแหงความพึงพอใจ (Pleasure) โดยทั่วไป แตถูกสังคมใส
ความหมายเชิงสัญลักษณเขาไป  เพื่อผูกรอยความสัมพันธที่คนมีตอวัตถุ (ในแงจิตใจ)  หรืออาจ
เรียกไดวา มนุษยไดสรางมนตขลังใหกับสินคา  เพื่อชี้วาตนเปนผูมีอิสระเสรีภาพที่จะเลือกบริโภค
ไดมาก (จากสินคาที่ถูกกําหนดมาใหเลือก) และยังเปนความหมายที่ถูกสรางขึ้นเพื่อความแตกตาง 
(Difference)  ไปจากคนอื่นในสังคม  ดังเชนความเห็นของ Baudrillard ที่วา สังคมแหงการบริโภค
เชนปจจุบันนี้ ประโยชนใชสอยถูกทําใหหมดบทบาทลงอยางสิ้นเชิง  ดวยตรรกะของความแตกตาง 
และการบริโภคเชิงสัญญะ (The consumption of the Sign)

                                                          

              22ธงชัย  สันติวงษ.  (2537). พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด.
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Jean  Baudrillard  นักคิดที่วิพากษสังคมบริโภค  ไดอธิบายวัฒนธรรมการบริโภค
ในสังคมสมัยใหมไววา23 การบริโภคในปจจุบันไมใชการบริโภคเพื่อตอบสนองความจําเปนขั้น
พื้นฐาน  หรือการใชประโยชนจากตัววัตถุสินคาอีกตอไป  หากแตกลายเปนการบริโภคเชิง
ความหมาย  หรือ ที่เรียกวา การบริโภคเชิงสัญญะ  (consumption of sign)  สําหรับ   Baudrillard   
สัญญะทําหนาที่เปนตัวแทนของสื่ออื่น  ปฏิบัติหนาที่แทนสิ่งอื่นที่ขาดหายไป    ดังนั้นสิ่งของตาง ๆ 
ไมไดมีคุณคาในตัวเอง  แตถูกกําหนดใหเปนสวนประกอบในการสรางบรรยากาศของระบบคุณคา
ระบบใดระบบหนึ่งที่ดํารงอยูมากมายในสังคมปจจุบัน   คุณคาที่สัญญะสรางขึ้นนี้เองไดทําให
สิ่งของสามารถเขาไปอยูในระบบหนึ่งได  ดังตัวอยางเรื่อง คนปาในสังคมชนเผาบริโภคคุณคา
เชิงสัญญะในวัตถุ (นาฬิกา) ที่เปนตัวแทนของความเปนอารยะ  และวัฒนธรรมตะวันตก  แมวาคน
ปาไมไดใชนาฬิกาในหนาที่ของการบอกเวลา แต (นาฬิกา) ก็สามารถรวมเขาไปอยูในสังคมชนเผา
ที่มันไมมีความสําคัญโดยตรงได    เพราะความหมายเชิงคุณคาสัญญะในตัวนาฬิกาที่ถูกสรางขึ้น

Sign  =  Signifier / Signified
สัญญะ = นาฬิกา / อารยธรรมตะวันตก

การกินแฮมเบอรเกอร McDonald’s นั้น  นอกจากจะเพื่อตอบสนองความหิวแลว  
เรายังบริโภคคุณคาเชิงสัญญะของ  McDonald’s  ในฐานะที่เปนตัวแทนของอารยธรรมตะวันตกอีก
ดวย

Sign = Signifier / Signified
สัญญะ = แฮมเบอรเกอร McDonald’s / อารยธรรมตะวันตก

เชนเดียวกับการนิยมการสักรอยศิลปะบนเรือนรางของคนในปจจุบัน  ซึ่งนอกจากเพื่อ
แสดงถึงความสวยงามจากลวดลายที่สักแลว ยังมีคุณคาเชิงสัญญะในการแสดงออกถึงความเปน
เอกลักษณสวนตัว   ความแตกตางจากบุคคลอื่น   และการใหความหมายเฉพาะกับลวดลายนั้น ๆ  
อีกดวย

Sign = Signifier / Signified

                                                          
23 ศรินธร  รัตนเจริญขจร.  (2545, 27 – 29 มีนาคม).  กลุมวัฒนธรรมบริโภค (เอกสารประกอบการ

ประชุม).  หนา 3.
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สัญญะ = ลวดลายรอยสัก  /  เอกลักษณสวนตัว     ความ 
                                                           แตกตางจากคนอื่นและความหมายเฉพาะตอ  
                                                           ลวดลาย

จะเห็นไดวาสัญญะตาง ๆ ถูกกําหนดจากระบบคุณคาที่ถูกสรางขึ้นมาในสังคม  
ระบบคุณคานี้ไมไดเปนโครงสรางความคิด    ความเชื่อที่เชื่อมโยงความสัมพันธของมนุษยกับสัจ
ธรรม ความจริงและธรรมชาติแตอยางใด เพราะการหลงใหลในอารยธรรมตะวันตกวาเปนสิ่งที่
สูงสงหรืออยูเหนืออารยธรรมอื่น ๆ นั้น เปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมา  (construct)      ในกระบวนการเขา
สูสมัยใหม (modernism)     ไมไดเปนสัจจะหรือความจริงแท  (truth)   แตอยางใด24   

ในสังคมแหงการบริโภค  ที่เต็มไปดวยการบริโภคเชิงสัญญะนั้น  ตัวสินคาไดถูก
เปลี่ยนไปเปนสัญญะกอนที่จะถูกบริโภค  การกลายเปนสัญญะของสินคากระทําไดหลากหลาย  ทั้ง
การจัดวาง  การกําหนดราคา  การตกแตงสถานที่ขาย  การใสยี่หอ  การออกแบบหีบหอ  และที่
สําคัญการโฆษณาที่ประกอบดวยการใสรหัสตาง ๆ เขาไป  ซึ่งรหัสเหลานั้นตางมีลําดับชั้นที่จะมา
กําหนดและจัดระเบียบใหกับสินคา  โดยเปนลําดับชั้นที่สอดคลองกับโครงสรางการจัดระเบียบทาง
ชนชั้นของสังคม  ดวยเหตุนี้ผูคนจึงรับรูตําแหนงแหงที่ของตนในโครงสรางทางสังคมจากลําดับชั้น
ของสินคาที่เขาตางบริโภคกันอยูทุกเมื่อเชื่อวันนั้นเอง

ในแตละยุคสมัยของสังคม     มีการจัดลําดับของคุณคาและไดมีการแปรเปลี่ยน
คุณคาของสัญญะ (Transformation  of  Sign)  ในรูปแบบตาง ๆ เชน  ในพิธีกรรมของสังคมโบราณ  
จะจัดลําดับความสําคัญของคุณคาเชิงสัญลักษณใหอยูเหนือกวามูลคาใชสอยหรือมูลคาแลกเปลี่ยน   
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  คือ การเปลี่ยนสิ่งที่เคยมีมูลคาใชสอยใหกลายเปนมูลคาแลกเปลี่ยน  
เชน  ผาที่ชาวบานเคยทอใชเองก็จะถูกทอเพื่อขายในตลาด   สําหรับสังคมสมัยใหม (Modernism)  
จะมีการเปลี่ยนคุณคาเชิงสัญลักษณมาเปนมูลคาใชสอยหรือมูลคาแลกเปลี่ยน  เชน  การนํา
พระพุทธรูป  พระเครื่อง  หรือขาวของเครื่องใชโบราณ มาทําเปนเครื่องตกแตงประดับกาย  
เฟอรนิเจอรประดับบานหรือนําไปขาย     สวนในพิธีกรรมสมัยใหม   (Modern  Ritual)        จะมี

                                                          
24 อธิคม  โกมลวิทยาธร. เลมเดิม. หนา 24.
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การเปลี่ยนสิ่งที่มีมูลคาใชสอยหรือมูลคาแลกเปลี่ยนใหมีคุณคาเชิงสัญญะขึ้นมา  เชน การสวมเสื้อ
นอก   สูบไปป  แสดงความเปนนักเรียนนอก   เปนตน25

ปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่กําลังเกิดขึ้นกับสินคา  ผูบริโภค  และวัฒนธรรมการ
บริโภคในสังคมบริโภคนิยมปจจุบันจึงเปนการบริโภคเชิงสัญญะ  (consumption of sign)               
ที่สนองตอบความหมายบางอยางที่ถูกสรางขึ้น (construct) และความตองการความแตกตาง 
(difference)จากผูอื่น

Pierre  Bourdieu     นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส     ไดทําการวิจัยและแสดงใหเห็น
วาสังคมชนชั้นกลางของฝรั่งเศสมีรสนิยมในการบริโภค  ชีวิตความเปนอยู  แมแตพฤติกรรม  
วิธีการพูด ฯลฯ  มีความเกี่ยวโยงและสัมพันธกับความแตกตางของสถานภาพของผูคน  เชน  รายได  
อาชีพ  ชนชั้น  ระดับการศึกษา  ภูมิลําเนา  เพศ  ศาสนา  จํานวนบุตร  เปนตน  ซึ่งเขาไดตั้งชื่อ
หนังสือเลมนี้วา ความเดนหรือความแตกตาง (La Distinction) ซึ่งเปนการเนนการวิเคราะห
กระบวนการสรางความแตกตางระหวางตัวเองกับคนอื่นดวยการบริโภค    และจากการมุงสราง
ความแตกตางนี้    เทากับเปนการแสวงหาสถานภาพของตัวเองในความสัมพันธกับผูอื่น     เมื่อใดที่
คนเราบรรลุความตองการที่อยากมีเหมือนคนอื่นแลว เมื่อนั้นเราก็มักจะสรางความตองการใหม   
เพื่อใหแตกตางจากผูอื่น26   และภายใตการมุงเนนและแสวงหาความตางนั้น      มนุษยจะอยู
ทามกลางระบบคุณคามากมาย    ที่สรางสรรคคานิยมหลากหลายเปนสัญญะใหมนุษยบริโภค  
ลักษณะสําคัญของสังคมบริโภคก็คือสินคาสัญญะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ผานความหมาย
ใหม ๆ ที่ถูกสรางขึ้นอยางเรงรีบ  รวมทั้งแบบแผนการบริโภคสินคาสัญญะตาง ๆ จะเปนกลไก
สําคัญในการธํารงรักษากฎเกณฑทางวัฒนธรรม  สมาชิกในแตละกลุมวัฒนธรรมตางตอง “เรียนรู” 
กฎเกณฑเหลานี้ผานทางสัญญะในวัฒนธรรมการบริโภค  เพราะนอกจากสัญญะในตัวสินคาจะมี
มากมายแลว  ความตองการเชิงสัญญะยังถูกปรุงแตงขึ้นอีก  เปนความตองการใชสินคาสัญญะนั้น
เพื่อรักษาสถานภาพทางสังคม  ยกระดับฐานะ  มีเอกลักษณที่ตางจากคนอื่น  หรือเพื่อมีความหมาย
ทางสังคม

                                                          
25 กาญจนา  แกวเทพ.  (2541). การศึกษาสื่อมวลชนดวยทฤษฎีวพิากษ. หนา 140.
26 สุริชัย   หวันแกว. เลมเดิม.  หนา 7.
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จากแนวคิดที่กลาวมาทําใหเห็นวา   ในปจจุบันมนุษยใชสินคาเปนเครื่องมือในการ
แสดงออกถึงความหมายบางอยางที่ถูกสรางขึ้นมาภายใตเงื่อนไขหลากหลายทางสังคม  สิ่งหนึ่งที่
มนุษยพยายามสื่อสารออกมาผานสินคานานาชนิดก็คือความเปนตัวตนของเขา   ลักษณะเฉพาะของ
เขา เชนเดียวกับรอยสัก  

การอธิบายถึงตัวตน  หรืออัตลักษณ (identity) 27 เปนประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความสัมพันธระหวางปจเจกและสังคม  ในแงหนึ่งอัตลักษณเปนมิติดานในของอารมณความรูสึก  
ความคิด  หรือจิตใจที่เกี่ยวกับตัวเราเอง  ที่มักเปลี่ยนแปลงไปไดจากการผูกยึดตัวเรากับโลกรอบตัว    
สวนในอีกแงหนึ่ง  อัตลักษณคือความเปนปจเจกที่สัมพันธเชื่อมโยงกับสังคม  กลาวคือ    ตัวเราถูก
กําหนดบทบาทและหนาที่จากสังคมอยางไร  ดังนั้นอัตลักษณจึงถูกแบงออกเปนสองระดับคืออัต
ลักษณสวนบุคคลหรืออัตลักษณของปจเจก  และอัตลักษณทางสังคมหรืออัตลักษณกลุม

อัตลักษณ  เปนคําที่ตองเชื่อมโยงกับคําวา “ความแตกตาง” (difference)28  การที่
คนใหนิยามตัวเองวา “ฉันคือใคร”  มักจะวางอยูบนรากฐานของความเขาใจวา “ฉันแตกตางจาก
ใคร”  ซึ่งความสําคัญของอัตลักษณจะเปนตัวอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวา  บุคคลกําลังคิด
อยางไร  จะทําอะไร  มีเปาหมายอยางไร  จากอัตลักษณที่เขาสังกัดอยู  เราจะสามารถเห็นอัตลักษณ
ของบุคคลไดจากกลุม  จากสิ่งที่แสดงออก  จากสิ่งที่ใช  หรือสิ่งที่ยึดถือเปนสัญลักษณ

การอธิบายถึงวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมเพื่อบอกถึงอัตลักษณ ก็เปนกระบวนการที่เปน
เสนทางหรือวิถีทางที่จะอธิบายตัวเรา  เชน  การเลือกดูภาพยนตบางประเภท  สไตลของเพลงที่ชอบ  
อาหารที่กินเปนประจํา  ทีมฟุตบอลทีมโปรด  หรือประเภทหนังสือที่อาน  ซึ่งการพูดถึงวิถีชีวิต
ดังกลาวก็คือการบริโภคทางวัฒนธรรม  ซึ่งจริง ๆ แลวอัตลักษณก็ไมไดขึ้นอยูกับลักษณะเหลานี้
อยางโดด ๆ เพราะหนังสือที่เราชอบหรือเพลงที่เลือกฟงก็เปนเหมือนกันกับคนอื่น ๆ ดังนั้นใน
สังคมบริโภคจึงไดสรางความหมายหรือสัญญะที่แตกตางขึ้น และอัตลักษณก็สามารถอธิบายไดดวย
ความแตกตางนี้  อีกนัยหนึ่งอัตลักษณขึ้นอยูกับความแตกตาง (ที่ถูกสรางขึ้น)  นั่นเอง       การสราง
ความแตกตางดังกลาวอาจสื่อผานวัตถุ    สิ่งของ    หรือสินคาที่บริโภค    เชน    การสอบถามความ
แตกตางของชาวเซิรบกับชาวโครแอตระหวางการทําสงครามกัน  ทั้ง ๆ ที่เคยเปนกลุมคนในชุมชน

                                                          
27 ศรินธร  รัตนเจริญขจร. เลมเดิม. หนา 6.
28 สุกัญญา   สุดบรรทัด. (2544). เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ. หนา 9.
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เดียวกัน      คําตอบของชาวเซิรบคือการใชบุหรี่ที่พวกเขาสูบ  ซึ่งเปนคนละยี่หอกับชาวโครแอต
เปนตัวแบงแยก  และชี้วา “พวกเขา”    ตางกับ   “พวกเรา”    อยางไร    และตนมีลักษณะอยางไร  
กลาวโดยสรุป   การอธิบายอัตลักษณของปจเจกก็คือการบอกกลาวถึงความที่ตนเองแตกตางจากคน
อื่นอยางไร

ในแงพฤติกรรมการบริโภคของพวกยัปป (Yuppy)   ไมไดตอบสนองความ
ตองการใด ๆ อยางแทจริง  แตอาจเปนเพียงแคตองการภาพลักษณ (Image) หรือภาพลักษณที่
แตกตางโดยไมมีความหมายที่แทจริง  ซึ่งจะเปนแหลงอางอิงใหกับวิถีทางที่เขาใชดําเนินชีวิต  โลก
ของยัปปจึงเปนโลกของสัญญะที่ถูกสราง (construct) ขึ้นใหมตลอดเวลาอยางไมรูจบ และนี่ก็คือ
พิธีกรรมสมัยใหม (Modern ritual) ในสังคมบริโภคนิยม (Consumerism) ที่สัญญะ (Signifier) เปน
ตัวแสดงที่มีบทบาทแทนสัญลักษณ  (Symbol) ในทฤษฎีพิธีกรรมของนักมานุษยวิทยาสังคม29

อัตลักษณที่หลากหลายของเรายังถูกสรางขึ้นมาจากกิจกรรมตาง ๆ ทางสังคม  
รวมทั้งการ ปฏิสัมพันธกันในชีวิตประจําวันดวย  ซึ่ง  Madan  Sarup  ไดสังเกตวา การบริโภคทาง
วัฒนธรรมปจจุบันเปนวิถีทางในการดํารงอยู    หรือวิธีในการไดมาซึ่งอัตลักษณ   อัตลักษณอัน
หลากหลายของเรานั้นสวนหนึ่งถูกสรางขึ้นมาจากสิ่งของมากมายที่เราบริโภค   ไมวาจะเปนเพลง
แนวไหนที่เราฟง  ดูรายการอะไร    อานหนังสือแบบไหนหรือสวมใสอะไร     ลวนเปนสิ่งที่  Sarup       
เห็นวาตลาด (ที่เต็มไปดวยสินคามากมาย)  ไดใหเครื่องมือที่เราจะใชกําหนดอัตลักษณไวมากมาย  
กลาวไดอีกนัยหนึ่งวาเราบริโภคอะไรและบริโภคอยางไรนั้นไดบงถึงวาเราเปนใคร  เราจะตองเปน
อะไร  และคนอื่นนั้นมองเราอยางไรดวย  จนอาจกลาวไดวาเรา “เปน” อยางที่เราบริโภค

การบริโภคในสังคมสมัยใหมจึงเปนการบริโภคสินคาดวยมูลคาทางวัฒนธรรม  
หรือมูลคาทางสัญญะมิใชมูลคาใชสอยหรือมูลคาแลกเปลี่ยน แตเปนการบริโภคสินคาในฐานะที่มัน
เปนสินคาอัตลักษณ  (identity  commodity) ประกอบกับ     การปลดปลอยการกําหนดอัตลักษณให
มีลักษณะลื่นไหลมากขึ้น  ดังนั้นอัตลักษณที่เปนทางเลือกนอกเหนือไปจากอัตลักษณทางชาติพันธุ  
เชื้อชาติ  หรือกรอบคิดเดิม   จึงถูกใชและรวมกันสราง  หรือเลือกสรางผานสินคาในฐานะที่
เปนสัญญะแหงอัตลักษณที่พึงปรารถนา  ซึ่งหมายถึงความพึงพอใจที่ไดบริโภค  ดังนั้นวัตถุสินคาที่
ทุกคนตางตองการก็อาจเปลี่ยนผันไปไดหลากหลาย  ตั้งแตเปนสัญญะแทนอัตลักษณประชาชาติ  

                                                          
29 อธิคม  โกมลวิทยาธร. เลมเดิม. หนา 26.
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อัตลักษณชาติพันธุ  หรือแมแตอัตลักษณยี่หอสินคานั้น ๆ เอง  การบริโภควัตถุสินคาจึงเปนการ
แสดงออกถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะตนดวยการใชสินคายี่หอนั้น ๆ ตามความหมายของโฆษณาสินคา
ยี่หอดังกลาวไดสรางเสริมเติมแตงไวให30

จากแนวคิดของ Baudrillard ในเรื่องการบริโภคเชิงสัญญะและอัตลักษณ ทําใหเห็น
สภาพสังคมยุควัฒนธรรมบริโภคนิยมที่เต็มไปดวยการลอกเลียนแบบและการผลิตซ้ําในเรื่องตาง  ๆ    
จนกลายเปนการบริโภคสัญลักษณที่เปนภาพพจนของสินคา  ยิ่งกวาตัวสินคา จึงสามารถใชแนวคิด
ของ Baudrillard เพื่ออธิบายการสื่อความหมาย ของการบริโภครอยสักศิลปะบนเรือนราง  ที่แสดง
ถึงลักษณะสังคมยุคบริโภคนิยม

4.  แนวคิดวัฒนธรรมความงามบนรางกาย

ทามกลางสังคมปจจุบันที่เต็มไปดวยการบริโภคสินคานานาชนิดที่มีอยูในตลาด  
การบริโภคดังกลาว  ไมไดเปนการบริโภค  ( ตามความหมายที่เปนการทําใหหมดไป )  เพราะสินคา
เหลานั้นมีหนาที่ในการใชสอยบางอยางที่มีประโยชนเทานั้น  แตเปนเพราะสินคาสรางความหมาย
บางอยางใหแกผูบริโภค  ไมวาจะเปนการสรางความรูสึกที่วาทันสมัย  ประสบความสําเร็จที่ได
บริโภค หรือแมแตเปนเรื่องของรสนิยม      ก็ตามแตวาเราจะมีภาพในใจที่ปรารถนาไวอยางไร    
ในตรรกของการบริโภคเชนนี้  รางกายมีฐานะสําคัญอยางมาก  เนื่องจากรางกายเปนศูนยกลางใน
การสรางความเปนตัวเปนตนของแตละคน    ในการที่จะสื่อใหคนอื่นไดรับรู     ดังจะเห็นไดจาก
เนื้อหาของโฆษณาในปจจุบันที่เต็มไปดวยผลิตภัณฑที่ใชกับรางกาย     ทั้งใชตกแตง   ชําระลาง  
ดื่มกิน อํานวยความสะดวกสบาย หรือแมแตเปนผลิตภัณฑเพื่อใชจัดการใหรางกายมีรูปราง
ทรวดทรง  และคุณลักษณะที่พึงปรารถนาเพื่อใหสอดคลองกับคานิยมของสังคมปจจุบันที่รางกาย
จําเปน จะตองดูงดงาม   เยาววัย   กระฉับกระเฉง   และดูสุขภาพดีอยูตลอดเวลา31

ดูเหมือนวารางกายไดเปลี่ยนแปลงไปมาก  จากการเปนเพียงสังขารที่ไมควรจะยึด
ติดดวยมากนัก  กลายไปเปนรางกายที่ตองไดรับการเอาใจใส  ปรนนิบัติอยางเต็มที่เสมือนโครงการ

                                                          
30 เกษียร  เตชะพีระ.  (2539).  “บริโภคความเปนไทย.” จินตนาการสูป 2000 : นวกรรมเชิงกระบวน

ทัศนดานไทยศึกษา. หนา 102.
31 ปริตตา  เฉลิมเผา  กออนันตกูล. (2541). เผยรางพรางกาย. ความนํา.
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ที่ไมเคยเสร็จสิ้นจากการพยายามปรับปรุง   ดัดแปลง   สรางตอ   ใหใกลเคียงกับรางในอุดมคติและ
เปนการสื่อถึงความเปนตัวตน  หรือ  อัตลักษณ  (Identity)  ของปจเจกชนที่เปนเจาของรางกายแต
ละราง

ในทางมานุษยวิทยา รางกายถูกพิจารณาวาเปนสัญลักษณของสังคม Mary  
Douglas32  (1996) นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ  เปนนักคิดคนหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องของ
รางกาย ไดจําแนกรางกายออกเปน  2  ประเภทคือ  รางทางสังคม  (social body)  และรางทาง
กายภาพ (physical   body)  โดย  Douglas เสนอวารางกายคือภาพปรากฏของระบบสังคม  และ  ราง
ทางสังคมเปนตัวกําหนดการรับรู (perceived)  เกี่ยวกับรางกายในทางกายภาพ    กลาวคือรางกาย
นั้นเปนสื่อในการแสดงออก (medium of expression)     การดูแลรางกายจึงสัมพันธกับการจัดแบง
ประเภท  (categories)     ซึ่งวัฒนธรรมของสังคมกําหนดขึ้น    ดังนั้นการควบคุมรางกายจึงเปนภาพ
ที่สะทอนใหเห็นการควบคุมทางสังคม   และความคิดเกี่ยวกับรางกายก็มีความสัมพันธอยางใกลชิด
กับความคิดเกี่ยวกับสังคม  และดวยเหตุนี้เราจึงเห็นกลุมบางกลุมในสังคมมีแนวโนมที่จะมองและ
จัดการรางกายใหสอดคลองกับตําแหนงแหงที่ทางสังคม  เชน  ศิลปนและนักวิชาการ  ซึ่งเปนผูที่
มองความเปนไปทางสังคมอยางพิเคราะหพิจารณ  มักมีแนวโนมจะแสดงความไมสนใจรางกาย
และละเลยที่จะประดับตกแตงรางกายตามปริมาณความรับผิดชอบตอสังคมที่แบกรับไว

ในความคิดของ    Michel   Foucault33    เขาสนใจรางกายและสถาบันทางสังคมที่
ควบคุมรางกาย    Foucault   มีสมมติฐานวารางกายถูกสรางและมีอยูในวาทกรรม (Discourse)    ใน
การศึกษาของ Foucault เปนการศึกษาความสัมพันธของรางกายและผลของอํานาจที่กระทําตอ
รางกาย  ซึ่งเขาถือวารางกายเปนจุดเชื่อมโยงกิจกรรมประจําวันและอํานาจของสถาบันทางสังคม 
และดวยพัฒนาการของสังคมสมัยใหมสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลง  โดยเปาหมายของวาทกรรม
ไดเปลี่ยนจากรางกายที่เปนเนื้อหนังมังสาไปสูจิต      เห็นไดชัดจากการลงทัณฑภายใตกฎหมาย
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  การลงทัณฑรุนแรงจะกระทําตอหนาสาธารณชน  รางกายคือ
เปาหมายของการลงทัณฑ  แตในคริสตศตวรรษที่ 19  รางกายของผูกระทําผิดไดถูกนําไปไวใน
สถาบันซึ่งมีการจัดการอยางเปนวิทยาศาสตรเพื่อเขาถึงจิตของผูกระทําผิด เนื้อหาของวาทกรรม
                                                          

32   M. Douglas. (1970).  Natural Symbols: Explorations in Cosmology.  p. 68.  อางถึงใน “เผยราง
พรางกาย.” หนา 28.

33  M. Foucault. (1980). “Body/Power” in C. Gordon (ed.).  p.58.  อางถึงใน “เผยรางพรางกาย.”   
หนา 29.
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เปลี่ยนจากความตายไปสูความสนใจในการสรางระเบียบวินัยใหแกชีวิต อันเกิดจากความพยายาม
ของรัฐที่จะมีอํานาจเหนือชีวิตและสวัสดิการของประชาชน และจากความพยายามควบคุมปจเจก
ชนแตละคนไปเปนความพยายามควบคุมประชากรโดยรวม  การควบคุมรางกายไดแพรขยายไปยัง
อาณาบริเวณตาง ๆ ของสังคมไมวาจะเปนโรงเรียน  กองทัพ  โรงพยาบาล และสถาบันอื่น ๆ 

ความเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของวาทกรรมในเรื่องทางเพศไดเคลื่อนยายจากรางกายใน
ฐานะสิ่งที่ประกอบจากเนื้อหนัง  มาใหความสนใจกับความพรอมในการสืบเผาพันธุของรางกาย
ทางสังคมแทน  เรื่องเพศซึ่งเคยถูกปดบังและควบคุมไดถูกนําเขามาเปนสวนหนึ่งของวาทกรรม

แมวารางกายจะเปนเปาหมายของสถาบันแหงการบังคับระเบียบสังคม  เชน  การแพทย  
และศาสนาก็ตาม  แตการควบคุมบังคับรางกายนั้นมีเปาหมายที่ตางกัน   ซึ่ง Turner34  ไดเสนอ
ความคิดเรื่องการควบคุมรางกายเปนตัวแบงชวงของสังคมประเพณีกับสังคมสมัยใหม ยกตัวอยาง
เชน การควบคุมอาหาร (diet) ตามคําสอนของคริสตศาสนา  คนควบคุมรางกายดวยการอดอาหาร
เพื่อที่จะกดเนื้อหนังมังสาใหตอยต่ํา (subordinate the flesh) เพื่อที่จะควบคุมและสรางจิตวิญญาณ 
(soul) ใหบริสุทธิ์      เชนเดียวกับความคิดในพุทธศาสนาที่มองรางกายในทางลบวา      กายเปนที่ตั้ง
แหงกามราคะ  เพราะแหลงรับรูป  รส  กลิ่น  เสียง  สัมผัส  กายยังเปนที่รวมขยะปฏิกูลสงกลิ่นเนา
เหม็น  ตางจากในสมัยใหมที่การควบคุมรางกาย  การอดอาหารเปนไปเพื่อใหเกิดรางกายที่งดงาม 
เปนสัญลักษณแหงเพศ  เปนการสรางความพึงพอใจ (pleasure)  แนวคิดเกี่ยวกับรางกายที่สวยงาม
ไดพลิกกลับใหการอดอาหารตามประเพณีมาในทางตรงกันขาม  รางกายภายนอกถูกมองวาเปนสิ่ง
ที่บรรทุก  (carry)   สัญญะ (signs)  แหงสภาวะศีลธรรม (moral  condition)  ภายในของคน

Pierre  Bourdieu  นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส  กลาวถึงความสําคัญของรางกายใน
สังคมทุนนิยมวาเปนเรื่องของการสรางทุนทางกายภาพ  และการแปรรูปทุนทางกายภาพ  Bourdieu 
เนนที่กระบวนการทําใหรางกายมีสภาพเปนสินคา (Commodification)  ในสังคมสมัยใหม  
นอกจากนั้นเขายังเห็นวารางกายมีตราของชนชั้นประทับอยูบนตัว  อันเนื่องมาจากปจจัย  3  
ประการ

                                                          
34 Turner, Bryan. (1995). Images of Aging : Cultural Representations of Later Life. อางถึงใน 

“ชีวิตชายขอบ  ตัวตนกับความหมาย.” หนา 153.
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ประการแรก คือ ตําแหนงทางสังคม   (social  location)   ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดลอม
ทางวัตถุตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน

ประการที่สอง คือ ที่อยูทางสังคม (habitus) ซึ่งหมายถึงศักยภาพ  ความสามารถ
ของรางกาย  ที่หลอหลอมใหคนตอบโตสถานการณที่แวดลอมทั้งที่คุนเคยและเปนของใหม

ประการที่สาม คือ พัฒนาการของรสนิยม (tast)  ซึ่งหมายถึงการเขาไปเปนเจาของ
วิถีชีวิตบางแบบที่พิเศษ  ตามเงื่อนไขทางวัตถุ

ความสัมพันธระหวางตําแหนงทางสังคม ที่อยูทางสังคม  และรสนิยม  ผสม
รวมกันทําใหเกิดรางกายที่มีรูปลักษณ  ลักษณะทาทาง  และศักยภาพบางอยาง    แตลักษณะเหลานี้
ไมหยุดนิ่ง  เพราะรางกายของแตละคนเปนสิ่งที่ไมมีวันสรางเสร็จสมบูรณ  ในขณะที่รางกายเปน
แหลงอางอิงใหแกสังคม     รางกายก็ถูกหลอหลอมดวยกระบวนการทางสังคม     วัฒนธรรม    และ
เศรษฐกิจ ภายในสังคม

แมเรียนน   เธสซานเดอร  (Marianne   Thesander)  เรียกกระแสปอปของการบูชาความ
งาม  เกลียดกลัวความแกและความอวนของผูหญิง  โดยเฉพาะในวัฒนธรรมตะวันตกวาเปน “ลัทธิ
พิธีของรางกาย”  (the  cult  of  the  body)  ในวัฒนธรรมตะวันตก  ลัทธิพีธีดังกลาวไดรับความนิยม
อยางแพรหลาย   การสรางรางกายใหมโดยการออกกําลังกายหรือเสริมความงามดวยกรรมวิธีตาง ๆ  
กลายเปนสิ่งธรรมดาสามัญ  คลินิกเสริมความงามเกิดขึ้นทุกหัวระแหง   ลูกคาที่เขามาใชบริการ
ศัลยกรรมพลาสติกไมไดจํากัดวงเฉพาะนางแบบหรือดารานักรองนักแสดง  หรือคนที่ทํามาหากิน
โดยอาศัยรูปรางหนาตาอีกตอไป

พัฒนา   กิติอาษา35  ไดกลาวถึงความงามในกระแสไทยปอบไววา  เปนวัฒนธรรมสมัย
นิยมที่มีศูนยกลางของความสนใจสวนใหญอยูที่เรือนรางและทรวดทรงของผูหญิง   เปนกระแสที่
หลอหลอมวิธีคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความงาม   สุขภาพ  ภาพลักษณ  และเพศสภาพที่มีอิทธิพล
อยางใหญหลวงตอผูหญิงและผูชายไทยในวัยรุนและวัยทํางานสวนใหญ    ทําใหเกิดวิธีคิดใหม

                                                          
35  พัฒนา   กิติอาษา. (2546)  คนพันธุปอบ : ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม.     หนา 123.
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เกี่ยวกับความงามและเรือนราง   นั่นคือผูหญิงและผูชายยุคใหมลมเลิกความคิดเดิมที่วา  รางกายจะ
สวยจะหลอหรือไมขึ้นอยูกับตนทุนเดิมที่พอแมใหมา   เปนทุนเดิมที่เราไดมาตามธรรมชาติ  แต
พวกเขาและเธอตางคิดไปวาทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทยและเทคโนโลยีสามารถชวยใหมนุษย
กาวพนขีดจํากัดดังกลาวได   คนเราสามารถแปลงโฉม  เสริมดั้ง  ลดกราม   เปลี่ยนสีผม  ลดน้ําหลัก  
ฯลฯ  เพื่อใหตนเองไดเปนเจาของ  “เรือนราง”  ที่พึงปรารถนา

พฤติกรรมความงามอีกอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดในสังคมไทยทุกวันนี้คือ  สัดสวนตาง  ที่
เคยเปนเรื่องสวนตัวของผูหญิง  ควรปกปด  อําพรางไว  ตามประสบการณตรงที่ผูหญิงไทยไดรับ
การสั่งสอนกันมา  เชน  รักแร   ตนขา   หนาทอง   สะโพก    แตในปจจุบันก็ถูกนํามาสราง
ความหมายใหม   ใหผูหญิงตองเปดเผย  ถึงจะถือวาเปนการแสดงออกซึ่งความเปนผูหญิงสมัยใหม   
เปนผูหญิงที่มีความมั่นใจและเปนที่ยอมรับของสังคม

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   การสักถือเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งในการแสดงออกถึง
วัฒนธรรมความงามบนรางกาย              ภาพลักษณที่คนในสังคมมองผูที่มีรอยสักบนรางกาย  
จากอัตลักษณที่เปลี่ยนแปลงไปคือ  มีการเปลี่ยนความรับรูตอบุคคล (perception of person)      ทั้ง
โดยตัวเองและผูอื่น  และพัฒนาเปน    อัตลักษณของตนขึ้นในหลายลักษณะ    รวมถึงการทาทาย
และไมยอมรับกับภาพลักษณที่สังคมตีตราให   ทําใหเกิดปฏิกริยาตอบโตทั้งโดยสวนตัวและ
สาธารณะชน     จึงมีบางกลุมที่เห็นวาหากการสักรอยศิลปะบนเรือนรางถูกมองในแงลบ  ก็จะสราง
ทัศนคติและความเชื่อใหมดวยการเสนอภาพพจนของคนที่มีรอยสักและประสบความสําเร็จ  ดัง
ตัวอยาง    นักรอง    นักแสดง   ศิลปนหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงตาง ๆ หรือแมกระทั่งชางผู
สักที่สามารถควารางวัลชนะเลิศการประกวด   tattoo  โลก36  และจากตัวอยางที่กลาวมาไดสงผลให
เกิดการยอมรับ กลายเปนกระแสสังคมที่ตองการบริโภครอยสักเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   อัตลักษณที่เคยถูก
มองในแงลบไดปรับเปลี่ยนเปนทัศนะแหงศิลปะที่ดูโดดเดน  พื้นที่ผิวกายที่นอกจากจะทําหนาที่
หอหุมเนื้อหนังมังสาทางกายภาพของมนุษยแลว      ยังไดทําหนาที่เสมือนเวทีแสดงแฟชั่นสมัยใหม     
หลังจากถูกประดับดวยลวดลายทางความคิดอันหลากหลายแหงรอยสัก    ที่มีใหเห็นอยางแพรหลาย
ในสังคมทุกชนชั้นและทุกเพศทุกวัยในปจจุบันนี้

                                                          
36 จอม  เพชรประดับ. (2545,6  พฤษภาคม).  “ตางชาติสรางชื่อ “ไทย” กระฉอนสักลายไทยชนะเลิศแทต

ทูโลก.” มติชน.  หนา 25.
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5.  ทฤษฎีพื้นที่สาธารณะ

คําวา “พื้นที่” นั้นมีขอบเขตความหมายที่กวางขวาง ครอบคลุมตั้งแตระดับรูปธรรมไป
จนถึงนามธรรม  H. Lefebvre (1991) ไดแบงความหมายของพื้นที่ออกเปน 3 ระดับ คือ37

1.  Physical   space   หมายถึง  พื้นที่ที่เปนธรรมชาติดานกายภาพ  จักรวาล
2.  Mental   space  เปนพื้นที่ตามทัศนะของนักปรัชญาและนักคณิตศาสตร  ซึ่งหมายถึง

การรับรูพื้นที่ในทางจิตใจ   เชน   ความรูสึกผูกพันกับพื้นที่    ความรูสึกสะดวกสบาย ฯลฯ
3.  Social   Space  &  Social   practice          เปนพื้นที่ที่ถูกประกอบสรางขึ้นดวย

กิจกรรม / ปฏิบัติการ / โครงการตาง ๆ การใชสัญลักษณ / การสราง utopia / รวมทั้งการทําใหเปน
ปริมณฑล (sphere) 

ทุกหนทุกแหงในสังคม  สามารถถูกประกอบสรางขึ้นเปนพื้นที่ทางสังคม (social  
space)  ไดทั้งสิ้น  หากวามีปฏิบัติการทางสังคมตาง ๆ เกิดขึ้นในบริเวณดังกลาว  M. Foucault  ถือ
วารางกายของคน ก็เปนพื้นที่อยางหนึ่ง     เนื่องจากมีการใชอํานาจแบบตาง ๆ บนพื้นที่แหงนี้   
นับตั้งแตการรัดเทาใหเล็กของหญิงจีนในสมัยโบราณ  การบังคับใหผูหญิงสมัยใหมมีรูปรางที่ผอม
สูง  จนกระทั่งความแพรหลายของการนิยมการสักรอยศิลปะบนเรือนรางในปจจุบัน    พื้นที่ทาง
สังคมจึงถือเปนผลผลิตของสังคม / วัฒนธรรม  (cultural / social product)  ในแตละชวงเวลา    แต
ละยุคสมัย และแตละวัฒนธรรม
  

กลุมสตรีนิยมที่ศึกษาเรื่องโครงสรางความสัมพันธระหวางเพศ (Gender 
relationship)  ไดแบงพื้นที่ทางสังคมออกเปน 2 สวน คือ  พื้นที่สวนตัว (private  sphere)  ไดแก
พื้นที่ในบริเวณบาน (domestic)  และมีความหมายในแงนามธรรมวา เปนเรื่องราว / กิจกรรมภายใน
ครอบครัว   กับพื้นที่สาธารณะ (public sphere) ไดแกพื้นที่บริเวณนอกบาน / ที่ทํางาน / 
สวนสาธารณะฯลฯ นอกจากนั้นยังมีความหมายในแงนามธรรมคือ เปนเรื่องราว / กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจและการใชอํานาจดานเศรษฐกิจการเมืองระดับมหภาพของชุมชนหรือสังคม
อีกดวย  และ 

                                                          
37 กาญจนา  แกวเทพ. (2544)  ศาสตรแหงสื่อและวัฒนธรรมศึกษา : เวลา/พื้นที่กับสื่อมวลชน.     หนา 

568.
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Habemas นักคิดของสํานัก Frankfurt ไดนิยามความหมายของพื้นที่สาธารณะวา38 เปน
เรื่องเกี่ยวของกับความเปนสวนรวม (sense of public)    ซึ่งเปนการปฎิบัติการทางสังคมที่ฝงตัวอยู
ในวัฒนธรรมของแตละยุคสมัย  (culture  embedded  social  practice)

กลุมสตรีนิยมคนควาวา  ในแตละสังคม / วัฒนธรรมมีการสรางความสัมพันธ
ระหวางเพศกับพื้นที่ทั้ง  2  ประเภทแตกตางกันออกไป     ซึ่งแลวแตวัฒนธรรมของแตละสังคมที่
จะกําหนดวาจะใหคนเพศใด    สังกัดอยูในพื้นที่แบบใด  และทํากิจกรรมอะไรบาง  ซึ่งจากการ
จัดแบงดังกลาวไดทําใหเกิดความไมเสมอภาคขึ้น     พื้นที่สาธารณะเขามามีบทบาทควบคุม  
ครอบงําเหนือพื้นที่สวนตัว  ซึ่งเทากับเปนชองทางใหผูชายใชอํานาจควบคุมผูหญิงนั่นเอง เชน  การ
ตัดสินใจจะทําแทงของผูหญิง (เรื่องสวนตัว) จะตองเปนไปตามกฎหมาย (สาธารณะ)  หรือการสัก
รอยศิลปะบนเรือนรางของผูหญิง (เรื่องสวนตัว) นั้น    ก็มีวัตถุประสงคหนึ่งเพื่อตอบสนองความ
ตองการทางเพศของผูชาย (สาธารณะ)   เปนตน 

สมรักษ  ชัยสิงหกานานนท39   ไดใหความหมายของความเปน   “สวนตัว”     ไววา
หมายถึง 2 ลักษณะดวยกัน คือ สวนบุคคล (Personal) ในความหมายถึงการครอบครองหรือเปน
กรรมสิทธิ์ของบุคคล   และความเปนสวนตัว (Private)  ซึ่งคอนขางเปนนามธรรม  มีนัยยะถึงภาวะ
ที่ปจเจกรูสึกหลุดออกจากกรอบกฏที่สังคมกําหนดขึ้นชั่วคราว 

ในการวิเคราะหอวัยวะสวนตาง ๆ ของรายกายคนที่ถูกนํามาใชเปน Sex Appeal40 เมื่อ
ใชเกณฑ (Categories) เรื่องความเปนสวนตัว / สวนรวม (private / public sphere) ที่ปรากฏอยูตาม
สวนตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามรหัสทางวัฒนธรรมของแตละสังคม  แตละกาลเวลา  
เชน  ใบหนาเปนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย แตเปนพื้นที่สวนตัวในสังคมมุสลิม  หรือขาออนของ
ผูหญิงไทยเคยเปนพื้นที่สวนตัวในอดีต  แตปจจุบันขาออนไดกลายเปนพื้นที่สาธารณะไปแลว  เชน
การนิยมสวมใสกางเกงขาสั้นของหญิงไทยที่สามารถสังเกตไดในที่สาธารณะทั่วไป   ซึ่งสามารถ
กลาวเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกับพื้นที่ในการลงรอยสักบริเวณตาง ๆ บนเรือนราง    ถึงแมวา
การสักจะใชพื้นที่บนรางกายซึ่งถือเปนพื้นที่สวนตัว แตการอวดรอยสักใหปรากฏสูสายตาคนทั่วไป     
ก็แสดงใหเห็นวารางกายไดกลายเปนพื้นที่สาธารณะไปโดยปริยาย   ทําใหเกิดแนวคิดใหมวาการ
                                                          

38 กาญจนา  แกวเทพ. (2543). มองสื่อใหม มองสังคมใหม. หนา 173.
39 สมรักษ  ชัยสิงหกานานนท. (2538). แลดูผูคนในหางสรรพสินคา. หนา 93.
40 กาญจนา แกวเทพ. เลมเดิม. หนา 90.
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ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่สวนตัวใหกลายเปนพื้นที่สาธารณะในกรณีของรอยสัก    เกิดจากการหาทาง
ออกใหกับสภาพจิตใจที่ตองการแสดงความเปนตัวตนโดยผานสัญญะ หรือการแสดงออกเชิง
สัญลักษณ  ดวยสินคาที่ตนอุปโภค, บริโภค  ที่ทําใหรางกายถูกใชเปนเวทีในการแสดงออกเชิง
สัญลักษณนั่นเอง  

6.  ทฤษฎีสัญญะวิทยา

Ferdinand De Saussure  นักวิชาการดานภาษาศาสตรชาวสวิส  บิดาแหงวิทยาการแขนง
นี้  ไดอธิบายไววา “Semiology” มาจากคํากรีกวา “Semeion”  ซึ่งเปนรากศัพทของคําวา Sign  
ดังนั้น Semiology จึงเปนศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเปน  Sign  และกฎเกณฑที่
ควบคุมตัวมันเองอยู

สัญญะวิทยา41 แปลมาจากภาษาอังกฤษวา “Semiology”  หมายถึง ศาสตรแหงสัญญะ 
(Science of Sign) โดย สัญญะ (Sign) หมายถึง สิ่งที่ถูกสรางเพื่อใหมีความหมาย (Meaning) แทน
ของจริง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริบทหนึ่ง  โดยความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางลักษณะที่
คูกัน (dual  aspects) ของแนวคิด (concept) กับ เสียง – ภาพ (sound – image) หรือที่เรียกวาตัวที่ถูก
ใหความหมาย (signified) และตัวใหความหมาย (signifier) ตามลําดับ   ทั้งสองสวนนี้มี
ความสัมพันธแบบพลวัตรตอกันตลอดเวลา  ตัวที่ถูกใหความหมายเปนความคิดเชิงนามธรรมของ
ผูสรางหรือผูอานความหมาย  สวนตัวใหความหมายคือลักษณะเชิงรูปธรรมของตัวความหมายที่เรา
สามารถรับรูไดในทางเสียงหรือภาพ  เชน  คําวา “ตนไม”  เปนตัวใหความหมาย (signifier) ของ
แนวคิดถึงสิ่งที่เติบโตจากดินและมีใบดอกผลเปนสวนประกอบ  อันเปนตัวที่ถูกใหความหมาย
(signified) นั่นเอง โดยสามารถอธิบายไดดังแผนภาพ

                                               มีความสัมพันธเชิงพลวัตร
                       สัญญะ                                                  ระหวางทั้งสองสวนอยู

                                                            ตลอดเวลา

                                                          
41 กาญจนา  แกวเทพ. (2541). การวิเคราะหสื่อแนวคิดและเทคนิค.

    ตัวใหความหมาย

  ตัวที่ถูกใหความหมาย
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ภาพที่ 2.1  แสดงความสัมพันธระหวางตัวใหความหมายและตัวที่ถูกใหความหมายในสัญญะ (O’ 
Sullivan, 1983)42

ความสัมพันธของตัวใหความหมายกับตัวที่ถูกใหความหมาย อาจจะเชื่อมโยงกันแบบไมมีเหตุผล 
(arbitrary) แตความสัมพันธดังกลาวนั้น  เชื่อมโยงหรือเกิดขึ้นมาจากการตกลงที่จะใชตัวให
ความหมายนั้นรวมกันของสวนรวมทั้งหมด  เพราะฉะนั้น  “ตัวถูกใหความหมาย” (signified) จึง
เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  ซึ่งมีการกําหนดโดยวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมยอยของสังคมมนุษย 
(Fiske, 1982)       ดังนั้น ความหมายที่ตัวใหความหมายอางถึงจึงเปนสิ่งที่ตองเรียนรู (Berger, 1982)

C.  Peirce  นักปรัชญาดานภาษาชาวอเมริกัน        ไดใหความหมายเกี่ยวกับ “สัญญะ”  
ที่สอดคลองกับ De Saussure ไววาคือสิ่งที่มีความหมายมากกวาตัวของมันเอง” (Sign is something 
which  stands to  somebody  for  something  in   some  respect)   โดย  Peirce  แบงองคประกอบ
ของสัญญะออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified)  เชน  
เมื่อเรายกมือพนมระหวางอก (Signifier) ก็จะมีความหมายถึงการแสดงความเคารพ (Signified)   
และนอกจากนั้น    Peirce  ยังไดจัดประเภทของ  Sign  เปน  3  ประเภทคือ

ภาพเหมือน (Icon) หมายถึง  สัญญะที่มีลักษณะเปนภาพ  หรือเปนวัตถุที่มองเห็นชัด  
เชน  เครื่องหมายแสดงยศ  ตําแหนง  เปนตัวชี้ใหเห็นถึงความมีอํานาจ  หรือ  ภาพถาย  รูปปน
อนุสาวรีย  เปนตน

ดัชนี  (Index)  หมายถึง  สัญญะที่มีลักษณะเปนตัวชี้ใหเห็นอีกสิ่งหนึ่ง  โดยการคิดหา
เหตุผล หรือ  การเชื่อมโยงเชิงเหตุผล เชน  ควันไฟ   อาการของโรค

สัญลักษณ  (Symbol)  หมายถึง  สัญญะที่มีลักษณะเกี่ยวกันกับสิ่งที่เปนกฎหรือระเบียบ 
/ จารีต  หรือสิ่งที่ทุกคนเห็นพองตองกัน  เขาใจเหมือนกันตองอาศัยการเรียนรู  เชน  ถอยคํา  ภาษา  
ตัวเลข  ชวเลข  วัฒนธรรม  เปนตน

สัญญะ (Sign) ทั้ง 3 นี้   ไมไดแยกกันโดยเด็ดขาด    สัญญะหนึ่ง  ๆ   อาจจะ
ประกอบดวย  รูปแบบตาง ๆ กัน  ซึ่งอาจจะเปนไดทั้งภาพเหมือน  ดัชนี  และสัญลักษณรวมกันอยูก็

                                                          
42 อางใน สมสุข  หินวิมาน. (2534). วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยกับการสรางความชอบธรรมของ

รัฐ. หนา 23.
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ได  เชน  ภาพพระสงฆ  เปนไดทั้งภาพเหมือน  ก็คือภาพเหมือนของพระจริง ๆ ขณะเดียวกันก็เปน
ดัชนี   คือเปนตัวชี้ใหเห็นถึงความเปนตัวแทนของศาสนา     และก็เปนสัญลักษณในแงของความ
เคารพนับถือดวย

De   Saussure ไดนําเสนอวา  สัญญะทุกอยางจะประกอบดวย  2  มิติเสมอ  มิติหนึ่งก็คือ  
มิติที่เปน “Language” หรือ “ไวยากรณของภาษา”  และมิติสวนที่เปนการใชภาษาซึ่งเรียกวา 
“Speech” หรือ “ภาคปฏิบัติการ”  ซึ่งมิติของสัญญะที่เราควรใหความสนใจคือ  ที่เปน Language 
โดยที่ทุก Language นั้นจะตองมีไวยากรณ (Grammar)  เปนรหัสควบคุมอยูเสมอ  ดังนั้น  สวนการ
วิเคราะหเชิงสัญญะวิทยา  สิ่งหนึ่งที่จะขาดไมไดก็คือความรูเรื่องรหัส (Code)  ซึ่งจะมีความแตกตาง
กันไปในแตละวัฒนธรรม   รหัสเปนแบบแผนขั้นสูงที่ซับซอนของความสัมพันธระหวางสัญญะ
ตาง ๆ (Highly  Complex  Pattern  of  Association  of  Signs)  หรือจะพูดงาย ๆ วา  เราจะนําสัญญะ
ยอย ๆ ตาง ๆ มาสัมพันธกันอยางไร  แบบแผนนี้จะทําหนาที่เปนโครงสรางที่อยูในหัวสมองของเรา  
และจะทํางานในการรับรู  และตีความ  เมื่อเราเปดรับสัญญะตาง ๆ ซึ่งจะเห็นวาระบบของการสราง
รหัส (Codification) มีบทบาทสําคัญตอชีวิตของเรา  การที่คนเราจะไดรับการขัดเกลาทางสังคมและ
มีการเรียนรูแนวทางของวัฒนธรรมนั้น   หมายถึงวาจะตองไดรับการสั่งสอนรหัสตาง   ๆ  มา
จํานวนหนึ่ง  ซึ่งมักจะมีขอบเขตทางชนชั้นของสังคม (Class)  ที่ตั้งทางภูมิศาสตร (Geographical)  
กลุมชาติพันธุ (Ethnologist) ฯลฯ เปนตัวกําหนดถึงรหัสยอย ๆ (Subcodings) ตาง ๆ เหลานี้ ซึ่งจะ
ปรากฏอยูในรหัสสากลใหญ ๆ (General Code)   เชน  Product  Codes     ซึ่งเปนรหัสที่เกี่ยวกับวัตถุ
สิ่งของเครื่องใช หรือ Culture Codes เปนรหัสที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ เปนตน  (Berger 
: 1982)ในกระบวนการเขารหัส  (Encoding)  และกระบวนการถอดรหัส (Decoding) นั้น  ผูสงและ
ผูรับสารไมเคยมี   และไมจําเปนตองถือรหัสเลมเดียวกัน  (อาจจะมีรหัสที่คลายกัน  แตไมใชเลม
เดียวกัน)  ดังนั้น Umberto Eco (1979) จึงกลาววา43 “การถอดรหัสเพี้ยนไปเปนกฎของการสื่อสาร
มิใชเปนขอยกเวน”  เนื้อจากฝายผูรับเองก็มีกรอบอางอิง (Reference) ที่นํามาสรางรหัสตาง ๆ 
มากมาย  เพราะฉะนั้นจึงไมมีการถอดรหัสที่ผิดพลาด     มีเพียงการถอดรหัสที่แตกตางไปจากฝายผู
สงเทานั้น

  โดยรหัสสามารถแบงประเภทได  ดังนี้

                                                          
43 กาญจนา แกวเทพ. (2541). เลมเดิม. หนา 95.
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1. Product codes เปนรหัสที่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของเครื่องใชที่บงบอกความหมายที่แตกตาง
กัน  เมื่อเรามองดูจานอาหารที่แตละบานใชใสอาหาร    เราก็จะทราบความหมายของบานนั้น  ๆ  ได

2. Social  codes เปนรหัสที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล  เชน  คนไทยไม
ถือวาการที่ลูกจะตบหัวหรือตบไหลพอเปนการแสดงความรัก  แตรหัสของอเมริกันจะอนุญาตการ
แสดงความหมายเชนนั้น

3. Culture codes เปนรหัสที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ  เชน  การยิ้มของคนไทย     
จะมีรหัสใหกระทําไดในหลายวาระโอกาส  หลายความหมาย     ในขณะที่สังคมตะวันตกจะมีรหัส
ที่มีความหมายนอยกวา

4. Personal  codes  เปนรหัสที่เกี่ยวกับตัวบุคคล  เชน  การเปนนักการเมืองในสังคม
อเมริกันและสังคมไทยจะมีความหมายที่แตกตางกัน

Dennis  McQuail44  ไดอธิบายเพิ่มเติมไววา  “การที่บรรดาสัญญะแตละตัวลวนแตเกิดมี
ความหมายเฉพาะตัวขึ้นมาได       ก็เนื่องมาจากสัญญะแตละตัวนั้นตางก็มีความผิดแผกแตกตาง   
และตางก็มีตัวเลือกออกไปหลาย ๆ แบบ (ความแตกตางนี้เกิดขึ้นอยางเปนระบบ  มิใชโดยบังเอิญ)    
การเกิดขึ้นของความหมายทั้งหลายนี้ลวนถูกควบคุมจาก รหัสทางภาษาศาสตรหรือของวัฒนธรรม
และกฎเกณฑของระบบสัญญะนั้นเอง  วิชาสัญญะวิทยาก็คือวิชาที่ทําการสํารวจธรรมชาติของ
ระบบสัญญะ  ในสวนที่อยูนอกเหนือไปจากกฎของไวยากรณ    และกฎแหงความสัมพันธระหวาง
ถอยคําในประโยค  (วากยสัมพันธ)  ระบบสัญญะทําการควบคุมการสรางความหมายของตัวบท   
ใหเปนไปอยางมีความสลับซับซอนอยางแฝงเรน  และตองขึ้นอยูกับลักษณะของแตละวัฒนธรรม”

Roland  Barthes  นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส นําเอาหลักสัญญะวิทยาของ Saussure มาใชใน
การวิเคราะหความหมายแฝงที่อยูในการสื่อสาร โดยแยกระดับของความหมายออกเปน 2 ระดับ  คือ  
ระดับแรก “ความหมายโดยอรรถ”  (Denotative meaning) และ ระดับที่สอง  “ความหมายโดยนัย” 
(Connotative meaning)

1.  ความหมายโดยอรรถ (Denotative  meaning)

                                                          
44 ศิริชัย  ศิริกายะ และ กาญจนา  แกวเทพ.  (2531). ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน.
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เปนการตีความหมายตรง  อันไดแก  ความหมายที่เขาใจกันตามตัวอักษร  เปนความหมายที่
เขาใจตรงกันโดยสวนใหญ  ตัวอยางที่ชัดเจนคือความหมายที่ระบุอยูในพจนานุกรม  เชน แมคือ
สตรีผูใหกําเนิดลูก หรือ หมีเปนสัตว 4 เทา ประเภทหนึ่ง เปนตน

2.  ความหมายโดยนัย  (Connotative  meaning)
เปนความหมายทางออมที่เกิดจากขอตกลงของกลุม  หรือเกิดจากประสบการณเฉพาะของ

บุคคล เชน  เวลาพูดถึง “แม” บางคนอาจจะนึกถึงความอบอุน  บางคนนึกถึงความเขมงวด  บางคน
นึกถึงประสบการณอันขมขื่น (เพราะแมทิ้งลูกไป) การตีความหมายโดยนัยอธิบายถึงปฏิสัมพันธที่
เกิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบกับความรูสึกหรืออารมณของผูรับสารและคานิยมในวัฒนธรรมของเขา  
ความหมายในระดับที่สอง นี้เกิดขึ้นจากการตีความโดยอัตวิสัย  และเมื่อผูตีความไดรับอิทธิพลจาก
ผูสงสารไปพรอมกันกับไดรับจากวัตถุหรือสัญญะ

การที่ตัวหมาย (Signifier)  จะสรางความหมายได  ความสัมพันธกับตัวหมายถึง 
(Signified) มีลักษณะที่ไมตายตัว  ฉะนั้นการที่จะเขาใจความหมายไดนั้น  จําเปนที่จะตองมีการ
เรียนรูความสัมพันธของรหัส(Code) เพื่อชวยในการตีความหมายของสัญญะ(Sign)  ซึ่งเปนลักษณะ
เชนเดียวกับการศึกษาภาษา ที่ความหมายกําหนดมาจากไวยากรณ  เชนเดียวกับที่รหัส (Code) และ
จารีต (Convention)   เปนตัวกําหนดเนื้อหา (Text) ตาง ๆ   ที่ใชในการศึกษา   

จากแนวคิดแหงสัญญะวิทยาสามารถวิเคราะห็ไดวา รอยสักที่ถูกสักลงบนเรือน
ราง ในหมูมวลมนุษยชาติ     ภาพศิลปะของรอยสักเปนตัวที่ถูกใหความหมายตามความคิดในเชิง
นามธรรมของผูสราง  และผูอานความหมาย (ผูบริโภค)    เกิดเปนความสัมพันธเชิงพลวัตรระหวาง
กันตลอดเวลา   จึงเปนเหตุปจจัยที่สนับสนุนความชัดเจนของปญหาในการศึกษาเรื่อง  วิวัฒนาการ
การสักและวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบนเรือนรางไดอยางมีนัยสําคัญแหงทฤษฎี
สัญญะวิทยา

การบริโภครอยสักศิลปะบนเรือนราง  ซึ่งเดิมทีเปนเพียงความเชื่อ     แตในปจจุบันนี้
กลาย   เปนกระแสผานการตลาดเชนเดียวกับสินคาอื่น ๆ ตามนัยของวัฒนธรรมบริโภค   จึงกลาว
ไดวาศิลปะของรอยสักไดวิวัฒนาการเปนสื่อที่สรางวัฒนธรรมเชิงพาณิชยในสังคมมนุษยที่
ตอบสนองความตองการของสังคมผูบริโภคอยางแพรหลาย การสักรอยศิลปะบนเรือนราง   จึงบง
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บอกถึงการบริโภคเชิงสัญญะของวัฒนธรรมประชานิยม (Popular   Culture) ในภาวะสมัยใหมของ
สังคมทั่วไป

7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สุลักษณ  ศรีบุรี และ ทวีวงศ  ศรีบุรี45  (2530)  ไดทําการศึกษาสภาพการสักในภาคกลาง
ของประเทศไทยและความคิดเห็นของบุคคลในอาชีพตาง ๆ ที่มีตอการสัก  จากการศึกษาพบวา  
การสักในภาคกลางจะยังคงมีอยูตอไป  เพราะยังมีบุคคลบางอาชีพเปนจํานวนมากที่ยึดมั่นเชื่อถือ
ศรัทธาตอการสักอยางจริงจัง   โดยบุคคลเหลานั้นมีวัตถุประสงคของการสักเพื่ออยูยงคงกระพัน
ชาตรี   เพื่อปองกันอันตราย  เพื่อความมีโชคลาภ  และเพื่อผลทางเมตตามหานิยม  ทางดานการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลในอาชีพตาง ๆ ที่มีตอการสัก  ผลการศึกษาไดพบวาชาวบาน  
ประชาชน  และครูอาจารย  ขาราชการที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ํากวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน

พิมพรรณ   รัตนวิเชียร46  (2541)  ไดทําการศึกษาปจจัยทางสังคมของผูมีรอยสัก  
ความเชื่อตอการสัก  ลักษณะการกระทําผิด  และความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับรูปแบบ
ของรอยสัก  ทั้งปริมาณของรอยสักและประเภทของรอยสัก  ของผูตองขังชายในเรือนจํากลางคลอง
เปรม   กลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก ผูตองขังที่มีรอยสัก  จํานวน 332 คน  โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติที่ใชในการวิจัยคือรอยละ และ ไคสแควร  (Chi –
Square Test)  ผลการวิจัยพบวา  ผูตองขังที่มีรอยสักสวนมากมีอายุระหวาง 26 – 35 ป  จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา  มีภูมิลําเนาอยูภาคกลาง   ประกอบอาชีพรับจางแรงงาน   โดยตองโทษในคดี
พระราชบัญญัติยาเสพติด ซึ่งเคยตองโทษมากกวา 1 ครั้ง  และใชชีวิตในเรือนจํามาแลว 3 – 5 ป  
นิยมรอยสักบริเวณไหล   หลัง   หนาอก   และขา   โดยรับการสักจากเพื่อนผูตองขังภายในเรือนจํา
เพราะเห็นวาสวยงาม  ผูมีรอยสักสวนมากไมเชื่อเรื่องความขลังของรอยสัก  และมีความตองการลบ
รอยสักเพื่อไมใหเห็นปญหาในการดํารงชีวิตภายนอกเรือนจํา  นอกจากนั้นยังพบวา  ปจจัยสวน
บุคคล  ความเชื่อตอการสัก  และลักษณะการกระทําผิด  ไมมีความสัมพันธกับรอยสักของผูตองขัง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

                                                          
45 สุลักษณ  ศรีบุรี และ ทวีวงศ  ศรีบุร.ี (2530). ลายสักที่พบในภาคกลางของประเทศไทย  (รายงานวิจัย).
46 พิมพรรณ  รัตนวิเชียร. (2541). ปจจัยที่เกี่ยวของกับรอยสักของผูตองขัง.
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ทวีรัก   กลิ่นสุคนธ47  (2541)  ไดทําการศึกษากระบวนการผลิตและการบริโภค
ภาพเขียนลอกแบบ  ในฐานะของสื่อแบบใหมที่แสดงถึงลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมและลักษณะ
สังคมยุคหลังสมัยใหม  ผลการศึกษาพบวา การผลิตภาพเขียนลอกแบบเปนกระบวนการผลิตซ้ําที่
แตกตางจากในอดีต  การผลิตซ้ํานี้เปนลักษณะของสื่อที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อเปนสินคา  การบริโภค
ภาพเขียนลอกแบบเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น  โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับความสุขและความพึง
พอใจ  ในการไดครอบครองภาพเขียนนั้น ๆ เปนหลัก  ลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมที่เกิดขึ้นจาก
การบริโภคภาพเขียนลอกแบบนี้ คือ การไมยึดถือในความสําคัญระหวาง  “ตนแบบ”   และ  “การ
ลอกแบบ”   และชื่นชมงานศิลปะในฐานะของงานศิลปในชีวิตประจําวัน      ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวนี้เปนไปตามแนวคิดเรื่องการผลิตซ้ํา  และแนวคิดเกี่ยวกับงานศิลปะยุคหลังสมัยใหม  
แสดงใหเห็นวาลักษณะสังคมยุคหลังสมัยใหมไดเกิดขึ้นแลวในปจจุบัน

รังสรรค  เจริญพันทวีสิน48  (2543)  ไดทําการศึกษาวิเคราะหความหมายของสถาปตยกรรม  
และศิลปกรรมทางพุทธศาสนาที่มีการดัดแปลงสัญญะ  และรหัส ที่ผูออกแบบตองการสื่อ  การรับรู
ถึงความหมายและการตีความของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตอสถาปตยกรรมและศิลปกรรมเหลานั้น 
และศึกษาถึงบทบาทและอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอผูออกแบบ  และพุทธศาสนิกชนชาวไทย  
กรณีศึกษาคืออุโบสถวัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา  มหาธรรมกายเจดีย  จังหวัดปทุมธานี และ
พระพุทธรูปปางเหยียบโลก จังหวัดฉะเชิงเทรา   ผลการวิจัยสรุปไดวาความหมายที่ผูออกแบบ
ตองการสื่อ    จะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูออกแบบที่แตกตางกันออกไป     ผลสัมฤทธิ์ของการ
สื่อสารจะขึ้นอยูกับพื้นฐานความรูของผูออกแบบ   การใหขอมูลขาวสาร   ความศรัทธา  และการ
ยอมรับของพุทธศาสนิกชน  การรับรูถึงความหมาย และการตีความที่ถูกตอง และสอดคลองกับ
ความหมายที่ผูออกแบบตองการสื่อ  จะจํากัดอยูในหมูพุทธศาสนิกชนที่ใกลชิด  และไดรับขอมูล
ขาวสารจากผูออกแบบ และวัดที่เปนกรณีศึกษานั้น ๆ สื่อมวลชนทําใหผูออกแบบและวัด  เปนที่
รูจักในหมูพุทธศาสนิกชนชาวไทยมากขึ้น     สื่อมวลชนมีบทบาทและอิทธิพลอยางมากตอความ
คิดเห็นของพุทธศาสนิกชนบางสวนที่ไมไดใกลชิดกับวัดที่เปนกรณีศึกษา     แตสื่อมวลชนไมมี
บทบาทและอิทธิพลโดยตรงตอผูออกแบบ
                                                          

47 ทวีรัก   กลิ่นสุคนธ. (2541). การศึกษากระบวนการผลิตและการบริโภคภาพเขียนลอกแบบในประเทศ
ไทย.  

48 รังสรรค  เจริญพันทวีสิน. (2543). การเปลี่ยนแปลงสัญญะและรหัสของสถาปตยกรรมและ       
ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในประเทศไทย.   
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วริยา   นาคจิรังกูร49  (2540)  ไดทําการศึกษาลักษณะการสื่อความหมายในภาพถายบุคคล  
เพื่อใหทราบถึงคุณคาของภาพถายบุคคลเชิงตรรกะการบริโภคของโบดริยารด  ผลการวิจัยพบวา 
องคประกอบตาง ๆ ในการสื่อความหมายของภาพถายบุคคล  ทําใหภาพถายบุคคลทั้ง 2 ประเภทคือ 
ภาพถายตามวาระโอกาส (ภาพถายแตงงาน  และภาพถายครอบครัว)  และภาพถายแฟชั่น  มี
ลักษณะเปนรูปแบบการลอกเลียนแบบ (simulation  model) ที่สามารถผลิตซ้ําได  และเปนสิ่งที่ทํา
ใหเกิดภาพนิมิต (simulacrum)  ขึ้นสําหรับผูบริโภค  และการวิเคราะหคุณคาเชิงตรรกะการบริโภค
ของภาพถายบุคคลพบวา  ปจจัยกําหนดและพฤติกรรมการบริโภคภาพถายบุคคลของผูบริโภคยังคง
เปนแบบดั้งเดิม คือ  บริโภคภาพถายบุคคลตามตรรกวิทยาแหงการใช (use  value) ในฐะนะสื่อ
สําหรับการบันทึก มากกวาที่จะบริโภคเพื่อคุณคาอื่น ๆ ถึงแมจะพบวากรณีศึกษาไดรับคุณคาการ
แลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ (symbolic  exchange  value)  มาจากการใชงานภาพถายอยูบาง  แตคุณคา
สวนนี้เปนเพียงผลพลอยไดจากคาการใชเทานั้น

                                                          
49 วริยา   นาคจิรังกูร. (2540). การวิเคราะหภาพถายบุคคลเชิงตรรกะการบริโภคของโบดริยารด.
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บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบน
เรือนราง ”  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีเปาหมายเพื่อศึกษาวิวัฒนาการ
ของการสักรอยศิลปะบนเรือนรางที่นําไปสูการประกอบธุรกิจ    แรงจูงใจในการสัก   วัตถุประสงค
ในการสัก  และบรรยากาศในการสื่อสาร ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยตามลําดับ   ดังตอไปนี้

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.  แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล
4.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
5.  การวิเคราะหขอมูล
6.  การนําเสนอขอมูล

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดแบงประชากรและกลุมตัวอยางออกเปน  3  กลุมดังนี้

กลุมที่ 1        กลุมผูประกอบธุรกิจการสักและชางสัก  จํานวน  6  คน
กลุมที่ 2        กลุมผูบริโภคการสักรอยศิลปะบนเรือนราง  จํานวน  30  คน 

แบงเปนเพศชาย  15  คน      เพศหญิง  13  คน       และผูที่มีพฤติกรรม เบี่ยงเบนทางเพศหญิง (กระ
เทย)   2  คน  จากการสังเกตและสัมภาษณ แบบเจาะลึก

กลุมที่ 3        กลุมผูที่เกี่ยวของกับการสักรอยศิลปะบนเรือนราง  จํานวน  4  คน   ไดแก
ผูรูเรื่องการสักรอยศิลปะบนเรือนรางที่ไมใชผูประกอบธุรกิจการสัก 2  คน และนักวิชาการทางดาน
สังคมศาสตรหรือดานที่เกี่ยวของ  2  คน
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2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก

1.  การจดบันทึก  ผูวิจัยมีสมุดบันทึกไวสําหรับการจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณและจากการสังเกตการณของกลุมตัวอยาง

2.  ใชแถบบันทึกเสียงในการสัมภาษณ            เพื่อชวยใหการเก็บขอมูลรายละเอียดจาก
การสัมภาษณมีความสะดวกถูกตอง  ครบถวน  และชัดเจนยิ่งขึ้น

3. การถายภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลสวนหนึ่งจากการถายภาพภายในรานสัก 
กิจกรรม  การสักในขั้นตอนตาง ๆ  ตลอดจนการถายภาพอุปกรณที่เกี่ยวกับการสัก  ซึ่งจะใชเปน
ภาพประกอบในวิทยานิพนธเพื่อใหผูอานไดเห็นภาพประกอบเหตุการณตาง ๆ เพื่อเพิ่มความเขาใจ
ใหชัดเจนยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการอาน  

3.  แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล

1.    แหลงขอมูลประเภทเอกสาร  ไดแก  ขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเนื้อหา ประวัติ  
ความเปนมาของเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีศึกษา  ลวดลาย รวมทั้ง  เอกสารขาว  บทความ  บท
วิเคราะห  และบทสัมภาษณที่เกี่ยวของที่ลงในสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 

2.     แหลงขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม      (Participant  Observation)      โดย
ผูวิจัยใชขั้นตอนในการปฏิบัติการสังเกตการณแบบมีสวนรวม  3  ขั้นตอน   คือ    การสังเกต    การ
ซักถาม   และ การจดบันทึก   นอกเหนือจากการเฝาสังเกตการณแลว  ผูวิจัยจะซักถามประเด็น
บางอยางที่ไมอาจเขาใจไดจากการสังเกต  โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชความหมาย
หรือสัญลักษณ  การซักถามก็คือการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ  หลังจากนั้นจึงทําการจดบันทึก
ขอมูล

3.  แหลงขอมูลประเภทบุคคล   ศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก   (In – depth  
Interview) ในการทําความเขาใจถึงมุมมองของผูถูกสัมภาษณเพื่อเปนการถายทอดประสบการณตาง 
ๆ ซึ่งมีกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม คือ   

3.1   กลุมผูประกอบธุรกิจ และชางสัก
3.2   กลุมผูบริโภคการสักรอยศิลปะบนเรือนราง
3.3   กลุมผูที่เกี่ยวของกับการสักรอยศิลปะบนเรือนราง
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3.1  กลุมผูประกอบธุรกิจและชางสัก

การศึกษากลุมบุคคลผูประกอบธุรกิจการสักรอยศิลปะบนเรือนราง      เปนแหลงขอมูล
ที่มีความสําคัญ  เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้  เปนการศึกษาขอมูลทั้งหมดของธุรกิจการสัก  กล
ยุทธในการประกอบธุรกิจ  รวมทั้งทัศนคติของผูที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้  จึงตองอาศัยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก   โดยบุคคลที่เปนผูใหขอมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้แบงไดเปน  2  กลุม  คือ  ผู
ประกอบธุรกิจที่เปนชางสักดวยตนเอง  และ  ชางสักที่ไมไดเปนเจาของธุรกิจ

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสักในสวนของผูประกอบการและชางสัก  ผูวิจัยไดเขาถึง
ขอมูลหลักโดยวิธีการสังเกต     สัมภาษณ  บันทึกเรื่องราว  ถายภาพ  จากรานผูประกอบธุรกิจการ
สักจากแหลงตาง ๆ จํานวน  6  ราน  ไดแก

1.  ราน TATTOO BY  TUK   ตลาดกลางคืนใตสะพานพระพุทธยอดฟาฯ
2.  รานสักลายสตูดิโอ     ชั้น 2  โรงภาพยนตลิโด  สยามสแควร
3.  ราน  TATTOO BY TOY       ถนนขาวสาร
4.  ราน  TATTOO  BY   JIMMY   WONG   ถนนสุขุมวิท ซอย 5
5.  ราน DRAGON  ARTS  STUDIO  ตลาดนัดสวนจตุจักร โครงการ 12 ซอย 2
6.  ราน TATTOO BY  YING  ตลาดนัดสวนจตุจักร  โครงการ 5 ซอย 1

ซึ่งมีสาระสําคัญอันประจักษดังที่ไดกลาวตอไปนี้

1.  ศิริชัย  ลิมปรุงพัฒนกิจ    อายุ  24  ป    (สัมภาษณ,  24  พฤษภาคม 2546 )

ศิริชัย  เปนชางสักที่ไมมีธุรกิจเปนของตนเอง   ทํางานประจําอยู 2 แหงคือ ที่ราน 
TATTOO BY  TUK   เจาของรานคือคุณตุก    รานตั้งอยูบริเวณตลาดกลางคืนใตสะพานพระพุทธ-
ยอดฟา  และราน  YMK  TATTOO  STUDIO   เจาของรานคือคุณสมเกียรติ     ชื่นแสงสวาง        
รานตั้งอยูบริเวณชั้น  3    ของหางสรรพสินคาฟวเจอรพารคบางแค

ศิริชัย จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3     ทํางานเกี่ยวกับชางสักมาประมาณ  2  
ป เปนผูสนใจและรักงานสัก  โดยไดอาศัยการเรียนรูดานงานสักจากคนที่รูจักจนมีฝมือเปนที่
ยอมรับของผูประกอบธุรกิจรานสัก  จึงไดเปนชางสักที่ไดรับความไววางใจจากเจาของราน 2 แหง  
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ใหทํางานสักลายเพื่อบริการลูกคา  ไดแกราน  TATTOO  BY  TUK  ในชวงเวลาค่ําจนถึงเวลา
ประมาณ 01.00 น.  และที่ราน  YMK  TATTOO  STUDIO  ทํางานตั้งแตเวลา 11.00 – 19.30 น.  
คุณศิริชัย  มีหนาที่รับงาน   ออกแบบลวดลายตาง ๆ  และทําการสักลายดวยตนเองตั้งแตตนจนจบ
สิ้นกระบวนการสัก  และยังไดรับความไววางใจใหเปนผูดูแลรานตามที่ไดรับมอบหมายจากเจาของ
ราน  จากความเชี่ยวชาญที่ไดคลุกคลีอยูกับงานสัก  ดวยใจรักในผลงาน  จึงสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับงานสักแกผูวิจัยไดโดยไมติดขัด   จากการสนทนาผูวิจัยสนใจการทํางานของศิลปนผูมี
อัธยาศัยและพรอมที่จะเปดเผยขอมูล  ผูวิจัยจึงขอติดตามไปสังเกต   เก็บขอมูลในที่ทํางานทั้งสอง
รานพบวา  

ราน TATTOO  BY  TUK  เปนรานคอนขางใหญกวารานอื่น ๆ ในจํานวน  11  รานที่มี
ในบริเวณตลาดกลางคืนใตสะพานพระพุทธยอดฟา  คือมีขนาด 2 x 2.5  เมตร  ตกแตงรานเปน
สัดสวน  มีโตะสําหรับจัดวางแบบลวดลาย (catalogue)  สําหรับลูกคาไวหนาราน  ภายในรานมีชั้น
สําหรับวางอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการสัก  และกันพื้นที่บางสวนสําหรับไววางเกาอี้สําหรับ
ลูกคา    ในราน  TATTOO  BY  TUK  สามารถรองรับลูกคาไดพรอมกันคราวละ  4  คนตามจํานวน
ชางสักที่มีอยูประจําทุกวัน  งานในรานที่ใหบริการคืองานสัก   เจาะ   เพนท   ทุกสวนของรางกาย  
ตามความประสงคของลูกคา  

หลังจากนั้นไดไปสังเกตที่ราน  YMK  TATTOO  STUDIO    ซึ่งตั้งอยูบริเวณชั้น  3  
ของหางสรรพสินคาฟวเจอรพารคบางแค  เปนรานเล็ก ๆ ขนาด  4.5  ตารางเมตร ตกแตงรานเปน
สัดสวนสวยงาม  หนารานเปนที่วางแบบลวดลาย (catalogue)  และตูใสอุปกรณสําหรับงานเจาะตาง 
ๆ เชนเจาะสะดือ  เจาะลิ้น   ภายในรานมีโซฟาไวบริการลูกคา  ในรานมีชางสัก  2  คน  ทําหนาที่รับ
งาน   แกไขงานสัก   เจาะ   เพนท  ตามความประสงคของลูกคา   และยังจําหนายอุปกรณการสักทุก
ชนิด

2.  ฐาปนีย     ประสิทธิ์ศักดิ์   อายุ 36 ป   (สัมภาษณ,  1 มิถุนายน 2546)  
     ชื่อราน  :  สักลายสตูดิโอ    ตั้งอยูบริเวณ ชั้น 2  ของโรงภาพยนตรลิโด   ศูนยการคาสยามสแควร      
เปดใหบริการตั้งแตเวลา 12.00 น. – 19.00 น.  ยกเวนวันพุธ   

ผูวิจัยไดรูจักรานสักลายสตูดิโอจากการสอบถามบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการสัก  ซึ่ง
นอกจากจะรูจักรานในบริเวณสวนจตุจักรและบริเวณตลาดสะพานพระพุทธยอดฟาแลว หลายคน
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ใหความเห็นตรงกันวา  รานสักลายสตูดิโอเปนรานที่นิยมของดารา  และผูมีชื่อเสียงมาใชบริการ  
เพราะชางสักมีฝมือดีนาเชื่อถือ   ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจและไปสํารวจขอมูล  หลังจากที่ผูวิจัยได
แนะนําตัวและวัตถุประสงคของการมาพบเจาของรานและไดทําความรูจักกับคุณฐาปนีย   ประสิทธิ์
ศักดิ์  ผูใหการตอนรับ ทําใหทราบวาเจาของรานเปนสองสามี-ภรรยา คือคุณเล็ก และคุณฐาปนีย  
ประสิทธิ์ศักดิ์ วันนี้เจาของรานยังไมมีลูกคา  จากการสนทนาพบวาเจาของรานมีอัธยาศัยไมตรีทํา
ใหสามารถดําเนินการสัมภาษณและเก็บขอมูลโดยไมติดขัด   คุณฐาปนียเลาวา ตนเองทําหนาที่เปน
ผูรับงานและเปนชางสัก   ใหคําแนะนําตาง ๆ เรื่องการสักกับลูกคา และดูแลกิจการ   สวนคุณเล็กจะ
เขามาชวยบริหารและรับงานสักลายใหญ ๆ เปนงานประเภท Free  hand  ในบางครั้ง   เนื่องจากมี
ปญหาทางดานสายตาจึงไมสามารถรับงานสักเล็ก ๆ ได     ภายในรานยังมีผูชวยอีก   1   คน        ทํา
หนาที่ตอนรับลูกคา   ออกแบบ  และมีความสามารถในการสักแตจะชวยสักเมื่อมีลูกคาจํานวนมาก
ในเวลาเดียวกัน   คุณฐาปนียไดเลาเพิ่มเติมวา  ไดจบการศึกษาดานศิลปะจากประเทศสหรัฐอเมริกา  
สวนคุณเล็กจบการศึกษาดานศิลปะที่ประเทศไทยแตไดไปอยูที่นิวยอรก    ดวยความที่คุณเล็กเปน
คนที่ชอบงานเกี่ยวกับดานศิลปะการสัก  จึงไดศึกษาวิธีการใชเครื่องมือ   อุปกรณ  รวมไปถึงวิธีการ
ดูแลรักษารอยสัก   โดยใชเวลาศึกษา  ฝกฝน  และทดลองปฏิบัติงาน  ประมาณ  2  ป      หลังจากที่
ศึกษาจนชํานาญก็เริ่มใหบริการโดยทําการสักกับบุคคลตาง ๆ เรื่อยมา         รวมระยะเวลาที่ศึกษา
ดานรอยสักและเปนชางสักอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเวลา  5  ป   จึงกลับมาประเทศไทยและ
เปดรานสักลายสตูดิโอ  ณ  บริเวณนี้เปนปที่ 7   

ฐาปนียและคุณเล็ก  คอนขางใหความสําคัญกับเรื่องตาง ๆ  เชน  ความสะอาด   วัยของ
ลูกคา  คือไมรับสักเด็กที่มีอายุต่ํากวา  18  ป      ในเรื่องของการเลือกลวดลาย   ลูกคาควรมีลวดลาย
ที่เปนเอกลักษณของตนเองมากที่สุด  ซึ่งมักจะสอบถามลูกคาถึงแนวคิดของลวดลายที่ตองการ    
แลวทําการออกแบบใหใหมตามความเหมาะสม  หรือตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด   
จากการสังเกตพบวามีความแตกตางจากรานอื่น ๆ ที่มักจะไมออกแบบตามแนวคิดของลูกคาแตจะ
ใหเลือกลวดลายตามแบบในแคตตาล็อก   เพราะการออกแบบลวดลายจะเกิดความยุงยาก และ
เสียเวลาในการประกอบธุรกิจ

รานสักลายสตูดิโอ  เปนรานที่มีขนาดคอนขางใหญถาเปรียบเทียบกับรานสักทั่ว ๆ ไป   
คือมีขนาด  17   ตารางเมตร     มีลักษณะเดนคือ   รานเปนกระจกใสสามารถมองเห็นภายในไดงาย   
ทาสีขาวสะอาดตา    จัดตกแตงเปนสัดสวนไวชัดเจน   เชน  สวนที่เปนที่นั่งพักของลูกคา   สวนที่ใช
ทําการสัก   ภายในหองสักมีการจัดวางสิ่งของอยางเปนระเบียบ   สิ่งหนึ่งที่ผูวิจัยสามารถสัมผัสได
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เมื่อเขาไปในรานครั้งแรกก็คือ ไดรับกลิ่นแอลกอฮอล และน้ํายาทําความสะอาด  ซึ่งเปนกลิ่นที่คลาย
กับที่มีตามคลินิกแพทยทั่ว ๆ ไป  แสดงใหเห็นถึงการรักษาความสะอาดภายในรานเปนอยางดี

3.  ประเสริฐ     บุญเชย   อายุ  44  ป   (สัมภาษณ, 2 มิถุนายน 2546) 
     ชื่อราน : TATTOO BY TOY  ตั้งอยูบริเวณถนนขาวสารใหบริการตั้งแตเวลา 9.00 น. – 19.00 น.

ดวยบริเวณถนนขาวสารเปนสถานที่ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจากนานาประเทศทั่ว
โลกการประกอบธุรกิจดานบริการจึงมีหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวทุกเพศ  ทุกวัยและทุกรูปแบบ  การประกอบธุรกิจสักลายก็เปนหนึ่งในธุรกิจอื่น ๆ ที่
ไดรับความนิยมอยางยิ่งของนักทองเที่ยว    การติดตอเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลของผูประกอบธุรกิจ
การสักในแหลงนี้จึงไมสะดวกนักแตดวยความเพียรพยายามของผูวิจัยทําใหสามารถติดตอราน 
TATTOO  BY  TOY   จากการสัมภาษณพบวา

ประเสริฐ  เปนทั้งเจาของรานและเปนชางสักแตเพียงผูเดียว   ทํางานเปนชางสักมานาน
กวา  15  ป  ไมไดจบการศึกษาดานศิลปะโดยตรง  เริ่มตนเรียนรูงานสักจากเพื่อน ๆ และ
ชาวตางชาติที่เขามาสอนวิธีการสักดวยวิธีการสักดวยมือ  หลังจากฝกฝนจนเกิดความชํานาญจึงได
เริ่มธุรกิจการสักดวยการชักชวนของเพื่อนที่มีความรู ความสามารถเกี่ยวกับงานสักชวนมารวม
ลงทุนดวย    ในระยะแรกไดเปดรานภายในรถตูสําหรับบริการลูกคา โดยจอดรถบริเวณริมทางเทา
บนถนนขาวสาร  เมื่อธุรกิจประสบความสําเร็จเปนลําดับ  จึงไดเซงตึกเปดรานสักในเวลาตอมา  
และเปดใหบริการงานสักดวยการพัฒนาฝมือและวิธีการสักเรื่อยมา        จนมีความชํานาญในการใช
เครื่องสักไฟฟาและประกอบธุรกิจการสักมาจนทุกวันนี้

4.  จิมมี่     หวอง    อายุ  50  ป    (สัมภาษณ,  10  มิถุนายน  2546)  
     ชื่อราน : TATTOO  BY  JIMMY  WONG   ตั้งอยูบริเวณ  ถนนสุขุมวิท ซอย  5     เปดใหบริการ
ตั้งแตเวลา  24.00 น. – 02.00 น.

จิมมี่   หวอง  เปนบุคคลที่มีชื่อเสียงดานงานสักมายาวนาน  สามารถถายทอดและ
สื่อสารงานสักใหกับชาวไทยและชาวตางชาติจํานวนมาก   เคยมีนิตยสารเกี่ยวกับการสักของ
ตางประเทศหลายฉบับไดทําการสัมภาษณและลงตีพิมพผลงานของคุณจิมมี่  จนเปนที่รูจัก
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กวางขวางในแวดวงงานสัก   เรื่องราวที่นาสนใจคือ  นอกจากความเชี่ยวชาญในฝมืองานสักแลว  
คุณจิมมี่ คือผูประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจการสักที่มั่นคงและยั่งยืน      จนสามารถสืบ
ทอดธุรกิจไปสูลูก ๆ ทั้ง  4  คน  จนไดรับฉายาวาครอบครัวรอยสัก

เนื่องจากความมีชื่อเสียงและการจัดสรรเวลาในการทําธุรกิจที่คอนขางจะจํากัด   การ
ติดตอเพื่อของสัมภาษณ  และเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัยในครั้งนี้จึงตองตื่นตัวและเตรียมพรอม
ตลอดเวลาเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนมากที่สุดเมื่อโอกาสมาถึง  และหลังจากใชความพยายามอยู
หลายครั้งในที่สุดก็สามารถนัดหมายวันและเวลาสัมภาษณได   เมื่อถึงวันนัดผูวิจัยไดเดินทางไปพบ  
แนะนําตัว บอกวัตถุประสงคและความตองการใหทราบ  คุณจิมมี่ไดกลาวตอนรับดวยความจริงใจ  
และยินดีจะใหขอมูลเกี่ยวกับงานสักทุกขั้นตอนโดยไมปดบังไวเปนวิทยาทาน     ตลอดเวลาของ
การสัมภาษณคุณจิมมี่ไดนําชมรานและเลาเรื่องราวตาง ๆ  ซึ่งพบวา

ภายในราน  TATTOO  BY  JIMMY  WONG  เปนรานกระจกขนาด 4 x 5  เมตร  จัด
ตกแตงภายในอยางเปนระเบียบ  ไวเปนสัดสวนมีที่นั่งสําหรับลูกคา  และสวนที่ทําการสัก  คุณจิมมี่
อธิบายวาไดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานสักมาตั้งแตสมัยสงครามเวียดนาม  หรือเมื่อนานกวา  32  ป
ที่แลว  ไดเรียนรูวิธีการสักจากอาจารยชาวตางชาติ  ลูกคาในสมัยนั้นคือ ทหารอเมริกันที่เขามาตั้ง
ฐานทัพในประเทศไทย   หลังจากเสร็จสิ้นสงครามลูกคากลุมนี้ก็หดหายไป  ถึงแมวาในสมัยนั้น
แฟชั่นการสักยังไมเปนที่นิยมแพรหลายในประเทศไทย   แตธุรกิจการสักก็ยังไดดําเนินเรื่อยมา
เพราะมีลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวในยานถนนสุขุมวิท  ซึ่งถือเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
กรุงเทพมหานคร  และนี่คือเหตุผลสําคัญที่ไดมาตั้งราน TATTOO  BY  JIMMY  WONG  ณ  
บริเวณถนนสุขุมวิท  สืบเนื่องมาจนทุกวันนี้

ในการประกอบธุรกิจการสักที่ผานมา           คุณจิมมี่ไดถายทอดวิธีการทําธุรกิจไปสูรุน
ลูกทั้ง  4  คน  ดังที่ปรากฎเปนที่รูจักอยางกวางขวางทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  ทําใหธุรกิจ
การสักในรุนลูกเจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง

5.   ชูชาติ   นาคทั่ง      อายุ 36 ป  (สัมภาษณ, 22 มิถุนายน 2546) 
      ชื่อราน  :  DRAGON  ARTS  TATTOO  STUDIO        ตั้งอยูภายในบริเวณตลาดนัดสวน
จตุจักร  โครงการ 12    ซอย 2    เปดใหบริการตั้งแตเวลา 09.30 น. – 20.00 น.  เฉพาะวันเสาร -
อาทิตย
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ผูวิจัยเคยเดินผานรานทําธุรกิจการสักหลายรานเมื่อครั้งที่ไปตลาดนัดสวนจตุจักร โดย
ไมไดคิดวาจะทําการศึกษาเรื่องราวเหลานี้  จึงไมไดสนใจชื่อรานและไมคิดวาจะมีสักวันที่ตองมา
ขอความอนุเคราะหจากรานธุรกิจการสักดวยเรื่องใด ๆ      แตเมื่อตัดสินใจจะศึกษาเรื่องงานสักก็ทํา
ใหนึกถึงรานในตลาดสวนจตุจักรที่เคยเห็นมา   ดวยความมุงมั่นจึงไดไปคนหารานที่ทําธุรกิจ
ประเภทนี้และไดพบราน  DRAGON  ARTS  STUDIO และพบเจาของรานคือคุณชูชาติ  นาคทั่ง

ชูชาติ  นาคทั่ง  เปนทั้งเจาของรานและชางสัก    ไมไดจบการศึกษาดานศิลปะโดยตรง
แตมีพื้นฐานทางดานศิลปะการวาดภาพ   แกะสลักไม   ผลไม  และสบู   มีความสามารถในการ
เรียนรูและพัฒนาฝมือทางดานงานสักไดรวดเร็ว เพราะมีฝมือจากประสบการณงานศิลปะขางตน  
คุณชูชาติเปนชางสักมานานกวา  15  ป   เคยไดรับการคัดเลือกจากบริษัทจัดหานักแสดง 
(Modeling)  ใหเปนผูแสดง (Presenter)  ในภาพยนตรโฆษณาชุดรอยสัก  ของยาอมตราฟชเชอร
แมนเฟรนด  (Fisherman friend)    ธุรกิจงานสักของคุณชูชาตินอกจากรานสักที่ตลาดสวนจตุจักร
แลวยังเปนเจาของรานสักที่ตลาดพัทยาใต  ในจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเปดทําการในวันจันทร – ศุกร  

ราน  DRAGON  ARTS  TATTOO  STUDIO  เปนรานเล็ก ๆ  มีพื้นที่ขนาด 1.8 x 2  
เมตร ซึ่งเปนขนาดเทากับรานทั่ว ๆ ในตลาดสวนจตุจักร  เนื่องจากความจํากัดของพื้นที่  การจัด
อุปกรณตาง ๆ ภายในรานจําเปนตองเลือกขนาดที่พอเหมาะ  มีตูกระจกสําหรับใสเครื่องมือ  จิว  
(สําหรับเจาะ) และอุปกรณในการสักเพื่อการจําหนาย  ภายในรานมีมานั่งเล็ก ๆ ไวบริการลูกคาที่
นั่งรอทําการสัก บริเวณเดียวกันมีเกาอี้สําหรับลูกคาขณะทําการสักและเกาอี้สําหรับชางสักอยางละ 
1 ตัว  บุคคลที่เดินผานไป - มาสามารถสังเกตเห็นกรรมวิธีการสักไดอยางชัดเจน   คุณชูชาติเปนชาง
สักคนเดียวภายในราน และมีผูชวยอีก 2 คน  ทําหนาที่ดูแลหนาราน  ตอบคําถามเบื้องตนของลูกคา  
และทําความสะอาดพื้นที่ภายในราน

จากการพูดคุยอยางเปนกันเองของคุณชูชาติ  ผูวิจัยรูสึกไดวาเปนชางสักผูมีความเปน
ศิลปน รักการทํางานสักลายดวยความมุงมั่น  ไมเพียงแตการใหสัมภาษณในสวนของตนเองเทานั้น  
ยังไดแนะนําใหรูจักราน  TATTOO  BY  YING  ซึ่งรูจักคุนเคยกับคุณชูชาติเปนอยางดี   ผูวิจัยรูสึก
วาโชคดีจึงมิรอชาที่จะรับโอกาสนี้ทันที  หลังจากกลาวขอบคุณผูแนะนําแลวไดเดินทางไปยังราน 
TATTOO  BY  YING  ในวันเดียวกัน
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6.   สมบัติ    นิ่มนวล       อายุ   29   ป       (สัมภาษณ, 22  มิถุนายน 2546)  
      ชื่อราน :  TATTOO BY  YING    ตั้งอยูภายในบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร   โครงการ  5  ซอย  
1 (หางจากรานคุณชูชาติประมาณ 20 เมตร)    เปดใหบริการตั้งแตเวลา  08.00 น. – 18.00 น.   
เฉพาะวันเสาร - อาทิตย

สมบัติเปนทั้งเจาของรานและชางสัก มีประสบการณทํางานเปนชางสักมานานกวา 13  
ป  ไมไดจบการศึกษาทางดานศิลปะโดยตรง   มีใจรักและเรียนรูงานสักจากคนรูจักและไดฝกฝน
ฝมือจนเกิดความชํานาญ  สามารถเปดรานสักแหงแรกในยานฝงธนบุรี และยายไปที่อื่นเรื่อย ๆ 
เนื่องจากทําเลของรานไมเหมาะสมกับธุรกิจงานสัก  กอนจะมาเปดรานที่สวนจตุจักรเมื่อประมาณ  
3  ปที่ผานมา  ในรานสักของคุณสมบัติมีชางสักและผูชวยซึ่งเปนเพื่อนกับคุณสมบัติ  ที่ตองการฝก
ประสบการณเปนชางสักอีกหลายคน  ปจจุบันนอกจากมีรานสักที่ตลาดสวนจตุจักรแลว ยังเปน
เจาของรานสักที่ตลาดพัทยาเหนือ  ในจังหวัดชลบุรี  โดยเปดใหบริการในวันจันทร – ศุกร  
เชนเดียวกับคุณชูชาติ

TATTOO BY  YING  เปนรานที่มีพื้นที่ขนาด 5 x 2  เมตร   อยูใกลกับประตูทางออกฝง
ถนนพหลโยธิน มีขนาดใหญกวารานของคุณชูชาติ  เนื่องจากเปนรานที่อยูติดริมกําแพงรั้ว  รานจึงมี
ลักษณะเนนหนักไปทางความกวางมากกวาความลึก  อุปกรณภายในรานมีตูใสเครื่องมือสําหรับ
ทํางานสักทั่ว ๆ ไป     พื้นที่ทําการสักคือพื้นที่ภายในรานเพราะไมมีหองสักโดยเฉพาะ  ลักษณะการ
ทํางานเชนเดียวกับรานของคุณชูชาติ   และบุคคลที่เดินผานไป-มาก็สามารถมองเห็นกรรมวิธีการ
สักไดอยางชัดเจนเชนเดียวกัน

แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบธุรกิจและชางสัก
1.  ลักษณะของราน  ทําเลที่ตั้ง 
2.  วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ
3.  ความหมายที่ตองการสื่อ
4.  กลยุทธและวิธีการสรางแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจการสักรอยศิลปะบนเรือนราง
5.  การกําหนดลวดลาย และความสัมพันธของตลาด (กระแสบริโภคนิยม)
6.  ทัศนคติที่มีตอการสัก และผูมารับการสัก
7.  ความนาเชื่อถือ และ  ศีลธรรมและประเพณีของผูประกอบธุรกิจและชางสัก
8.  จรรยาบรรณของผูประกอบธุรกิจและชางสัก
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3.2   กลุมผูบริโภคการสักรอยศิลปะบนเรือนราง

กลุมบุคคลผูบริโภคที่เปนลูกคาของรานในขอ 2.1    และผูบริโภคการสักรอยศิลปะบน
เรือนรางทั่วไป    จํานวน   30   คน  โดยแบงเปนเพศชาย   15   คน และเพศหญิง   15   คน  โดย
บุคคลที่เปนผูใหขอมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้แบงไดเปน   2   กลุมคือ   กลุมผูบริโภคที่เคยผานการ
สักมาแลวกอนหนา และกลุมผูบริโภคที่มาสักเปนครั้งแรก  ดังนี้

กลุมผูบริโภคที่เคยผานการสักมาแลวกอนหนา

1. ชลชัย   เทศศิริ   (สัมภาษณ,  2  มิถุนายน  2546)

ชลชัย  อายุ  40  ป  จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย  ปจจุบันประกอบอาชีพรับจาง  มี
รายไดตอเดือน  10,000  บาท  สถานภาพ  สมรส  มีบุตร  1   คน

ชลชัยเปนลูกคาของราน TATTOO  BY  TOY เคยสักครั้งแรกเปนรูปกามเทพบริเวณ
ตนแขนดานซาย    ครั้งนี้ตองการสักรูปใหญบริเวณหลัง  และไดเขามาเลือกดูลวดลายภายในราน  
เมื่อไดลายที่ชอบก็ตัดสินใจสัก  เปนรูปมังกร 2 ตัว  โดยใหเหตุผลวารูปมังกรเปนสัญลักษณของ
ลูกผูชาย

2.   ประทานพร     งามเมทินีมาศ  (สัมภาษณ,  5  มิถุนายน  2546)

ประทานพร  อายุ  24  ป   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   ปจจุบันเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน   มีรายไดตอเดือน  13,000 บาท  สถานภาพ โสด   ภูมิลําเนาอยูจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ประทานพรเปนลูกคาของราน TATTOO  BY  TOY   มีความตั้งใจมากอนหนาวาจะสัก
ที่รานบริเวณถนนขาวสาร  การสักครั้งนี้เปนครั้งที่สอง   ครั้งแรกสักเปนลายกราฟฟกบริเวณขอเทา
สําหรับครั้งนี้ก็เปนลวดลายกราฟฟกเชนเดียวกัน  สักบริเวณตนแขนซาย  การเลือกลวดลาย
กราฟฟกนี้ใหเหตุผลวาชอบความพลิ้วไหว  ออนหวาน   และเปนความพอใจสวนตัว
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3.  นฤมล   สมงาม   (สัมภาษณ,  19  มิถุนายน  2546)

นฤมล  อายุ  19  ป       กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 2  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย    มีรายไดตอ
เดือน 15,000 บาท  สถานภาพ โสด  มาเชาหอพักอยูคนเดียวที่ดินแดง  เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย     ภูมิลําเนาอยูจังหวัดราชบุรี

นฤมลเปนลูกคาของราน TATTOO  BY  TUK  การสักครั้งนี้เปนครั้งที่สอง  สักรูป
ผีเสื้อกราฟฟก  บริเวณสะเอวดานหลัง  ไดมาเลือกลวดลายในแคตตาล็อกของรานและตัดสินใจสัก  
โดยใหเหตุผลวาลายนี้สวยดี   สวนการสักครั้งแรกไดสักเปนรูปมังกรกราฟฟกบริเวณหนาทอง
ดานซาย 

4.  จิระ   อัศวรุจน   (สัมภาษณ,  21   มิถุนายน  2546)

จิระ   อายุ  26  ป    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี    ปจจุบันเปนพนักงานบริษัทเอกชน  
มีรายไดตอเดือน  20,000  บาท  สถานภาพ โสด   อาศัยอยูกับครอบครัว

จิระเปนลูกคาของรานสักลายสตูดิโอ  มาสักเปนครั้งที่สอง เปนการสักเพิ่มเติมจากภาพ
เดิมที่เคยสักบริเวณหลัง  เปนรูปคลื่นแตกออกไปสองขางมีรูปปลาคารฟอยูตรงกลาง     คุณจิระ
ออกแบบลวดลายดวยตนเอง  เนื่องจากชอบงานศิลปะ และวาดรูป  การสักทั้งสองครั้งไดให
ความหมายวาเปนแฟชั่นผสมกับความชอบสวนตัว

5.  เทวฤทธิ์   สระแกว   (สัมภาษณ,  4  กรกฎาคม  2546)

เทวฤทธิ์   อายุ  18  ป  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปจจุบันเปน
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน  8,000  บาท  สถานภาพโสด

เทวฤทธิ์เปนลูกคาราน  TATTOO  BY  YING  ในบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร  เคยสัก
ลายรูปกราฟฟก  บริเวณหลังดานขวาเปนครั้งแรก  และครั้งนี้ก็สักเปนรูปกราฟฟกเชนเดียวกันแต
เลือกสักบริเวณหนาอกดานซาย  เพราะเห็นวาเพื่อนไปสักตรงหนาอกมา  สวยดี  จึงมาสักบาง  แต
ไมไดเลือกลายตามเพื่อน
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6.  แนน   (สัมภาษณ,  5  กรกฎาคม  2546)

แนน   อายุ  26  ป    จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปจจุบันเปน
พนักงานบริษัทเอกชน  มีรายไดตอเดือน 17,000  บาท  สถานภาพ โสด  อาศัยอยูกับครอบครัว

แนนเปนลูกคาของราน  TATTOO  BY  YING  เคยมาสักที่รานนี้แลว  2  ครั้งเปนรูป
สุนัขจิ้งจอกบริเวณดานหลัง  และเปนตัวอักษรภาษาจีนแปลวาเหล็ก  ครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 มาสักรูป
เหยี่ยวบริเวณตนแขนซาย  เพราะเปนคนชื่นชอบรอยสักมาก  ไมเพียงแตรอยสักสมัยใหมเทานั้น  
แตยังสักยันตเกายอดและลงนะหนาทองอีกดวย

7.  กอลฟ   (สัมภาษณ,  6  กรกฎาคม  2546)

กอลฟ  อายุ  26  ป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   ปจจุบันเปนพนักงานบริษัทเอกชน    
มีรายไดตอเดือน 10,000  บาท   สถานภาพโสด

กอลฟเปนลูกคาของราน DRAGON ARTS TATTOO รูจักกับคุณชูชาติ (เจาของราน
สัก)  มากอน  แมจะเคยสักจากที่อื่นมาหลายรูป    แตครั้งนี้ตั้งใจสักเปนรูปโอม (สัญลักษณทาง
ความเชื่อของศาสนาฮินดู)  โดยใหเหตุผลในการสักครั้งนี้วาตองการมีลายสักจากฝมือของคุณชูชาติ
บาง

8.  หนิง   (สัมภาษณ,  5  กรกฎาคม  2546)

หนิง   อายุ 32  ป   จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี  ปจจุบันประกอบธุรกิจสวนตัว  มี
รายไดตอเดือน  50,000  บาท  สถานภาพสมรส 

หนิงเปนลูกคาราน  DRAGON  ARTS  STUDIO   เคยสักมาแลวครั้งหนึ่ง  ที่ตนแขนดานขวา  ครั้ง
นี้ไดเตรียมลวดลายมาเอง  แตพอมาเห็นลวดลายมังกรในรานที่ดูสวยกวาจึงเปลี่ยนใจเอารปูที่มีอยูในราน  และให
เหตุผลวามีลูกชายช่ือมังกร ตองการสักเพื่อเอาใจลูกชาย โดยสักบริเวณตนแขนดานซาย  ใหเกิดความสมดุลกับ
แขนทั้งสองขาง

กลุมผูบริโภคที่ทําการสักเปนครั้งแรก
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1.   กรองทอง  ศักดี (สัมภาษณ,  24  พฤษภาคม 2546)

กรองทอง  อายุ  21  ป       จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   ปจจุบันเปน
พนักงานบริษัทอยูในกรุงเทพมหานคร  มีรายไดตอเดือน 8,000 บาท  สถานภาพ โสด  มีพี่นอง 2 
คน ภูมิลําเนาอยูจังหวัดกําแพงเพชร 

กรองทองมารอเพื่อนที่นัดไวในหางสรรพสินคาฟวเจอรพารคบางแค  แตเพื่อน
โทรศัพทมาบอกวามาตามนัดไมได  จึงเดินเลนเพียงคนเดียว  เมื่อเดินผานมาบริเวณราน YMK 
TATTOO  จึงแวะเขามาเพื่อดูลายสัก  และตัดสินใจสักบริเวณไหล  เปนรูปตัวหนังสือภาษาจีนที่
แปลวา โชคดี  ในราคา 200 บาท

2.  ทองสุข   เพิ่มพูล    (สัมภาษณ,  1  มิถุนายน  2546)

ทองสุข  อายุ  33  ป   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  ปจจุบันประกอบธุรกิจ
สวนตัว    มีรายไดตอเดือน 100,000 บาท  สถานภาพ  โสด  ภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานคร

ทองสุขเปนลูกคาของรานสักลายสตูดิโอ  มาเดินสํารวจตลาดเพื่อตองการทําธุรกิจ
เกี่ยวกับการขายกระเปาแฟชั่นใหกับวัยรุนที่ศูนยการคาสยามสแควร  และมองเห็นรานสักลาย
สตูดิโอ  เมื่อตัดสินใจวาจะสักจึงไดเลือกรานนี้      อยากไดรูป  3  รูปมาประกอบเขาดวยกัน คือ  น้ํา   
หยิน-หยาง  และมังกร   จึงไดใหทางรานออกแบบลวดลายให  และสักบริเวณตนแขนดานขวา  โดย
ใหเหตุผลในการเลือกลวดลายวา  น้ําคือสวนที่ทําใหเกิดความเย็น   หยิน-หยางเปนความสมดุลที่
เกิดขึ้น  และมังกรเปนสัตวเราไมสามารถรูไดวามันคิดอะไรอยู  โดยทั้ง 3  อยางประกอบกัน
หมายถึงตัวคุณทองสุขเอง

3.  ทรงยศ     (สัมภาษณ,  5  มิถุนายน  2546)

ทรงยศ   อายุ  32  ป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   ปจจุบันประกอบธุรกิจสวนตัว   มี
รายไดตอเดือน 50,000  บาท  สถานภาพ โสด
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ทรงยศเปนลูกคาของราน  TATTOO  BY  TOY   มีความตั้งใจในการสักครั้งนี้มาก  
เนื่องจากตองการสักเปนลวดลายของพระพุทธรูป   กอนที่จะตัดสินใจที่รานนี้ไดไปเลือกดูลวดลาย
ที่รานอื่นมากอนแลว   แตไมถูกใจ   จนกระทั่งมาพบลวดลายที่ตองการและสักทันที

4.  อัมรินทร    เตชะวัฒนกุล  (สัมภาษณ,  7  มิถุนายน  2546)

อัมรินทร     อายุ  28  ป    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี      ปจจุบันเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน   มีรายไดตอเดือน 20,000  บาท   สถานภาพ โสด

อัมรินทรเปนลูกคาของราน  TATTOO  BY  TOY   การสักในครั้งนี้มีความตั้งใจจะสัก
เปนตัวอักษรที่เปนนามสกุลของตนเอง   คุณอัมรินทรกลาววา เมื่อตั้งใจวาจะสักก็นึกวาจะสักเปน
นามสกุล    เพราะเปนคนรักครอบครัว
5.  พรชัย (สัมภาษณ,  8  มิถุนายน  2546)

พรชัย   อายุ  18  ป  กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีรายไดตอเดือน  
7,000  บาท   สถานภาพ โสด   อาศัยอยูกับครอบครัว

พรชัยเปนลูกคาของราน  TATTOO  BY  TOY  การสักครั้งนี้ไดวาดลวดลายมาเอง  
เปนลายกราฟฟก   สักบริเวณตนแขนซาย  คุณพรชัยไดบอกกับผูวิจัยวา  เมื่อคิดวาจะสักก็ตั้งใจจะ
วาดลวดลายดวยตนเอง    ใชเวลานานในการวาดลวดลายนี้   พอวาดเสร็จก็มาสักทันที

6.  กิติกร   เฉลิมศรี    (สัมภาษณ,  14  มิถุนายน  2546)

กิติกร   อายุ  25  ป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปจจุบันเปนพนักงานบริษัทเอกชน  
มีรายไดตอเดือน  20,000  บาท  สถานภาพ โสด   อาศัยอยูกับครอบครัว

กิติกรเปนลูกคาของรานสักลายสตูดิโอ  ตั้งใจมาสักที่รานนี้โดยตรง เนื่องจากไดเห็น
ลายสักของเพื่อนรวมงาน เมื่อสอบถามทราบวาสักมาจากรานนี้  จึงตั้งใจวาจะสักลวดลายผีเสื้อ  
และไดมาเลือกแบบในแคตตาล็อกของราน  และตกลงสักลายผีเสื้อที่บริเวณตนแขนซาย  โดยให
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เหตุผลวาเปนลายแหงความอิสระ  เสรี  เนื่องจากปจจุบันตองทํางานทุกวัน  ไมคอยไดไปไหน  จึง
ตองการความเปนอิสระมาไวกับตัว

7.  กัณตภณ   จินันทธนพัฒน   (สัมภาษณ,  15  มิถุนายน 2546)

กัณตภณ   อายุ  36  ป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปจจุบันประกอบอาชีพรับจาง      
มีรายไดตอเดือน  30,000  บาท  สถานภาพ โสด   อาศัยอยูกับครอบครัว  ภูมิลําเนาอยูจังหวัด
สมุทรสาคร

กัณตภณเปนลูกคาของรานสักลายสตูดิโอ  ชื่นชอบการสักมานา แตเพิ่งจะตัดสินใจมา
สัก  โดยมีแนวคิดใหทางรานออกแบบลวดลายวาตองการเขียนนามสกุล (แซ)  เปนตัวอักษร
ภาษาจีน และมีรูปมังกร  แลวจึงสักบริเวณหลัง   พรอมกับใหเหตุผลวา  ลายมังกรหมายถึงการบอก
วาเปนคนจีน  รวมทั้งเปนราศีเกิดของตนเอง  

8.   คณิน   สังขสุข  (สัมภาษณ,  15  มิถุนายน  2546)

คณิน  อายุ  25  ป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปจจุบันเปนพนักงานบริษัทเอกชน  มี
รายไดตอเดือน  10,000 บาท  สถานภาพโสด  อาศัยอยูกับครอบครัว  ภูมิลําเนาอยูจังหวัดนนทบุรี

คณินเปนลูกคาของรานสักลายสตูดิโอโดยการแนะนําของคุณกัณตภณ    คุณคณินไดมี
แนวความคิดมาใหทางรานออกแบบเปนรูปมังกร  และน้ํา   โดยใหเหตุผลวา  มังกร  คือสัตวมงคล
ที่มีลักษณะดี  สวนน้ําจะชวยทําใหใจเย็นลง เพราะตนเองเปนคนอารมณรอน

9.  กฤษณพล   พรหมสาขา ณ สกลนคร  (สัมภาษณ,  19  มิถุนายน  2546)

กฤษณพล    อายุ  19  ป       กําลังศึกษาอยูปที่ 2  มหาวิทยาลัยรามคําแหง    มีรายไดตอ
เดือน 9,000 บาท  สถานภาพ โสด   อาศัยอยูกับครอบครัว
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กฤษณพลเปนลูกคาของราน  TATTOO  BY  TUK  ไดออกแบบลวดลายดวยตนเอง  
เปนรูปกราฟฟก  และสักบริเวณตนแขนดานขวา  โดยบอกวาที่ออกแบบลวดลายดวยตนเอง  ก็เพื่อ
แสดงถึงความเปนตัวเองใหมากที่สุด

10.  สุรชัย   หาญชาญพานิช   (สัมภาษณ,  19  มิถุนายน  2546)

สุรชัย   อายุ  26  ป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปจจุบันประกอบธุรกิจสวนตัว      มี
รายไดตอเดือน  100,000  บาท  สถานภาพ โสด   อาศัยอยูกับครอบครัว  

สุรชัยเปนลูกคาของราน  TATTOO  BY  TUK  ในการสักครั้งนี้ไมไดตั้งใจมาสัก
โดยตรง  แตเมื่อเดินผานรานสักก็ไดแวะเขามาดูลาย   เกิดสนใจจึงตัดสินใจสักเปนรูปมังกร
กราฟฟกสีแดง  บริเวณหลังมือ   เพราะชอบรูปมังกร   และคิดวาการสักเปนเรื่องสวนตัว

11.  กัลยา   หลอรัตนกุล  (สัมภาษณ,  27  มิถุนายน  2546)

กัลยา   อายุ  18  ป       กําลังศึกษาอยูปที่ 1  มหาวิทยาลัยสยาม    มีรายไดตอเดือน 3,000 
บาท  สถานภาพ โสด   อาศัยอยูกับครอบครัว

กัลยาเปนลูกคาของราน  TATTOO  BY  TOY  สักเปนรูปผีเสื้อกราฟฟก  สักบริเวณตน
แขนดานขวา  โดยใหเหตุผลในการสักวา   ทําไปตามกระแสแฟชั่น  และเห็นวาเปนเรื่องสวยงาม

12.   ประภาวี   (สัมภาษณ  27,  มิถุนายน  2546)

ประภาวี   อายุ  22  ป  จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปจจุบัน
ประกอบอาชีพคาขายสัตวเลี้ยงอยูในตลาดกลางคืนแหงนี้   มีรายไดตอเดือน   10,000  บาท  
สถานภาพ โสด   เชาหอพักอาศัยอยูกับเพื่อน  ภูมิลําเนาอยูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ประภาวีเปนลูกคาของรานสักบริเวณตลาดกลางคืนใตสะพานพระพุทธยอดฟา    เพราะ
รานสักที่คุณประภาวีใชบริการตั้งอยูตรงขามกับรานของคุณประภาวี  และรูจักกันดี  จึงทําให
ตัดสินใจสักรูปผีเสื้อกราฟฟก  บริเวณตนแขนดานขวา  เพราะชอบการสักอยูแลว
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13.  น้ํา   (สัมภาษณ,  27  มิถุนายน  2546)

น้ํา   อายุ  25  ป  จบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปจจุบันประกอบอาชีพ
คาขายสัตวเลี้ยงอยูในตลาดกลางคืนแหงนี้   มีรายไดตอเดือน   10,000  บาท  สถานภาพ โสด   เชา
หอพักอาศัยอยูกับคุณประภาวีดังกลาวขางตน  ภูมิลําเนาอยูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น้ําเปนลูกคาของรานสักบริเวณตลาดพัทยา  จังหวัดชลบุรี   สักบริเวณขาขวา  เปนรูป
ผีเสื้อ  มีวัตถุประสงคเพื่อปกปดรอยแผลเปน  เพราะไมมั่นใจเมื่อใสกางเกงขาสั้นแลวเห็นรอย
แผลเปนจึงตัดสินใจสักเพื่อจะไดเห็นเปนลวดลายสวย ๆ แทน

14.  เพ็ญนภา   ภาคนนทกุล  (สัมภาษณ,  28  มิถุนายน  2546)

เพ็ญนภา  อายุ  19  ป  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ปจจุบันกําลังรอศึกษา
ตอ  มีรายไดตอเดือน  3,000  บาท  สถานภาพโสด  อาศัยอยูกับครอบครัว

เพ็ญนภาเปนลูกคาของราน  DRAGON  ARTS  STUDIO   ในการสักครั้งนี้ไดเลือกรูป
ปลาโลมา  และสักบริเวณปกไหลดานซาย  เพราะเพื่อน ๆ ในกลุมทุกคนสักเปนรูปปลาโลมีที่เลือก
รานนี้เพราะราคาถูกกวารานอื่น ๆ 

15.   ปยะรัตน   แสนคํา  (สัมภาษณ,  28  มิถุนายน  2546)

ปยะรัตน   อายุ  19  ป  จบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มีรายไดตอเดือน  
3,000  บาท  สถานภาพโสด  อาศัยอยูกับครอบครัว

ปยะรัตนมาเปนเพื่อนคุณเพ็ญนภา  เลือกสักเปนรูปปลาโลมา  บริเวณปกไหลดานซาย
เชนเดียวกันกัน    คุณปยะรัตนบอกวาคนรักเปนผูสักรูปนี้ให  มีเหตุผลวาเปนเพื่อนกลุมเดียวกันกับ
คุณเพ็ญนภา

16.   ตุน   (สัมภาษณ,  28  มิถุนายน  2546)
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ตุน   อายุ  27  ป  จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ปจจุบันเปนแมบาน      มี
รายไดตอเดือน   10,000  บาท  สถานภาพ สมรส   เดินทางมากรุงเทพมหานครครั้งนี้เพราะตองการ
สัก  และทองเที่ยว       ภูมิลําเนาอยูจังหวัดเพชรบูรณ  

ตุนเปนลูกคาของราน DRAGON  ARTS  STUDIO  ตั้งใจมาสักเพื่อปกปดรอยแผลเปน
บริเวณสะเอวดานหลัง   เมื่อตัดสินใจวาจะสักก็เดินทางมาที่ตลาดสวนจตุจักร  ถามหารานสักจาก
แมคาที่ขายของบริเวณที่เดินผาน จึงไดรับคําแนะนําใหมาที่รานแหงนี้  เลือกลายและสักเปนรูป
กราฟฟก บริเวณสะเอวดานหลังตามที่ตองการ

17.  อรรถพล   จงมีรัก  (สัมภาษณ,  29  มิถุนายน 2546)

อรรถพล   อายุ  20  ป       กําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชั้นปที่ 3    มีรายไดตอ
เดือน 15,000 บาท  สถานภาพ โสด   อาศัยอยูกับครอบครัว

อรรถพลเปนลูกคาของรานสักลายสตูดิโอ  นําลวดลายที่ไดมาจากนิตยสาร  ที่ใชเวลา
คนหาจนชื่นชอบอยูนานเกือบ 1 ป    เปนลายกราฟฟก         สักบริเวณหลังดานซายพาดทะแยง
มาถึงดานหนาซาย  และใหความหมายกับลวดลายนี้วาเปนความลงตัวของลวดลายกับตัวเอง

18.   เพ็ญทิชา   ทายสมบัติ   (สัมภาษณ,  4  กรกฎาคม  2546)

เพ็ญทิชา   อายุ  19  ป       กําลังศึกษาอยูปที่ 1  มหาวิทยาลัยรามคําแหง    มีรายไดตอ
เดือน 8,000 บาท  สถานภาพ โสด   เชาหอพักอาศัยอยูกับเพื่อนบริเวณใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยที่
กําลังศึกษาอยู

เพ็ญทิชาเปนลูกคาของราน TATTOO  BY  YING   ไดมาเลือกลวดลายเปนรูปมังกร
กราฟฟกที่มีในราน    สักบริเวณสะเอวดานหลังขวา   ใหเหตุผลวาเห็นเพื่อน ๆ ทําและยังคิดวาเปน
แฟชั่นจึงมาสักตามเพื่อน

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


58

19.  เล็ก   (สัมภาษณ,  6  กรกฎาคม  2546)

เล็ก  อายุ  36  ป    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   ปจจุบันประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน    มีรายไดตอเดือน  17,000  บาท    สถานภาพโสด

เล็กเปนลูกคาของราน  DRAGON ARTS  STUDIO   คุณเล็กเคยรูจักกับคุณชูชาติ 
(เจาของรานสัก) มากอน  ตั้งใจมาสักที่รานนี้โดยเฉพาะ แตไดหาลวดลายมาเองเพราะมั่นใจวา
ลวดลายในแคตตาล็อกของราน  จะไมมีรูปที่ตนตองการ

20.  ปรียาภรณ   (สัมภาษณ,   6  กรกฎาคม  2546)

ปรียาภรณ     อายุ  25  ป    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปจจุบันเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน  มีรายไดตอเดือน  11,000  บาท   สถานภาพ  โสด   ภูมิลําเนาอยูจังหวัดอยุธยา

ปรียาภรณเปนลูกคาของราน  TATTOO  BY  YING   เพราะเปนคนชอบใชเวลาวางใน
วันเสาร หรือ อาทิตย  ที่ตลาดนัดสวนจตุจักร  เมื่อตัดสินใจวาจะสักจึงเลือกรานนี้     โดยไดเลือก
ลวดลายมังกรกราฟฟก   จากแคตตาล็อกที่มีอยูในราน   เพื่อสักบริเวณสะเอวดานหลัง   การสักครั้ง
นี้ใหเหตุผลวาตองการความทันสมัย

21.  คมกฤต    (สัมภาษณ,  12  กรกฎาคม  2546)

คมกฤต   อายุ  26  ป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   ปจจุบันเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน  มีรายไดตอเดือน  15,000  บาท  นอกจากนั้นยังขายสินคาอยูที่ตลาดนัดสวนจตุจักร  
จึงทําใหเลือกรานสักแหงนี้   สถานภาพ โสด   อาศัยอยูกับครอบครัว

คมกฤตเปนลูกคาของราน  TATTOO  BY  YING     เปนคนชอบอานหนังสือแนว
ศาสนาและปรัชญา   นําลวดลายสําหรับการสักในครั้งนี้มาดวยตัวเอง  เปนตัวอักษรภาษาไทยคําวา 
“นักปราชญ”    
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22.  ศิรศักดิ์    (สัมภาษณ,  12  กรกฎาคม  2546)

ศิรศักดิ์   อายุ  20  ป  กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มีรายไดตอเดือน 
9,000  บาท    สถานภาพ โสด   อาศัยอยูกับครอบครัว

ศิรศักดิ์เปนลูกคาของราน   TATTOO   BY   YING    เลือกลวดลายสักในครั้งนี้เปนรูป
วัวกระทิงสองตัว   โดยนําภาพมาจากนิตยสาร  เนื่องจากมีความชอบในลวดลาย  และชื่นชอบศิลปะ
การสัก

แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกผูบริโภค

1.  ขอมูลสวนตัว  ไดแก  อายุ  อาชีพ  การศึกษา
2.  แรงจูงใจในการสัก
3.  วัตถุประสงคของการสัก
4. เหตุผลหรือความรูสึกในการเปดพื้นที่สวนตัวใหกลายเปนพื้นที่สาธารณะ หลังการ
สัก
5.  ทัศนะของตนหลังมีรอยสัก   เมื่อมองเปรียบเทียบกับผูที่ไมมีรอยสัก
6.  การใหความหมายกับรอยสักที่เลือก
7.  ความไววางใจตอชางผูใหบริการ
8.  ทัศนคติของตนบนพื้นที่รอยสักกับศีลธรรมและประเพณีไทย

3.3   ผูที่เกี่ยวของกับการสักรอยศิลปะบนเรือนราง

ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณของการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยทําการสัมภาษณผูรูเรื่องการสักรอย
ศิลปะบนเรือนรางที่ไมใชผูประกอบธุรกิจการสัก และนักวิชาการทางดานสังคมศาสตรหรือดานที่
เกี่ยวของ จํานวน  4  คน  เพื่อทราบถึงการสะทอนวิวัฒนการหรือความเปน Pop Culture ของการสัก
ตลอดจนทัศนคติและมุมมองของคนกลุมนี้ที่มีตอการสักรอยศิลปะบนเรือนราง   ซึ่งผูใหขอมูลใน
กลุมนี้ไดแก  
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ชนิตร    ภูกาญจน     ปจจุบันเปนนักเขียนอิสระ และคอลัมนิสตประจําหนังสือพิมพ
แนวหนา  และเปนวิทยากรพิเศษบรรยายในเรื่องการเขียนใหกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ    คุณชนิตรจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  และปริญญาโทคณะ
ศึกษาศาสตร  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร    คุณชนิตรไดเขียนบทความซึ่ง
อางอิงจากการแปลมาจากหนังสือของตางประเทศ เกี่ยวกับเรื่องราวของรอยสักทั้งในประเทศไทย
และตางประเทศลงในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม   (สัมภาษณ,  1  สิงหาคม 2546)

ประเทิน   มหาขันธ         ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ    เคยดํารงตําแหนงอาจารย
คณะศึกษาศาสตร  วิชาการศึกษา   มหาวิทยาลัยบูรพา    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี    จาก
วิทยาลัยวิทยาการศึกษาบางแสน    ปริญญาโท  จากวิทยาลัยวิทยาการศึกษาประสานมิตร            
และปริญญาเอก  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร   อาจารยเคยทํางานวิจัยเรื่องการ
สักกับการประพฤติเกเรของเยาวชนไทย  และเขียนหนังสือเรื่องศิลปะการสักลาย   ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะติดตอขอสัมภาษณ    โดยไดหมายเลขโทรศัพทของอาจารยจากการสอบถามไปที่ 1133 ซึ่งเปน
การใหบริการสอบถามหมายเลขโทรศัพทของบริษัททศท.คอรปอรเรชั่นจํากัด  (มหาชน)  หลังจาก
ที่ผูวิจัยแนะนําตัว  และแจงความประสงคแลว  จึงไดทราบวาอาจารยพักอาศัยอยูที่จังหวัดชลบุรี  
และไมสะดวกที่จะนัดสัมภาษณ    อาจารยจึงเสนอกับผูวิจัยวาใหสัมภาษณทางโทรศัพทแทน  
(สัมภาษณ, 3  สิงหาคม 2546)

ไชยันต   ไชยพร  อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ปจจุบัน
อาจารยมีผลงานการเขียนหนังสือเปนเรื่องราวเกี่ยวกับกระแส  หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นภายใน
สังคมไทย    ผูวิจัยจึงสัมภาษณอาจารยเพื่อทราบถึงมุมมองเกี่ยวกับการสักรอยศิลปะบนเรือนรางที่
เชื่อมโยงกับสังคมไทยในปจจุบัน  ในทัศนะของนักวิชาการ    การสัมภาษณในครั้งนี้ผูวิจัยไดรับ
คําแนะนําจากดร.วิลาสินี    พิพิธกุล  หนึ่งในกรรมการสอบวิทยานิพนธของผูวิจัย   (สัมภาษณ,       
4  สิงหาคม  2546)

สุลักษณ   ศรีบุรี    อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
อาจารยเคยไดรับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช  เพื่อทํารายงายผลการวิจัย  ลายสักที่พบในภาคกลาง
ของประเทศไทย   ซึ่งผูวิจัยไดรับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับรอยสักในประเทศไทยจากผลการวิจัยฉบับ
นี้พอสมควร   จึงติดตอขอสัมภาษณอาจารยผานเจาหนาที่ของคณะศึกษาศาสตร  โดยไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี    (สัมภาษณ,  4  สิงหาคม  2546)
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แนวคําถามในการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการสักรอยศิลปะบนเรือนราง

1.  มุมมองและทัศนคติที่มีตอธุรกิจ    และผูบริโภคการสักรอยศิลปะบนเรือนรางใน
ปจจุบัน

2.  การสักรอยศิลปะบนเรือนรางที่มีอยูแพรหลายในปจจุบัน สงผลสะทอนตอวิถีชีวิต
ของสังคมไทยยุคบริโภคนิยมในลักษณะใด

4.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดกําหนดชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
2546 รวมเปนระยะเวลา  3  เดือน

5.  การวิเคราะหขอมูล

ในการศึกษาวิจัย “ วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบน
เรือนราง ”  ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาการวิเคราะหจากการรวบรวมขอมูลเรื่องราวเกี่ยวกับการสักรอย
ศิลปะบนเรือนราง  ออกเปน  4  สวน  ตามวัตถุประสงคของการศึกษา  คือ

1.  วิเคราะหเพื่อความเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการสักตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และ
การประกอบธุรกิจการสัก   โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร /  สัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อตองการ
ทราบวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ

2. วิเคราะหผูบริโภคจาก  Coding  Sheet   เพื่อใหทราบถึงแรงจูงใจ   วัตถุประสงค      
การตีความหมาย และความตองการสื่ออัตลักษณของการสักรอยศิลปะบนเรือนราง

3.  วิเคราะหจากการสังเกตและสัมภาษณแบบเจาะลึกผูประกอบธุรกิจ / ชางศิลป     และ
ผูบริโภคในดานทัศนคติ และบรรยากาศในการสื่อสารของทั้งสองฝาย

4. วิเคราะหการเคลื่อนยายจากพื้นที่สวนตัว    ไปสูพื้นที่สาธารณะ      ทั้งในมุมมองของ
ผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค  จาก Coding Sheet
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6.  การนําเสนอขอมูล

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลโดยใชการพรรณา   นําเสนอขอมูลจาก
การวิเคราะหเนื้อหา    โดยเรียบเรียงประเด็นการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย   เพื่อใหเกิด
ความเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และอิทธิพลของสังคมบริโภคนิยมการสักรอยศิลปะบนเรือนราง   
ที่สอดรับกับวัฒนธรรมมวลชนและการนําไปสูการประกอบธุรกิจ    เปนสําคัญ
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บทที่  4

ผลการดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง  “วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบนเรือน
ราง”  เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  Qualitative Research  ดวยวิธีการคนควาจากแหลงขอมูลดาน
เอกสารที่เกี่ยวของ   การสัมภาษณแบบเจาะลึก  (In Depth Interview)   และการสังเกตแบบมีสวน
รวมตาม  กระบวนการและทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของ   เพื่อเก็บ  รวบรวม  และนําขอมูลมาวิเคราะห  
สังเคราะห  สรุปและรายงานผลไดถูกตองตรงตามความเปนจริงที่ปรากฏ     และนําเสนอ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการศึกษาใน    3    ประเด็นหลัก    ไดแก

1. วิวัฒนาการของการสักรอยศิลปะบนเรือนรางที่นําไปสูการประกอบธุรกิจ   และ
วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจการสัก

2.   แรงจูงใจ  และวัตถุประสงคในการสักรอยศิลปะบนเรือนราง  ของผูบริโภค
3.   บรรยากาศในการสื่อสารระหวางการสักของผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค

วัตถุประสงคขอที่ 1    เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการสักรอยศิลปะบนเรือนราง     จนกระทั่งนําไปสู
การประกอบธุรกิจ   และวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจการสักในปจจุบัน

1   วิวัฒนาการของการสักตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2   การประกอบธุรกิจการสัก
3  วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ

1.   วิวัฒนาการของการสักตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

จากตํานานแหงรอยสักในประวัติศาสตรของมวลมนุษยทุกเผาพันธุ ที่อยูบนพื้นผิวโลก
รวมทั้งประเทศไทยซึ่งมีหลักฐานกลาวไวชัดเจนใน หนังสือ บทความ บทวิเคราะห บทสัมภาษณ   
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ตลอดจนขาวจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการสัก   หรือรอยสัก (TATTOO)    ไดเลาขาน
สืบตอกันมาจนเปนที่ปรากฏในสังคมยุคปจจุบัน   ซึ่งถือวา “รอยสักเปนวิญญาณศิลปอยางหนึ่ง
ของมวลมนุษย”

ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนในการศึกษาเรื่องราว
ของการสักรอยศิลปะบนเรือนรางตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญในการ
ทําความเขาใจ   ซึ่งพบวาการสักรอยศิลปะบนเรือนรางมีเรื่องราวอันทรงคุณคาตอการศึกษาและมี
วิวัฒนาการที่ยาวนาน   จนกลายมาเปนธุรกิจที่ใหบริการกับผูบริโภค ดังที่ปรากฏใหเห็นอยาง
แพรหลายในสังคมหลากเชื้อชาติ  ทุกเพศ     ทุกวัย   และทุกชนชั้น  ในปจจุบันนี้   

จากการศึกษาในสวนของการวิเคราะหเอกสาร (Documentary  Research)  สามารถสรุป
เรื่องราวความเปนมา    ความหมาย   กําเนิด    ความเชื่อ    วัตถุประสงค      รูปแบบ     จิตวิทยา
เกี่ยวกับการสัก   ตลอดจนกระบวนการทุกขั้นตอนตามลําดับดังตอไปนี้

   
1.  ความเปนมาของการสักรอยศิลปะบนเรือนราง
2.  ความหมาย
3.  กําเนิดการสักรอยบนผิวหนัง
4.  ความเชื่อและการตีความหมายของการสักรอยบนผิวหนัง
5.  วัตถุประสงคของการสัก
6.  รูปแบบของการสัก
7.  จิตวิทยาเกี่ยวกับการสัก
8.  ครู  อาจารย  และชางสัก
9.  สถานที่สัก
10.  เครื่องมือที่ใชในการสัก
11.  วิธีการสัก     
12.  ขอพึงปฏิบัติภายหลังการสัก
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ความเปนมาของการสักรอยศิลปะบนเรือนราง

การสักรอยศิลปะบนเรือนราง มีสวนเกี่ยวของในการดํารงชีวิตมนุษยตลอดมาตั้งแตครั้ง
อดีต ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนศิลปกรรมของยุคใดหรือสมัยใด  คือความเปนไปของคนในสมัยนั้นที่
มนุษยบันทึกไวดวยวัสดุและวิธีการตาง ๆ ผสมผสานกับความเชื่อและวัฒนธรรม

มนุษยไดชื่อวาเปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกที่มีมันสมองเพื่อการพัฒนาตนเอง   ทั้งนี้
เนื่องจากธรรมชาติคงจะตองการใหชาติพันธุของมนุษยคงทน  ดํารงพันธุตอไปอยางไมมีวันสิ้นสุด  
ดวยเหตุที่มนุษยมีสมองเพื่อการพัฒนานี่เอง          มนุษยจึงมีสมองเพื่อการเรียนรูไดในทุก ๆ  ทาง   
การเรียนรูที่สําคัญอันอาจจะแบงออกไดทั้งหมดในโลกนี้  นาจะอยูในรูปแบบสองประการคือ     ใน
เรื่องของศาสตรและในเรื่องของศิลป  ศาสตรทําใหไดพบกับความแปลกใหมอยางไมสิ้นสุด  ศิลป
สะทอนภาพแหงวิญญาณของมนุษยใหปรากฏอยูในสังคม    ถาจะเปรียบเทียบศาสตรวาเปนรางกาย       
ศิลปก็นาจะเปรียบไดวาเปนวิญญาณ  มนุษยจึงประกอบดวยสิ่งสองสิ่งในความเปนมนุษยคือ 
ศาสตรและศิลป  ในจํานวนศิลปที่ไดชื่อวาเปนการถอดวิญญาณใหปรากฏออกมาสูสังคม  เรื่องของ
รอยสักถือวาเปนวิญญาณศิลปอยางหนึ่งของมวลมนุษย    การสักหรือรอยสัก (TATTOO) มีตํานาน
เลาขานกันมาเปนประวัติศาสตรของทุกเผาพันธุ ไมวาจะอยูในซีกใดของพื้นผิวโลก1  

ในสมัยโบราณมีการสักรูปรอยโดยการวาดสัญลักษณที่แสดงออกใหเห็นถึงการพัฒนา
ของ    เผาพันธุ       เปนการผสมเรื่องราวใหปรากฏออกมาเชื่อมโยงกันระหวาง ธรรมชาติและชีวิต

  อุปกรณที่สําคัญยิ่งในยุคอียิปตโบราณที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการวาดหรือรอยสัก
นั้น     นําเอามาจากออกไซดของเหล็กและสารอื่น   ๆ   ที่มีสีเหลืองออน    สีแดง   และสีสม   อันมี
ปรากฏอยูในดินมากมาย

มนุษยในยุคนั้น  คนควาเอาสารเหลานั้นมาผสมผสานกันเขาเปนน้ําหมึกแลววาด
สัญลักษณที่ตนเองตองการใหปรากฎขึ้นเปนภาพ  จากภาพที่ถูกวาดขึ้นตามผนังถ้ํา  หรือบริเวณที่

                                                          

          1 ชนิตร  ภูกาญจน.  (2539, ธันวาคม).  “ตํานานแหงรอยสัก  ศิลปะบนเรือนรางของมนุษย.” 
ศิลปวัฒนธรรม, 18(2). หนา 168.
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ราบ  หรือกอนหินตาง ๆ มนุษยก็หันมาใชเรือนรางของตัวเองเปนวัสดุที่จะใชบรรจุภาพที่ตองการ
นั้น ๆ ลงไป

เมื่อวิวัฒนาการของการวาดภาพถูกนํามาใชบนเรือนรางของมนุษย  การจารึกที่เคยใช
กันอยูก็แปรเปลี่ยนมาเปนการสัก

การสักจึงกลายเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของมวลมนุษยชาติที่มีอยูทั่วโลก  โดยแตละคน
ตางมีจุดมุงหมายที่แตกตางกันออกไป บางก็กระทําขึ้นเพื่อความเชื่อทางศาสนา บางก็กระทําขึ้นเพื่อ
ความนิยมของสังคม และบางก็กระทําขึ้นเพื่อความเชื่อในสิ่งที่พิสูจนไมไดเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย

สอดคลองกับคําที่กลาววา การสักรูปรอยลงบนผิวหนัง เปนวัฒนธรรมของมนุษยที่มีมา
เปนเวลาชานาน  ทั้งนี้ดวยความมุงหมายที่แตกตางกันไปในแตละสังคม  บางก็กระทําเพื่อพิธีกรรม
ทางศาสนาหรือขนบประเพณี    บางก็กระทําเพื่อความขลัง    ความศักดิ์สิทธิ์    บางก็กระทําตาม
ความนิยมของทองถิ่น   แตไมวาจะกระทําดวยความมุงหมายใดก็ตาม    รูปรอยที่สักยอมตองแฝงไว
ซึ่งความงามในแงทัศนศิลป   เพื่อใหเปนที่ตองตาตองใจของทั้งผูที่ไดพบเห็น   และตัวเจาของรอย
สักเองดวย      การสักรูปรอยลงบนรางกายมนุษยเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ตองใชความชํานาญของนาย
ชางสัก  ประกอบกับความกลาหาญ   อดทนอันยิ่งยวดของผูรับการสัก     รอยสักที่ปรากฏบน
ผิวหนังเปนทัศนศิลปที่มีความงดงามไมแพผลงานศิลปะที่จิตรกรประดิษฐไวบนแผนกระดาษหรือ
ผืนผาใบ แมจะเปนรอยสักที่เปนอักขระ  เลขยันตก็ตาม  แตนายชางสามารถประดิษฐใหเปนรูปรอย
ที่มีความงามในแงศิลปะ  มีความขรึม  ความขลัง   ความศักดิ์สิทธิ์ในแงอาถรรพศาสตร   ซึ่งมีพลัง
อํานาจอันสามารถดลบันดาลใหเกิดความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจแกเจาของรอยสัก ความเคารพ  ยํา
เกรง  เมตตารักใครแกผูที่ไดพบเห็น2   

ไมวาจุดมุงหมายในการสักของมนุษยจะอยูในประเด็นใด      แตสิ่งหนึ่งที่เปนแบบแผน
ของการสักที่จะตองมีอยูในทุกผูทุกคนก็คือ  ศิลปะที่แฝงอยูบนรอยสักเหลานั้น

                                                          
2 ประเทิน  มหาขันธ. (2534). ศิลปะการสักลาย. คํานํา 
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2.  ความหมายของการสัก

คําวา   “สัก”   หรือ   “ลายสัก”   เปนคําที่เรารูจัก   และคุนเคยกันมาเปนเวลาชานาน   ได
มีผูใหคํานิยามหรือความหมายไวมากมาย3

พจนานุกรมไทยฉบับแพรพิทยา  (2526  :  133)  ใหนิยามวา   “การสัก  คือ  การเอาของ
แหลมจุมหมึกแทงตามผิวหนังใหเปนอักขระ ลวดลาย  หรือเครื่องหมายสีตาง ๆ” 

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 788) อธิบายวา  “การสัก คือ การเอา
ของแหลมแทงลงดวยวิธีการหรือเพื่อประโยชนตาง ๆ กัน เชน สักปลาไหล  สักที่นอน  สักหาของ
ในน้ํา  สักผิวหนังใหเปนอักขระหรือลวดลาย  สักรอยช้ําเพื่อรีดเอาเลือดคั่งออก  ทําเครื่องหมายสัก
เพื่อแสดงเปนหลักฐาน  เชน  สักขอมือ  แสดงวาไดขึ้นทะเบียนเปนชายฉกรรจหรือเปนเลกมีสังกัด
กรมกองแลว  สักหนาแสดงวาเปนผูที่ตองโทษปาราชิก  เปนตน”  

หมอบรัดเลย   กลาวไวในอักษรภิธานศรัพท  วา  การสักคือการเอาเหล็กแหลมแทงที่
ขอมือคนเปนตัวอักษร4     เปนตน

หนังสือสารานุกรมไทย (2493 : 4286)  ไดอธิบายความหมายของการสักโดยเนนไปใน
ดานวัตถุประสงคของการสักวา  การสักคือการใชของแหลมจุมหมึกแทงลงบนผิวหนังใหเปน
อักขระหรือลวดลายที่ติดอยูนาน   อาจเปนการสักคาถาอาคมทางไสยศาสตร  หรือสักเพื่อเปน
เครื่องหมายแสดงหลักฐาน    เชน    สักขอมือแสดงวาไดขึ้นทะเบียนเปนชายฉกรรจหรือเปนเลกมี
สังกัดกรมกอง   หรือสักหนาเพื่อเปนการลงโทษหรือประจาน

ในภาษาอังกฤษ   มีเอกสารบงชี้วา   tattoo   เปนคําที่เพี้ยนมาจาก  “ta-tu”   ในภาษาฮิติ  
“ta” แปลวาตี  (to beat)  แตในหนังสือบางเลมวามาจากคําวา “tatau” หมายถึงทําเครื่องหมาย  ทํา
เปนรอย  ทําใหเห็นไดชัด (to mark)5

                                                          
3 สุลักษณ และ ทวีวงษ  ศรีบุร.ี (2530). ลายสักที่พบในภาคกลางของประเทศไทย (รายงานวิจัย).
4 แดนบีช  บรัดเลย.  (2514). อักษรภิธานศรัพท.
5 นิติ  ภวัครพันธุ. (2541). “เผยรางพรางกาย.” รอยสักกับการสรางตัวตน. หนา 185 – 186.
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สําหรับแนวคิดในทางการแพทยไดใหความหมายของการสักหรือ ลายสัก (รอยสัก)   
ไปในทางที่เปนประโยชนตอการศึกษาหารองรอยทางดานนิติเวชศาสตร        หรือการชันสูตรศพ
ผูตายมากกวาในดานอื่น ๆ 

ทองฉัตร  โตษยานนท   และ  ณรงค  สิงหประเสริฐ  ไดใหความหมายของรอยสักวา6      
คือการเอาสีที่ไมละลายฝงลงไปในผิวหนัง      และจะฝงอยูอยางนั้นไปตลอดชีวิตจนกระทั่งตาย
และเนาเปอย  ซึ่งรอยสักอาจจะบอกนิสัยของผูสักไดบาง  เชน  ชาวเรือมักนิยมสักชื่อประเทศที่ผาน
ไป     หรือรูปผูหญิงเปลือย      สวนบุคคลอันธพาลบางกลุมมักนิยมสักเปนรูปนกอินทรี  หรือหนุ
มานที่หนาอก  กลางหลัง  เปนตน  

ถวัลย   อาศนะเสน  ผูเชี่ยวชาญทางดานนิติเวชศาสตร  ไดแสดงทัศนะวา7  รอยสัก คือ
ตําหนิที่เกิดขึ้นในภายหลัง  เปนตําหนิที่ตั้งใจทําใหเกิดขึ้นและปรากฏอยูกับตัว  สวนปญหาที่วาจะมี
วิธีการใดลบรอยสักออกไดหรือไมนั้น  ไดอธิบายวา  รอยสักอาจจะลบไดถาเปนรอยสักเพียง
เล็กนอย  แตเมื่อลบแลวก็จะมีรองรอยแผลเปนปรากฏอยู  สวนรอยสักใหญยอมลบออกไมได   
เพราะสักบนผิวหนังบริเวณกวางและสีซึ่งใชในการสักฝงลึกเขาไปถึงชั้นของหนังแท   ถาลบออก
จะทําใหเปนแผลเปนใหญโตและนาเกลียด       แตก็อาจทําไดโดยกรรมวิธีศัลยกรรมหรือตกแตง
ลอกผิวหนังตรงที่มีรอยสักทิ้งไป  แลวเอาผิวหนังสวนอื่นของรางกายมาปะไวแทน  ก็จะเปนรอย
แผลเปนอยูดี      ฉะนั้นจึงกลาวไดวาการที่จะลบรอยสักแลวไมใหเหลือรองรอยปรากฏอยูเลยยอม
ทําไมได   สวนในการหารองรอยทางดานนิติเวชศาสตรหรือการชันสูตรศพผูตาย    รอยสักเปน
เสมือนเครื่องพิสูจนหลักฐานบุคคลที่ดีอยางหนึ่ง     เพราะในศพผูตายถึงแมวาหนังกําพราชั้นผิวจะ
หลุดออกไปแลวเพราะการเนาเปอยแตรอยสักยังคงมองเห็นอยู   เพราะหมึกไดฝงลงไปอยูในชั้นลึก  
ซึ่งยังสามารถพิสูจนบุคคลผูนั้นได  คือนอกจากจะทําใหรูวาเปนผูใดแลว   ยังบอกถึงนิสัยใจคอของ
บุคคลผูนั้นอีกดวย

                                                          
6 ทองฉัตร  โตษยานนท และ ณรงค  สิงหประเสริฐ.  (2519). นิติเวชศาสตร : การพิสูจนหลักฐาน

เกี่ยวกับบุคคล.
7 ถวัลย  อาศนะเสน.  (2514). นิติเวชศาสตร.
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กิฟฟอรด (C.  Gifford, 1963 : 312)8  นักประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑศึกษาชาว
อเมริกัน  ใหนิยามไววาการสักคือ  การสรางภาพหรือรูปแบบ (Patterns)  ลงบนใบหนาหรือผิวหนัง
ของคน   โดยใชกรรมวิธีที่ทําใหหมึกซึมลงไปใตผิวหนัง   ซึ่งนักมานุษยวิทยาบางคนตั้งขอ
สันนิษฐานวา  เปนกรรมวิธีที่พัฒนามาจากการใชสีทาหนาทาตัวของมนุษยสมัยโบราณ เพื่อตกแตง
ใหแลดูสวยงาม  บงบอกฐานะ     หรือผลทางไสยศาสตร

อูเมโมโตผูเขียนบทความเรื่อง Thai  Charms,  the Art  of  Tattooing ไดกลาวถึงการสัก
วา9  ถาเปนสมัยเมื่อ 80 ปกอน  ชายไทยคนใดมิไดรับการสักใหปรากฏเห็นบนรางกายแลว    ชายผู
นั้นจะไมไดรับความสนใจจากสตรีเพศ    อูเมโมโตเชื่อมั่นวาการสักเปนสิ่งเดียวบนรางกายมนุษยที่
นอกจากจะทําใหสะดุดตาแกผูพบเห็นแลว  ยังเปนหลักฐานยืนยันถึงความกลาหาญของผูชายไทย
อีกดวย

จากแนวคิดเกี่ยวกับรอยสัก  ไมวาจะเปนความหมายที่กลาวถึงการสักของไทย หรือการ
สักในความหมายสากลทั่ว  ๆ  ไป  มีสวนที่สอดคลองกันและสามารถผนวกกันไดวา  เปนกรรมวิธี
อยางหนึ่งที่ใชเครื่องมือปลายแหลมจุมหมึกแลวแทงลงไปบนผิวหนัง เมื่อหมึกซึมลงไปบนผิวหนัง
แลวก็จะปรากฏเปนรูปภาพ หรือลวดลายตามทิศทางที่จุมแทงหรือลากวัตถุปลายแหลมนั้นไป  ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงคของการสักเพื่อตกแตงรางกายใหงดงามหรือเพื่อใหบังเกิดผลทางไสยศาสตร  
และจะเห็นไดวาลายสักทุกชนิดยอมมีความหมายไมอยางใดก็อยางหนึ่ง  ความหมายอาจเปนไป
อยางสากล  คือ  เปนที่เขาใจของคนทั่วไปหรืออาจมีความหมายที่เขาใจเฉพาะตัวผูสักก็ได    รูปรอย
ที่ใชเปนสัญลักษณในการสัก นอกจากจะเปนรูปรอยที่มีความหมายแลวยังจะตองมีความงามในเชิง
สุนทรียภาพ  มีความสงาเปนที่เกรงขามในเชิงจิตวิทยา     ทั้งยังมีความชัดเจนในสัญลักษณนั้น ๆ     
โดยเหตุที่การสักเปนทัศนศิลป   สามารถทําความเขาใจไดดวยการดู    สามารถแสวงหาสุนทรียรส
ไดดวยสายตา  ดังนั้นสัญลักษณที่ใชในการสักจะตองเปนสัญลักษณที่มีสุนทรียภาพ ใหความหมาย
ที่ลึกซึ้งจึงจะเปนสัญลักษณที่มีคุณคาตอสังคมทุกยุคสมัย

                                                          
8 สุลักษณ และ ทวีวงษ  ศรีบุร.ี (2530). ลายสักที่พบในภาคกลางของประเทศไทย (รายงานวิจัย).    หนา 

14.
9 Umemoto, Diane L.  (1980, Septemper – October).  “Thai  Charms,  The  Art  of  Tattooing.”  

Sawaddi.
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จากแนวคิดดังกลาว ความตองการในการสักรอยบนผิวหนังในแตละยุคจึงมี
วัตถุประสงคที่จะจารึกรูปรอย    สัญลักษณ    หรือขอความลงบนผิวหนังของมนุษย    เปนรูปรอยที่
จารึกไวบนผิวหนังใหติดตราคงอยูบนผิวหนังเปนเวลานานหรือตลอดไป      ผูบริโภคจะตอง
ตัดสินใจดวยความรอบคอบใหแนใจวาจะสักเปนรูปรอยอะไร     เพราะหากตองการเปลี่ยนรูปรอย
ใหมในตําแหนงเดิมหลังจากที่สักไปแลว    การลบรอยสักจะกระทําไดดวยความยากลําบาก      การ
สักรูปรอยตาง ๆ ลงบนรางกาย    ผูสักยอมมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันไป     ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
เชื่อ   ทัศนคติ  และคานิยมของแตละบุคคล  เปนสําคัญ   เชน   มีวัตถุประสงคทางดานไสยศาสตร    
เพื่อเปนเครื่องรางของขลัง    รักษาโรคภัยไขเจ็บ      ความมีเสนห      โชคลาภ     วัตถุประสงคทาง
สังคมที่ตองการแสดงสังกัด       ประจานความผิด      แสดงความเปนหมูพวกเดียวกัน          สักตาม
ประเพณีนิยมสักเพื่อความสวยงามของรางกาย         แสดงความเปนเอกลักษณของตนเอง    สัก
ขอความเพื่อเตือนความทรงจํา         เพื่อสรางอํานาจใหแกตนและขมขวัญผูอื่น      เพื่อแสดงความ
เปนผูใหญ   เปนตน

3.  กําเนิดการสักรอยบนผิวหนัง

ศิลปะบนเรือนรางที่เรียกวา   “รอยสัก”    นี้ไมมีหลักฐานใดปรากฏอยางแนชัดวา      
การสักเริ่มตนที่ไหนและเมื่อไร บางคนบอกวาเริ่มในยุคอียิปตโบราณ10     เพราะพบรูปปนดินเผามี
ลายสัก อายุ  2,000 – 4,000 ปกอนคริสตกาล  แตก็มีรายงานวาพบอุปกรณที่คาดวาใชในการสักใน
หลาย ๆ พื้นที่ยุคโบราณของยุโรป ที่คาดวามีอายุ 10,000–38,000 ปกอนคริสตกาลดวย

กิปป  รอนดิเนลลา11     เขียนไววามีการสักในหมูชาวยิวและมุสลิมมาตั้งแตอดีตแลว  
และมีบันทึกชัดเจนวาใน ค.ศ.787 สันตะปาปาฮัดเดรียนที่หนึ่ง ไดประกาศหามชาวคริสเตียนสักบน
ใบหนา เพราะถือเปนการลบหลูพระผูเปนเจา เปนไปไดวาในหมูชาวคริสเตียนก็นิยมสักเชนกัน

การแพรหลายรอยสักของชาวยุโรปเกิดขึ้นเนื่องจากในสมัยศตวรรษที่ 16    ชาวยุโรป   
ออกเดินเรือไปตามสถานที่ตาง   ๆ   และไดพบเขากับชาวตาฮิเตียน   จึงไดเลียนแบบวิธีการสักของ

                                                          
10 อารีรัตน   ชีโรท. (2540,13 ตุลาคม). “ศิลปบนเรือนรางศาสตรโบราณ.”  คมชัดลึก. หนา 10.
11 นิติ  ภวัครพันธุ. (2541). “เผยรางพรางกาย.” รอยสักกับการสรางตัวตน. หนา 186.
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ชาวเกาะตาฮิติมาเผยแพร   ดังจะเห็นไดอยางมากในสมัยกอนวา    รอยสักนั้นมักจะเกิดขึ้นกับ
บรรดาทหารเรือทั่วโลก

อางถึงบันทึกของ  กัปตันเจมส  คุก  เมื่อเขาจอดเรือขึ้นบกที่เกาะตาฮิติในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ.1769   กัปตันเลาวาคนพื้นเมืองทั้งหญิงและชายลวนมีรอยสักบนรางกายทั้งสิ้น    
เปนรอยสักสีดํา  ฝงอยูใตผิวหนังอยางถาวร  บางก็สักเปนรูปคน   นก   หรือสุนัข    แตโดยทั่วไปจะ
สักเปนรูป Z  บางคนสักเปนรูปสี่เหลี่ยม  วงกลม  หรือรูปพระจันทรครึ่งเสี้ยว12  

ในสวนของทวีปเอเชีย13    การสักเปนสวนหนึ่งในวัฒนธรรมพื้นเมืองเชนเดียวกับซีก
โลกตะวันตก  ความเชื่อถือเกี่ยวกับรอยสัก  ผูกเอาไวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีการทางศาสนา   

โดยเฉพาะในประเทศไทยพบวา มีหลักฐานในเรื่องของรอยสักปรากฏอยูมาก      
ดังตอไปนี้  

หลักฐานจากจดหมายเหตุลาลูแบร  เลมที่ 114

มร.เดอ     ลาลูแบร    ชาวฝรั่งเศส    เอกอัครราชฑูตเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี   ในสมัย
สมเด็จ-พระนารายณมหาราช     แหงกรุงศรีอยุธยา    ไดกลาวอางอิงในจดหมายเหตุของทานถึง
ความนิยมในการสักขาลายและสักแขนของขุนนางไทยในสมัยนั้นวาการสักเปนคติความเชื่อของ
เหลาขาราชการ  ทหารและเสนาบดี  อันเปนเครื่องแสดงถึงเกียรติยศของบุคคลผูนั้น  และเพื่อผล
ทางอยูยงคงกระพันชาตรี     ดังขอความที่ยกมา  ดังนี้ 

“สักสีน้ําเงินตามตัว สิ่งซึ่งทําใหเปนคนใหญคนโตนั้นยอมมีสีน้ําเงินมากหรือนอยตาม
เกียรติยศของทาน  และพระมหากษัตริยสยามก็ทรงสักสีน้ําเงินตั้งแตพระบาทจนกระทั่งพระนาภี  
คนอื่นบอกขาพเจาอีกวา   ไมใชสิ่งสําหรับยศศักดิ์อยางใดดอก    สักเพื่อจะไดขลัง    ศักดิ์สิทธิ์อยูยง

                                                          
12 นิติ  ภวัครพันธุ. (2541). “รอยสักกับการสรางตัวตน.” เผยรางพรางกาย. หนา 186.
13 ชนิตร  ภูกาญจน. (2539,ธันวาคม). “ตํานานแหงรอยสักศิลปะบนเรือนรางมนุษย.”  ศิลปวัฒนธรรม. 

หนา 170.
14 จดหมายเหตุลาลูแบร  เลม 1.หนา 118.  อางถึงใน ลายสักที่พบในภาคกลางของประเทศไทย (รายงาน

วิจัย). หนา 27.
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คงกระพันชาตรี      เปนนักเลงเกง     และยังคนอื่นอีกก็พูดจนชักใหขาพเจาเกิดขอกังขาวา    
พระมหากษัตริยสยามจะไดทรงสักสีน้ําเงินนั้นดวยจริงหรือไม     ขาพเจาก็ไมทราบวาความจริงเปน
อยางไร”

“แขนลาย  ในระหวางกําแพงพระราชวังทั้งสองในชั้นแรก และในทิมรักษาองคนั้นมี
กรมทหารไมไดถืออาวุธทั้งนอยตัวประจําอยู  คือพวกแขนลายที่ขาพเจาไดเคยกลาวแลว (ทหาร
รักษาพระองค)  ตัวนายที่บังคับบัญชาอยู  ที่เคยเปนพวกแขนลายมาเองเหมือนกันนั้น  เรียกกันวา       
องครักษ  ตัวนายและทหารเหลานั้นเปนเพชฌฆาตของพระพุทธเจาอยูหัวดวย  อยางนายทหารและ
พลทหารเปรโตเรียน  โคฐอรด  ก็เปนเพชฌฆาตของพระเจาราชาธิราชโรมัน”

จากตัวอยางในขอความจดหมายเหตุทั้ง 2   ฉบับขางตนนั้นทําใหเห็นวา   การสักขาลาย    
และการสักแขน  เปนความนิยมของขาราชการทหารและอาจจะรวมไปถึงระดับเสนาบดีดวย  

หลักฐานจากจิตรกรรมฝาผนัง15

จิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระสิงห      จังหวัดเชียงใหม   ซึ่งสรางขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จ-พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  และจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร  จังหวัด
นาน  ซึ่งสรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช          ภาพจิตรกรรมฝาผนังจะสะทอนชีวิต
ความเปนอยูของคนไทยในสมัยนั้น  ซึ่งในภาพตาง  ๆ  เหลานั้น   ปรากฏภาพผูชายไทยที่ถลกผา
ขึ้นมาจนเห็นขาออน      ทําใหมองเห็นลายสักที่ขาไดอยางชัดเจนเปนจํานวนมากมายหลายภาพ        
แสดงใหเห็นวาการสักขาลายเปนประเพณีนิยมและคติความเชื่อของคนในสังคมสมัยนั้น   วาแสดง
ถึงความทรหดอดทน  และความเปนลูกผูชายอยางแทจริง         ถาผูชายใดไมสักขาลายแลวจะเปนผู
ที่ไมไดรับความนิยมยกยองจากคนทั่วไป    โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเพศตรงขาม     ดังนั้นเพื่อจะอวด
ผูอื่น  จึงตองถลกผาขึ้นมาเพื่ออวดขาลายของตน 

                                                          
15 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2523). หนา 50.  อางถึงใน  ลายสักที่พบในภาคกลางของประเทศไทย

(รายงานวิจัย). หนา 28.
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หลักฐานทางวรรณคดีไทย16

วรรณคดีหลายเรื่อง  เชน  เรื่องขุนชางขุนแผน  เรื่องไกรทอง  รามเกียรติ์   เปนตน   ดัง
ขอความตอนหนึ่งในบทเสภาขุนชางขุนแผน ของสุนทรภู  ที่พรรณนาถึงการสักของแมทัพคน
สําคัญของพระเจาเชียงใหมสองคนคือ    ทาวกรุงกาฬ    กับตรีเพชรกลาวามีลายสักเกือบทั้งตัว    
แลดูวาเปนผูมีวิชาอาคมอยูยงคงกระพันชาตรี  ดังความดังนี้

“กรุงกาฬทัพใหญยกไวกอน กลาวถึงทัพอัสดรตรีเพชรกลา
อันแมทัพคนนี้มีศักดา อยูคงศัตราวิชาดี
แขนขวาสักธงเปนองคนารายณ แขนซายสักชาดเปนราชสีห
แขนขวาหมึกสักพยัคฆี แขนซายสักหมีมีกําลัง
สักอุระรูปพระโมคคัลลา ภควัมปตานั้นสักหลัง
สีขางสักอักขระนะจังงัง ศรีษะฝงพลอยนิลเม็ดจินดา
ฝงเข็มเลมทองไวสองไหล ฝงเพชรเม็ดใหญไวแสกหนา
ฝงกอนเหล็กไหลไวอุรา ขางหลังฝงเทียนควาแกวตาแมว”

         (ขุนชางขุนแผนฉบับหอสมุดแหงชาติ 2506)

และขอความในเสภาขุนชางขุนแผนอีกตอนหนึ่งไดกลาวถึงสมภารวัดปาเลไลกที่กลาว
ประชดประชันพลายแกว  ในขณะที่บวชเปนสามเณรแลวตองการจะสึกออกมา  เพื่อมีภรรยาตาม
วิสัยของผูชายที่แตกเนื้อหนุม  ความวา

“ฆราวาสนี้ชาติมันชั่วนัก จะสึกไปใหเขาสักมึงหรือหวา
ขอมือดําแลวระกําทุกเวลา ไพรกับนาแบกกันจนบรรลัย”

         (ขุนชางขุนแผนฉบับหอสมุดแหงชาติ 2506)

นอกจากนี้ในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์   ซึ่งประพันธขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร     มี
การกลาวถึงการสักอีกชนิดหนึ่งคือ “สักหนาผาก” วาเปนวิธีการประจานผูที่มีโทษฉกรรจ  โดยได

                                                          
16 ขุนชางขุนแผน  ฉบับหอสมุดแหงชาต.ิ (2506).  อางถึงใน  ลายสักที่พบในภาคกลางของประเทศไทย

(รายงานวิจัย). หนา 29.
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กลาวถึงทศกัณฐวาเปนผูที่ใหยักษสุกระสารไปสอดแนมในกองทัพพระราม  สุกระสานไดปลอมตัว
เปนพลลิงของพระรามและถูกจับได  พระรามจึงสั่งใหสักหนาแลวใหปลอยตัวกลับไปหาทศกัณฐผู
เปนเจานาย  ความดังนี้

“สุกระสานเปนพวกปจจามิตร คิดการผูเกี่ยวปลอมมา
ฆาเสียก็ไมเปนเกียรติยศ ควรงดชีวิตยักษา
แตใหเฆี่ยนตระเวนอสุรา สักหนาแลวปลอยไปใหนายมัน

(ซึ่งฝายพวกลิงฝายราชมัลของพระรามก็ลากเอาตัวไปจัดการ)
ปกหลักแลวใสคาเขา ผูกเอวผูกเทายักษา

บีบขมับบีบมือเปนโกลา ลงอาญาเฆี่ยนตีไมปราณี
แลวสักเปนรูปตีนกาลง ที่ตรงหนาผากยักษี”

(อางใน  ยุธิษเฐียร 2503 : 73)

จะเห็นไดวารอยสักที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น  สวนใหญจะแฝงมาทางดานของความ
เชื่อทางไสยศาสตรที่ผูสักมีความเชื่อวาหากใครสักรูปรอยอันเปนคัมภีรแหงไสยศาสตรแลว   จะทํา
ใหผูนั้นมีความคงกระพันชาตรี  คงทนในศาสตราวุธ  ยิงฟนไมเขาหรือมีอยูหลายลักษณะที่ผูสักมี
ความเชื่อวา  รอยสักสามารถสรางความสนใจใหเกิดขึ้นกับผูสัก     เปนตนวาเปนมนตรามหานิยม      
ผูสักรูปรอยทางดานนี้จะมีคนรัก ซึ่งการสืบทอดวัฒนธรรมการสักในทวีปเอเชียนี้จะปรากฏใหเห็น
อยางมากมายในประเทศตาง ๆ  เชน  ขอมโบราณ   พมา   จีน    ลาว   มอญ 

รัฐฉานในประเทศพมา17  ยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาล
ที่ 5  มีปรากฏหลักฐานวา   คนไทยเรียกชนชาติในรัฐฉานนี้วา ลาวพุงดํา   ทั้งนี้เพราะพวกที่อาศัยอยู
ในรัฐฉานจะนิยมสักลายไวที่บริเวณทองเต็มพรืดไปหมดจนมองเห็นเปนสีดํา การสักที่เปน
รอยดําทั้งตัวนี้  ตนกําเนิดนาจะมาจากคนไทยในแควนสิบสองปนนา  ที่เรียกกันวาไทยใหญ  ซึ่งคน
ไทยเหลานั้นจะนิยมรอยสักที่เปนรอยสีดําทั้งตัว  โดยมีความเชื่อผูกพันตอเรื่องของไสยศาสตร

                                                          
17 ชนิตร  ภูกาญจน. (2539,ธันวาคม). “ตํานานแหงรอยสักศิลปะบนเรือนรางมนุษย.”  ศิลปวัฒนธรรม.

หนา 170.
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พวกไทยพวน   ซึ่งเปนชนชาติที่อพยพมาจากนครเวียงจันท   ในสมัยรัชกาลที่ 1  แหง
กรุงรัตน-โกสินทรก็เปนผูที่นิยมรอยสักเอาไวตามตัวเชนเดียวกัน  แตรอยสักของชนชาติไทยพวนนี้
จะเปนรูปของสัตวเปนสวนใหญ   เชน    รูปนก  และสัตวสี่เทาชนิดหนึ่งเรียกวามอม และมาม  เปน
ตน

สําหรับในประเทศญี่ปุน  ประวัติความเปนมาของรอยสักมีมากวา 500 ปกอนคริสตกาล  
นักวิชาการของญี่ปุนเชื่อวา  การสักเริ่มขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 3   กอนคริสตกาล    มีหลักฐานปรากฏ
คือ ในรูปปนที่เรียกกันวา  ฮานิวา  เปนรูปปนดินเหนียวปรากฏมีรูปรอยสักอยูบนใบหนา    ซึ่งขุด
พบไดจากหลุมฝงศพโบราณ        การสักในประเทศญี่ปุนมีความเชื่อกันในเรื่องเกี่ยวกับพิธีการทาง
ศาสนาและไสยศาสตร    เชนเดียวกับชนชาติไทย       

ในประเทศจีน18  ยอนหลังไปสมัยราชวงศซง (ประมาณ ค.ศ.960 – 1279) มีตํานานเลา
วา แมของนายเยอเฟย  หนุมวีรบุรุษเลือดรักชาติ  ใชเข็มเย็บผากับหมึกดํา   สลักคําวา “จงรักภักดี
อยางไมเปลี่ยนแปลงอุทิศตนเพื่อชาติ”  ไวบนแผนหลังของลูกชาย เพื่อใหจําใสใจวา มีหนาที่
ปกปองประเทศจากผูรุกราน      และมีหนังสือหลายเลมระบุดวยวา      ในสมัยราชวงศถัง (ค.ศ.618-
907)     คนจีนใชการสักเปนวิธีเสริมสวยรางกาย

4.  ความเชื่อและการตีความหมายของการสักรอยบนผิวหนัง

มนุษยมีความเชื่อวารูปรางเปนเพียงที่อยูอาศัยของวิญญาณเทานั้น19  เมื่อวันหนึ่งที่
รูปรางเสื่อมทรุด  และเนาสลายลงไป    วิญญาณก็จะโผผินออกจากรางเกาเขาไปสูรางใหม   พวก
เขาเหลานี้มีความเชื่อวา  วิญญาณเปนอมตะ   เปนสิ่งจีรังยั่งยืน   ไมมีวันเสื่อมสลาย  หลายพวก
หลายเผาจึงมักจะมีประเพณีเก็บรางไวเพื่อวิญญาณ  อยางชาวอียิปต     เปนตน   ที่ถึงกับพยายามจะ
เก็บซากของตัวตนเองไวในสภาพของมัมมี่         เพื่อวาวันหนึ่งขางหนาวิญญาณจะไดกลับมาอาศัย
รางนี้อีกครั้ง
                                                          

18 อารีรัตน   ชีโรท. (2540,13 ตุลาคม). “ศิลปบนเรือนรางศาสตรโบราณ.”  คมชัดลึก. หนา 10.
19  ชนิตร  ภูกาญจน. (2540, มกราคม). “ความหมายของรอยสัก ศรัทธาแหงวิญญาณและศิลปะ.”  

ศิลปวัฒนธรรม. หนา 165.

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


77

รอยสักจึงกลายเปนสัญลักษณอยางหนึ่งในความเชื่อของมนุษย ที่บันทึกเครื่องหมาย
เอาไวในรางกายเพื่อเปนหลักฐานวาครั้งหนึ่งวิญญาณของเขาผูนั้นเคยไดอาศัยอยูในรางนี้    อียิปต
โบราณเชื่อมั่นวา เมื่อวิญญาณออกไปจากรางแลว อีกวันหนึ่งขางหนา   ดวงวิญญาณจะกลับมาอีก
ครั้ง   ชาวอียิปตโบราณเคยใชสัญลักษณของแมลงปกแข็งชนิดหนึ่งเปนเครื่องหมายของการสัก       
เพื่อรอคอยใหวิญญาณที่จากไปไดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง   สัญลักษณของแมลงดังกลาวเปนที่ยกยอง
ในหมูของชาวอียิปตโบราณวามันคือความคงทนถาวรที่จะมีชีวิตเปนนิรันดร   รอยสักของอียิปต
โบราณประเภทนี้   เปนความเชื่อของคิเฟอร    ฟารโรองคหนึ่งแหงอาณาจักรอียิปตโบราณ     
นอกจากความเชื่อแหงวิญญาณที่จะกลับมาสิงสถิตในรางกายใหมของชาวอียิปตแลว        ความเชื่อ
เกี่ยวกับรอยสักของมนุษยในแตละซีกโลกตางก็มีความหมายที่แตกตางกันออกไปตามวัฒนธรรม
และประเพณี

ชนเผาเมารีในประเทศนิวซีแลนด มีความเชื่อในการสักรอยวา นั่นหมายถึงความเปน
ผูใหญของเด็กในเผา    พวกเขาเหลานั้นจัดตั้งเปนประเพณีนิยมกันวา   เยาวชนที่จะโตขึ้นเปนผูใหญ
สามารถมีครอบครัวเพื่อแพรพันธุได  คนเหลานั้นจะตองผานการสักมากอน      ซึ่งความเชื่อ
ดังกลาวนี้นาจะมีสวนไดรับการสนับสนุนจากนักจิตวิทยา  เปนการบงบอกใหเห็นถึงสภาวะที่กลาว
วา  เขามีความอดทนแลว  ทั้งนี้เนื่องจากการสักเปนการใชความอดทนตอสูกับความเจ็บปวดเพื่อให
ไดมาในภาพและสัญลักษณที่ตนเองตองการ

ชนเผา   Ainus   ของญี่ปุน  ใชวิธีการสักที่แสดงออกดวยภาพอันเขมแข็งจากสัญลักษณ
ของรูปสัตวตาง ๆ ที่เปนความเชื่อถือของเขา   อยางเชน    รูปปลา    รูปมังกร    รูปสิงโต    รูปเสือ  
สัตวเหลานี้คือสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงความมีอํานาจ   มีความวองไว   กลาหาญ  เพราะฉะนั้น
รอยสักของคนเผานี้จึงเพื่อแสดงใหเห็นวาเขาคือผูใหญที่พรอมจะตอสูโลกไดแลว

ในเกาะ PELAN มีความเชื่อกันวา  สตรีทุกคนสามารถจะเรียกรองความสนใจตอสามี
ไดดวยการสักรอยสักเอาไวที่อวัยวะเพศ  ทั้งนี้เพราะพวกเธอเหลานั้นถูกครอบดวยประเพณีที่กลาว
เอาไวแตโบราณวา     รอยสักที่ถูกสักเอาไวที่อวัยวะเพศนั้นจะทําใหผูชายเกิดความหลงใหล    
เพราะถือไดวาเปนเสนหอยางหนึ่งของสตรี
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ความเชื่อของสตรีที่เกาะแหงนี้ถูกสืบทอดและโออวดกันอยางจริงจังถึงขนาดวา      หาก
มีผูชายคนใดที่ตองการจะดูรอยสักของบรรดาเธอเหลานั้น  เธอจะยกกระโปรงที่ทําดวยไมสั้น ๆ ที่
เรียกกันวา  กีริน  ใหดูในทันที  อันเปนการแสดงวา  เธอเปนผูหญิงที่มีเสนหคนหนึ่งเหมือนกัน

ผูหญิงในเกาะโซโลมอนจะไมมีโอกาสแตงงาน  หากบนรางกายของเธอปราศจากรอย
สักชนิดใดชนิดหนึ่ง  เชนเดียวกับผูหญิงของชาวเอสกิโมที่เชื่อวา  ผูหญิงที่มีรอยสักแลวเทานั้นจึง
จะแตงงานมีครอบครัวได  แตสําหรับในประเทศอิรัก  ใชรอยสักเปนการยืนยันใหเห็นถึงความ
อดทนของสตรีวา เธอมีความอดทนอยางเยี่ยมยอดจึงกลาสักรูปรอยเอาไวบนรางกาย ซึ่งรอยสักของ
ชาวอิรักนั้นจะเปนรอยสักที่เปดเผยอยางเดนชัดใหไดเห็นกัน

สําหรับในประเทศไทย  ความหมายของรอยสักดูจะถูกแบงเอาไวหลายอยางแทบจะ
เรียกวาครอบคลุมตอสภาพความเปนอยูไดทั้งหมด    เปนตนวา     เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ตอ
อิทธิปาฏิหาริย  เพื่อความมีเสนห     เพื่อความมีสิริมงคล     และเพื่อใหเกิดความเกรงขาม   เปนตน

รอยสักของชนชาติไทยจึงเปนรอยสักสําหรับความเชื่อในหลายรูปแบบ   อาทิ     สักรูป
เสือเผน   สักรูปหนุมาน   เพื่อใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ของรางกาย  ยิงฟนไมเขา  หรือสักรูปนะ
ขุนแผน นะหนาทอง     เพื่อใหคนหลงใหล    เหลานี้เปนตน20

จะเห็นไดวาลายสักทุกชนิดยอมมีความหมายไมอยางใดก็อยางหนึ่ง  ความหมายอาจ
เปนไปอยางสากล คือ เปนที่เขาใจของคนทั่วไป  หรืออาจมีความหมายที่เขาใจเฉพาะตัวผูสักก็ได  
รูปรอยที่ใชเปนสัญลักษณในการสัก    นอกจากจะเปนรูปรอยที่มีความหมายแลว    ยังจะตองมี
ความงามในเชิงสุนทรียภาพ  มีความสงาเปนที่เกรงขามในเชิงจิตวิทยา  ทั้งยังตองมีความชัดเจนใน
สัญลักษณนั้น ๆ ดวย  โดยเหตุที่การสักเปนทัศนศิลป  สามารถทําความเขาใจไดดวยการดู  สามารถ
แสวงหาสุนทรียรสไดโดยสายตา     ดังนั้น   สัญลักษณที่ใชในการสักจึงตองเปนสัญลักษณที่มี
สุนทรียภาพ   และมีความหมายที่ลึกซึ้งอีกดวย  จึงจะเปนสัญลักษณที่มีคุณคา

                                                          
20 ชนิตร  ภูกาญจน. (2540, มกราคม). “ความหมายของรอยสัก ศรัทธาแหงวิญญาณและศิลปะ.”  

ศิลปวัฒนธรรม. หนา 166.
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สําหรับลายสักที่มีความมุงหมาย เพื่อความขลัง ความอยูยงคงกระพันนั้น แมวาจะมิได
มุงที่ความสวยงามเปนสําคัญ    แตเนนที่ความขลัง     ความขรึม   ความศักดิ์สิทธิ์  ก็ตาม       ในเรื่อง
ของความงามของสัญลักษณที่ใชก็ยังตองคํานึงถึงเหมือนกัน ที่เปนเชนนี้เพราะเหตุวา  ลวดลายที่สัก
เปนทัศนศิลป  เปนสิ่งที่ดูดวยตา  หากไมมีความงามก็จะดูไมมีคุณคา  ดังนั้น  บรรดาอาจารยผู
ชํานาญในการสักจึงไดประดิษฐลายสักขึ้นทั้งใหงดงามและมีคุณคาในดานความศักดิ์สิทธิ์ เชน เอา
คาถาตาง ๆ ที่เขียนดวยอักษรขอมมาผูกเปนลวดลายตาง  ๆ  เอาคาถาตาง  ๆ ไปประกอบเขากับรูป
เทพเจา หรือรูปพระพุทธเจา  หรือเอาคาถาตาง ๆ ไปประดิษฐเปนรูปสัตวที่เปนมงคลในพระศาสนา  
ไดแก  ราชสีห  โค   เปนตน  จะเห็นไดวา ในการสักนั้นไมวาจะเปนการสักเพื่อความงาม หรือสัก
เพื่อความขลังก็ตาม  จะตองคํานึงถึงเรื่องความหมายและความงามของสัญลักษณควบคูกันไปดวย
เสมอ

โดยปกติในการสักผูสักจะเลือกสัญลักษณที่แสดงถึง คุณลักษณะ ที่เปนของตนเอง  
หรือ        คุณลักษณะที่ตนเองตองการ   เชน    ความกลาหาญ    ความสงางาม    ความอดทน   ความ
ปกปอง  ความเมตตามหานิยม    ความแคลวคลาด    ความจงรักภักดี  ความมั่นคง เปนตน      
สัญลักษณที่ใชแสดงคุณลักษณะเชนที่แสดงตัวอยางมานี้  แตกตางกันไปตามวัฒนธรรมของแตละ
ทองถิ่น    สัญลักษณในการสักที่ทางตะวันตกนิยมกันมากไดแก นกอินทรี ซึ่งเปนนกที่เปน
สัญลักษณของความกลาหาญ  ความสงางาม     ความมั่นคง     และประสาทที่วองไว     ตื่นตัวอยู
เสมอ    สัญลักษณอีกอยางหนึ่งที่ทางตะวันตกนิยมกันมากไดแก สัญลักษณรูปหัวใจ ซึ่งเปน
สัญลักษณของความจงรักภักดี  ความซื่อสัตย  ความมีจิตใจกวางขวาง   ความเปนผูเปดใจ    ไมมีลับ
ลมคมใน21

ในประเทศไทย  การสักสวนใหญมิไดมุงที่ความสวยงาม  แตจะเนนในเรื่องของความ
ขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์ของสัญลักษณที่ใชเปนสําคัญ  ดังนั้น  สัญลักษณที่ใชจึงเปนพวกอักขระ  คาถา  
ยันต  ซึ่งมีความหมายในเรื่องของความขลัง    ความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัวเองอยูแลว    สวนในดานของ
ความงามนั้นมิไดมุงเปนประเด็นสําคัญ  ในระยะหลังนี้  เมื่อมีความนิยมการสักแบบตะวันตกและ
ญี่ปุนขึ้นจึงหันมานิยมใชการสัก  เชน  รูปมังกร  นกอินทรี  ปลา  นก  เปนตน

                                                          
21 ประเทิน  มหาขันธ. (2534). ศิลปะการสักลาย. หนา 37.
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ความนิยมเกี่ยวกับการสักทั้งในตะวันตกและตะวันออก  จะไมเนนในเรื่องราวที่
แสดงออกในรูปรอยที่สัก  แตจะเนนในเรื่องของความงามเปนสําคัญ  อยางไรก็ตาม  การออกแบบ
ลวดลายตาง ๆ และสีสันในการสักเพื่อความงามของการสักนั้น     ก็มีขอจํากัดอยูเปนอันมาก   ผิด
กับการวาดภาพบนกระดาษหรือบนฝาผนัง  ดังนั้น  การออกแบบลวดลายหรือสัญลักษณในการสัก
จึงมีความจํากัดมาก  ทางตะวันตก  รูปที่ใชสวนใหญ  ไดแก  นกอินทรี  หัวใจ  ดอกกุหลาบ  
สมอเรือ  เรือใบ  ประเทศไทย  รูปรอยที่สักสวนใหญ  ไดแก อักขระ  คาถา  ยันต  และรูปศักดิ์สิทธิ์
อื่น ๆ   ประเทศญี่ปุน  การสักแบบดั้งเดิมจะมีเพียง  ดอกไม  สัตว  รูปทางศาสนา     สิ่งที่เปน
ตัวแทนของวีรชน  และรูปจากนิทานพื้นบานเทานั้น  บรรดารูปตาง ๆ ที่นํามาใชในการสักเหลานี้  
เปนสัญลักษณที่ใชแทนคุณลักษณะตาง ๆ 

ในยุคหนึ่งเมื่อจอมพลสฤษดิ์    ธนะรัชต  เปนนายกรัฐมนตรี  ไดมีการประกาศไมรับ
บุคคลที่มีรอยสักเขาทําราชการ  จึงทําใหเกิดความเชื่อขึ้นวา  การสักนั้น  มีความหมายปรากฏ
ออกมาทั้งในดานของความดี และความไมดี   การสักที่เปนความดีคือ การสักเพื่อศิลปที่แสดงออก
เพื่อวิญญาณแหงความตองการของตน    สวนการสักที่เปนความไมดีคือ  การสักเพื่อประจานวาคน
ผูนั้นเปนคนชั่ว       

เพราะเหตุนี้เองที่สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบันพบวาการสักถูกแบงแยกความศรัทธาออกมา
ในสองรูปแบบคือ แบบหนึ่งเปนความตองการของคนในสังคมวาเปนศิลปะ แตอีกพวกหนึ่งรังเกียจ
วาการสักเปนการประจานความชั่วรายของตนเอง    และบรรดาพวกที่นิยมการสักเปนศิลปะได
พัฒนาการสักที่เคยมีแตสีดําใหปรากฏออกมาเปนสีตาง ๆ หลากหลายเพื่อความสวยงาม     ซึ่งการ
สักประเภทนี้   ยังคงมีการนิยมกันอยูในกลุมคนกลุมหนึ่งที่สรางวิญญาณทางศิลปในรอยสักใน
หลายรูปแบบ22   

จากความเชื่อแตอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  ความหมายของรอยสักเริ่มแปรเปลี่ยนไปสู
ความเปนศิลปะมากขึ้น   รอยสักที่เคยเดินตามประเพณีนิยม   เริ่มกลายเปนความเฉพาะตัวมากขึ้น   

                                                          
22 ชนิตร  ภูกาญจน. (2539,ธันวาคม). “ตํานานแหงรอยสักศิลปะบนเรือนรางมนุษย.”  ศิลปวัฒนธรรม. 

หนา 171.
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รอยสักแตละชนิดตางมีความหมายเพื่อความตองการของตัวเอง    หลายคนสรางจินตภาพของ
ตัวเองเอาไวในหัวใจ    แลวก็ใหศิลปนสรางภาพเหลานั้นใหปรากฏออกมาอยูในเรือนรางของ
ตนเอง    เพราะมีความชื่นชอบวาภาพเหลานี้จะอยูติดกับตัวของตัวเองไปตลอดชีวิต

การเลนสีและเลนความหมายของรอยสักในคนปจจุบันจึงกลายเปนภาพที่หลายคน
พยายามจะสรางสรรคขึ้นมาใหเปนตัวของตัวเองมากที่สุด  แมวาจะมีอยูบางเหมือนกันที่ยังคงยึดเอา
ความเชื่อของตนไม     ดอกไม    รูปสัตว     และสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณมาเขียนเอาไวตามรางกาย        
แตสวนใหญแลวรอยสักที่เรียกกันวาเปนรอยสักยุคใหม        ภาพของรอยสักเหลานั้นจะเกิดขึ้นเปน
เอกกัตตะบุคคลของผูเปนเจาของรอยสักเอง  มีอยูไมนอยที่เชื่อมโยงเอาชีวิตความเปนอยูในสังคม
ปจจุบันเขาเปนรูปรอยของการสัก   เปนตนวาสักรอยเอาไวเต็มตัวอันเปรียบเสมือนเครื่องนุงหมที่
ใชกันอยูในปจจุบัน

ลีลาของรอยสักก็แปลกใหมขึ้น  มีการใชกราฟฟกสมัยใหมเขามาเปนตัวคํานวณ  
อยางเชน  การจะสักรูปมังกรติดตัวไวสักหนึ่งรูป  แตเดิมเคยสักเอาไวตามโคนขา  หรือพันรอบตัว  
แตปจจุบันมังกรที่ผงาดตัว     อยางสงางามกลายเปนรอยสักที่เชื่อมตัวเองอยูบนทอนแขนที่ล่ําสัน   
ของผูเปนเจาของรอยสัก  และไดมีการใชเสนสายของกราฟฟกมาประกอบ  คือในสวนของขอศอก
ซึ่งเปนรอยพับของแขนนั้นจะถูกสักใหเปนปากของมังกร      ซึ่งทุกครั้งที่พับขอศอก   หรือยกแขน
ขึ้นลงจะพบวา    มังกรตัวนี้อาปากและหุบปากได

รอยสักในปจจุบัน  จากความเชื่อถือและศรัทธาจึงถูกดัดแปลงใหเปนงานของศิลปะ
มากขึ้น  ตําแหนงของรอยสักในรางกายไดรับการพินิจพิจารณาอยางจริงจังวา   อะไรควรจะอยู
ตรงไหน  และตรงไหนจะดีที่สุด  มีรูปลักษณใหมลาสุดที่ทําทาทางวาจะไดรับความนิยมไมนอยใน
หมูของนักสักยุคโลกาภิวัตน ก็คือ การสักอาภรณเครื่องประดับลงบนรางกายโดยไมจําเปนตองใช
อาภรณของจริง  อยางเปนตนวา  สักกําไลเอาไวที่ขอมือ  สักสรอยคอเอาไวรอบคอ  สักแหวนเอาไว
ที่ขอนิ้ว   เปนตน

การสักคงจะยังไมหมดความนิยมลงในปจจุบันนี้      เพราะศิลปนที่เปนนักสักจะ
พยายามหาแนวทางใหม ๆ เอามาลอใจลูกคาอยูเสมอ ๆ ไมวาจะเปนในเรื่องของสีสัน  ในเรื่องของ
ความปลอดภัย   ในเรื่องของความเจ็บปวด  และในเรื่องของภาพลักษณที่อาจจะสอวาการสักคือ
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ตําหนิของคนที่มีอดีตที่ไมดี  ศิลปะของรอยสักยังคงเคลื่อนไหวตอไป  และคงจะตอไปอีกนาน
ตราบเทาที่มนุษยยังมีศิลปะอยูในวิญญาณ23

5.  วัตถุประสงคของการสัก

การสักเปนการจารึกรูปรอย  สัญลักษณ  หรือขอความลงบนผิวหนังของมนุษย  เปนรูป
รอยที่จารึกไวบนผิวหนังใหติดตราคงอยูบนผิวหนังเปนเวลานานหรือตลอดไป         ผูบริโภค
จะตองตัดสินใจดวยความรอบคอบใหแนใจวาจะสักเปนรูปรอยอะไร     เพราะหากตองการเปลี่ยน
รูปรอยใหมในตําแหนงเดิมหลังจากที่สักไปแลว   การลบรอยสักจะกระทําไดดวยความยากลําบาก    
การสักรูปรอยตาง ๆ ลงบนรางกาย  ผูสักยอมมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันไป    ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
เชื่อ  ทัศนคติและคานิยมของแตละบุคคลเปนสําคัญ    จากการศึกษาสามารถแบงวัตถุประสงคของ
การสักรอยบนผิวหนัง  ไดดังตอไปนี้24

5.1  วัตถุประสงคทางดานไสยศาสตร  เพื่อ
       5.1.1  เปนเครื่องรางของขลัง
       5.1.2  รักษาโรคภัยไขเจ็บ
       5.1.3  ความมีเสนห
       5.1.4  โชคลาภ
5.2  วัตถุประสงคทางสังคม
        5.1.1  แสดงหมูกองที่ไพรสังกัด
        5.1.2  ประจานความผิด
        5.1.3  แสดงความเปนหมูพวกเดียวกัน
5.3  สักตามประเพณีนิยม
5.4  สักเพื่อความสวยงามของรางกาย
5.5  แสดงความเปนเอกลักษณของตนเอง

                                                          
23 ชนิตร  ภูกาญจน. (2540, มกราคม). “ความหมายของรอยสัก ศรัทธาแหงวิญญาณและศิลปะ.”  

ศิลปวัฒนธรรม. หนา 166.
24 สุลักษณ  ศรีบุรี และ ทวีวงศ  ศรีบุรี (2530, มิถุนายน). ลายสักที่พบในภาคกลางของประเทศไทย. 

(รายงานวิจัย). หนา 17.
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5.6  สักขอความเพื่อเตือนความทรงจํา
5.7  เพื่อสรางอํานาจใหแกตนและขมขวัญผูอื่น
5.8  เพื่อแสดงความเปนผูใหญ

วัตถุประสงคของการสักรอยบนผิวหนังดังกลาวมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้

5.1  วัตถุประสงคทางดานไสยศาสตร

การสักรูปรอยลวดลายตาง   ๆ    พรอมดวยตัวอักขระ      และลงคาถาอาคมใหเกิดความ
ขลังมี พลานุภาพ      เปนการสักเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์    ปาฏิหาริย    ที่เหนือความเปนมนุษยปุถุชน  
เปนวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร   ในดานตอไปนี้

             5.1.1   เพื่อเปนเครื่องรางของขลัง  เนื่องจากการดําเนินชีวิตของมนุษยเต็มไปดวย
ปญหาและอุปสรรค  มนุษยตองดํารงชีวิตทามกลางภยันตรายนานาประการ  ทั้งจากสิ่งที่อยูเหนือ
ธรรมชาติ  เชน  ภูตผีปศาจ  เทพเจา    สิ่งที่เปนธรรมชาติ  เชน  ดินฟาอากาศ  แมน้ําลําคลอง  สัตว
รายตาง ๆ   ตลอดจนความขัดแยงระหวางมนุษยดวยกัน      เครื่องรางของขลังจึงถือเปนสิ่งที่มนุษย
ยึดเหนี่ยวเชื่อวาทําใหเกิดความปลอดภัยจากภยันตรายดังกลาวได  การเลือกตําแหนงที่สักบน
รางกายมีความสัมพันธกับรูปรอยและความเชื่อในการสัก   เชน   การสักรูปรอยที่เปนของศักดิ์สิทธิ์  
นิยมสักตั้งแตสะเอวขึ้นไปจนถึงศีรษะ   สวนรูปรอยอื่น ๆ มักจะสักตั้งแตบั้นเอวลงมาจนถึงเทา  
เชน  รูปลามกตาง ๆ รูปสัตว      รูปรอยที่นิยมสักที่หนาผาก ไดแก   นะหนาทอง      สักไวตรงแสก
หนาดวยน้ํามัน  เพื่อมิใหมองเห็น    สวนตรงกลางกระหมอมนิยมสักหัวใจอริยสัจ  ไดแก  ทุ  สะ  นิ  
มะ  ที่ทายทอยนิยมสักหัวใจอิติปโส     สวนหนาอกและหลังนิยมสักรูปขนาดใหญ    เชน    
นารายณแปลงรูป  หนุมาน    ในสมัยกอนผูชายไทยนิยมสักรูปดอกบัว   5  ดอก   ไวที่สวนอก    ซึ่ง
หมายถึงพระเจาหาพระองค ไดแก  พระกกุสันโท   พระโกนาคมนะ   พระกัสสปะ  พระสมณโคดม    
และพระศรีอาริยเมตไตรย

รางกายทอนลางตั้งแตบั้นเอวลงมาถึงตาตุม  นิยมสักรูปรอยที่เกี่ยวกับไสยศาสตร  เพื่อ
ความขลังเชนกัน  แตไมใชคาถาอาคมหรือรูปรอยที่เปนของสูง  เชน  รูปพระ  หรือรูปเทวดา    รูปที่
สักตั้งแตบริเวณขาออนลงมาจนถึงขอเทา  ไดแก รูปฆง (อานวา เคาะงอ)  สักไวตรงทองนอง  และ
ตาตุม  โดยเชื่อวา  สามารถปองกันเขี้ยวงาของสัตวรายตาง ๆ ได  เชน  งู  ตะขาบ  แมงปอง  
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ตลอดจนสุนัข    สวนที่ตนขาหรือที่ขาออน  นิยมสักเปนรูปลึงค (อวัยวะเพศชาย)   หรือที่เรียกกัน
ทั่วไปวา  ตะขุน  ตาขุนหรือปลัดขิก  การสักเพื่อความขลังเปนที่นิยมของคนไทย และในบรรดาผูที่
สักเพื่อความขลังจนไดรับการกลาวถึงมากที่สุดคือ  พระเจานองยาเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ซึ่งกลาวกันวาทรง
สักทั่วพระกายจนหาที่วางไมได

             5.1.2  เพื่อรักษาโรคภัยไขเจ็บ     มีเอกสารที่ไดอางอิงถึงการสักดวยวัตถุประสงค
เพื่อรักษาโรคภัยไขเจ็บคือ สมชาย  นิลอาธิ (2527 : 119 – 120)25  ไดเขียนเลาไวในบทความเรื่อง
ลายสัก  จิตรกรรมบนความเจ็บปวดตอนหนึ่งวา  ในภาคอีสานมีการสักเพื่อรักษาโรคประดงโดย
การใชน้ํามันแทนหมึกสี  หมอผูรูวิธีการรักษาดวยการสักจะใหผูปวยนอนลงเพื่อตรวจดูแนวประดง     
แลวจึงใชเหล็กแหลมปลายเดียวที่เสียบกับปลายดามไมจุมน้ํามันสักไลประดงเปนระยะ ๆ    

             5.1.3  เพื่อความมีเสนห หรือที่เรียกวา “เมตตามหานิยม”  เชน  สักเปนจุดกลมเล็ก 
ๆ บนแกมคลายบุมลักยิ้ม  แลวลงคาถาอาคมกํากับเพื่อใหเพศตรงขามหรือผูที่พบเห็นเกิดความรัก
ใครเสนหหา  หรือการสักสาลิกาลิ้นทอง      เพื่อใหมีเสนหในการพูดจาติดตอคาขายใหทํามาคาขึ้น    
เปนที่ชื่นชอบและเชื่อถือแกผูมาติดตอ    นอกจากนี้ก็ยังนิยมสักรูปสัตวชั้นสูงในเทพนิยาย  เชน 
หงส  เพื่อแสดงถึงความสงางาม    เปนตน   

             5.1.4   เพื่อใหหนังเหนียว ฟนแทงไมเขา  หรือที่เรียกวา  อยูยงคงกระพันชาตรี    
ใหแคลวคลาดจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง     ที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากของมีคมและสัตวรายนานาชนิด  
ซึ่งนิยมสักเปนรูปเทพเจาที่มีอิทธิฤทธิ์  ไดแก  พระศิวะ  พระอิศวร  พระพรหม  และพระนารายณ     
สักเปนรูปสัตวที่มีพลานุภาพสูง  ไดแก  หนุมาน  นกอินทรี  มังกร  เสือเผน  ลิงลม   นอกจากนี้ยัง
นิยมสักยันต คือการสักเปนรูปคลายสี่เหลี่ยม มีอักขระตัวขอมกํากับแลวลงคาถาอาคมเพื่อปองกัน
ใหแคลวคลาดจากอันตรายที่เกิดจากของมีคม

             5.1.5  เพื่อชวยผอนปรนเคราะหราย    หมายถึง    ถาผูใดมีเคราะหราย  เมื่อสักแลว
ก็จะสงผลคุมครองใหเคราะหรายผอนคลายจากหนักเปนเบา26  (ชื่นสุข  โกมุทานนท, 2523 : 8) 

                                                          
25 สมชาย  นิลอาธิ. (2527, ธันวาคม) “ลายสักจิตรกรรมบนความเจบ็ปวด.” ศิลปวัฒนธรรม. 6, หนา 2.
26 ชื่นสุข  โกมุทานนท. (2523, 1 สิงหาคม). “สนใจสักไหม.” มหาวิทยาลัย. หนา 8.
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                5.1.6  เพื่อความมีโชคลาภ หมายถึง  การสักเพื่อใหมีโชคลาภในทุก ๆ  ดาน

 5.2  วัตถุประสงคทางสังคม

                5.2.1  เพื่อแสดงหมูกองที่ไพรสังกัด    ในสมัยกรุงศรีอยุธยาผูชายไทยทุกคนที่เปน
ไพร  จะตองมีรอยสักที่ทองแขน  เพื่อใหรูวาสังกัดอยูกับมูลนายใด     ถาหากไมมีรอยสักจะเรียกวา
พวกแขนขาว  แสดงวาเปนไพรที่ไมมีสังกัด  เมื่อเกิดคดีความฟองรองกันขึ้นก็จะไมมีผูรับรอง  การ
สักที่ขอมือหรือสักที่ทองแขน  กระทําเพื่อใหรูวาผูที่ถูกสักเปนไพรสังกัดกรมกองใด  เพื่อปองกันมิ
ใหไพรหนีไปอยูสังกัดอื่น หรือหลอกลวงผูอื่นมาเปนไพรทํางานแทนตน   ตอมาเปลี่ยนมาสักที่  
งามมือ  เปนรูปสี่เหลี่ยมมีอักษรภาษาอังกฤษตัว  เอส. มีจุดสีดําสี่จุด ๆ ละมุม27     การสักเพื่อแสดง
สังกัดมี   2  อยางคือ   สักเลกและสักหนา  การสักดังกลาวไดมีการยกเลิกไปแลวตั้งแตในรัชกาลที่ 4 
และรัชกาลที่ 7  ตามลําดับ    (ยุธิษเฐียร, 2503 : 72-74  ณัฎฐภัทร  นาวิกชีวิน, 2520 : 95 และธีรชัย  
บุญมาธรรม, 2526 : 158)

โดยความหมาย   การสักเลก    คือการสักขอมือใหแกชายฉกรรจที่มีอายุครบ  20  ป
บริบูรณ   เพื่อทําหนาที่เปนไพรหลวง (ทหารเกณฑ) สังกัดมูลนายหรือ กรม  กอง (จารุบุตร เรือง
สุวรรณ, 2527 : 107 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,  2493 : 888 – 889  และ ธีรชัย  บุญมา
ธรรม,   2526 : 158)  สวนการสักหนา  ในสมัยโบราณทางราชการจะสักหนาผากแกบุคคลที่เปนผู
ตองโทษปาราชิก  โดยสักเปนเครื่องหมายหรืออักขระที่หนาผาก   เพื่อเปนเครื่องหมายแสดงใหรูวา
บุคคลผูนั้นเปนนักโทษ  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2493 : 888 – 889)

การสักเพื่อแสดงสังกัดนี้28   มีการตรวจสอบหรือสักใหมทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยน
แผนดินใหม  ทั้งนี้เพื่อเปนการสํารวจกําลังพลของพระมหากษัตริย  เมื่อเปลี่ยนรัชกาลใหมก็จะมี
การสักใหม  สําหรับผูที่เคยสักมาแลวที่ทองแขนก็เปลี่ยนไปสักดานบน  ที่ขอมือ  และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแผนดินใหมอีก  ก็กลับมาสักที่ทองแขนอีก  ณ  ตําแหนงใหม  จะเห็นไดวาผูที่มีอายุยืน  หรือ
ผูที่มีชีวิตอยูในชวงที่มีการเปลี่ยนแผนดินบอย ๆ มีรอยสักที่ขอมือถึง 3 – 4 แหง  การสักของไพร
เปนมูลเหตุของการสักหมายในการเกณฑทหารตอมา   ในพระราชบัญญัติการเกณฑทหาร รศ.124  

                                                          
27 ภราดร   รัตนกุล. (2527, 8 เมษายน). “รอยสักบนหนังคน.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.หนา  24.
28 ยุธิษเฐียร. (2503). ประวัติศาสตรของการสัก : ชําระนารู รูไวใชวา. หนา 72 – 74.
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ไดระบุเกี่ยวกับการสักหมาย    สําหรับผูที่ถูกเกณฑเปนทหารไววา  คนที่ตองเรียกเขาสังกัดกรมกอง
ใดนั้น  จะควรสักหมายขอมือคนจําพวกใด หรือไมควรสักหมายคนจําพวกใด  ใหเสนาบดี
กระทรวงกลาโหมวางกฎเปนขอบังคับไวในกฎเสนาบดี วาดวยวิธีการจัดการและอธิบายตาม
พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร  ร.ศ.124  ไดระบุขอความเกี่ยวกับการสักขอมือไวอีกวา   คนที่
เขารับราชการกองประจําการ  ตองสักขึ้นทะเบียนที่ขาหลวงกลาโหมประจําเมืองนั้น  คือถาที่เมืองมี
กองทหารประจําเมื่อสงคนตอกองทหารแลว  ใหฝายทหารนําสักขึ้นทะเบียน   แตถาเมืองที่มีแต
ขาหลวงกลาโหม  ไมมีกองทหารประจํานั้น  ฝายเทศาภิบาลตองนําสักขึ้นทะเบียน  แลวสงเขารับ
ราชการกองทหารในเมืองที่ไดกําหนดไว    สวนคนกองเกินอัตราในมณฑลใดควรสัก   หรือมณฑล
ใดไมจําเปนตองสัก  ก็จัดตามควรกับภูมิประเทศนั้น  ตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม  
วิธีสักและขึ้นทะเบียน  ใหกระทําตามขอบังคับที่กระทรวงกลาโหมไดตราเปนขอบังคับไวในแผนก
หนาที่ขาหลวงกลาโหม

พระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑทหารยังไดระบุวา  ผูใดสักแปลง สักทับที่เจาหนาที่
ไดสักหมายไว  หรือสักปลอมก็ดี    ทั้งผูที่สมรูเปนใจในการนี้    ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษฐาน
หลีกเลี่ยงที่จะไมเขารับราชการทหาร  ตามมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติการเกณฑทหาร

           5.2.2   เพื่อประจานความผิด  เปนการสักที่หนาผากสําหรับผูที่ไดกระทําความผิด   
เพื่อประจานความผิดและประกาศใหปรากฏแกสาธารณชนที่พบเห็นไดทราบ จะไดไมใหการ
สนับสนุน       ชวยเหลือและคบคาสมาคม     เพราะการสักเปนการทําเครื่องหมายลงบนผิวหนังอัน
เปนหลักฐานที่ถาวรยากตอการทําลาย 

การสักประจานความผิดมีตัวอยางเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4  กลาวคือ29  ในป
พุทธศักราช 2403  จีนเส็งไดกระทําเคล็ดโดยเอาชื่อบุคคลกลุมหนึ่งไดแก  พระยาสามภพพายอําแดง
สุน (ภรรยา)    ทาส  และเจาจอมในพระบรมมหาราชวัง  ใสลงในกระทงพรอมดวยหมากพลูเทียน   
แลวลอยไปตามน้ํา    เมื่อมีผูพบเห็นจึงเกิดการฟองรองกันขึ้น     โดยผูที่มีชื่อในกระทงกลาวหาวา    
จีนเส็งทําคุณไสย  เพื่อจะใหพวกตนตายหรือเกิดความวิบัติ  เจาพระยายมราชไดนําความขึ้นกราบ
บังคมทูลพระกรุณาเพื่อทรงวินิจฉัยตัดสิน   พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงวินิจฉัยวา  

                                                          
29  จารุบุตร  เรืองสุวรรณ. (2527, พฤษภาคม). “การพัฒนาเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทองถิ่น.” 

ศิลปวัฒนธรรม.  หนา 44.
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ครั้นจะใหลูกขุน ณ ศาลหลวงปรึกษาโทษ  คณะลูกขุนอาจลงโทษรุนแรงไป  กลายเปนการลงโทษ
คนเสียจริต   ครั้นจะไมลงโทษก็เกรงวาจีนเส็งอาจกําเริบและทําการดังกลาวกับคนอื่น ๆ  ตอไปอีก  
ดังนั้นจึงทรงตัดสินวา    โดยทัณฑตามกฎหมายเกาที่ลูกขุนควรจะปรึกษาโทษครั้งนี้ใหยกเสีย
ทั้งสิ้น     แตใหสักหนาผากจีนเส็งเปนการลงโทษมีใจความวา  “ มักทําวิชาการเขียนชื่อคนลอยน้ํา
ใหคนตกใจ ”  แลวทรงโปรดฯ ใหขับไลจีนเส็ง  บุตร    ภรรยา   และทาสไปใหพนจากแขวง
กรุงเทพฯ   แขวงเมืองนนทบุรี     แขวงเมืองปทุมธานี  แขวงเมืองนครเขื่อนขัณฑ    และแขวงเมือง
สมุทรปราการ  หามมิใหคนในแขวงทั้ง 5 ไปมาหาสูดวย  ถาจีนเส็งกับบุตรภรรยาขาทาสลวงดาน
กลับเขามาใหจับไวเพื่อสงตัวพิจารณาโทษ  จะปรับไหมเสียเงินกับผูจับดวยคนละสองตําลึงกึ่ง  ผูที่
ลวงเขามาจะเอาตัวสักเปนไพรหลวงโรงสีหรือจําคุกไวตามโทษานุโทษ

ในวรรณคดีก็มีการกลาวถึงเรื่องการสักเพื่อประจานความผิดไวเหมือนกัน  แสดงให
เห็นวาสังคมในสมัยที่เขียนวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ มีการสักเพื่อประจานความผิดกันแลว  ดังใน
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์   ตอนที่ทศกัณฐใชใหยักษสุกระสาน   ปลอมตัวเขาไปสอดแทรกใน
กองทัพพระรามแตถูกจับได  จึงถูกสักหนาแลวปลอยใหกลับไปหาทศกัณฐ  ดังขอความวา30

สุกระสานเปนพวกปจจามิตร                  คิดการผูเกี่ยวปลอมมา
ฆาเสียก็ไมเปนเกียรติยศ ควรงดชีวิตยักษา
แตใหเฆี่ยนตระเวนอสุรา สักหนาแลวปลอยไปใหนายมัน

วิธีการสักหนา  มีบรรยายไวดังนี้
ปกหลักแลวใสคาเขา ผูกเอวผูกเทายักษา

บีบขมับมัดมือเปนโกลา ลงอาญาเฆี่ยนตีไมปรานี
แลวสักเปนรูปตีนกาลง ที่ตรงหนาผากยักษี

การสักเพื่อประจานความผิดนี้มิใชมีแตในประเทศไทยเทานั้น  หากเคยมีกอนใน
ประเทศจีน  และญี่ปุน  มีหลักฐานที่ขุดไดจากหลุมศพ  เปนเครื่องยืนยันในเรื่องนี้        

                                                          
30 จารุบุตร  เรืองสุวรรณ. (2527, พฤษภาคม). “การพัฒนาเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทองถิ่น.” 

ศิลปวัฒนธรรม.  หนา  166.
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 5.2.3   แสดงความเปนหมูพวกเดียวกัน ในการรวมของกลุมคนเพื่อจุดประสงคอยางใด
อยางหนึ่ง  ตองมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณหรือคติ     ที่ใชเปนตัวแทนของกลุมนั้น    เพื่อให
สมาชิกของกลุมไดยึดถือปฏิบัติ   เครื่องหมายหรือสัญลักษณของกลุมยอมแตกตางกันไปตาม
แนวคิดและกิจกรรมของกลุม  เชน  เครื่องแตงกาย  เข็ม  เครื่องหมาย  สุภาษิต แนวปฏิบัติเปนตน  
ในการทําเครื่องหมายประจํากลุมนั้น    บางกลุมอาจใชการปกหมายเลข    ปกตัวอักษร   ปก
เครื่องหมายลงบนเครื่องแตงกาย  บางกลุมทําเครื่องหมายลงบนรางกายโดยการสัก   ทั้งนี้เพื่อ
ตองการใหเครื่องหมายนั้นมีความคงทน  สรางความเหนียวแนนมั่นคงใหแกความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในกลุมนั้น (Wroblewski,1981)   การสราง   เครื่องหมายหรือสัญลักษณของกลุม  ถาหาก
กลุมระบุวาสมาชิกของกลุมตองกระทํากิจกรรมบางอยางที่เปนเอกลักษณของกลุม   ที่แสดงถึง
ความเปนสมาชิกทุกคนในกลุมจะตองกระทํากิจกรรมนั้น  ๆ  ดวย  ในเรื่องการสัก  ถากลุมใดได
กําหนดไววาตองสักเปนเครื่องหมายใดบนรางกาย    สมาชิกทุกคนก็ตองสักเครื่องหมายนั้นลงบน
ตําแหนงที่กําหนดบนรางกาย  จึงจะไดรับการยอมรับวาเปนสมาชิกที่สมบูรณของกลุม  

นอกจากจะแสดงเครื่องหมายของกลุมแลว    การสักยังเปนการทดสอบความอดทน     
ความตั้งใจจริงของสมาชิกในการที่จะเขามาเปนสมาชิกของกลุมนั้นดวย  ถาหากไมมีศรัทธาก็ยอม
ไมสามารถทนตอความเจ็บปวดและสมัครเขามาเปนสมาชิกของกลุมได  เชน  การสักของคณะเกา
ยอด   คณะลักกัก   คณะซาเตี้ยม    แกงอินทรีขาว   แกงโพดํา  แกงฉลามขาว  เปนตน  นอกจากนั้น  
ยังมีการสักเพื่อเปนเครื่องหมายของความเปนศิษยของอาจารยตาง ๆ เชน  อาจารยผุย  สักเปนรูป
เสือเผนหรือเสือโผน   อาจารยรอด   สักเปนรูปจิ้งจก    อาจารยเชื้อ    สักเปนรูปอักษร  ช  ใน
วงกลม  มีอุนาโลม   อาจารยคูณ    สักเปนรูปยันตแปดทิศ    อาจารยเหมือน  สักตัวนะ  ที่
ลูกกระเดือก  กลุมธรรมสิงหโต  จังหวัดกาฬสินธุ    สักเปนรูปดอกผักแวนและตัวอักขระ เพื่อให
ทราบวาเปนลูกศิษยรวมอาจารยเดียวกัน   หรือเปนหมูพวกเดียวกัน  

ในตางประเทศการสักเพื่อแสดงความเปนสมาชิกของกลุม   เปนที่นิยมกันแพรหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมมิจฉาชีพซึ่งเปนกลุมอิทธิพลในสังคม  เชน  ยากูซา (Yaguza)  ในประเทศ
ญี่ปุน  แบลลังเกอ (Bellange)  ในประเทศฝรั่งเศส    เปนตน  

สมาชิกของกลุมใดก็ตามเมื่อมีรอยสักซึ่งเปนเครื่องหมายของคณะนั้น ๆ แลว  ยอม
แสดงวาเปนสมาชิกที่สมบูรณของคณะในการกระทําพิธีตอนรับสมาชิกใหม    จําเปนตองมีการให
สัตยสาบานตอหัวหนาหรือกรรมการของกลุมวาจะจงรักภักดีตอกลุม  ไมทรยศตอกลุม  และจะให
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ความชวยเหลือแกสมาชิกของกลุม   ดังนั้น  ไมวาสมาชิกของกลุมแยกยายกันไปอยู ณ ที่ใดก็ตาม  
หากเห็นเครื่องหมายรอยสักของกลุมแลว  จะใหความชวยเหลือแกกันและจะไมทํารายซึ่งกันและ
กัน

        5.3   สักตามประเพณีนิยม
 

การสักนับเปนประเพณีนิยมของคนไทยทุกเผา ที่สืบเชื้อสายมาจากชาติอายลาวโบราณ        
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยา       ชายไทยโดยทั่วไปจะนิยมการสักลายกันมาก   
(สมชาย   นิลอาธิ,    2527 : 113  และจารุบุตร  เรืองสุวรรณ,  2527 : 14)

จารุบุตร  เรืองสุวรรณ (2527 : 14) กลาววา       การสักลายสักสีดําตามรางกายนั้นแมแต
สมเด็จพระนารายณมหาราช   และเสนาบดีผูใหญสมัยกรุงศรีอยุธยาก็นิยมกันมาก    และไดยืนยัน
ถึงการสักวาเปนประเพณีนิยมมาแตโบราณ    โดยไดอธิบายไววา ชนเผาอายลาวที่เคลื่อนตัวมาอยู
ทางอาณาจักรลานนาและลานชาง  นิยมสักตัวดวยลวดลายรูปนาค  รูปงู   หลังจากไดรับอิทธิพล
ทางศาสนาจากอินเดีย    จึงเปลี่ยนมาสักลวดลายรูปสัตวปาหิมพานตตามคติของอินเดีย เชน รูปมอม  
(สิงโต)      รูปนก   เปนตน       ประชาชนในเขตลานนาและลานชางมีการสักดวยหมึกอยาง
แพรหลายที่สุดและเปนเอกลักษณของคนตามทองถิ่นในบริเวณนั้น  จนทางราชการเห็น
ความสําคัญจึงนําเอามาตั้งเปนชื่อมณฑล  ดังที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชนุภาพไดทรงปรารภไวใน
หนังสือนิทานโบราณคดีตอนหนึ่ง  (จารุบุตร  เรืองสุวรรณ, การสักขาลายและการบอง 2527 : 107)  
และเมื่อนําไปวิเคราะหกับขอความในจดหมายเหตุลาลูแบร    ที่กรมพระนราธิปประพันธพงศได
ทรงแปลไว     ก็มีเนื้อหาที่ตรงกันอยางนาเชื่อถือวา       การสักตามตัวเปนที่นิยมกันแพรหลายทั้ง
ชาวบานและนายทหารเสนาบดี         ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนอยางมาก  แมกระทั่งเจานายชั้น
ผูใหญ  และพระมหากษัตริยบางพระองคก็ยังสืบทอดประเพณีนิยมการสักดวยเชนกัน  ดังคํากลาว
ตอไปนี้   “ ขาพเจาไดเห็นขุนนางผูใหญคนหนึ่งที่ขาทานเปนสีน้ําเงินอยางเขมเหมือนรอยแผลเปน
ที่ถูกดินปน      คนที่อวดใหขาพเจาเห็นบอกขาพเจาวาสิ่งซึ่งทําใหเปนคนใหญคนโตนั้นยอมมีสีน้ํา
เงินมากหรือนอยตามเกียรติยศของทาน   และพระมหากษัตริยสยามก็ทรงสักสีน้ําเงินตั้งแตพระบาท
จนกระทั่งถึงพระนาภี ” (ลาลูแบร, 2505 : 118) 

ในตางประเทศการสักตามประเพณีเปนการสักโดยไมมีวัตถุประสงคหลัก  แตสักตาม
ประเพณีหรือความเชื่อถือที่ไดปฏิบัติสืบตอกันมา  เชน  พวกไอนู  (Ainus)   ของญี่ปุน  มีประเพณี
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การสักวา    การสักจะชวยรักษาความหนุมสาวและความกระฉับกระเฉงใหคงอยูเปนเวลานาน  
พวกแอซเตค (Aztecs)  และพวกมายัน (Mayans) ของเม็กซิโกใชรอยสักเปนเครื่องหมายบอก
ตําแหนงและยศ  เปนตน   ยังมีการสักตามประเพณีที่ประหลาด  ไดแก  การสักของสตรีชาวเกาะป
แลน (Archiphelago of Pelan)    สตรีชาวเกาะแหงนี้ทุกคนตองสักไวที่อวัยวะสืบพันธุ    เพราะถือ
วามีอาถรรพ  ทําใหมีเสนห     ถามีใครไปขอดูก็จะเปดกีริน   ซึ่งเปนกระโปรงสั้น ๆ    ทําดวยใบไม
ใหดู

ตามความเชื่อเกี่ยวกับการสักของชาวเมารี (Maori)  ในประเทศนิวซีแลนด  เซาท
แปซิฟก และ    เอสกิโม  มีประเพณีเกี่ยวกับการสักวา  เด็กหญิงทุกคนตองมีรอยสัก       เพื่อใหเปน
เครื่องหมายวาถึงวัยจะแตงงานมีบุตรไดแลว    ที่หมูเกาะโซโลมอนหญิงวัยรุนจะไมมีโอกาสมีสามี
เลยถาหากไมมีรอยสัก   หญิงชาวอาหรับมีประเพณีการสักหนาทองเพื่อใหชายที่จะมาเปนสามี
ทราบวาเธอสามารถที่จะมีบุตรได  ในแอฟริกาตอนเหนือถือวาการสักเปนการประดับกายใหมี
เสนห  ในประเทศอิรักการสักแสดงถึงความอดทนของหญิง   หญิงอิรักจึงสักกันอยางเปดเผยเพื่อ
แสดงใหผูที่พบเห็นไดทราบวาเธอไมกลัวความเจ็บปวด

        5.4   ความสวยงามของรางกาย

การสักเพื่อความสวยงามเปนที่นิยมกันมาแตโบราณกาล     เพราะเชื่อกันวาชายหนุมคน
ใดถาไมสัก       ก็จะไมอยูในสายตาและความสนใจของหญิงสาว     ดังนั้นบรรดาผูชายไทยเมื่อ
แตกเนื้อหนุมก็จะตองไปสักขาทั้งสองขางใหเปนรูปลายตาง ๆ จนดูดําเสมอกัน  เรียกวา “ สักขา
ลาย ”  เพื่อใหเกิดความสวยงามตามคานิยมในสมัยนั้น     (สมชาย  นิลอาธิ,  2527 : 117 และ ณัฎฐ
ภัทร-  นาวิกชีวิน, 2521 : 95)  แมแตในหนังสือเรื่องของชาติไทย31 ที่พระยาอนุมานราชธน  ได
เขียนเอาไวก็มีการกลาวถึงจดหมายเหตุจากจีนและญวนวา  “ชาวอายลาวสักรูปมังกรที่รางกาย  นุง
ผามีหางหอยอยูขางหลัง  พวกเหลานี้ทั้งหมดสักทาหมึกเปนรูปชาง  รูปมังกร  นุงผามีชายกระเบน
หอยขางหลัง”  หลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรเมืองอีสาน  ที่ระบุอยางแจงชัดถึงคานิยมของการ
สักก็มี  เชน  คําเรียกหาของภาคอีสานที่แบงออกเปน 2 พวก คือ  1.  ลาวพุงขาว  2.  ลาวพุงดํา  
มณฑลอีสานในอดีตถูกเรียก  ลาวพุงดํา  เพราะมีรอยสักดํามาจนถึงพุงเปนสวนใหญแทบจะทุกตัว
คน    แตอีกพวกลาวพุงขาวนั้นก็สักแตพวกนี้สักในรมผา ไมไดเลยขึ้นมาถึงพุง  อยางลาวพุงดํา    

                                                          
31 ภราดร   รัตนกุล. (2527, 8 เมษายน). “รอยสักบนหนังคน.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ. หนา 24.
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จากคานิยมดังกลาวจึงถึงกับมีคํากลอนแพรอยูในทางภาคอีสานทํานองตอวา     หรือถากถางผูชายที่
ไมมีรอยสักติดตัววา

“ขาลายแลว
   ทางแอวตั้งชื่อ
   ตั้งชื่อแลว
   ทางแขวตอกทอง
   สักนกนอย
   งอยแกมจังซิคือ

     ขาขาวมานั่งใกล
   เหม็นคาวฮากซิออก
   ขาลาย  มานั่งใกล
   หอมเนียมอมกะบอปาน
   สิบผืนผา  ซาวผืนผา
   บอทอขาลายอายขึ้นกาย…” 

นอกจากนั้นยังมีความเชื่อวาถาจะสักใหสวยงามวิจิตรบรรจงหรือใหไดลวดลายละเอียด
ซับซอนจะตองไปสักกับชางที่เมืองยางกุง  ประเทศพมา         นอกจากจะสักลวดลายยาก ๆ   เชน 
ตัวมอมหรือราชสีหดํา  ที่ดูเขมแข็งงดงาม  และยังเปนสัตวของเทพเจาในลัทธิศาสนาพราหมณแลว  
อาจารยสักของพมาจะมีความสามารถพิเศษ  คือจะสักสวนใดบนรางกายก็ได  แมแตบริเวณที่ยาก ๆ 
เชน   คอ   แกม หรือจะสักทั้งตัวก็สุดแทแตความตองการของผูสัก32 (ไพโรจน สโมสร, 2524 : 46-
47)

การสักเพื่อความสวยงามในทรรศนะของผูสัก เปนเสมือนหนึ่งเครื่องประดับรางกาย     
เพราะรูปรอยที่สักมีความสวยงามเปนศิลปะ  แมวาผูสักจะเปนอาชญากร  หากลวดลายที่สักลงบน
ผิวหนังมีความสวยงาม   มีคุณคาทางศิลปะ   จึงกลาวไดวารอยสักเปนผลงานทางศิลปะอยางหนึ่ง  
ดังชนบางเผาในทวีปแอฟริกา     และหมูเกาะทะเลใต     ที่นิยมการสักแทนการตกแตงรางกาย     
เพื่อใหเกิดความสวยงาม  รูปรอยที่สักจะติดอยูกับผิวหนังตลอดไป   แทนการตกแตงรางกายดวย

                                                          
32 ไพโรจน  สโมสร. (มหาวิทยาลัยขอนแกน). “จิตรกรรมบนผิวหนัง.” วารสารมนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร. หนา 2 – 6.
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เครื่องประดับและสีสันตาง ๆ ทั้งนี้โดยการระบายสีลงบนใบหนาและรางกาย ไมวาจะเปนสีที่ทําขึ้น
หรือสีที่เกิดจากธรรมชาติ   เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็จะลบเลือนไป  ตองมีการตกแตงใหมอยูเสมอ  
อันเปนการสิ้นเปลือง  ไมสวยงาม  และเสียเวลา  ดังนั้นจึงนิยมใชการสักแทน      

ในศตวรรษที่ 19    ชาวยุโรปนิยมการสักเพื่อความสวยงาม    ตั้งแตสามัญชน  ชนชั้นสูง  
จนถึงพระมหากษัตริย     ดังพระเจาเฟรเดริค    แหงเดนมารกทรงสักรูปสวยงามไวบนพระวรกาย     
รูปที่เดนที่สุด  ไดแก  รูปมังกรสลับสีสองตัวที่พระอุระ  สวนพระพาหาทั้งสองขางทรงสักเปนรูป
มังกรตัวใหญพันไว    นอกจากนั้นก็มีการสักรูปอื่น ๆ ทั่วพระวรกาย       สวนในประเทศอังกฤษก็มี
บุคคลสําคัญ ๆ     นิยมการสักเพื่อความสวยงามเปนจํานวนมากมาก   เชน  พระเจาเอ็ดเวิรดที่ 7  
จอมพลมอนตโกเมรี    ซึ่งสักรูปผีเสื้อสวยงามไวที่แขนขวา   เลดี  แรนดอลฟ  เชอรชิล   มารดาของ
ทานเซอรวินสตัน   เชอรชิล      อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ   สักรูปงู    พันไวที่แขนระหวางขอศอก
กับขอมือ

การสักเพื่อความสวยงาม  นอกจากจะพิจารณาในสายตาของผูอื่นแลว  ความสวยงาม
ในสายตาของผูสักเองก็มีความสําคัญและถือวาเปนจุดประสงคหลักของผูสัก     ความงามใน
ทรรศนะของผูสักนับวามีความสําคัญยิ่ง       ทั้งนี้เพราะเหตุวารูปรอยที่สักลงบนผิวหนังนั้นคือ
ความงามที่วิจิตพิสดาร สรางความพอใจภูมิใจแกตัวผูสัก  และความรูสึกลุมหลงในรูปรอยที่สักนี้
เปนภาวะทางจิตอยางหนึ่ง  ประเภทรักตนเอง  หลงความงามของตนเอง  แมผูอื่นจะมีความเห็นที่
แตกตางออกไป

สวนประเภทของรูปรอยที่สักเพื่อความสวยงาม    ไดแก     รูปดอกไม  เชน     ดอก
กุหลาบ    ดอกซากุระ  ดอกเบญจมาศ    เปนตน   รูปสัตวที่มีความวิจิตรพิสดาร  มีการตกแตงอยาง
สวยงาม  เชน  นกอินทรี  นกยูง  เสือ  มังกร  ปลา  เปนตน  รูปธรรมชาติ  เชน    ตนไม    ใบไม   
เถาวัลย   ปุยเมฆ  เกลียวคลื่น  เปนตน    รูปมนุษย   คือรูปหญิงสาว   

         5.5   แสดงความเปนเอกลักษณของตนเอง

ในสังคมมนุษยมีบุคคลอยูสองจําพวก  ไดแก  พวกที่ชอบการรวมกลุม  กับพวกที่
แยกตัว  เปนอิสระออกจากกลุม    พวกที่ชอบแยกตัวเปนอิสระออกจากกลุมนี้ชอบกระทําสิ่งที่
แปลกไปจากผูอื่น   ไมวาจะเปนทางที่ดีหรือทางที่ชั่ว   พฤติกรรมที่พวกนี้แสดงออกไดแก
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พฤติกรรมที่สรางความแปลก  ความเดนใหกับตนเอง  การแสดงออกซึ่งความแปลกไมเหมือนกับ
ผูอื่นนี้  มีความเกี่ยวของกับการสัก  กลาวคือ  การสักรอยบนผิวหนังของบุคคลกลุมนี้   นอกจากการ
สักเพื่อแสดงวาตนเปนสมาชิกของกลุมแลว  ยังมีการสักเพื่อแสดงใหเห็นวา        ตนยังมีความ
แตกตางจากผูอื่นอีกดวย

แนวความคิดเกี่ยวกับการสักของคนไทยเพื่อแสดงเอกลักษณของบุคคลนั้น สืบ
เนื่องมาจากความเชื่อในเรื่องชาตินี้ - ชาติหนา    เชื่อในเรื่องตายแลวเกิดใหม     เชื่อวาเมื่อสิ้นชีวิต
ในชาตินี้     จะไปเกิดเปนชีวิตใหมในชาติหนา    การดับสลายของรางกายในชาตินี้ทําใหความเปน 
“ ตน ”  จะสูญไปดวย    จึงตองการจารึกรอยสักลงบนผิวหนังใหเปนเอกลักษณประจําตัว  เชื่อวา
เปนการสราง “ ตน ” ในชาตินี้    เปนเอกลักษณตราตรึงอยูกับตัวบุคคลตลอดไป    และจะสามารถ
ปรากฏสืบทอดไปถึงชาติหนาอีกดวย    จึงทําใหเกิดการสักเพื่อจุดประสงคดังกลาวขึ้น

สวนในประเทศทางตะวันตกมีผูสักเปนจํานวนมากที่สักเพื่อแสดงวาตนมีความแตกตาง
จาก    ผูอื่น  เชน  มาเวอริค   คือพวกที่สักเพื่อแสดงความเปนเอกลักษณวา  เปนผูมีความสามารถ
พิเศษ  เหนือและเดนกวาผูอื่น       จึงสักรางกายดวยสัญลักษณพิเศษ     เครื่องหมายหรือสัญลักษณ
ที่สักเปนของผูสักคนเดียว    ผูอื่นไมมี      การกระทําดังกลาวเปนการกระทําเพื่อแยกตนเองออกจาก
กลุม

ในบรรดาผูที่สักเพื่อแสดงเอกลักษณของตนเองนี้  ยังมีบุคคลอีกพวกหนึ่งที่สักเพราะ
ตองการแยกตัวเองออกจากกลุมเชนกัน  แตบุคคลพวกนี้เปนผูที่มีปญหาตองการแยกตัวออกจาก
กลุม  ตองการอยูโดดเดี่ยว  บุคคลพวกนี้สวนใหญเปนผูที่ไมมีญาติ ไมมีครอบครัว  ไมมีที่ยึดเหนี่ยว  
การสักจึงเปนเครื่องหมายที่ใชยึดเหนี่ยวทางจิตใจของตนเอง  เชน    สักขอความที่วา    รักแทคือแม
เรา    โลกนี้มีขาคนเดียว      คิดใหซึ้งที่พึ่งคือตัวเรา    เปนตน

การสักเพื่อแสดงถึงเอกลักษณของบุคคลอีกลักษณะหนึ่งไดแก  การสักซึ่งมีพื้นฐานมา
จากความคิดของมนุษยที่วาชีวิตของมนุษยนั้นเปนสิ่งที่ไมมีรูปราง    ไมมีสัณฐาน    รางกายของ
มนุษยเปนสิ่งที่ไมจีรังยั่งยืน ไมมั่นคง ไมแนนอน  มีการเปลี่ยนแปลง   จากความวิตกกังวลในเรื่องนี้  
ทําใหมนุษยมีความคิดวา     จะตองทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหปรากฏถาวรอยูบนรางกายของตนได    สิ่ง
นั้นไดแกการสักรูปรอยตาง ๆ   ใหจารึกอยูบนผิวหนังไปจนตลอดชีวิต          เพราะเชื่อวาในขณะที่
ทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยนแปลงไป     รอยสักนั้นก็จะคงอยูเปนเอกลักษณประจําตัวผูนั้นตลอดไป
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        5.6   สักขอความเพื่อเตือนความทรงจํา

รูปรอยของการสักที่ติดอยูบนผิวหนัง        เปนสิ่งที่ติดทนถาวรเปนสิ่งที่ปรากฏใหเห็น
ไดตลอดเวลา  โดยเฉพาะตัวผูสักเอง  ดังนั้นเพื่อใหไมใหลืมสิ่งที่ตองการจดจํา  จึงมีการสัก
สัญลักษณหรือขอความลงบนผิวหนังเพื่อเปนเครื่องเตือนความจํา

รูปรอยที่สักเปนเครื่องเตือนความจํา    หรือสักไวเปนที่ระลึกวา    เคยเดินทางไป
สถานที่แหงใดแหงหนึ่ง       มักจะสักเครื่องหมายหรือขอความ   เชน    สักเปนรูปประตูไม     ภูเขา
ไฟฟูจิ    และผูหญิงสวมชุดกิโมโน  แสดงวาผูสักไดเคยไปประเทศญี่ปุนมาแลว  สักเปนรูปสําเภา  
แสดงวาไดเคยไปประเทศฮองกงมาแลว   เปนตน     นอกจากนั้นยังมีการสักขอความตาง ๆ ที่ชวย
เตือนความจําใหระลึกถึงสิ่งที่ตองการจดจํา   เชน  สักคําวา “ พอ ”  ไวที่ไหลขวา  “ แม ”  ไวที่ไหล
ซาย   “ เจ็บแลวตองจํา ”  ไวที่แขน  หรือ  “ ถาไมเลิก…ตาย ”   เปนตน  

ยังมีเรื่องเลาวา  ทหารเรือนายหนึ่งถูกแมขอรองใหพกคัมภีรไบเบิลประจําตระกูลติดตัว
ไวตลอดเวลา  ทหารเรือผูนี้ก็ปฏิบัติตามอยูหลายป  แตวันหนึ่งคัมภีรไบเบิลเกิดตกทะเลเพราะการ
ทะเลาะวิวาท  และทหารผูนี้เปนฝายแพ    จึงคิดวาที่เปนเชนนี้เพราะคัมภีรไบเบิลไดหลุดออกไป
จากตัว      จึงใหชางสัก   สักขอความในคัมภีรไบเบิลลงบนแผนหลังของเขาทั้งหมด

การสักเพื่อเตือนความทรงจํา   ทําใหระลึกถึงความหลังเปนความมุงหมายอยางหนึ่งที่
นิยมกระทํากันมากในหมูผูนิยมการสัก     เพราะรอยสักเปนสิ่งที่ติดทนถาวรอยูบนผิวหนังตลอดไป  
รอยสักจึงเปนเครื่องเตือนใจใหผูสักระลึกถึงความหลังไดเปนอยางดี  เกี่ยวกับเรื่องนี้ ยาคส  เดอลารู  
(Jacques   Delarue)     ผูเชี่ยวชาญทางดานอาชญาวิทยา   และจิตวิทยา     ผูมีชื่อเสียงของฝรั่งเศส  
ไดเลาไวในหนังสือชื่อ Les Tatonages de Milieu เรื่องการสักวานักโทษเปนจํานวนมากเมื่อพนโทษ
แลวนิยมสักรูปรองเทาไมไวที่ทองแขนระหวางขอศอกกับขอมือ  (นักโทษตองสวมรองเทา)     ถา
ถูกจําคุกหนึ่งป     สักรองเทาไมขางเดียว      ถาถูกจําคุกเกินหนึ่งปก็เพิ่มแสหนึ่งอันไวขาง ๆ รองเทา
ไมนั้น          ถาหากในขณะถูกจําคุกตองทํางานหนัก  ก็จะสักจุดดําเล็ก ๆ 5 จุดไวที่มือ ระหวางหัว
แมมือกับนิ้วชี้ เพิ่มขึ้นจากรองเทาไมกับแสที่ทองแขน  การกระทําดังกลาวแมวาจะเปนการประจาน
ตัวเอง  แตก็เปนที่นิยม
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        5.7   สรางอํานาจใหแกตนและขมขวัญผูอื่น

การสักเพื่อสรางอํานาจใหแกตนและขมขวัญผูอื่น        เปนการสักรูปรอยที่แสดง
อํานาจความยิ่งใหญใหแกผูสัก  เชน  รูปเสือเผน    เสือโผน    มังกร  นกอินทรี   เปนตน     
นอกจากนั้นยังมีการสักเปนรูปเซียน  รูปเทวดา  รูปหนุมาน  รูปพระนารายณ    การสักเปนรูป
ขอความตาง ๆ ที่แสดงอํานาจและขมขูผูที่ไดพบเห็น  เชน   ขอความที่วา  “ เพชฌฆาตโหด ”          
“ เปนชายอยาหมิ่นชาย ”    “ มังกรดํา ”    “ แคนพญายม ”     “ ฤทธิ์อินทรี ”   เปนตน     การสัก
ประเภทนี้มิไดมีความมุงหมายในแงของความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์       แตมุงหมายเพียงเพื่อเปน
การขมขู   ขมขวัญ   ใหเปนที่ยําเกรงแกผูพบเห็นเปนสําคัญ       และจะสักไวในที่เปดเผยที่ผูอื่น
สามารถมองเห็นไดงาย    เชน  สัก ไวรอบคอ    บนหลังมือ   เปนตน      กรรมวิธีในการสักจึง
เปนไปตามปกติ  ไมมีการเสกมนตคาถา  วานยา   ลงในน้ําหมึก

         5.8   แสดงความเปนผูใหญ
ในกลุมยอยของสังคม  ก็มีปทัสถานของกลุมโดยเฉพาะ  เชน กลุมผูชาย  เปนตน  สังคม

ไดกําหนดใหมีปทัสถานของกลุมผูชายขึ้น  โดยระบุไววา  บุคคลจะไมเปนผูชายเต็มตัว หรือเปน
ผูชายที่สมบูรณ  จนกวาจะไดกระทําพิธีกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  พิธีกรรมดังกลาวขึ้นอยูกับกลุม
เปนผูกําหนด  เชน  การลาสัตว (ตองฆาสัตวใหญใหไดเปนครั้งแรก)  การขึ้นครู  (การรวมเพศเปน
ครั้งแรก)  การดื่มน้ําเมา   การสูบบุหรี่  การนัดพบเพศตรงขาม  การอนุญาตใหขับขี่รถยนต  การ
สวมเสื้อผาชุดพิเศษ  เปนตน  การสักจึงเปนปทัสถานของสังคมบางกลุมที่แสดงใหเห็นวาผูที่ผาน
การสักไดเปลี่ยนภาวะจากเด็กมาเปนผูใหญหรือแสดงวาบุคคลนั้นไดบรรลุวุฒิภาวะแลว    ดังผู
ชายไทยในสมัยโบราณเมื่อแตกเนื้อหนุม คือ มีอายุยางเขา 17 ป จะนิยมฝากเนื้อฝากตัวเปนลูกศิษย
วัด  โดยมีความหวังวาเมื่อพระหรืออาจารยผูทําการสัก   มีความเมตตา  เอ็นดู  ก็จะลงรอยสักให     
และเชื่อกันวาเปนเครื่องหมายที่แสดงถึงความเปนผูใหญ  ความเปนลูกผูชายไทยที่เปนผูใหญเต็มตัว  
คือ  เปนผูที่ไดผานการเผชิญหนากับความเจ็บปวดในครั้งหนึ่งของชีวิตมาแลว     รูปรอยสักจะเปน
รูปผีเสื้อ    รูปปลา      หรือบางรายจะสักเปนรูปทรงเรขาคณิต  บริเวณแขนทอนลาง     และเพื่อ
ตองการความเปนผูใหญที่โดดเดนยิ่งขึ้น      เมื่อเวลาผานไปก็จะเพียรพยายามหาลายสักเพิ่มเติมจาก
อาจารยผูสักที่เชี่ยวชาญเพื่อพิสูจนความเปนลูกผูชาย   ตอไปอีกจนเปนที่พอใจ (B.J  Terwiel, 1975: 
84)  เพราะมิใชเพียงแตจะเปนหลักฐานที่ยืนยันความเปนผูใหญใหเขาเพียงอยางเดียวเทานั้น  แตยัง
จะเปนการเพิ่มเสนหเรียกรองความสนใจจากเพศตรงขามไดอีกดวย (Umemoto, 1980 : 9)
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ในกลุมชนเผาเมารีแหงนิวซีแลนด   ไดมีการสักเพื่อเปนการเริ่มตนของชีวิตผูใหญ    
กลาวคือชนพวกนี้ถือเปนประเพณีวาเด็กผูหญิงเมื่อเติบโตถึงวัยผูใหญจะตองผานการสัก   เพราะ
รอยสักเปนเครื่องหมายที่แสดงวา    ผูนั้นถึงวัยอันสมควรที่จะมีคูครองได      เชนเดียวกับประเพณี
ของกลุมชนในหมูเกาะโซโลมอน  ที่ยังไมมีรอยสักก็จะไมสามารถหาคูครองและมีบุตรได  ทั้งนี้
เพราะถือวายังไมบรรลุนิติภาวะ

6. รูปแบบของการสัก

จากการศึกษา    สามารถแบงการสักเปน  2  รูปแบบ   คือ  การสักตามรูปแบบสมัย
โบราณ     กับการสักตามรูปแบบสมัยใหม    

6.1   การสักตามรูปแบบสมัยโบราณ        แบงออกเปน    4   ประเภท   ไดแก   
               6.1.1  สักลวดลาย    

                     6.1.2  สักอักขระ หรือตัวขอมโบราณ       
                     6.1.3  สักขาลาย     
                     6.1.4  สักน้ํามัน

                     6.1.1   สักลวดลาย    หรือ  สักใหเปนรูปลวดลายตาง ๆ       คือการสักดวย
หมึก     ซึ่งสวนผสมของหมึกที่ใชจะแตกตางกันไปตามตําราของแตละอาจารย  หรือแตละสํานัก    
ทั้งนี้โดยยึดหลักการเดียวกันคือ  ใหหมึกนั้นติดอยูบนผิวหนังไดทนนานตลอดไป     ลวดลายสักที่
นิยมสักโดยสวนรวมมีความคลายคลึงกันมาก  จะแตกตางกันบางก็ที่รายละเอียดในสวนปลีกยอย
เทานั้น     ดังลวดลายตอไปนี้

1)  รูปสัตว    คือสัตวที่มีอานุภาพ   มีความดุราย   ปราดเปรียว    และสงางาม   ไดแก        
หนุมาน  เสือ  สิงโต ลิงลม  หงส  มอม  งู  จิ้งจก  มังกร  และนกอินทรี  เปนตน

2)  รูปเทพยดา    หรือเทพเจาตามความเชื่อในลัทธิศาสนาพราหมณ  ไดแก  พระอิศวร     
พระศิวะ    พระนารายณ     พระพรหม    ฤาษี    เปนตน

3)  รูปยันต  หรือ รูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีตัวอักขระลงคาถาอาคมกํากับ
4)  รูปอื่น ๆ   เชน    ดอกไม   หญิงสาว   หัวใจ   เปนตน
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         6.1.2  สักอักขระ หรือตัวขอมโบราณ      ในการสักอักขระ  จะสักเปน 2   ลักษณะ คือ

                   1)  สักเฉพาะตัวอักขระลวน ๆ 
                   2)  สักตัวอักขระกํากับรูปภาพเปนชุดเดียวกัน  

     ซึ่งการสักอักขระนั้นมีวัตถุประสงคที่สําคัญ  คือ  เพื่อลงคาอาคมกํากับใหเกิดความ
ขลัง  และใหมีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ตามตําราของแตละอาจารย  หรือ แตละสํานักที่ยึดถือกันมา

          6.1.3  สักขาลาย   สักขาลาย  คือ  การสักลวดลายตาง ๆ ลงบนบริเวณตนขาออนทั้ง
สองขางเปนประเพณีนิยมกันมากของคนทางภาคเหนือและภาคอีสานในสมัยเมื่อ 80 ป ลวงมาแลว  
อาจารยจารุบุตร เรืองสุวรรณ    อดีตประธานรัฐสภา  เปนผูหนึ่งที่มีความสนใจศึกษาดาน
วัฒนธรรมของไทย  ไดกลาวยืนยันถึงการสักขาลายวา  เปนขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือ
วัฒนธรรมทองถิ่นที่นิยมของคนไทยสมัยโบราณ  เพื่อทดสอบความเปนลูกผูชาย  และฝกความ
ทรหดอดทนของคนสมัยกอน  แตปจจุบันสูญหายไปหมดแลว   และณัฏฐภัทร  นาวิกชีวิน  มี
ความเห็นที่สอดคลองกันและกลาวเพิ่มเติมวา การสักขาลายเปนการดูความเปนแมนของคนไทย
อยางหนึ่ง  เพราะตองทนทรมานกับความเจ็บปวดอยางแสนสาหัสถึงสองครั้งสองครา  คือใน
ระหวางที่ทําการสักและภายหลังจากที่สักเสร็จแลว  เพราะผิวหนังจะเกิดอาการอักเสบ  บวมแดง  
ปวดแสบปวดรอน จนแทบจะเปนไขไปเลย

อูเมโมโต (Umemoto, 1980 : 9)  เปนผูหนึ่งที่สนใจการสักของไทยในภาคตาง ๆ    เชื่อ
วาในสมัยหนึ่ง  การสักขาลายเปนที่นิยมกันแพรหลายมากทั้งคนไทยที่มีเชื้อสายลาว  ญวน  และ
พมา  จากหลักฐานการศึกษาของ บอค (Bock, 1884 : 171) เกี่ยวกับการสักของไทย  ลาว  และพมา  
ไดสรุปไวตอนหนึ่งวา ในบรรดาผูที่ไดรับการสักจะมีผูเสียชีวิตจากความเจ็บปวด  และอักเสบ
ระหวางการสักประมาณ รอยละ 2โดยไมนับความเจ็บปวดที่ทรมานอยางแสนสาหัสภายหลังจากที่
ไดรับการสักไปแลว

กรรมวิธีการสักขาลาย    กระทําโดยใชเหล็กแหลมแบนสีขาว   จํานวนหกซี่ รวมเขา
ดวยกัน  จุมลงในน้ําหมึก  ซึ่งมีหลายแบบ  หลายตํารา  แลวกระทุงเบา ๆ (สัก)  ลงที่ผิวหนังพอให
เลือดออก  และสีดําซึมลงไปในผิวหนัง  ลวดลายสักขาลายที่นิยมกันมากก็คือ  ลายมอม (สิงโตดํา ที่
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ถือกันวา    เปนสัตวที่ทรงพลัง     เปนสัญลักษณของความเปนผูนําในฝูงสัตวโลก)    ลายนก     และ
ลายดอกไม 

6.1.4.  สักน้ํามัน    เปนการสักที่มองไมเห็นลวดลายที่ชัดเจน  และตัดปญหาเรื่องการ
ลบรอยสักออกในภายหลังเมื่อไมตองการ     เพราะทัศนคติของบางชนชั้นในสังคมไทย     ที่มักจะ
มองดูคนที่มีรอยสักวาเปนผูมีการศึกษานอยหรือเปนนักเลงหัวไม  หรือเปนคนที่มีอาชีพประเภทใช
แรงงาน  ไมเปนที่ยอมรับในสังคมของคนชั้นกลางและชั้นสูง  เปนสาเหตุที่ทําใหผูสนใจการสัก 
หันไปใชวิธีการสักดวยน้ํามันแทนการสักลวดลายดวยหมึก     ในดานความเชื่อถือและอานุภาพของ
ความขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์ระหวางการสักดวยน้ํามันกับการสักดวยหมึก  ในหมูนักเลงสักแลวเปนที่
นาสังเกตวา    จะไมรูสึกวาแตกตางกัน    เพราะหัวใจของการสักมิไดอยูที่ลวดลายแตอยางใด  
หากแตอยูที่คาถาอาคมที่เปนนามธรรมเปนสําคัญ

6.2   การสักตามแบบสมัยใหม       ผูศึกษาพบวาลวดลายตาง   ๆ   ไดออกแบบตาม
ความคิดสรางสรรค   จินตนาการ  อารมณ   ความรูสึก    ของชางสัก หรือของผูออกแบบลวดลาย    
ตลอดจนลวดลายที่นําเขาหรือลอกเลียนแบบจากตางประเทศ     จึงเห็นไดวาลวดลายสักตามแบบ
สมัยใหมนี้มีอยูเปนจํานวนมาก   เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูบริโภค     สําหรับ
การจัดกลุมของลวดลายสัก33     (ประภาพรรณ  ชวลิตนิธิผลลาภ : สารบัญ)   ไดจัดแบงออกเปน  4  
กลุม  ดังนี้  

6.2.1 ลวดลายสักกับความรัก  (TATTOO กับความรัก)
6.2.2 ลวดลายสักกับชะตาชีวิต  (TATTOO กับชะตาชีวิต)
6.2.3 ลวดลายสักกับตัวอักษร  (TATTOO กับตัวอักษร)
6.2.4 ลวดลายสักกับลวดลาย  (TATTOO  กับลวดลาย)

              6.2.1   ลวดลายสักกับความรัก    (TATTOO กับความรัก) ไดแก ลาย  แมงปอง
แหงรัก   กุหลาบในปลายมีด  ขนนกปลายลวดหนาม   หัวใจพันลวด   กุหลาบแดง   กุหลาบซอน
หนาม   ไมดํา   อนุสรณแหงความรัก   กุหลายในกลางมีด   หัวใจคู   กุหลาบคู   ผีเสื้อดอกไม   
ตะกราดอกไม   กุหลาบใบไม   ตนไมรัก กุหลาบในกะโหลก  ชอตระการ  ไมโดดเดี่ยว  กุหลาบ  

                                                          
33 ประภาพรรณ  ชวลิตนิธิผลลาภ. (2542, ตุลาคม.) Tattoo ศิลปะบนเรือนราง. สารบัญ
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กุหลาบปลายเลือด   ไมเงื่อน   กุหลาบตําหนิ   ดอกไมรัก   หัวใจหยดเลือด   หัวใจคู   ดอกไมแหง
ชีวิต     หัวใจ   ดอกไมในกลางใจ   นกจิกใจ  ไมลาย  ดอกไมคู  นกคูรัก ไมจาก  ไมชอ   ทานตะวัน   
หัวใจมีปก   หัวใจมัด   เฉือนหัวใจ  หัวใจดอกไม   เงือกรัก   ใจกางเขน  ใจมักงาย  ใจผูกโบว   ผา
กลางใจ   มงกุฎใจ    สมอใจ    ใจมีปก     สามหัวใจ   ไมพุม   ไมยืน   ฐานไม   ใจหวง   ไมบัว   ใจ
ไม     ไมใจ   โบวหัวใจ  ไมพาน  ใจเชือก   ไมผี   สมอรัก  หัวใจสองภาค   ใจพระจันทร   ในลวด
หนาม  ฟาผาใจ   กุหลาบทรนง   รักคูเมฆ   ใจกามเทพ   รักในกลางไฟ   ใจสลาย   รักผูกโบว   
กะโหลกคาบกุหลาบ   หัวใจกุหลาบ   ใจราว   รักประกาย   รักคูอาบเลือด   โบวรัก   ไมปกใจ   
ผีเสื้อชมไม   ดอกไมคู   กุหลาบดํา   รักลวดลาย   รักอมตะ   กางเขนผี   ใจกางเขน   กุหลาบใน
ศาสนา   พิษรัก   อดีตรัก   กางเขนพลิ้ว   กางเขนหวง   กางเขนในคาไม   

         6.2.2   ลวดลายสักกับชะตาชีวิต  (TATTOO กับชะตาชีวิต) ไดแก  ลาย  มังกร
ผงาด   เสือผยอง   หงสสงา   อินทรีทรนง   สิงโตสุขุม   หมาปาหยดเลือด   แมงมุมดํา   มาในเมฆ
หมอก   หนุมานหาว   ปลาสวรรค   แมงมุม   มังกรบิน   อินทรีชมดาว   มังกรหาว   จิ้งจกตะกาย   
พญามงกุฎ   มังกรฝงจํา   มังกรลอแกว   พนไฟ   งูพันใจ   งูผสมพันธ   มังกรพันเมฆ   มาน้ํา   เลขสี่   
พระจันทร   เพศผู   พญาครุฑ   ราศีเมษ   ราศีพฤษภ   ราศีเมถุน   ราศีกรกฎ   ราศีสิงห   ราศีกันย   
ราศีตุลย   ราศีพฤจิก   ราศีธนู   ราศีมังกร   ราศีกุมภ   ราศีมีน   ราชสีห    ราหูจับจันทร   ทรงมา   
ทศกัณฑทรงกระบือ   ทรงชาง   ทรงกวาง   ทรงโค   ทรงเสือ   ทรงสิงห   อินทรีทรง   มังกรเลนไฟ   
สิงโตคาบดาบ    หยินหยาง    มังกรเหิน    วันอาทิตย    วันจันทร   วันอังคาร   วันพุธ   วันพฤหัส  
วันศุกร    วันเสาร      ปชวด     ปฉลู     ปขาล     ปเถาะ   ปมะโรง   ปมะเส็ง   ปมะเมีย   ปมะแม  ป
วอก   ประกา  ปจอ    ปกุน   เรือนหลวง   คอขาด  เจดีย  ฉัตรเงิน  นาคราช  พอหมอ   แมมด  คน
ตองโทษ  เทวดาขี่เตา  ฉัตรทอง   ปราสาท   ราหู   มังกรบิน   จระเข    เรือตรังกานู   เรือสําเภาจีน    
เรือสําเภาไทย    

          6.2.3  ลวดลายสักกับตัวอักษร  (TATTOO กับตัวอักษร)  ไดแก   ลาย   อักษร A   
B   C   D   E   F   G  H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z          อักษร
ภาษาจีนที่เรียกวาลายตาง ๆ ไดแก  ลาย    คุณธรรม   กตัญู   โชค   นาเชื่อถือ   ชัยชนะ   เงินทอง   
เมตตา   รัก   ใหม   ประหยัด   ร่ํารวย   เจริญ   พอ   แม   พี่   นอง  หยุด    เรือ   มีด   หนังสือ   นาย
พล   นายพัน   นายรอย   ภูเขา   น้ํา   ทะเล   ป   เดือน   วัน   ฉัน   เธอ   ผูหญิง   ผูชาย   ทาน  ไป   
มา   กลับ   บาน   คน   ชื่อ   ดี   ก.ไก   ข.ไข   มา   กษัตริย   ราชินี   เสือ   สุนัข   แพะ   ควาย    นก
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อินทรี    ยุง    เปน   แมงกะพรุน   ปลา   กลวย   สม       ลูกทอ      หมัด      เพชร      ปน      รูป    บัว     
กุหลาบ    

                6.2.4  ลวดลายสักกับลวดลาย   (TATTOO  กับลวดลาย)  ไดแก  ลาย   ลวดหนาม   
ดงดอกไม   ลวดไม   ความรัก   ขอเกี่ยว   สายผูกพัน   นกคู   ดวงตาสวรรค   เงือกนอย   ปาก   
แมลงบิน   ตะขาบ   เทพีสันติภาพ   ชายหญิง   มือ   กะโหลกผี     ลูกแกว    แมงมุม    ผูหญิง    
ยมทูต   ผีเสื้อ   กามเทพสวรรค   ตาชั่ง  แมงปองเขี้ยว  นกเหิน  ธรรมชาติแหงความรัก  แมวเกาชีวิต    
ผีเสื้อในหวง   ปลากระโดด   นกในหวง   กบในน้ํา   ตาสาว   ดอกไมแหลม   ลูกคางไฟ   กะโหลก
ไฟ     ดวงไฟ   นกอกหัก   พระจันทรยิ้ม   ดาวแหงชัยชนะ   สมอดํา   พระอาทิตยโกรธ   พระจันทร
รอน           ดอกไมบาน   ขอหนาม   ไมลวง   ดวงอาทิตย   ลายไทย   องุนพวง   ขวานคู   หัวใจมัก
งาย   ดอกธนู   วงลอ   วงแหลม   เลขเกา   ตรีเทพ   ปศาจ   ปลาพลิ้ว   กุหลาบสวรรค   หยักไทย   
ดอกไมแยม     ไพเตา   เทาไฟ   เรือใบพลิ้ว   เรือใบลองนาวา   กามเทพ    พระจันทรโศก    งูตวัด   
ปกเมฆ    ไมวน    พระอาทิตยซื่อ    พระอาทิตยเจาเลห   พระอาทิตยโศก     ดาวจรัสแสง     ไทย
สมอดํา    กุหลาบลวง     คฑาสูง    ตะวันบูรพา    โพธิ์ไม   โลกาภิวัตน   ศรหัวใจ   แอปเปลแหวง   
ลวดดํา   ขวานพิฆาต   กังหันลม   ยมฑูต   สมอเขม   จงอางฟกไข      ผีเสื้อสยาย      คางคาวบิน     
ผีเสื้อราตรี      ปลานิ่ง      ปศาจสยอง     ปลาขี้เลน   เงาพระจันทร  หวงใย   ดาวในใจ   ผลคู   สวัสดี
ธรรมชาติ   กามเทพแผลงศร   ตะวันสอง   โซสมอ   พระจันทรดอกไม      คาวคาวเลือด    ดอกไมคู
สวาท   ผีพระจันทร     PLUM    ยิ้ม    พวงองุน   แอปเปลรัก     ไมปกใจ    ศรแทรกผล    ไมสงา    
วงลอแหงชีวิต         พระจันทรหยดเลือด    หวานใจ   พัวพัน   ความรักสกปรก   คางคาวบิน   ดาว
หมุน   ผีมือ   ชฎา   ดาวกระจาย   เสือ   ไทยมงกุฎ   หงสสัมพันธ   กระเบนฉก   แลบลิ้น   รักสุด
ชีวิต   สมอเลือด     ดอกไมคูเจ็บ   ชบาคู    อาทิตยอุบาทร   ราวีรัก   โดดเดี่ยว   ไมพัวพันรัก   ฮาโล
วีน   เฝามอง         คุณชนะใจ    

  การเลนสีและความหมายของรอยสักในปจจุบัน     จึงกลายเปนภาพที่หลายคนพยายาม
จะสรางสรรคขึ้นมาใหเปนตัวของตัวเองมากที่สุด    การลงลีลาของรอยสักก็แปลกใหมขึ้น    มีการ
ใชกราฟฟกสมัยใหมเขามาเปนตัวคํานวณ   เชน  การสักรูปมังกร  แตเดิมเคยสักเอาไวตามโคนขา
หรือพันรอบตัว  แตปจจุบันสักเปนมังกรที่ผงาดตัวอยางสงางามอยูบนทอนแขนที่ล่ําสัน        และ
ไดมีการใชเสนสายของกราฟฟกมาประกอบ คือในสวนของขอศอกซึ่งเปนรอยพับของแขน จะถูก
สักใหเปนปากของมังกร  ซึ่งทุกครั้งที่พับขอศอกหรือยกแขนขึ้นลงจะพบวา  มังกรตัวนี้อาปากและ
หุบปากได   การสักตามแบบสมัยใหม    ผูสักตองการแสดงความเปนเอกกัตตะบุคคลเปนสวนใหญ  
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7.   จิตวิทยาเกี่ยวกับการสัก

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ34 และการสังเกต  ผูวิจัยไดขอมูลเกี่ยวกับจิตวิทยา
เกี่ยวกับการสักของไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสักเพื่อความขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์    การสักประเภท
นี้มุงใหเกิดความเปนสิริมงคล    มุงใหเกิดอํานาจ    มุงใหเปนที่นิยมชมชอบของผูอื่น  มุงใหเกิดลาภ
ผล    มุงใหเปนที่คุมครองปองกันภยันตรายตาง ๆ  ที่สําคัญไดแก     การมุงใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตอง
ประสงคของผูสัก  เมื่อความมุงหมายของการสักเพื่อความขลัง  เปนไปไดตามที่ไดกลาวแลว  
สัญลักษณที่สักลงไปบนรางกาย  จึงตองสอดคลองกับความมุงหมายดังกลาว  เชน  ถาตองการสัก
เพื่อใหเกิดอํานาจ  อิทธิฤทธิ์  ตองสักยันตหนุมานคลุกฝุน  กระทูเจ็ดแบก  ถาตองการสักเพื่อใหเกิด
เมตตามหานิยม  ตองสักนะขุนแผน  นะหนาทอง  หรือถาตองการใหเกิดมงคลในทุกดาน  ตองสัก
ยันตตรีนิสิงเห    เปนตน เมื่อสัญลักษณ ที่สักมีความสัมพันธกับความมุงหมายในการสักแลว ผลที่
เกิดขึ้นตอจิตใจของผูสักก็ดี  ตอพฤติกรรมของผูสักก็ดี  ยอมจะตองมีเปนแนนอน  ดังนั้น  อิทธิพล
ของการสักจึงสงผลไปถึงสภาพจิตใจและพฤติกรรมของผูสักไดเปนอันมาก

อิทธิพลของการสัก  สามารถสงผลไปถึงสภาพจิตใจและพฤติกรรมของผูสักไดอยาง
แนนอน  เชน  ถาสักยันตหัวใจปถมังเพื่อความอยูยงคงกระพัน  ใชในการตอสู  เปนตน ผูที่สักยอม
มีความมั่นใจ  มีความฮึกเหิม  อยากลองวิชา     เมื่อเปนเชนนี้  หากไมมีการควบคุมทางจิตใจของผู
สักใหดีพอแลวโอกาสที่จะกระทําผิดยอมจะมีไดมาก     ดังนั้น   จึงนาจะพิจารณาถึงอิทธิพลของ
การสักที่มีตอสภาพจิตใจและพฤติกรรมของผูสักเปนดาน ๆ ไปดังตอไปนี้

7.1  การสักกอใหเกิดความมั่นใจ

การสักเพื่อความศักดิ์สิทธิ์  ก็เหมือนกับการมีเครื่องรางของขลังติดตัว  เชน  พระเครื่อง 
ตะกรุด  ผายันต  เปนตน  ผิดกันแตวาการสักเปนเครื่องรางของขลังที่ติดอยูกับตัวเทานั้น  สวน
เครื่องรางของขลังอื่น ๆ สามารถเอาออกจากตัวได  รอยสักก็ดี เครื่องรางของขลังก็ดี  กอใหเกิด
ความมั่นใจแกเจาของไดเปนอันมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการสัก  ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความมั่นใจ
แกผูสักมี 3 ประการ ไดแก  สัญลักษณที่สัก  พิธีการในการสักและความเชื่อมั่นของผูสัก

                                                          
34  ประเทิน   มหาขันธ. (2534, 1 พฤษภาคม). “จิตวิทยาเกี่ยวกับการสัก.”  ศิลปะการสักลาย.  หนา 12.

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


102

7.1.1 สัญลักษณ

สัญลักษณที่ใชในการสักเพื่อความศักดิ์สิทธิ์  ความขลังสวนใหญจะเปนรูปที่เราใจ  
กอใหเกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นแกผูเปนเจาของรอยสัก  เชน  รูปพระนารายณ  รูปพระพุทธเจา 
รูปยันตตาง ๆ  เปนตน  การนําเอารูปตาง ๆ  ดังกลาวมาสัก  ยอมตองมีการประดิษฐใหมีความสงา  
ความขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์  โดยนําเอาคาถามาประกอบเขาบาง  เพิ่มเติมลวดลายเขาไปในถาถาเพื่อ
เขียนเปนยันตบาง เหลานี้ทําใหสัญลักษณตาง ๆ มีความขลังสรางความประทับใจ สรางความ
เชื่อมั่นใหแกเจาของรอยสักไดเปนอันมาก  เชน รูปหนุมาน โดยปรกติยอมเปนที่ประทับใจในความ
มีอิทธิฤทธิ์มีความเกงกลาสามารถเปนทุนอยูแลว  ในการสักจะนํารูปหนุมานไปประกอบเขากับ
อักขระคาถา ทําใหรูปหนุมานมีความขลัง มีความศักดิ์สิทธยิ่งขึ้น  ดังนั้น  สัญลักษณที่สักจึง
กอใหเกิดความมั่นใจแกผูสักไดเปนอันมาก

7.1.2  พิธีการในการสัก

พิธีการในการสัก มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะสรางความเชื่อมั่นใหแกผูสัก  ดังนั้น  ใน
การสักจึงจําเปนตองมีการกระทําพิธี เพื่อใหเกิดความขลัง ความศักดิสิทธิ์  เชน    มีการทอง
คาถาอาคม   มีการมอบตัวเปนศิษย  มีการสาบานตัว มีการลอง เปนตน  กิจกรรมเหลานี้เปนการ
ปลูกศรัทธา ความเลื่อมใส ความเชื่อมั่น ใหเกิดแกผูสัก ในพิธีการดังกลาวกิจกรรมที่สําคัญที่สุด  
ไดแก  การลองหลังจากที่อาจารยสักไดสักเสร็จเรียบรอยแลว จะมีการลองขึ้นเปนการทดลองความ
ขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์ของรอยสักที่ไดสักไปแลว  ในการลองนี้อาจารยสักจะเปนผูลองเอง กิจกรรม
ในการลองมีหลายอยาง  เชน การฟนที่หลัง  โดยใหผูสักนั่งคุกเขาประนมมือไวที่อกกมหลังจรด
พื้น    อาจารยจะเปนผูลองโดยใชมีดดาบฟนลงบนหลัง  ในขณะลองจะบริกรรมคาถาไปดวยหรือ
การลองโดยการกรีดที่หนาแขน   เปนตน        ผลการลองจะเปนที่ประจักษแกผูสักวารูปรอยที่ตน
สักมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากนอยเพียงใด    แตมีขอแมวา  ผูสักตองไมไปลองวิชาที่อื่น ถา
กระทําเชนนั้นแสดงวา ไมเชื่อถือและดูหมิ่นอาจารย

พิธีในการสักยอมทําใหเกิดความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ไดดวยวัสดุที่ใชสัก ซึ่งไดแกหมึก 
หมึกที่สักอาจผสมดวยวานตาง ๆ เชน วานเสนหจันทร วานสบูเลือด  น้ํามันพราย ดีงู ดีหมี  เปนตน
สิ่งเหลานี้ยอมเปนสวนประกอบที่ทําใหผูสักมีความเชื่อมั่นในการสักมากยิ่งขึ้น
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7.1.3  ความเชื่อมั่นของผูสัก

ความเชื่อมั่นของผูสัก  กอใหเกิดความมั่นใจในรูปรอยที่สัก ถาหากขาดความเชื่อมั่น
แลว     รอยสักนั้นก็จะไมมีความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อมั่นดังกลาวเกิดขึ้นมาจากศรัทธา 
ความเลื่อมใสของผูสักเปนสําคัญ เชน เชื่อวายันตนกคุม สามารถปองกันไฟจริง  ยันตอิติปโสถอย
หลัง สามารถสะเดาะกุญแจได สาลิกาลิ้นทอง สามารถพูดใหคนเชื่อถือได เปนตน ความเชื่อมั่นใน
สัญลักษณตาง ๆ ที่สักเกิดจากศรัทธาความเลื่อมใสที่มีปจจัยหลายประการ     เมื่อบุคคลเกิดความ
เชื่อมั่นแลวก็สามารถแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ดวยความมั่นใจ

เมื่อบุคคลมีความมั่นใจในตัวเอง    มั่นใจในการกระทําของตนเนื่องจากมีรูปรอยที่สัก
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวแลว บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  ออกมาดวยความมั่นใจไมวาจะเปน
พฤติกรรมในทางบวก หรือทางลบ เชน ผูที่สัก นะจับมิถูก หรือ นะหนีภัย หรือยันตแคลวคลาด เปน
ตน พวกนี้จะมีความมั่นใจวาเมื่อเขาลักขโมยแลว     เจาของทรัพยหรือเจาหนาที่จับไมได  หรือผูที่
สักธนูมือก็ดี ยันตมหาอุด (อุตม) ก็ดี          พวกนี้มีความเชื่อมั่นวาตนมีอํานาจอยูยงคงกระพัน  มี
ความเกงกลาเหนือคูตอสูหรือฝายตรงขาม  ดังนั้นพวกนี้จึงมีความฮึกเหิมมีความตองการที่จะตอสู
อยูเสมอ พฤติกรรมของคนกลุมนี้จึงเปนไปในทางกาวราว รุนแรง ในทางตรงขาม   การสักที่
สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมในทางบวกก็มีเปนอันมาก เชน เมื่อสักสาลิกาลิ้นทองแลวตองไมพูดปด 
หรือเมื่อสักยันตนารายณแปลงรูปหรือสักพระเจาหารอยชาติ ตองไมผิดศีลหา   เปนตน   การสักจึง
เปนการควบคุมพฤติกรรมของผูสักไดอีกทางหนึ่ง

7.2  การสักเปนการขมขวัญ

ผูที่มีรอยสักบนรางกาย จะมีขอไดเปรียบอยางหนึ่งแกผูที่ไดเห็น หรือฝายตรงขาม นั่น
คือ การขมขวัญ โดยปรกติในคนสามัญทั่วไป       เมื่อพบเห็นผูที่มีรอยสักยอมจะมีความรูสึกวาผู
นั้นเปนคนที่ไมเหมือนคนทั่วไป กลาวคือ อาจเปนผูที่อยูยงคงกระพันชาตรี โจรผูราย ตลอดจนเปน
คนเสเพลชอบเที่ยวเตร   คนสวนใหญที่ไดพบเห็นผูที่มีรอยสัก จะมีความคิดเชนนั้น       นอยคน
นักที่จะเปนคนดีมีคุณธรรม เมื่อคนทั่วไปคิดเชนนั้น ผูที่อยูฝายตรงขามของผูสักก็ยอมจะคิดได
เชนนั้นไดเชนกัน ดังนั้นรูปรอยที่สักไดเปนเครื่องขมขวัญผูอื่นได   เมื่อเปนเชนนี้ถาหากจะมีการ
ตอสูกันก็ดี      หรือจะกระทํากิจกรรมใด ๆ ก็ดี ผูที่มีรอยสักจะอยูในฐานะไดเปรียบเสมอการสัก
กอใหเกิดการขมขวัญคูตอสู หรือผูที่ไดพบเห็นดังนี้
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7.3  การเสียขวัญของคูตอสู

รอยสักสามารถใชไดเปนเครื่องขมขวัญคูตอสูหรือผูที่ไดพบเห็น เมื่อคูตอสูหรือผูที่ได
พบเห็นเสียขวัญ ก็ยอมจะกระทําการไดตามความตองการ เชน ทํารายรางกาย ปลดทรัพย ขมขืน
กระทําชําเรา  เปนตน   ที่เปนเชนนี้เพราะเหตุวา ผูพบเห็นหรือฝายตรงขามเกิดความเกรงกลัว   เกิด
ความครั่นครามเพื่อเปนการขมขวัญคูตอสูหรือผูพบเห็น ผูมีรอยสักมักจะสักไวในที่เปดเผย เชน ที่
ลําคอ ทายทอย แขน เปนตน สําหรับรอยสักที่อยูในที่ปกปด เชน  ที่หนาอก เปนตนผูสักจะพยายาม
เปดอก ใหผูอื่นมองเห็นอันเปนการขมขวัญอยูในที ยิ่งเปนการสักมังกร  เสือเผน อักขระ เลขยันต
ตาง ๆ ดวยแลวยิ่งทําใหผูพบเห็นหรือคูตอสูเสียขวัญยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในกลุมผูสักดวยกันจะ
เขาใจวาสัญลักษณตาง ๆ ที่สักนั้นมีความหมายวาอยางไร ผูใดเปนอาจารยสัก และรอยสักนั้นมีคุณ
วิเศษอยางไร ถาหากวารอยสักของฝายตรงขามเหนือกวาตนก็จะเกิดเสียขวัญ เกิดครั่นครามทันที ผู
สักเปนศิษยเสือนั่นเสือนี่   สังกัดแกงนั้นแกงนี้          ถาหากพฤติกรรมของแกงดังกลาวมีความ
โหดเหี้ยมทารุณ     ผูที่ไดพบเห็นก็จะเสียขวัญ เสียกําลังใจอันเปนโอกาสใหผูที่มีรอยสักกระทําการ
ใด ๆ ไดตามความตองการ เชนเดียวกับมาหรือสุนัขที่เห็นเสือ

7.4  ความเปนตอในดานกําลังใจ

ในระหวางผูที่สักกับผูที่ไมไดสัก ผูที่สักยอมมีกําลังใจเหนือกวา ทั้งนี้เพราะเหตุวารอย
สักเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวใหผูสักมีกําลังใจเขมแข็ง เมื่อมีกําลังใจดี ไมวาจะกระทําการสิ่งใดยอ
ไดเปรียบผูที่เสียกําลังใจ การกระทํากิจการใดก็ตามไมวาจะเปนทางดีหรือทางชั่วยอมตองการ
กําลังใจทั้งสิ้น ยิ่งเปนการกระทําในทางชั่วนั้นยิ่งตองการกําลังใจมาก ทั้งนี้เพราะเหตุวาการทําชั่ว
นั้นตองใชความพยายามมาก เพราะมีกฎหมายควบคุม มีสังคมคอยขัดขวางและยังมีจิตสํานึกที่คอย
เตือนอยูตลอดเวลา ถาหากไมมีกําลังใจที่มากพอแลว บุคคลจะกระทําการในทางชั่วไมได

การสักทําใหผูสักมีกําลังใจกระทํากิจการตาง ๆ ตามความประสงคโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การกระทําในทางลบ เชน การทํารายรางกาย การลักทรัพย การขมขืน การปลนการฆา การเรียกคา
ไถ เปนตน รอยสักจะชวยใหผูสักมีกําลังใจในการกระทํากิจกรรมตามคุณคาของรอยสักนั้น ๆ  เชน 
รอยสักนะจับมิถูกหรือรอยสักนะหนีภัย เปนตน เมื่อกระทําการใด ๆ แลวก็ยอมมีกําลังใจที่จะหนีได
เพราะมีความเชื่อมั่นวา การสักจะชวยใหหนีไดพน หรือผูที่สักยันตสมิงอุบากองซึ่งผูสักเชื่อวามีคุณ
วิเศษในทางดูฤกษยาม   เพื่อใหรูวายามใดปลอดภัยและกระทําการสําเร็จ ก็เปนกําลังใจใหกระทํา
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กิจการนั้น ๆ ดวยความมั่นใจเชน ในการเขาลักทรัพย การปลน การตอสู   ตลอดจนการแหกคุก เปน
ตน

7.5  การกระตุนความรูสึก

การสักเปนการจารึกรูปรอยไวบนผิวหนัง ดังนั้น รูปรอยที่สักจึงปรากฏใหเห็นอยูเปน
การถาวร รอยสักจะเปนเครื่องกระตุนความรูสึกของผูสักไปในลักษณะตาง ๆ ตามรูปรอยที่สัก เชน 
ถาสักเปนรูปเสือ   สิงห   มังกร หรือยันตตาง ๆ      ผูสักเมื่อเห็นลายสักของตน   ก็จะเกิดความฮึก
เหิม    ผูที่สักเปนภาพเปลือยก็จะเกิดอารมณทางเพศ หรือผูที่สักสัญลักษณที่เตือนความจําไว   อาจ
เกิดความเคียดแคน   อาฆาต   ตองการแกแคน เปนตน รอยสักที่กระตุนใหเกิดความรูสึกในดาน
ตาง ๆ มีดังนี้

7.6  ความฮึกเหิม

ผูที่มีรอยสักประเภทที่สักเพื่อความอยูยงคงกระพัน โดยรูปรอยสักประเภทที่สักก็ดี 
หรือโดยความมุงหมายที่สักก็ดี จะกระตุนใหผูสักเกิดความฮึกเหิมเพราะรูปที่สักสวนใหญจะแสดง
ฤทธิ์แสดงอํานาจถาเปนยันตก็ไดแกยันตที่มีคุณวิเศษทางมหาอุด แคลวคลาด และคงกระพัน เชน 
ยันตมงคลจักรวาล ยันตแกวจักรพรรดิ์ ยันตฝนแสนหา ยันตจักรนารายณใหญ เปนตน   ถาเปนรูป
สัตวก็จะเปนสัตวที่มีอํานาจ   เชน   พญาครุฑ นาค   เสือ  สิงห มังกร  เปนตน

รูปรอยที่สักเหลานี้  ปรากฏอยูบนรางกายของผูสัก   ผูสักสามารถมองเห็นไดตลอดเวลา   
หรือแมวาผูสักจะไมสามารถมองเห็นรอยสักของตน เนื่องจากสักไวในสวนของรางกายที่ไมอาจ
มองเห็นได แตผูสักก็มีความรูสึกอยูตลอดเวลาวา ตนมีรอยสักนั้น ๆ อยู   รอยสักดังกลาวจะ
กระตุนใหผูสักเกิดความรูสึกฮึกเหิม   กลาหาญตองการตอสูเพื่อตองการแสดงฤทธิ์อํานาจ   ยิ่งถา
เปนรอยสักที่อยูในตําแหนงที่มองเห็นไดดวยแลว   ผูสักจะรูสึกภาคภูมิใจ   กระหยิ่มใจอยู
ตลอดเวลากับรอยสักนั้น ๆ ยิ่งถาอยูในสถานการณคับขันหรือสถานการณที่ตองการการตอสูดวย
แลว เชน ความรูสึกโกรธ   กลัว   ความรูสึกเครียดแคน ความรูสึกอาฆาต  เปนตน   ในภาวะเชนนี้
ความเปลี่ยนแปลงทางสรีระยอมสงผลไปถึงรอยสักดวย    เชน            ทําใหเนื้อบริเวณนั้นกระตุก
หรือสั่นเพราะอาการเกร็งของกลามเนื้อ   รอยสักอาจมีสีเขมขึ้น เพราะเลือดมาคั่งบริเวณนั้นเปนตน 
เมื่ออยูในภาวะเชนนี้ ผูสักที่มีความเชื่อมั่นในรอยสักของตนจะมีความคิดวารอยสักของตน “ขึ้น” 
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แลว (ขึ้นเปนภาษาเครื่องรางของขลัง หมายความวา ไดรับการปลุกใหอยูในสภาพที่ขลัง)      ดังนั้น   
ผูสักจึงรูสึกฮึกเหิม ตองการตอสู หรือปฏิบัติการในสถานการณนั้น ๆ 

7.7  อารมณเพศ

อารมณเพศมักเกิดขึ้นไดเสมอเมื่อไดรับการกระตุน ไมวาจะเปนการกระตุนโดย
สิ่งแวดลอมในสังคม หรือรูปรอยสักที่สักไวบนรางกาย นักจิตวิทยาและนักอาชญาวิทยา เชื่อวา ผูที่
สักรูปเปลือยหรือรูปลามกตาง ๆ บนรางกายเปนผูที่มีจิตผิดปกติ     โดยเฉพาะในเรื่องเพศ    เชน     
เปนพวกซาดิสม    พวกแมโซคิสม เปนตน   ผูมีรอยสักประเภทรูปเปลือย   รูปการรวมเพศ   หรือ
รูปที่เปนสัญลักษณในทางเพศตาง ๆ เมื่อถูกกระตุนโดยรอยสักของตน พวกนี้จะมีความรูสึกทาง
เพศและอาจกระทําการที่ผิดกฎหมายไดเชน การฉุดครา อนาจาร ขมขืนกระทําชําเรา เปนตน

อีกนัยหนึ่งรอยสักประเภทรูปเปลือย รูปลามกตาง ๆ รูปที่เปนสัญลักษณทางเพศจะชวย
กระตุนใหผูสักมีความผิดปกติทางเพศ เกิดความพอใจในขณะที่ประกอบกิจกรรมทางเพศ

7.8  การเตือนความจํา

โดยเหตุที่รอยสักปรากฏอยูบนรางกายอยางถาวร ดังนั้นจึงเปนเครื่องเตือนความทรงจํา
ไดเปนอยางดี ทุกครั้งที่ผูสักมองเห็นรอยสักของตนก็จะสามารถระลึกถึงเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับรอย
สักนั้นได เชน ถารอยสักที่สักไวเปนที่ระลึกเมื่อคราวไปประเทศเนเธอรแลนด      ก็จะเปนรูปกังหัน
ลมก็จะทําใหผูสักระลึกถึงเหตุการณในครั้งนั้น หรือถาเปนรูปดอกกุหลาบที่สักไวเปนที่ระลึก
สําหรับผูหญิงคนหนึ่ง ก็จะทําใหผูสักระลึกถึงผูหญิงคนนั้นทุกครั้งที่เห็นรอยสักรูปดอกกุหลาบรูป
รอยที่สักเปนเครื่องที่เตือนความทรงจําของผูสักไดดังนี้

7.9  การแกแคน

ผูที่มีรอยสักซึ่งสักไวเพื่อเปนเครื่องเตือนความจํา  เนื่องจากถูกทํารายบาง ถูกกลั่นแกลง
บาง     ถูกลบเหลี่ยมโดยคูตอสูบางเหลานี้ เมื่อเห็นรอยสักคราวใด ผูสักก็จะคิดถึงเรื่องราวนั้น ๆ ถา
เปนเรื่องที่เคยเจ็บช้ําน้ําใจเขาก็จะคิดแกแคน มีผูกระทําผิดเปนจํานวนมาก เมื่อกระทําผิดแลวถูก
จําคุกไดเขาไปสักขอความหรือสัญลักษณตาง ๆ ในคุก เพื่อเตือนความทรงจําเพื่อที่จะไดออกมาแก
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แคนลางแคน ผูที่สรางความเจ็บช้ําน้ําใจใหแกตน  ตัวอยางขอความที่สัก  เชน  แคนนี้ตองชําระ 
หญิงรายชายชั่ว   ชายอยาหมิ่นชาย วันหนาอยาใหเจอคนใจดํา พรุงนี้ยังมี วันหนาอยาเผลอ ทีเขาที
เรา เปนตน   นอกจากขอความดังกลาวแลวผูสักที่มีความอาฆาตและตองแกแคน ยังสักสัญลักษณ
ตาง ๆ เพื่อเตือนความทรงจํา  เชน  รูปกริชเสียบหัวใจ รูปคนตรึงกางเขน  รูปหัวกะโหลกเสียบดวย
กริช รูปศรเสียบอก เปนตน ขอความก็ดีหรือสัญลักษณก็ดีจะชวยกระตุนใหผูสักรําลึกถึงความแคน
ในอดีตและมีความตองการจะแกแคนใหได

7.10  คํามั่นสัญญา

มีผูสักเปนจํานวนมาก ที่สักขอความหรือสัญลักษณที่เปนคํามั่นสัญญาไวบนผิวหนัง      
ทั้งนี้เพื่อเปนเครื่องเตือนความทรงจําใหปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา      โดยเหตุที่การสักเปนการจารึก
ขอความลงบนผิวหนังและขอความนั้น ๆ   จะปรากฏใหเห็นไดตลอดเวลาไมมีวันสูญหายไป   
ดังนั้น   รอยสักจึงเปนเครื่องเตือนใจผูสักไมใหลืมคํามั่นสัญญาไดเปนอยางดี ตัวอยางขอความที่สัก
ซึ่งเปนคํามั่นสัญญา เชน ถาไมเลิก...ตาย  ไมมีครั้งตอไป   เจ็บตองจํา   ยาผสมวาน   พรุงนี้ไมมีอีก
แลว วันหนาไมมาอีก เปนตน รอยสักประเภทคํามั่นสัญญาหรือเตือนความจําใหปฏิบัติหรืองดเวน
พฤติกรรมบางอยาง สามารถใชเปนเครื่องเตือนผูสักใหยับยั้งหรือกระทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด
ไดเปนอยางดี

7.11  ความอดกลั้น

มีบุคคลเปนจํานวนมากที่ไมสามารถระงับอารมณของตนเองได    ถาไมมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คอยเตือนใจ เชน พระเครื่อง เครื่องราง เปนตน  รอยสักจัดวาเปนเครื่องเตือนใจไดอยางหนึ่ง    
เพราะรอยสักจะปรากฏอยูบนรางกายใหเห็นไดตลอดเวลา ดังนั้น ผูที่รูสึกตัววาเปนผูโกรธงาย 
มุทะลุดุดัน เอาแตใจ   ระงับอารมณไมอยูจึงตองหาเครื่องเตือนใจ    ซึ่งสวนมากใชการสักรอยสัก
ประเภทที่ชวยยับยั้งใจไมใหโมโหงาย ไดแก นะตาง ๆ เชน นะพระเตมียมั่น นะหายโทโส   นะอด
ใจ  เปนตน นอกจากคาถาตาง ๆ ดังกลาวแลวยังมีขอความที่สักเพื่อเตือนใหอดกลั้น เชน ขันติ อดใจ
หายโกรธ ชนะใจชนะทุกข    ขมใจไวกอน   เปนตน    รอยสักชวยใหบุคคลมีความอดกลั้นไดเปน
อยางดี
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 8.   ครู  อาจารย  และชางสัก    เปนบุคคลที่มีความสําคัญมากในขั้นตอนการสักนอกจากจะเปนผูลง
ลวดลายรอยสักบนรางกายของผูบริโภคแลว  ยังมีผลทางดานจิตใจดวย  ดังจะแบงไดตอไปนี้35

8.1  การสักเพื่อผลทางไสยศาสตร  การสักประเภทนี้เปนคติความเชื่อทางไสยศาสตร        
จึงตองสักโดย  ครู  อาจารย  ที่มีวิชาอาคมศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเทานั้น  ฆราวาสหรือบุคคลธรรมดาที่
ไมมีวิชาความรูทางดานนี้จะไมไดรับการยอมรับ  ครู  อาจารย  และชางสัก     ดวยวัตถุประสงคนี้
สวนใหญจึงเปนพระภิกษุ  หรือเกจิอาจารยชื่อดังที่ไดรับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป  และ
ความศักดิ์สิทธิ์ของการสักก็มักจะไดรับการทดสอบจนเห็นผลเปนที่ร่ําลือ

การสักเพื่อผลทางไสยศาสตรจําเปนตองทําพิธีการที่มีขั้นตอนตามลําดับ    เริ่มจากพิธี
ยกครู  การลงสัก การปลุกเสกและจบลงดวยพิธีไหวครู โดยทั่วไปผูทําหนาที่ดังกลาวจะเปนบุคคล
เดียวกัน  เวนเสียแตวาสํานักสักใดมีผูนิยมไปทําการสักกันอยางเนืองแนน  หรืออาจารยสักชราภาพ  
หรือเจ็บปวย  ผูทําการสักจึงอาจเปนเพียงบุคคลธรรมดาหรือฆราวาสผูซึ่งไมมีวิชาอาคมทําหนาที่ลง
สักแทนก็ได  แตภายหลังการลงสักแลวจะตองทําพิธีการปลุกเสกลงอาคม  โดยเกจิอาจารยที่มีวิชา
ความรูเทานั้น  จึงจะไดผลตามที่ตองการ

8.2  การสักเพื่อความสวยงาม    ครู     อาจารย         และชางสักสวนใหญจะเปน
ฆราวาสที่มีความเชี่ยวชาญในการสักรูปตาง ๆ ตามที่มีผูตองการ  ในสมัยโบราณถาตองการลายสัก
ที่งดงามวิจิตรบรรจง  คนจะนิยมไปสักกับอาจารยสักทางภาคเหนือ  หรือ  ภาคอีสานของประเทศ
ไทย  แตถาตองการลวดลายที่สลับซับซอนจากครูสักฝมือเยี่ยมก็นิยมเดินทางไปสักที่ประเทศพมา
และลาว  สวนในปจจุบันนี้พอจะหาครู  อาจารย  และชางสักเหลานี้ไดทั่วไป   ไมเฉพาะเจาะจงแต
ภาคเหนือ    หรือภาคอีสานเทานั้น    โดยปกติแลว  ครู  อาจารย  และชางสักมักจะเปนผูที่มีความถัด
เชิงศิลป  หรือมีความสามารถทางการวาดภาพ  เพราะการสักจะตองมีการรางภาพคราว ๆ เสียกอน  
แลวจึงคอยสักลงไป  เวนเสียแตวาจะเปนผูมีฝมือและความชํานาญสูงจึงจะสักลงไปเลย  โดยไม
ตองอาศัยภาพราง  ซึ่งก็มีอยูนอยรายที่จะทําไดเชนนั้น  แตอยางไรก็ตามครู  อาจารย และชางสัก  ที่
ไมมีฝมือทางการวาดภาพก็มีอยูเปนจํานวนไมนอย  ตองอาศัยเวลาและประสบการณจึงทําใหเกิด
ทักษะและความเชื่ยวชาญขึ้นในภายหลัง  หรือ        มิฉะนั้นก็อาศัยอุปกรณที่ชวยในการเขียน

                                                          
35 ประเทิน   มหาขันธ. (2534, 1 พฤษภาคม). “จิตวิทยาเกี่ยวกับการสัก.”  ศิลปะการสักลาย.  หนา 17.
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ลวดลายใหงดงาม  และไดสัดสวนที่ถูกตอง    โดยใชรูปภาพตัวอยางการสักลวดลายตาง ๆ ดู
ประกอบ  หรือใชแมพิมพบล็อกไมที่แกะไวเปนลายเสนรอบนอกของลวดลายตาง  ๆ     พิมพปมลง
ไปเปนภาพราง   แลวจึงลงมือสักดวยเข็มสักและหมึกจีนที่ผสมไวจนเสร็จสมบูรณ    ก็เปนอันเสร็จ
พิธีโดยไมตองมีการปลุกเสกใด ๆ 

9.  สถานที่สัก

ทางดานสถานที่ที่ใชทําการสัก  หรือสํานักสัก ไมมีขอกําหนดไวแตอยางใดวาควรจะ
ตั้งอยูที่ใด  หรือมีสภาพแวดลอมอยางไรจึงจะเหมาะสม  ขึ้นอยูกับครู  อาจารย  และชางสัก  
กลาวคือ  ถาครู  อาจารย  และชางสักเปนฆราวาสทั่ว ๆ ไป ก็นิยมทําพิธีสักที่บานของตนเอง แตถา
เปนพระภิกษุก็จะทําพิธีสักในเขตอาราม    แตโดยทั่วไปแลว ถาเปนการสักเพื่อวัตถุประสงคทางอยู
ยงคงกระพัน-ชาตรีและเมตตามหานิยมแลว  สถานที่สักหรือสํานักมักจะอยูในเขตของวัด  หรือ
บริเวณติดกับวัด  เนื่องจากวาการสักดวยเหตุผลดังกลาวเปนเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับ
คาถาอาคม  ของขลัง  ที่จะตองทําใหผูที่ไดรับการสักยึดถือแนวแนตอครู  อาจารยผูสักและผูปลุก
เสก  หรือผูประสิทธิ์ประสาทวิชา  ที่ถือกันวาเปนของสูง  ดังนั้นบุคคลที่เปนปูชนียบุคคลที่นา
เลื่อมใสผูทําหนาที่นี้  จึงสมควรจะเปนสมณเพศ  ผูรักษาศีลภาวนามากกวาที่จะกระทําโดยครู  
อาจารยสักที่เปนฆราวาสหรือปุถุชนธรรมดา  ประกอบกับการทําพิธีนี้ถาไดกระทําในเขตของวัดก็
ยิ่งจะสงผลทางดานจิตใจใหแกผูที่ไดรับการสัก ดานความเลื่อมใสศรัทธา      และความเชื่อถือที่มี
ตอพิธีสักและปลุกเสกยิ่งขึ้น

10.  เครื่องมือที่ใชในการสัก

เครื่องมือในสมัยโบราณ
การสักในสมัยกอน อาจารยสักมักจะใชวัตถุปลายแหลมเพื่อทําหนาที่เปนเข็มสักแทง

ลงไปบนผิวหนัง  การเลือกใชเข็มสักของอาจารยสักแตละคนนั้นจะแตกตางกันไปตามความถนัด  
ความสะดวก  หรือตามที่ทานไดรับการถายทอดมาจากอาจารยสักในรุนกอน ๆ   จากการรวบรวม
เอกสารตาง ๆ สามารถรวบรวมชนิดของเข็มสักไดดังตอไปนี้36

                                                          
36 สุลักษณ  ศรีบุรี และ ทวีวงษ  ศรบีุร.ี (2530). ลายสักที่พบในภาคกลางของประเทศไทย (รายงานวิจัย).  

หนา 34.
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1)   หนามหวาย  ที่มีปลายแหลมและแข็ง
2)   เข็มหมุดหรือเข็มเย็บผา 3–5 เลม มัดเขาไวดวยกันแลวผูกติดกับดามไมที่ใชเปนดาม

จับ
3)   กานรม  ฝนปลายแหลมเปนหนาตัด
4)   เหล็กปลายแหลม  ที่ทําดวยทองเหลือง
5)   เข็มที่ทําจากเหล็กตะปูตอกโลงผี  เพื่อใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ทางคาถาอาคม

ถึงแมวาในสมัยปจจุบันไดมีการพัฒนาเข็มสักเปนแบบเข็มสักไฟฟา               ใหมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น  จับถนัดมือ  และสามารถบังคับเข็มสักไปในทิศทางที่ตองการได  แตก็ยังไมมี
อาจารยสักผูใดในปจจุบันนิยมใชเครื่องสักไฟฟา เนื่องจากวาไมเหมาะแกการสักตัวอักขระขอมที่
กํากับลาย  เพราะบังคับทิศทางไมได  และยังขัดกับความเชื่อทางไสยศาสตรอีกดวย

เครื่องมือที่สําคัญรองลงมาจากเข็มสัก  คือ  หมึกที่ใชในการสัก   ลวดลายสักจะสวยงาม  
รูปคมชัดเจน  และติดทนนาน  นอกจากจะขึ้นอยูกับเข็มที่ใชแลว สวนผสมของหมึกที่ใชก็สําคัญ  
ซึ่งตามประวัติความเปนมากลาวไววา  ไดมีวิวัฒนาการการผสมสีและดัดแปลงใหเหมาะสมกับ
สภาพทองถิ่น  ทําใหสวนผสมมีความแตกตางหลากหลายกันออกไป  เชน  ทางภาคอีสาน แรกเริ่ม
จะใชยางไมสีขาวชนิดหนึ่งมาเขียนบนผิวหนัง  แลวใชของแหลมจิ้มตามลวดลายที่ตองการ       ยาง
ไมนี้จะซึมเขาไปใตผิวหนัง  พอยางไมแหงก็จะเปลี่ยนเปนสีดํา  แตสีของยางไมนี้ไมทนทาน  จึงมี
การดัดแปลงมาใชขี้เขมาหรือดินหมอ  ผสมกับดีควายคนใหเขากัน   เมื่อแผลสักหายแลวก็จะ
กลายเปนสีดําติดทนนาน

อูเมโมโต  ไดอธิบายถึงหมึกสักไวในบทความเรื่อง  ศิลปการสักของไทยวาในอดีต
อาจารยสักจะใชขี้เถาหรือขี้เขมากระดูกสัตว     กากมะพราว    หรือกะลามะพราวแทนหมึก    
เพราะมีสีคอนขางดํา  ทําใหเห็นลายไดชัดเจน  แตตอมาวิธีการทําหมึกดังกลาวนั้นคอนขางยุงยาก
เกินไป  เนื่องจากจะตองมีสวนผสมตาง ๆ ตามสัดสวนที่กําหนด   เพื่อใหไดสีตามตองการ    จึงได
เปลี่ยนมาใชหมึกจีน    หรือหมึกดําที่มีขายอยูโดยทั่วไปในทองตลาด  ทําใหการผสมหมึกงาย
กวาเดิมมาก

สมชาย   นิลอาธิ  ไดรวบรวมสูตรผสมหมึกสักที่นิยมใชกันทางภาคอีสานไว 4 สูตร
ดวยกันคือ
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สูตรที่ 1  เปนสูตรหมึกชนิดแรกที่ใชกันในภาคอีสาน    ใชยางไมชนิดหนึ่งที่ชาวอีสาน
เรียกวา “ตนหมึก”  เมื่อหักกิ่งหรือกานใบออกแลว  จะมียางสีขาวหรือยางไมออกมา  เมื่อยางนี้แหง
จะกลายเปนสีดํา

สูตรที่  2   ใชดินหมอ  หรือเขมาไฟที่จับเกาะตามกนหมอที่ใชฟน    หรือถาน    ขูด
เขมาใหหลุดออกจากหมอ  แลวเอาไปบดใหละเอียด  ผสมกับดีควาย

สูตรที่  3   ใชผงถานสีดําที่อยูในถานไฟฉาย     นําไปบดใหละเอียดแลวผสมกับยางไม        
“ตนมูกเกี้ย”   เมื่อสักลงบนผิวหนังจะไดลายสักสีดําตามสีของผงถาน

สูตรที่  4   ใชหมึกจีนชนิดแทงนําไปฝนใหเปนผงละเอียดแลวผสมกับน้ํามันเสือ   และ
น้ํามันงา  การใชนํามันเสือซึ่งเปนสัตวดุรายที่มีพลังอํานาจอยูในตัวมาเปนสวนผสมทําใหเชื่อกันวา
เปนการสักเพื่อใหผลดีทางอยูยงคงกระพันชาตรี

นอกจากสูตรผสมหมึกดังกลาวแลว  จารุบุตร  เรืองสุวรรณ      ยังไดอธิบายสูตรผสม
หมึกที่แตกตางกันไวอีกสูตรหนึ่งคือ    การใชน้ําหมึกผสมกับใบมันแกวเคี่ยวและเขมาควันไฟ
เพื่อใหออกสีดํา  แลวผสมกับดีหมู หรือดีควาย  จะทําใหลวดลายสักดําสนิทและขึ้นมัน  หรืออาจใช
ดีของสัตวอื่น ๆ เชน  วัว  หมี  งู  ปลาชอน  เคี่ยวใหแหงก็ใชได   แตถาตองการสักเพื่อใหมีความ
ขลังในทางคาถาอาคมแลว  กลาวกันวาจะตองใชหมึก       ผสมกับน้ํามันพราย    คือ     น้ํามันที่ได
จากศพโดยผานการทําพิธีทางไสยศาสตร หรือบางทีก็ใชรง  หรือ  ชาด  แทนหมึกแตตองผสมดวย
น้ํามันพราย

ในสมัยกอนนอกจากเข็มสัก  และหมึกสักที่ถือวาเปนอุปกรณที่สําคัญในการสักแลว  
ยังมีอุปกรณอีกชนิดหนึ่งที่เปนเครื่องชวยในการสักคือ

1) ฝน ใชเปนเครื่องชวยผูที่กําลังสักใหบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการสัก        
โดยในระหวางทําการสักใหเคี้ยวฝนไวในปาก จะทําใหรูสึกมึนเมาลดความเจ็บปวดไปไดบาง

2)   เชือกหรือผาขาวมา ใชผูกมัดผูที่กําลังสักไมใหดิ้น       โดยผูกมัดติดกับเสาเรือน
หรือตนไม  หากไมมีเชือกหรือผาขาวมา  อาจใหผูชวยอาจารยสัก  ชวยจับแขนขาเอาไว  ปองกัน
ไมใหดิ้นหนีเพราะความเจ็บปวดในขณะที่สัก

3)   ยาแกไขแกอักเสบ  เพื่อชวยบรรเทาความเจ็บปวดและอาการอักเสบภายหลังการสัก
4)    แอลกอฮอล  เพื่อใชเช็ดและทําความสะอาดเข็มสักที่ใชเสร็จแลว
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11.   วิธีการสัก

เนื่องจากการสักในสมัยโบราณใหผลทางเมตตามหานิยมและอยูยงคงกระพันชาตรี เปน
เรื่องของคติความเชื่อทางไสยศาสตร  ดังนั้นผูที่ไดรับการสัก จึงตองมีความศรัทธาและมีจิตใจ
มุงมั่นตอการปฏิบัติตนตามพิธีการที่แตละสํานักสักไดกําหนดไว  ซึ่งพิธีการสักโดยทั่วไปจะ
ประกอบดวยขั้นตอนที่คลายคลึงกัน  โดยเรียงตามลําดับดังตอไปนี้37

11.1   พิธียกครู
11.2   ลงลายสัก
11.3   ปลุกเสก   และ
11.4   พิธีไหวครู

11.1  พิธียกครู  เมื่อผูที่จะรับการสักตั้งใจแนวแนวาจะสัก  ก็เริ่มพิธีดวยการนํา
ดอกไม  ธูปเทียน  และเงินคายกครูไปถวายอาจารยสักตามวันเวลาและสถานที่ที่ไดทําการนัดหมาย   
เพื่อฝากตัวเปนลูกศิษยและเพื่อเปนการบูชาครู  สวนจํานวนเงินคายกครูนั้นจะเปนเทาไร     ขึ้นอยู
กับขอกําหนดของแตละสํานัก    โดยกําหนดตามความยากงายของลวดลายที่สัก   หรือเปนไปตาม
ประเพณีนิยมของแตละสํานักสักที่ยึดถือปฏิบัติกันเรื่อยมาตั้งแตโบราณ  เชน  12 บาท       36 บาท   
50 บาท   หรือ 100 บาท  เปนตน  จํานวนเงินเหลานี้ในสมัยโบราณนิยมถือเคล็ดลงทายดวยเล็ก 6  
เชน  6  สลึง  6  บาท   12  บาท  (2 เทาของ 6)   24  บาท   (4  เทาของ  6)  หรือ   36  บาท  (6  เทา
ของ  6)   เปนตน    ในปจจุบันที่ยังยึดวิธีการสักแบบโบราณยังมีสํานักสักบางแหง  ที่ยึดถือวิธีการ
กําหนดคายกครูดังที่กลาวมา   การกําหนดคายกครูอีกวิธีหนึ่งที่นิยมกันมากก็คือ  คิดตามความยาก
งายของลวดลายดวยจํานวนเงินที่ลงตัว  เชน  50  บาท    75  บาท    100  บาท    150  บาท    200  
บาทและ  พบวาสูงสุดถึง  250 บาท ตอ 1 ลายสักในปจจุบัน

11.2  ลงลายสัก เมื่อไหวครูเสร็จแลวกอนจะสัก      ครูอาจารยสักจะทําการเสก
เหล็กสักและน้ํามันผสมหมึกสักที่ใชเสียกอน  และจะบอกใหผูรับการสักนั่งทําจิตใหเปนสมาธิ    วา
คาถาในใจ    แลวจึงเริ่มลงเหล็กสัก  ขณะลงเหล็กสักชักยันต  อาจารยก็จะภาวนาคาถา  ลงอักขระ  

                                                          
37 สุลักษณ  ศรีบุรี และ ทวีวงษ  ศรบีุร.ี (2530). ลายสักที่พบในภาคกลางของประเทศไทย (รายงานวิจัย). 

หนา 39.
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เดินสูตรยันตตลอดการลงรอยสัก   ถาครูอาจารยสักไมใชคนที่มีวิชาอาคม   ไมรูวิธีลงคาถาปลุกเสก    
ก็จะทําหนาที่เปนเพียงชางสักที่ลงรูปลวดลายสักเทานั้น  โดยมิตองภาวนาคาถา  ลงอักขระเดินสูตร
ยันตแตอยางใด   

การลงสักแตละลาย  หรือแตละอาจารยสักจะใชเวลาไมเทากัน    อาจจะใชเวลา
ประมาณ 15 – 20 นาที  หรือเปนวัน ๆ หรือเปนอาทิตยก็มี   ถาเปนการลงสักในบริเวณที่เจ็บปวด
มาก ๆ หรือบริเวณที่เนื้อหยอนยาน   เหี่ยวยน   ก็จะมีผูชวยจับแขนขา และดึงผิวหนังบริเวณที่จะสัก
ใหตึง    เพื่อทําใหเกิดความสะดวกในการสัก  ผูที่ไดรับการสักเปนครั้งแรกมักจะเกิดความเจ็บปวด  
ระบมมาก   บางรายมีอาการบวมแดงปวดแสบปวดรอนจนจับไขก็มี         จึงตองอาศัยการพักฟน
และยาแกไข  แกปวดชวยระงับอาการ  ครั้นพอแผลหายดีแลว  ก็มักจะกลับไปขอลายสักอีกเปนครั้ง
ที่ 2  ครั้งที่ 3  และเรื่อย ๆ ไปจนกวาจะเปนที่พอใจ

11.3  ปลุกเสก เมื่อสักเสร็จแลว  อาจารยสักก็จะทําพิธีปลุกเสกโดยการแทง
เข็มลงไป  (หรือเอามือแปะลงไป)  บนหัวใจของลวดลายสัก แลวเพงพิจารณาเรียกสูตรเรียกนาม
หมดทุกตัว  แลวภาวนาคาถาอยูในใจกอนเปาพนลงบริเวณรอยสัก     แลวจึงรดน้ํามนต    ซึ่งอาจจะ
ทําใหทีละคนหรือทําเปนหมูคณะ ครั้งละ 10 – 50 คนก็ได 

ในการทําพิธีปลุกเสก  อาจารยสักอาจจะเชิญบรมครู  หรืออาจารยที่นับถือมาเขาทรง  
แลวทําพิธีปลุกเสกก็มี

11.4  พิธีไหวครูหรือพิธีครอบครู ตางจากพิธียกครูคือ  พิธียกครูจะกระทํากอนการ
ลงสักและปลุกเสก   เพื่อเปนการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์   หรือครูบาอาจารยมาประทับรับเครื่อง
สักการะบูชา    แตการทําพิธีไหวครู  เปนพิธีการยกยองบูชาคุณครูอาจารยเปนพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดา
ศิษยในรุนตาง ๆ   พรอมใจมาชุมนุมกันในพิธี  เปนพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่กระทําขึ้นในเขตพระอารามหนา
พระพุทธรูปบูชา  โดยกระทําตอเนื่องปละครั้ง  เพื่อปลุกเสกคาถาอาคมใหคงความศักดิ์สิทธิ์  คลาย
กับการปลุกเสกพระเครื่อง

  เครื่องถวายในพิธีไหวครูจะแตกตางจากพิธียกครูคือ    นอกจากจะมีดอกไม   ธูปเทียน
แลว   ยังมีเครื่องเคราอื่น ๆ เพิ่มขึ้นมา คือ  หัวหมู  ไขตม  และเนื้อสัตว    โดยพระอาจารยผูทําพิธีจะ
จุดธูปเทียน   ทองคาถาภาวนาแลวใชเข็มสักแทงลงบนกระหมอมของผูที่ไดรับการสัก      หรือ
หัวใจของลายสักแตละลาย     แลวทองคาถาเปาพนลงไปบนกระหมอม   หรือลงบนลวดลายสัก
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และอักขระที่กํากับลายอยู  แลวขอใหผูที่ไดรับการสักรับสัจจะ  เพื่อปฏิบัติตนอยางเครงครัดตามที่
กําหนด  อันไดแก  การปฏิบัติตามขอกําหนดใหพึงปฏิบัติ  เชน  ถือคําสัตย  หมั่นควบคุมสติ  และ
ยึดมั่นในศีลจารวัตร  เปนตน  และใหละเวนจากขอหามปฏิบัติอยางเครงครัด  เชน  หามดาบิดา
มารดา  หามรับประทานมะเฟอง  น้ําเตา  หามลอดสะพานหัวเดียว  ลอดไมค้ําตนกลวย  และหาม
ประพฤติผิดลูกเมียผูอื่น  เปนตน

หลังจากนั้นพระอาจารยจะรดน้ํามนต  ทองคาถาภาวนาใหแกลูกศิษยทั้งหลายเพื่อเปน
สิริ-มงคล   และในชวงนี้    บรรดาลูกศิษยบางคนที่มีลวดลายสักของดีทั้งหลายก็จะเกิดอาการที่
เรียกวา “ของขึ้น”  โดยไมรูสึกตัว   ซึ่งมีกิริยาทาทางที่แสดงออกมาตามความหมายของลวดลายที่
สักเอาไว  เชน   ถาสักหนุมานก็จะปนปาย  ถาสักเปนเสือก็จะรองคํารามแบบเสือ  เปนตน  เมื่อสติ
กลับคืนมาจนรูสึกตัว  ก็จะปวดเมื่อยเนื้อตัวโดยไมรูสาเหตุ  แตอยางไรก็ตาม  อาการ “ของขึ้น”      
นี้จะบังเกิดขึ้นกับบางคนเทานั้น    ไมไดเกิดขึ้นกับทุกคนที่ไดรับการสักเสมอไป    เปนสิ่งที่กลาว
กันวาเปนเรื่องของไสยศาสตรลี้ลับ  ที่ไมสามารถพิสูจนไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร

12.  ขอพึงปฏิบัติภายหลังการสัก

อาจารยสักแตละสํานักจะมีขอบังคับใหผูที่ไดรับการสักปฏิบัติอยางเครงครัด  จึงจะทํา
ใหผลของการสักเกิดผลานุภาพสมตามที่ไดตั้งใจไว  กลาวคือ  ผูที่จะทําการสักไดนั้นจะตองถือ
สัจจะ  ประพฤติตนเปนคนดี  ไมกระทําผิดศีลธรรม  มิฉะนั้นการสักนั้นก็จะไมบังเกิดผลทาง
ไสยศาสตรแตอยางใดเลย  เพราะคาถาอาคมที่ลงไวจะไมอยูกับตัวคนผูนั้น

กฎขอหามตาง ๆ ที่ระบุไวมีดังตอไปนี้38

1)  ขอพึงปฏิบัติ
1.1)   ใหถือคําสัตย
1.2) ใหยึดมั่นในศีลจารวัตรเปนจิตใจ
1.3)   หมั่นคุมสติของตนเอง

2)  ขอละเวนหรือขอหาม
                                                          

38 สุลักษณ  ศรีบุรี และ ทวีวงษ  ศรบีุร.ี (2530). ลายสักที่พบในภาคกลางของประเทศไทย (รายงานวิจัย). 
หนา 50.
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2.1) ไมประพฤติผิดศีลธรรม  ไดแกผิดลูกผิดเมียผูอื่น  หรือ  ประพฤติตนเปน
มิจฉาชีพ     

ลักเล็กขโมยนอย
2.2) ไมลุแกโทสะ  หรือกลาวผรุสวาทตอบิดาและมารดา
2.3) ไมรับประทานของเหลือเดน  เชน  อาหารเหลือจากผูอื่น จากพระ หรือจาก
งานศพ  เปนตน
2.4) ไมรับประทานมะเฟอง  น้ําเตา  ฟก  และมะพราวไฟ
2.5) ไมลอดไมค้ําตนกลวย
2.6) ไมลอดสะพานหัวเดียว  สะพานทาน้ํา
2.7) ไมนั่งทับครกไมที่ทําดวยไมคั่ง  ไมมะลุง  ไมมะคา
2.8) ไมใหผูหญิงทับขางบน

2.   การประกอบธุรกิจการสักในปจจุบัน

หากจะมองภาพของการประกอบธุรกิจการสักรอยศิลปะบนเรือนรางในปจจุบัน    ยอม
สามารถสังเกตไดจากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูมากมายไดอยางชัดเจน  เชน  การเสนอเรื่องราวของการสัก
ทางเครื่องรับวิทยุ    โทรทัศน  นิตยสาร และหนังสือพิมพตาง  ๆ  เปนตน   หรือในมุมมองของ
รานประกอบธุรกิจการสัก     ที่เปดใหบริการในยานการคา   ชุมชน   สถานที่ทองเที่ยวทั่วไป   ทั้ง
ในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด   หรือมุมมองจากการเปดเผยลวดลายสักบนผิวหนังของ
ผูบริโภค     รวมทั้งจากการศึกษาแบบเจาะลึกของผูวิจัยที่ไดพยายามคนควาหาขอมูลจากผูประกอบ
ธุรกิจรานสักในกลุมตัวอยาง    ทั้งที่เปนรานสักเกาแกที่เปดใหบริการมานานกวา  30  ป   และราน
สักที่เกิดขึ้นภายหลังตั้งแต  3 – 12 ป  ซึ่งพบวาขอมูลที่สามารถนํามาเปนหลักฐานในการอางอิง
ประเภทหนังสือ   นิตยสาร   หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจการสัก  มีอยูนอยมาก   ผูวิจัยจึง
จําเปนตองศึกษาดวยวิธีการสังเกต  และสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนหลัก   จนสามารถวิเคราะหไดวา
การสักรอยศิลปะบนเรือนรางในปจจุบันมีความแตกตางจากการสักรอยในอดีตอยางสิ้นเชิง

จากความเชื่อแตอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  ความหมายของรอยสักเริ่มแปรเปลี่ยนไปสู
ความเปนศิลปะมากขึ้น   รอยสักถูกปรับเปลี่ยนจากความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร  กลายมาเปน

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


116

เครื่องประดับ   เปนอาภรณ  ที่บงบอกใหเห็นถึงความงาม39   รอยสักที่เคยเดินตามประเพณีนิยม   
เริ่มกลายเปนความเฉพาะตัวมากขึ้น   รอยสักแตละชนิดตางมีความหมายเพื่อความตองการของ
ตัวเอง    หลายคนสรางจินตภาพของตัวเองเอาไวในหัวใจ    แลวก็ใหศิลปนสรางภาพเหลานั้นให
ปรากฏออกมาอยูในเรือนรางของตนเอง    เพราะมีความชื่นชอบวาภาพเหลานี้จะอยูติดกับตัวของ
ตัวเองไปตลอดชีวิต

การเลนสีและเลนความหมายของรอยสักในคนปจจุบัน จึงกลายเปนภาพที่หลายคน
พยายามจะสรางสรรคขึ้นมาใหเปนตัวของตัวเองมากที่สุด  แมวาจะมีอยูบางเหมือนกันที่ยังคงยึดเอา
ความเชื่อของตนไม     ดอกไม    รูปสัตว     และสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณมาเขียนเอาไวตามรางกาย        
แตสวนใหญแลวรอยสักที่เรียกกันวาเปนรอยสักยุคใหม        ภาพของรอยสักเหลานั้นจะเกิดขึ้นเปน
เอกกัตตะบุคคลของผูเปนเจาของรอยสักเอง  มีอยูไมนอยที่เชื่อมโยงเอาชีวิตความเปนอยูในสังคม
ปจจุบันเขาเปนรูปรอยของการสัก   เปนตนวาสักรอยเอาไวเต็มตัวอันเปรียบเสมือนเครื่องนุงหมที่
ใชกันอยูในปจจุบัน    ลวดลายบางอยางที่ไมเคยนิยมใชเปนรอยสักก็ถูกนํามาเปนรอยสัก  เพราะ
เห็นวามีรูปทรงและสีสันที่สวยงาม  เปนที่สะดุดตา   สะดุดใจ  ซึ่งผูสักจะใหความสําคัญในเรื่อง
ของรูปลักษณมากกวาความหมาย   เชน  การเติมสีสันที่บรรเจิดจาลงไปบนดอกไม  หรือลวดลาย
ตาง ๆ  ก็เพียงเพื่อใหสะดุดตาแกผูพบเห็นเทานั้น40

ลีลาของรอยสักก็แปลกใหมขึ้น  มีการใชกราฟฟกสมัยใหมเขามาเปนตัวคํานวณ  
อยางเชน  การจะสักรูปมังกรติดตัวไวสักหนึ่งรูป  แตเดิมเคยสักเอาไวตามโคนขา  หรือพันรอบตัว  
แตปจจุบันมังกรที่ผงาดตัว     อยางสงางามกลายเปนรอยสักที่เชื่อมตัวเองอยูบนทอนแขนที่ล่ําสัน   
ของผูเปนเจาของรอยสัก  และไดมีการใชเสนสายของกราฟฟกมาประกอบ  คือในสวนของขอศอก
ซึ่งเปนรอยพับของแขนนั้นจะถูกสักใหเปนปากของมังกร      ซึ่งทุกครั้งที่พับขอศอก   หรือยกแขน
ขึ้นลงจะพบวา    มังกรตัวนี้อาปากและหุบปากได

                                                          
39 ชนิตร   ภูกาญจน. (2540, มีนาคม). “จินตนาการ  ความปรารถนา  และความหมายที่แปรเปลี่ยน.”  

ศิลปวัฒนธรรม. หนา 128.
40 ชนิตร   ภูกาญจน. (2540, มีนาคม) . “จินตนาการ  ความปรารถนา  และความหมายที่แปรเปลี่ยน.”  

ศิลปวัฒนธรรม. หนา 129.
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รอยสักในปจจุบัน  จากความเชื่อถือและศรัทธาจึงถูกดัดแปลงใหเปนงานของศิลปะ
มากขึ้น  ตําแหนงของรอยสักในรางกายไดรับการพินิจพิจารณาอยางจริงจังวา   อะไรควรจะอยู
ตรงไหน  และตรงไหนจะดีที่สุด  มีรูปลักษณใหมลาสุดที่ทําทาทางวาจะไดรับความนิยมไมนอยใน
หมูของนักสักยุคโลกาภิวัตน ก็คือ การสักอาภรณเครื่องประดับลงบนรางกายโดยไมจําเปนตองใช
อาภรณของจริง  อยางเปนตนวา  สักกําไลเอาไวที่ขอมือ  สักสรอยคอเอาไวรอบคอ  สักแหวนเอาไว
ที่ขอนิ้ว   เปนตน

การสักคงจะยังไมหมดความนิยมลงในปจจุบันนี้      เพราะศิลปนที่เปนนักสักจะ
พยายามหาแนวทางใหม ๆ เอามาลอใจลูกคาอยูเสมอ ๆ ไมวาจะเปนในเรื่องของสีสัน  ในเรื่องของ
ความปลอดภัย   ในเรื่องของความเจ็บปวด  และในเรื่องของภาพลักษณที่อาจจะสอวาการสักคือ
ตําหนิของคนที่มีอดีตที่ไมดี   รอยสักในแตละรูป  แตละแบบ  กําลังแปลกแยกความเชื่อออกไปตาม
สถานการณ  และความเปลี่ยนแปลงของคานิยมโลก  เชื่อวาวันหนึ่งขางหนา  รอยสักที่เกิดขึ้นจาก
ความเชื่อในตํานานคงคอย ๆ หมดลงไป  แลวรอยสักตามจินตนาการที่บรรเจิดคงจะเขามาแทนที่   
ศิลปะของรอยสักยังคงเคลื่อนไหวตอไป  และคงจะตอไปอีกนานตราบเทาที่มนุษยยังมีศิลปะอยูใน
วิญญาณ41

รอยสักสมัยใหมเริ่มเขามาในประเทศไทยในชวงสงครามเวียดนามเมื่อประมาณ 30 ปที่
แลว42  โดยทหารอเมริกัน  และเริ่มแพรหลายมากขึ้นในชวงไมถึง 10 ป ที่ผานมา  โดยสังเกตไดจาก
การเกิดขึ้นของธุรกิจการสักรอยศิลปะบนเรือนราง ซึ่งในระยะแรกนั้นจะกระจุกตัวอยูบริเวณ ตลาด
นัดสวนจตุจักร  ถนนขาวสาร   ตลาดกลางคืนบริเวณใตสะพานพระพุทธยอดฟา  เปนตน      แต
ตอมาเมื่อการสักรอยศิลปะบนเรือนรางไดรับความนิยมอยางแพรหลายกลายเปนแฟชั่นที่ทาทายใน
หมูวัยรุน ในปจจุบันเราจึงสามารถพบเห็นรานสักไดตามสถานที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนใน
หางสรรพสินคา  หรือแหลงชุมชนตาง ๆ 

                                                          
41 ชนิตร  ภูกาญจน. (2540, มกราคม). “ความหมายของรอยสัก ศรัทธาแหงวิญญาณและศิลปะ.”  

ศิลปวัฒนธรรม. หนา 166.
42 JIMMY  WONG. (2544, พฤษภาคม).   “ผมสรางสรรคศิลปะบนผิวหนัง” Summer. 13, หนา 84.
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ธุรกิจการสักรอยศิลปะบนเรือนราง     คือ     การใหบริการเขียนภาพลงบนผิวหนังดวย
วิธีการลอกลาย (Stencil) ลงบนผิวโดยใชสีที่เปนหมึกลอกลายโดยเฉพาะ   และหลังจากสเกตซภาพ
เปนรูปรางแลวก็จะใชเครื่องสักลงเข็มใหเปนรอยสักอีกครั้งหนึ่ง

โดยทั่วไปแลวการสักรอยแตละครั้งลูกคาหรือผูที่รับการสักจะมาเลือกแบบ (ลวดลาย)    
ในรานสัก  ซึ่งทางรานจะมีแบบใหบริการเปนจํานวนมาก  บางครั้งผูรับการสักจะนําหรือออกแบบ
ลวดลายมาดวยตนเอง  หรืออาจจะใหชางสักเขียนแบบตามความตองการสวนตัวก็ได    คาบริการ
ของการสักนั้นโดยเฉลี่ยแลวจะเริ่มตนตั้งแตหลักรอยไปจนถึงหลักแสน  ซึ่งจะขึ้นอยูกับลวดลาย  
ความยากงาย และทําเลที่ตั้งของรานสักนั้น ๆ เปนสําคัญ  

จากการสังเกตในปจจุบันนี้พบวา   การสักรอยบนผิวหนังมิไดมีจํากัดเฉพาะกลุมบุคคล
กลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น   กลุมวัยรุนหนุมสาวทั่วไปนิยมสักรอยบนผิวหนังกันมากขึ้นโดยมิได
คํานึงถึงเรื่องราวความเปนมาที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางไสยศาสตรดังในอดีตที่กลาวขางตน 

  
  ความสําคัญของการสักรอยบนผิวหนังในยุคนี้ยังมีจุดประสงค เพื่อแสดงเอกลักษณ

ของ   ความเปนสวนตัว   การแสดงความเปนสมาชิกกลุมเดียวกัน   ตลอดจนเปนความตองการเพื่อ
แสดงถึงความแปลกใหมการลอกเลียนแบบและความสวยงามในเชิงศิลปะบนเรือนราง  

    
ตําแหนงในการสักลวดลายที่สามารถสังเกตไดในกลุมบุคคลทั่วไปคือ ผิวหนังบริเวณ

ตาง ๆ   เชน  ขอมือ    ขอเทา    ตนแขน   ทองแขน  ไหล   หนาอก   สะดือ   หนาทอง   แผนหลัง    
สะเอว  สะโพก เปนตน43 อันอาจจะสืบเนื่องมาจากคานิยมในการแตงกายของวัยรุนในปจจุบัน     ที่
คอนขางจะเปดเผยตามแบบอยางวัฒนธรรมของคนในชาติตะวันตก     และจากตัวอยางตําแหนงบน
เรือนรางที่ใชในการสักลวดลายนี้         จะเห็นไดวาบางตําแหนงเปนสวนที่ปกปดและไมเหมาะที่
จะเปดเผยตอหนาสาธารณชนตามวัฒนธรรมการแตงกายของคนไทย    ความตองการของผูบริโภค
ในการสักรอยลวดลายบนผิวหนังในปจจุบัน จึงมีความแตกตางกับการกระทําในอดีตกันอยาง

                                                          
43 www.birdtattoo.com  ไดจัดอันดับตําแหนงในการสักลวดลายที่ไดรับความนิยมมากที่สุดไว

ดังตอไปนี้   สักสวนนี้เซ็กซี่มากที่สุด  ไดแก  สวนหลังทอนบน      แนวสะโพก    ชวงไหล    นอง    ชวงหนาอก    
และ  สักสวนนี้เซ็กซี่นอยที่สุด  ไดแก   คอ    ใบหนา    ทอนแขน    มือและนิ้ว
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สิ้นเชิง       และจากการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการสักในปจจุบันนี้มีองคประกอบ
หลักคือ

1.  ชางสัก
2.  เครื่องมือสัก
3.  ขั้นตอนการสัก
4.  กลยุทธและวิธีการสรางแรงจูงใจ
5.  การกําหนดลวดลายและความสัมพันธของตลาด
6.  การกําหนดราคา
7.  รายไดของธุรกิจรานสัก

1. ชางสัก

จากการศึกษาพบวาการประกอบธุรกิจการใหบริการสักรอยศิลปะบนเรือนรางมี 2  
กลุมคือ

1.1  ผูประกอบธุรกิจกับชางสักเปนบุคคลคนเดียวกัน           โดยผูประกอบธุรกิจที่ได
ลงทุนเปดรานสักนั้นมีความรูในดานการสัก และลงมือสักใหกับลูกคาดวยตนเอง  ไดแก    

1.  คุณจิมมี่   หวองราน TATTOO  BY  JIMMY  WONG(สุขุมวิท)      
2.  คุณฐาปนีย   ประสิทธิ์ศักดิ์    รานสักลายสตูดิโอ  (สยามสแควร)        
3.  คุณประเสริฐ     บุญเชย  ราน TATTOO BY  TOY (ถนนขาวสาร)      
4. คุณชูชาติ  นาคทั่ง  ราน DRAGON  ARTS  STUDIO  (ตลาดนัดสวน

จตุจักร)    และ       
5.  คุณสมบัติ    นิ่มนวล  ราน TATTOO  BY  YING  (ตลาดนัดสวน

จตุจักร)

1.2  ผูประกอบธุรกิจกับชางสักเปนคนละคนกัน     ในกรณีนี้ผูประกอบธุรกิจจะเปนผู
ลงทุนในการเปดราน   จัดหาอุปกรณ   และชางสัก      โดยในสวนของรายไดนั้นชางสักกับผู
ประกอบธุรกิจจะแบงตามอัตราสวนที่ไดตกลงกัน   ไดแก  
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1.  คุณศิริชัย   ลิมปรุงพัฒนกิจ  ชางสักประจําราน TATTOO  BY  TUK  และ  
YMK  TATTOO STUDIO  (ตลาดกลางคืนใตสะพานพระพุทธยอดฟาฯ)

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางของผูประกอบธุรกิจและชางสักจํานวน  6  คน ทั้งที่เปน
เจาของธุรกิจและไมไดเปนเจาของธุรกิจ     ผูวิจัยพบวามีชางสักเพียง   1  คน คือ คุณฐาปนีย   
ประสิทธิ์ศักดิ์  เจาของรานสักลายสตูดิโอ (สยามสแควร)  ที่เรียนมาทางดานศิลปะโดยตรงจาก
สถาบันการศึกษาที่เปดสอนศิลปะ    โดยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบทางศิลปะเปน
อยางดี 

“พี่เรียนจบดานศิลปะมาคะ พี่ไปเรียนที่อเมริกา  แลวเอาพื้นฐานดานศิลปะของตัวเอง 
มาทํา tattoo  สามารถฝกการวาดรูป  ออกแบบลวดลายได  การทําtattoo ใหดีได   จําเปนตองรูจัก
การวาดและมีความสามารถพื้นฐานงานศิลปะดีพอสมควร”

    (ฐาปนีย  ประสิทธิ์ศักดิ์, สัมภาษณ,  1 มิถุนายน 2546)

ในขณะที่ชางสักอีก   5   คนเปนผูมีใจรักงานศิลปะ    เรียนรูจากประสบการณ   และ
ฝกฝนฝมือการสักดวยตนเองเปนสําคัญ   ดังกรณีการสัมภาษณชางสักตอไปนี้  

“ชอบงานศิลปะมากอน  ชอบวาดรูป  แตไมไดเกงอะไรมากมาย   ก็ทํางานเกี่ยวกับการ
สักได”

           (ศิริชัย  ลิมปรุงพัฒนกิจ, สัมภาษณ, 24 พฤษภาคม 2546)

“พี่ไมไดจบศิลปะมาโดยตรง  แตเปนเพราะความชื่นชอบในงานศิลปะ และฝกฝนมา
โดยตลอด”

  (ประเสริฐ   บุญเชย, สัมภาษณ, 2 มิถุนายน 2546)

“ก็พอมีความรูติดตัวอยูบางเพราะชอบเขียน  ชอบวาด    แตไมไดจบศิลปะโดยตรง”
(จิมมี่   หวอง, สัมภาษณ,  10  มิถุนายน  2546)
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“พี่ชอบงานศิลปะมาก  อยางพวกแกะสลักไม   แกะสลักสบู  แกะสลักผลไมก็เคยทํา  
แตไมไดเรียนจบมาทางดานศิลปะ”

    (ชูชาติ   นาคทั่ง, สัมภาษณ,  22 มิถุนายน 2546)

“ไมไดเรียนจบศิลปะหรอก  แตมีใจชอบ   เพราะเห็นงานสักจากรุนพี่มาตั้งแตเด็ก ๆ 
แลว  ก็ลองทําตาม มีใครตองการก็ผลัดกันสัก”

           (สมบัติ    นิ่มนวล, สัมภาษณ,  22  มิถุนายน 2546)

หลังจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชางสัก  หากจะเปรียบเทียบปริมาณสัดสวนของชางสัก
จากกลุมตัวอยางพบวา  ชางสักที่เรียนจบมาทางดานศิลปะโดยตรงจะมีสัดสวนที่ต่ํากวา (1:6) ชาง
สักที่เกิดความชํานาญจากการฝกประสบการณดวยตนเองเปนอยางมาก  และสามารถวิเคราะหไดวา
ผูที่เรียนมาทางศิลปะโดยตรงนั้นจะมีความไดเปรียบในการทํางานมากกวาผูที่ไมไดเรียนศิลปะมา
โดยตรง ไมวาจะเปนความรูความเขาใจในเรื่ององคประกอบของภาพ   การดัดแปลงลวดลาย    การ
ออกแบบลวดลายขึ้นใหมตามความตองการของลูกคา  การถายทอดเรื่องราวของลวดลายนั้น ๆ รวม
ไปถึงความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีสี   และการใชสีอยางมีศักยภาพ   สวนชางสักที่ไมไดเรียนมา
ทางดานศิลปะโดยตรงก็มีความสามารถทํางานออกมาไดเชนเดียวกัน  เพราะสวนใหญจะมีใจรักใน
งานศิลปะเปนทุน   บางคนเคยทํางานที่เกี่ยวของกับศิลปะมากอน  ไดแก  วาดรูป   แกะสลัก    การ
เขียนปายโฆษณา  ปายภาพยนตร  เปนตน    หากแตการทํางานสักยังตองอาศัยการเรียนรูตลอดเวลา  
และยังตองพึ่งพาการลอกเลียนแบบ       ดังตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือมักจะตองใชลวดลายสักที่มี
ขายในทองตลาดเพราะขาดความสามารถในการออกแบบลวดลายตามที่ลูกคาตองการได
เชนเดียวกับผูที่จบการศึกษาทางดานศิลปะโดยตรง     เปนตน 

2.  เครื่องมือสัก

จากการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการสักจากรานผูประกอบการสักจํานวน 
6  ราน  พบวาเครื่องมือสักในปจจุบันมีทั้งเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่นํามาใชในการสัก มีการ
พัฒนารูปแบบแตกตางจากเครื่องมือสักสมัยโบราณดังกลาวแลว    ชางสักสวนใหญนิยมใช
เครื่องมืออันเปนเทคโนโลยีสมัยใหมกันอยางแพรหลาย   เนื่องมาจากความมีประสิทธิภาพ   
รวดเร็ว  และสะดวกสบายในการใชงาน   เชน   จับถนัดมือ   สามารถเปลี่ยนวัสดุอุปกรณตามความ
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เหมาะสมของลักษณะงาน   งายตอการลงสี    เสนและเงา   รวมไปถึงการถอดลางทําความสะอาด     
เครื่องมือสักที่ใชในปจจุบันมีดังตอไปนี้

2.1   เครื่องสักไฟฟา ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใชงาน และราคาที่แตกตางกัน มี  2  
ประเภท   
                               2.1.1  เครื่องลงโครงรางของลวดลาย
                               2.1.2  เครื่องลงหมึกสี

                              

2.2  กระบอกเข็ม    เปนกระบอกสําหรับบรรจุเข็มกอนทําการสัก    

        

2.3  เข็มสัก    เข็มสักมี   2   ประเภท  
 

     2.3.1  เข็มลงโครงรางของลวดลาย   ประกอบดวย  
เข็มสาม   (เข็มสามอันรวมกันเปนกลุม)     จะใชกับงานที่มีขนาดเสนของลวดลาย

เล็กละเอียด 
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เข็มหา (เข็มหาอันรวมกันเปนกลุม)  จะใชกับงานที่มีขนาดเสนของลวดลายที่ใหญ

ขึ้น

       

2.3.2 เข็มลงหมึกสี   มี  2  ลักษณะ  คือ  เข็มปลายกลม   และ  เข็มปลายแบน
1)  เข็มปลายกลม   ประกอบดวย   เข็มแปด  (เข็มแปดอันรวมกันเปนกลุม)       

และ    เข็มสิบสี่  (เข็มสิบสี่อันรวมกันเปนกลุม)    ซึ่งจะใชสําหรับลงหมึกสีของลวดลายขนาดเล็ก   
มีรายละเอียดมาก   

           

2) เข็มปลายแบน     ประกอบดวย   เข็มแบนหก   (เข็มหกอันเรียงกัน)    และ    
เข็มแบนสี่   (เข็มสี่อันเรียงกัน)    ซึ่งจะใชสําหรับลงหมึกสีของลวดลายขนาดใหญ  มีรายละเอียด
นอย เข็มปลายแบนยังมีเข็มที่เรียกวาเข็มแม็กนั่ม  (magnum)ซึ่งประกอบดวยแม็กนั่มเจ็ด (เข็มวาง
ซอนกันเจ็ดอันสลับฟนปลา)   แม็กนั่มเกา  (เข็มวางซอนกันเกาอันสลับฟนปลา)   และ แม็กนั่มสิบ
เอ็ด  (เข็มวางซอนกันสิบเอ็ดอันสลับฟนปลา)  ใชสําหรับลงหมึกสีที่มีลวดลายขนาดเล็กใหญ
ตามลําดับ  
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2.4    กาวแทง  stick   หรือเจลใส   และกระดาษลอกลาย    
               2.4.1  กาวแทง  stick    เปนกาวที่มีเนื้อขุนเหนียวนุม    แหงเร็ว    หรือ เจลใส   ใช

ทาบาง ๆ  บริเวณผิวหนัง          สําหรับติดลวดลายจากกระดาษลอกลาย
                             2.4.2  กระดาษลอกลาย       เปนกระดาษลอกลายสักโดยเฉพาะ         มีลักษณะใส
บางใชสําหรับลอกลายจากรูปแบบในเอกสาร   (catalogue)      เพื่อนํามาวางทาบบนสวนของ
ผิวหนัง อันเปนพื้นที่ที่ตองการสัก        ซึ่งไดทากาวรอไวกอนแลวดึงกระดาษลอกลายออก    
ลวดลายก็จะปรากฏติดอยูบนผิวหนัง 

                           
                 

2.5  หมึกสี   มีจํานวนสีที่หลากหลายตามที่ปรากฏในลวดลาย  ซึ่งเปนสีที่นําเขาจาก
ตางประเทศทั้งหมด  เพราะเปนสีที่มีคุณภาพติดทนตลอดกาล   

         

2.6     ภาชนะใสสี   มีลักษณะเหมือนจุกพลาสติกมีหลุม    ใชสําหรับแบงสีจากขวด
ใหญ    คือ  หนึ่งจุกใชกับหนึ่งสีและหนึ่งงานเทานั้น   
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2.7     วาสลีน   ใชสําหรับทาหลอลื่นในขณะที่ชางทําการสักเพื่อไมใหผิวหนังแหง       
และทาทั่วบริเวณของลวดลายเมื่อเสร็จสิ้นการสัก  เพื่อรักษาความเงางามของหมึกสี  และชวย
ปองกันการยึดติดของผาปดแผลกับแผลรอยสัก

             

2.8    เครื่องอบฆาเชื้อโรค   (AUTO CLAVE)      เปนเครื่องอบไฟฟาความรอนสูง      
ใชสําหรับอบเครื่องมือที่ตองฆาเชื้อโรคกอนนํามาใชสักไดแก   เข็ม   กระบอกเข็ม     กระบอกสี

  

2.9     น้ํายาทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค    ไดแก   น้ํายา  solution   แอลกอฮอล  หรือ 
น้ํายาอื่น ๆ ที่ใชฆาเชื้อโรคในทางการแพทย ซึ่งชางที่ทําการสักจะนํามาใชทั้งบริเวณผิวหนังที่ทํา
การสักและบริเวณใกลเคียง  เชน   โตะสําหรับวางอุปกรณ
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2.10   ถุงมือยาง  ในการสักแตละครั้ง    ชางสักจําเปนตองใชถุงมือยางจํานวนมากหรือ

นอยขึ้นอยูกับขนาดของลวดลาย   และเมื่อใชเสร็จในแตละครั้งถุงมือยางจะถูกทิ้งไปโดยไมนํา
กลับมาใชอีก เชนเดียวกับเข็มสัก 

2.11   กระดาษชําระ  ใชสําหรับซับเลือด  น้ําเหลือง และเช็ดหมึกสี     ในขณะที่ชางทํา
การสัก

               

2.12   ยาทาหลังการสัก   เปนครีมทาสมานแผลเพื่อใหแผลแหงและหายเร็ว
2.13   เครื่องลาง    เปนเครื่องลางระบบสั่นสะเทือนที่เรียกวา   ultrasonic    ใชสําหรับ

ลางทําความสะอาดเครื่องมือถาวรที่จําเปนตองนํากลับมาใชในการสักครั้งตอไป      เชน    กระบอก
เข็ม กระบอกสี   และกานเข็ม เปนตน  
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จากการศึกษาพบวาเครื่องมือและอุปกรณดังที่กลาวมานั้น  สวนใหญจะสั่งซื้อเขามาจาก
ตางประเทศมากกวาเครื่องมือที่ผลิตไดเองภายในประเทศไทย    นอกจากนั้นบางรานอาจมี
เครื่องมือและอุปกรณไมครบดังที่กลาวมาทั้งหมด เชน  ราน TATTOO  BY  YING  (ตลาดนัดสวน
จตุจักร)  และ ราน TATTOO  BY  TUK   (ตลาดกลางคืนใตสะพานพระพุทธยอดฟาฯ)   ไมมี
เครื่องอบฆาเชื้อโรค         ราน  TATTOO  BY  TOY  (ถนนขาวสาร)     ราน DRAGON  ARTS  
STUDIO  (ตลาดนัดสวนจตุจักร)    ราน  TATTOO  BY  YING  (ตลาดนัดสวนจตุจักร)   และ  ราน  
TATTOO  BY  TUK  (ตลาดกลางคืนใตสะพานพระพุทธยอดฟาฯ)  ไมมียาทาหลังการสักไวบริการ
ผูบริโภค  เปนตน 

3.  ขั้นตอนการสัก

สําหรับการสักในปจจุบันพบวา  การสักมิไดมีวัตถุประสงคทางดานเมตตามหานิยม
และอยูยงคงกระพันชาตรีเหมือนเชนในอดีตที่ผานมา  แตไดกลับกลายเปนแฟชั่นสมัยใหมเพื่อ
ตอบสนองความตองการสวนตนของผูบริโภคที่มารับการสักเทานั้น   ไมมีการลงคาถาอาคมใด ๆ 
กํากับ   ไมมีพิธีการสักแบบสมัยโบราณดังกลาวขางตน    การสักสมัยใหมในปจจุบันมีวิธีการสัก
ดังนี้

3.1   เลือกลวดลาย
3.2   ลอกลาย
3.3   ลงลายสัก
3.4   ทําความสะอาด
3.5   ระยะเวลาในการสัก
3.6   ขอพึงปฏิบัติภายหลังการสัก

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


128

3.1 การเลือกลวดลาย

การเลือกลวดลายตาง  ๆ  ของผูบริโภค    สวนมากขึ้นอยูกับความชอบ    ความตองการ  
และความพอใจสวนตัวของผูบริโภคเอง     มีเพียงบางสวนเทานั้นที่ไดรับการแนะนําจากชางสัก    
ในการเลือกลวดลายมีการเลือกดังตอไปนี้

                  3.1.1  เลือกลวดลายตามแคตตาล็อก  (catalogue)  ของรานสัก ซึ่งจะมีทั้งงาน
กราฟฟก (งานดํา)     งานญี่ปุน      งานลงเงา        งานลงสี      ใหผูบริโภคไดเลือกกันตามความ
พอใจ    ซึ่งเปนแคตตาล็อกที่นําแบบมาจากตางประเทศ   มีการแลกเปลี่ยนระหวางรานสักดวยกัน   
หรือเปนลวดลายที่ชางสักวาดขึ้นมาเองก็มี    แตผูบริโภคจะนิยมเลือกลวดลายในแคตตาล็อกของ
รานสักเปนสวนใหญ    ดังคําสัมภาษณของผูบริโภคตอไปนี้

“ไดมาดูลายในแคตตาล็อกที่รานนี่แหละคะ  เห็นวามันสวยแลวก็ไมใหญมาก”
          (กรองทอง  ศักดี, สัมภาษณ, 24  พฤษภาคม 2546)

“แรก ๆ ไปหาลายใน internet กอน  เปนรูปเสือนะ  ยังไมเจอรูปเสือที่สวยเลย  แตไดมา
เจอรูปมังกรที่สวยงาม  ในรานนี่แหละ ก็เลยตัดสินใจสักรูปมังกร ”

    (ชลชัย   เทศศิริ, สัมภาษณ, 2 มิถุนายน 2546)

“คิดมานานแลววาอยากสักรูปผีเสื้อ  แตยังไมรูวาเปนผีเสื้อแบบไหน ก็เลยมาดูในแคต
ตาล็อกของรานนี้   เลือกอยูนานเหมือนกัน   มีสับสนเหมือนกันเพราะมันมีหลายแบบ  อยากได
ผีเสื้อที่ดูพลิ้ว ๆ เพรียว ๆ หนอย  ดูออนหวานดี”

               (กิติกร   เฉลิมศรี, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2546)

 “มาถึงเห็นลายที่ชอบ  ก็สักเลย”
(สุรชัย   หาญชาญพาณิช, สัมภาษณ, 19 มิถุนายน  2546)

“เคยมาดูลายที่นี่แลวชอบ    ก็ตัดสินใจมาสัก”
           (นฤมล     สมงาม,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน  2546)
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“พี่ที่สักเคาเปดลายในแคตตาล็อกใหดู   เห็นวาสวยดีก็เลยสัก”
                                (ประภาวี, สัมภาษณ,  27  มิถุนายน 2546)

“มาเลือกลายที่นี่   แตใหเขาดัดแปลงนิดหนอย  คือใหเอารูปพระอาทิตยออก ”
          (เพ็ญนภา   ภาคนนทกุล, สัมภาษณ,  28  มิถุนายน  2546)

“อยากไดลายกราฟฟก เพราะจะสักตรงเอวดานหลัง  พอมาดูลาย  พี่เขาแนะนําก็เลยเอา
ลายนี้”

                    (ตุน, สัมภาษณ,  28  มิถุนายน  2546)

              3.1.2  นําแบบที่หาไดจากที่อื่นมาใหชางสัก   เปนเพราะความตองการลวดลายที่ตน
ชอบแตไมสามารถหาไดในแคตตาล็อกตามรานสักทั่วไป   เชน รูปสัญลักษณประจําครอบครัว  
สัญลักษณ (โลโก) ของกิจการ      ภาพบุคคลที่ตนชื่นชอบ เชน  ดารา   นักรอง   บุคคลที่มี
ความหมายตอตัวผูบริโภค   เปนตน

“ลายที่ผมสักนี้ ผมวาดมาเองครับ  ผมชอบงานกราฟฟก ผมจะวาดตอใหมันยาวลงมา
อีก  แลวก็จะเขียนชื่อเลนของตัวเองไวดวย”

     (กฤษณพล    พรหมสาขา ณ สกลนคร, สัมภาษณ, 19 มิถุนายน  2546)

“ทั้งสองลายที่ผมสักผมวาดเอง   เพราะงานอดิเรกของผมก็ชอบวาดรูปเลนอยูแลว  ผมดู
แบบลายญี่ปุนในหนังสือ   ก็นํามาวาดเปนรูปปลาคารฟ   สวยดีนะ”

(จิระ   อัศวรุจน, สัมภาษณ, 21 มิถุนายน  2546)

“พี่ชอบรูปมังกรนะ   เลยไปหารูปมังกรสวย ๆ มาสัก”
               (หนิง, สัมภาษณ, 5  กรกฎาคม  2546)

“อยากไดลายประมาณนี้ไง   ก็ไปเลือกลายในสมุด sms  กวาจะหาไดก็ใชเวลานานนะ”
(เล็ก, สัมภาษณ,  6  กรกฎาคม  2546)
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               3.1.3  ใหชางสักออกแบบลวดลายขึ้นมาใหม   ในกรณีนี้ผูบริโภคจะมีความคิด 
(Idea)  เกี่ยวกับลวดลายที่ตนอยากไดไวในใจ  แตไมสามารถหาลวดลายนั้น ๆ ได    ซึ่งอาจจะเปน
การนําสัญลักษณ   ขอความ   หรือรูปตาง ๆ ที่ตนชอบมารวมกันไวในภาพเดียวกัน     แตผูบริโภคที่
ใชบริการในลักษณะนี้ยังมีไมมากนัก  ดังตัวอยางการสัมภาษณผูบริโภคขางลางนี้

“ที่พี่สักจะมี 3 รูป  รูปน้ํา  หยิน-หยาง   และมังกร  พี่ชอบความหมายของทั้งสามอยางนี้  
อยาง หยิน – หยาง  มันเปนความสมดุลที่เกิดขึ้น  คนเราก็มักจะมีดานที่ดี และดานที่ไมดี   น้ําก็จะ
ทําใหเกิดความเย็น  สวนมังกร พี่ชอบเพราะวาเปนสัตวที่เราไมสามารถรูไดวามันคิดอะไรอยู 
เปรียบไดวา อยางที่พี่นั่งมองนองอยูนี่  นองก็จะไมรูวาพี่คิดอะไรอยู”

   (ทองสุข    เพิ่มพูล, สัมภาษณ, 1 มิถุนายน  2546)

“มี concept  วาอยากไดรูปมังกร   กับแซ (นามสกุล)  แลวก็ใหพี่ปูออกแบบให  ตัว
ภาษาจีน    นี่คือแซ  สวนมังกรก็หมายถึงวาเราเปนคนจีน   แลวก็เกิดราศีมังกรดวย”

(กันตภณ   จินันทธนพัฒน, สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2546)

“ก็คิดมาครับวา มีมังกรกับน้ํา เราชอบน้ําเพราะเปนคนอารมณรอน มีน้ําอาจจะทําใหใจ
เย็นลง”

(คณิน   สังขสุข, สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2546)

          3.1.4  วาดลวดลายขึ้นมาใหมตามความตองการบนผิวหนังของผูบริโภค (Free 
hand)        โดยไมตองวาดแบบลงบนกระดาษกอน  วิธีนี้เปนที่นิยมกันในหมูชาวตางชาติที่มาสัก
ในประเทศไทย  หรือผูที่นิยมลวดลายสักแบบใหญขนาดเต็มแผนหลัง   โดยผูบริโภคจะบอก
แนวคิด (concept) คราว ๆ กับชางสัก  แลวใหชางสักวาดรูปลงบนรางกายใหดู     กอนลงเข็มสัก     
โดยวิธีนี้ผูบริโภคกับชางสักมักจะมีความสนิทสนมกัน  เชื่อถือ  ไวใจ และรูจักฝมือกันมากอน    
เพราะนอกจากจะตองใชจินตนาการของผูบริโภคในการเลือกสรางลวดลายแลว   ยังตองอาศัย
จินตนาการ ประกอบกับฝมือของชางสักเปนสําคัญอีกดวย

จากผลการสัมภาษณผูบริโภคชาย – หญิงทั้งสิ้น 30 คน  สามารถสรุปลักษณะของ
ลวดลายและการเลือกลวดลายไดเปนตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.1   ตารางแสดงลักษณะลวดลายและการเลือกลวดลายของผูบริโภคเพศชาย
ชื่อ ลวดลาย แคตตาล็อก นํามาเอง ออกแบบใหม วาดลงบนผิวหนัง

เทวฤทธิ์ กราฟฟก /

อรรถพล กราฟฟก /
ทรงยศ พระพุทธรูป /
ชลชัย มังกร 2 ตัว /

อัมรินทร นามสกุล /
พรชัย กราฟฟก /

ศิรศักดิ์ วัวกระทิง /
คณิน มังกร , น้ํา /

คมกฤต ตัวอักษร /
กัณตภณ นามสกุล , มังกร /

กฤษณพล กราฟฟก /
สุรชัย มังกรกราฟฟก /
จิระ คลื่น , ปลาคารฟ /
หนิง มังกร /

ทองสุข หยิน – หยาง , มังกร , น้ํา /
รวม 5 6 4 0

รอยละ 33.33 40.00 26.67 0.00
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ตารางที่ 4.2   ตารางแสดงลักษณะลวดลายและการเลือกลวดลายของผูบริโภคเพศหญิง
ชื่อ ลวดลาย แคตตาล็อก นํามาเอง ออกแบบใหม วาดลงบนผิวหนัง

กรองทอง ตัวอักษรจีน /
เพ็ญทิชา มังกรกราฟฟก /

ประทานพร กราฟฟก /
ปรียาภรณ มังกรกราฟฟก /

กัลยา ผีเสื้อกราฟฟก /
นุน ผีเสื้อกราฟฟก /

เพ็ญนภา ปลาโลมา /
กิติกร ผีเสื้อ /

ปยะรัตน ปลาโลมา /
แนน เหยี่ยว /

กอลฟ โอม (สัญลักษณศาสนา
ฮินดู)

/

ตุน กราฟฟก /
เล็ก ผูหญิง , ผูชาย /

ประภาวี ผีเสื้อกราฟฟก /
น้ํา ผีเสื้อ /

รวม 14 1 0 0
รอยละ 93.33 6.67 0.00 0.00

จากตารางที่ 4.1 และ 4.2   สามารถวิเคราะหไดวา  ผูบริโภคเพศชาย  กับผูบริโภคเพศ
หญิงมีการเลือกลวดลายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ   โดยผูบริโภคเพศชายมีการเลือกลวดลายที่
หลากหลายและสามารถเปรียบเทียบสัดสวนของความแตกตาง     ไดดังนี้ 

1.  ลักษณะของลวดลาย       ผูบริโภคเพศชาย      เลือกลวดลายที่คอนไปในลักษณะของ
ความแข็งกราว         มีพลัง     แบงเปนลวดลายมังกรมากที่สุดจํานวน  6   คน        คิดเปนรอยละ 40  
ลวดลายกราฟฟกจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 33.33    ลวดลายตัวอักษรจํานวน 3 คน     คิดเปนรอย
ละ 20   ลวดลายพระพุทธรูปจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.67  และลวดลายปลาคารฟจํานวน 1 คน   
คิดเปนรอยละ 6.67  
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สวนผูบริโภคเพศหญิงเลือกลวดลายในลักษณะที่แสดงออกถึงความออนโยน แบงเปน
ลวดลายกราฟฟกมากที่สุดจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 40   ลวดลายผีเสื้อจํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 33.33    ลวดลายปลาโลมาจํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ13.33   และลวดลายมังกรจํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 13.33  

2.    ผูบริโภคเพศชาย      นิยมเลือกลวดลายทั้งที่มีในแบบแคตตาล็อก         (Catalogue)      
ลวดลายที่นํามาจากแหลงอื่น ๆ     และลวดลายที่ตองการใหชางสักออกแบบขึ้นมาใหม   ในขณะที่
ผูบริโภคเพศหญิงนิยมเลือกลวดลายทั้งที่มีในแบบแคตตาล็อก (Catalogue)  เปนสวนใหญ  

3.    การเลือกลวดลาย   สามารถวิเคราะหไดวา  ผูบริโภคเพศชายนิยมเลือกลวดลายที่หา
ไดจากที่อื่นมาใหชางสักเปนอันดับที่หนึ่ง (จํานวน  6  คน)   ซึ่งมีสัดสวนสูงกวาผูบริโภคเพศหญิง  
6 : 1  หรือรอยละ 40.00   :  6.67     นิยมเลือกลวดลายตามแบบในแคตตาล็อก (Catalogue) เปน
อันดับรองลงมา  (จํานวน  5  คน)   ซึ่งพบวาผูบริโภคเพศหญิงนิยมเลือกลวดลายตามแบบแคต
ตาล็อก (Catalogue)  สูงกวาผูบริโภคเพศชายในสัดสวน 14  : 5หรือรอยละ 93.33  :  33.33    และ
นิยมเลือกใหชางสักออกแบบลวดลายขึ้นมาใหมเปนอันดับสุดทาย (จํานวน  4  คน)   ซึ่งมีความ
แตกตางจากผูบริโภคเพศหญิงที่ไมตองการใหชางสักออกแบบลวดลายใหในสัดสวน  4  :  0   หรือ
รอยละ  26.67  :  0.00

และจากการศึกษายังพบสาเหตุของความแตกตางและความเหมือนในการเลือกลวดลาย
ของผูบริโภคเพศชายและเพศหญิง     วิเคราะหไดดังนี้

1.  ผูบริโภคที่นิยมเลือกลวดลายตามแบบในแคตตาล็อก (Catalogue)   สืบเนื่องมาจาก
วัตถุประสงคและแรงจูงใจในการสักดานแฟชั่น  ที่บงบอกถึงความทันสมัย   ดวยความเขาใจที่วา
ลวดลายเหลานั้นเปนลวดลายที่กําลังไดรับความนิยม

“มาเลือกลายที่รานเลยคะ  ปกติรานสักจะมีแคตตาล็อกใหอยูแลว บางรานก็มีเยอะดวย  
เคาจะเลือกลวดลายที่กําลังไดรับความนิยมเยอะ ๆ และที่มันทันสมัยหนอย  ก็ดีคะไมตองคิดมาเอง”

                   (กรองทอง   ศักดี,  สัมภาษณ, 24 พฤษภาคม 2546)    
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“ตามรานเคาจะมีลายไวใหเราเลือกอยูแลว เพราะตอนเรามาก็นึกไมออกวาจะสักรูป
อะไรดี มาดูที่ราน แลวก็ถามวารูปที่เคานิยมสักกันเปนรูปไหน แลวเราก็เลือกคลาย ๆ แบบนั้นก็เทห
ด”ี

    (กิติกร  เฉลิมศรี, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2546)

2.  ผูบริโภคที่นิยมนําแบบลวดลายที่หาไดจากที่อื่น  และ  การใหชางสักออกแบบ
ลวดลายขึ้นมาใหม    มักเปนผูที่ตองการความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว   ไมตองการใหลวดลายสัก
ของตนเองซ้ํากับของผูอื่น  เปนตน

“ผมคิดมาเองครับ  วาดมาเองจากบานเลย ผมไมอยากสักแลวเหมือนใคร  แลวอีกอยาง
ผมกลัววารูปที่ผมชอบจะไมมีในแคตตาล็อก ผมก็เลยวาดมาเอง” 

       (กันตภณ   จินันทธนพัฒน, สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2546)

“ไหน ๆ จะสักทั้งทีผมก็อยากออกแบบเอง  ผมคิดนะวาถาผมวาดไมได ผมก็จะไปหา
รูปตามหนังสือมาเอาแบบที่ใกลเคียงกับที่ผมอยากไดมากที่สุด  รับรองวาไมมีซ้ํากับในแคตตาล็อก
แนนอน”

      (คณิน   สังขสุข, สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2546)

นอกจากการเลือกลวดลายที่มีความแตกตางกัน ระหวางผูบริโภคเพศชายและผูบริโภค
หญิงดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น   ยังพบวาการเลือกรูปแบบของลวดลายของผูบริโภคทั้งสอง
เพศยังไดคํานึงถึงความเปนสัญลักษณสามัญที่เปนสากล   คือ    ความเขมแข็งของเพศชาย   และ
ความออนหวานของเพศหญิง   ซึ่งจะตีความหมายของสัญลักษณในมุมมองที่แตกตางกัน   เชน   
ผูบริโภคเพศชายจะตีความหมายของลวดลาย   นกอินทรี   หัวกะโหลก   เสือ   และมังกร  เปนตน 
เปนสัญลักษณของบุรุษเพศ     สวนผูบริโภคเพศหญิงจะตีความหมายของลวดลาย  ดอกไม    ผีเสื้อ   
นกรองเพลง   และธรรมชาติที่แสนหวาน  เปนตน    เปนสัญลักษณของสตรีเพศ 44        ในกรณีที่
ผูบริโภคทั้งเพศชายและหญิงเลือกลวดลายเดียวกัน    เชน    ภาพกราฟฟก        มังกรกราฟฟก      

                                                          
44 ชนิตร   ภูกาญจน.  (2540, เมษายน).  “ดวยจิตและวิญญาณตราบชั่วนิรันดร.”   ศิลปวัฒนธรรม. 

18(6).  หนา 56.

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


135

สัญลักษณที่เกี่ยวกับศาสนา     และตัวอักษร    แตสามารถสังเกตไดวาผูบริโภคเพศหญิงมักจะเลือก
รูปแบบของลวดลายที่มีความออนชอยของลายเสน   และขนาดที่เล็กกวาลวดลายของผูบริโภคเพศ
ชายที่มีรูปแบบของลวดลายในลักษณะที่ดูเขมแข็ง   มั่นคงและมีขนาดใหญกวา    เปนตน

        

         

3.2 การลอกลาย  (Copy)

ในขั้นตอนนี้เมื่อไดลวดลายที่ตองการแลว  ชางสักจะตองนําภาพไปยอ – ขยาย  (ดวย
เครื่องถายเอกสาร) ใหภาพมีขนาดที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะลงรอยสัก และเหมาะสมตาม
องคประกอบของภาพ  หลังจากนั้นก็จะนําเอาภาพไปทาบลงบนกระดาษลอกลาย แลวใชปากกา
วาดลงไปใหติดอยูบนกระดาษลอกลาย

3.3  การลงลายสัก

เมื่อไดภาพที่อยูบนกระดาษลอกลายแลว  ชางสักก็จะนําภาพนั้น ๆ มาปะติดลงบน
ผิวหนังของผูบริโภค  โดยใชกาวแทง stick (ที่ใชสําหรับปะติดโดยเฉพาะ)   ทาบริเวณที่ตองการสัก   
แลวนํากระดาษลอกลายมาทาบปะติดลงบนกาว   เมื่อลายติดลงบนผิวหนังดีแลว  ก็จะดึงกระดาษ
ลอกลายออก  หลังจากนั้นชางสักจะปายวาสลีนกองไวสวนนอกใกล ๆ กับลายที่จะสักบนผิวหนัง 
(และจะแบงวาสลีนที่กองไวมาใชทีละนอยขณะลงเข็มสัก   เพื่อทําใหผิวหนังลื่นและหมึกสีติดดี
ยิ่งขึ้น)     
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เมื่อไดลวดลายบนผิวหนังเรียบรอยแลวชางสักจะใชเข็มที่เตรียมไวสําหรับลงโครง 
(เสน)    เริ่มสักลงโครงเปนอันดับแรก  (เข็มที่ใชสําหรับลงโครงจะมี 2 ขนาด คือ เข็ม 3  และเข็ม 5   
ตามแตขนาดของภาพ)        เมื่อลงโครงเสร็จจะตามดวยการลงหมึกสี    (ซึ่งจะขึ้นอยูกับความถนัด
ของชางสักแตละคน   บางคนอาจจะลงสีในสวนที่ใหญที่สุดกอน  แลวคอยไลไปในสวนที่เปน
รายละเอียดมาก ๆ   แตบางคนอาจจะลงสีในสวนที่เล็กที่สุดกอน แลวคอยไลไปในสวนที่ใหญสุด
ของลาย)    เมื่อลงสีทั้งลายเรียบรอยแลว  ชางสักจะมาเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดทายอีกครั้งเพื่อ
ความสมบูรณของลวดลาย

ในขั้นตอนของการลงลายสักนี้     เปนขั้นตอนที่ชางสักตองอาศัยความระมัดระวัง    ซึ่ง
จะขึ้นอยูกับฝมือ   ความชํานาญ  และประสบการณของชางสักเปนสําคัญ ที่จะลงน้ําหนักเข็ม   การ
ไลสีเพื่อความสวยงาม      การเลนเสนสีและแสงเงาเพื่อใหไดลวดลายสวยคมชัด      ไดภาพที่ดูพลิ้ว
ไหวเปนธรรมชาติมากที่สุด  เพราะในบางครั้งภาพตนฉบับที่นํามาลอกลายนั้นอาจมีการผิดพลาด
ของสีที่เกิดจากกระบวนการพิมพ  ภาพที่มาจากคนละแหลงสีอาจจะไมเหมือนกัน  เชน หนังสือเลม
นี้ออกโทนสีเหลือง  อีกเลมเปนโทนสีฟา  หรือมีความเขมของสีไมเทากัน    จึงขึ้นอยูกับ
วิจารณญาณของชางสักดวยวาจะมีวิธีการทําอยางไร  ใหเปนที่พอใจของผูบริโภคมากที่สุด

3.4  ทําความสะอาด

ในระหวางการลงรอยสัก  จะมีปฏิกิริยาของลูกคาแตละคนซึ่งจะเกิดขึ้นแตกตางกัน    
โดยขึ้นอยูกับตําแหนงที่สักและผิวหนังของแตละคน  ซึ่งผิวหนังของบางคนอาจจะติดสียากตองลง
ซ้ําหลายครั้ง  ทําใหเลือดออกมาก  บางคนสักในตําแหนงที่ผิวหนังออนบางทําใหเกิดอาการบวม  
แดง  ขึ้นภายหลังการสัก   หรือบางคนอาจจะไมเกิดอาการแตอยางใด   ในระหวางลงรอยสักชางสัก
จะใชน้ําฉีดลงไปบริเวณรอยสักแลวใชกระดาษชําระ  เช็ดหมึกในสวนที่ไมตองการออก  เมื่อลงรอย
สักเสร็จก็จะฉีดแอลกอฮอลลงทั่วลายสัก   เพื่อเช็ดเลือด     คราบไขมัน  และฆาเชื้อโรค  แลวทาวาส
ลีนโดยทั่วบริเวณรอยสัก    เพื่อรักษาความสด    ความเงางามของหมึกสี    หลังจากนั้นก็จะปดแผล
ดวยกระดาษหรือผาพันแผลเพื่อปองกันการกระทบกระเทือน  และซับเลือดที่ยังคงมีอยูภายหลังการ
สักเปนขั้นตอนสุดทาย
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ในปจจุบันการสักนอกจากจะเนนเรื่องความสวยความของลวดลาย  และราคาแลว  เรื่อง
ของความสะอาดก็ถือเปนสิ่งจําเปนมาก  ผูบริโภคสวนใหญคอนขางกลัวเรื่องความไมสะอาด 
เนื่องจากการที่สื่อตาง ๆ ไดออกมาเตือนถึงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการสัก

“ความเสี่ยงที่สําคัญจากการใชเข็มจิ้มที่ผิวหนังที่ควรระวังเปนพิเศษ คือการติดเชื้อ
เนื่องจากการใชเข็มหรือสีที่ไมสะอาด   มีตัวอยางภาวะแทรกซอนจากการสักเกิดขึ้นแลว      มีการ
ติดเชื้อหนอง      เชื้อวัณโรค  เชื้อซิฟลิส  และไวรัสตับอักเสบ ขณะนี้ยังไมมีรายงานการพบการติด
เชื้อเอดสจากการสัก  แตจากกรรมวิธีของการสัก  มองเห็นการเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อเอดสอยู
ไมนอย”45     จึงทําให      ผูประกอบการใหความสําคัญเรื่องการดูแลความสะอาดมากยิ่งขึ้น

“พี่บอกไดเลยวาที่นี่สะอาดที่สุด  มี magazine  metro  นําไปเขียนลงวาที่นี่สะอาดที่สุด
ใน asia   และยังมีหนังสือแพรวอีกฉบับที่ลงใหในลักษณะเดียวกัน     พี่บอกไดเลยวาไมมีรานไหน
มีเครื่องอบ     (auto clave)  เครื่องอบอันนี้นํามาจากที่อเมริกา   พี่คิดวาเครื่องนี้สําคัญที่สุดในราน 
เพราะตองใชอบเข็มที่ทําใหม  อบกระบอกสี (tube) ที่ลางแลว  บางรานใชเข็มใหม  แตอาจจะไมได
อบฆาเชื้อ    สวนสีเวลาใชเสร็จที่อื่นเขาอาจจะเทกลับคืนในขวดเดิม   แตของพี่จะใชสําหรับคน
เดียว  ใชไมหมดก็ทิ้ง  สวนเข็มใชแลวก็หักทิ้งไปเลย   กานเข็มก็เอาไปใสในเครื่องลางดวยน้ํายา 
solution  เพื่อละลายเลือดและไขมันที่ติดอยูในตัวที่จับ (tube)  และเมื่อมีคนตอ ๆ ไปมารับการสักก็
จะใชเข็มชุดใหมที่ seal ไวเรียบรอยแลว (เก็บไวในซอง)     สวนโตะโดยรอบบริเวณก็จะใช 
แอลกอฮอลเช็ดทําความสะอาด    ขวดตาง ๆ ก็ใชถุงพลาสติกปดมิดชิด  ซึ่งพี่คิดวารานอื่น ๆ ควรจะ
มี   สําหรับเครื่องอบที่พี่วาสําคัญที่สุดเพราะวา  บางคนคิดวา แอลกอฮอลสามารถฆาเชื้อได  เชน
เชื้อเอดสก็นาจะฆาไดจริง   แตสําหรับ Hepatitis B  (ไวรัสตับอักเสบ บี) มันฆาไมได    ตองอบ
อยางเดียว  คนไทยสวนมากจะไมกังวลเรื่องนี้  แตจะกังวลเรื่องติดเอดสมากกวา   ซึ่งจริงๆ  แลว 
Hepatitis B ติดงายกวาเพียงแตพอติดแลวไมออกอาการใหเห็นทันที”

    (ฐาปนีย  ประสิทธิ์ศักดิ์,  สัมภาษณ, 1 มิถุนายน 2546)

                                                          
45 ปรียา   กุลละวณิชย. (2540). “หมอชาวบาน : รอยสัก  รอยเสี่ยง.”
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“แถวนี้ก็มีรานผมรานเดียวที่มีตูอบ  ผมซื้อมาจากเยอรมัน ใบละสี่ หมื่นกวาบาท  เชา
ขึ้นมาก็จะเปดเครื่องตูอบ  อบเข็มสักพวกนี้ไวทีละเยอะ ๆ  พรอมกระบอกใสเข็มสัก  ตั้งเวลาอบ
ประมาณ1 – 2 ชั่วโมง  ความรอนประมาณ 200 องศา  พอครบเวลาที่ตั้งไวเครื่องก็จะตัดเอง”

“สวนเรื่องเข็มบางรานเมื่อเชื่อมเข็มติดกับกานแลว  จะเก็บใสถุงพลาสติกแพ็คไว  เวลา
ใชก็จะฉีกออกมา   ผมคิดวามันไมมีความหมาย  เพราะเขาอาจจะเอาเข็มเกาที่ใชแลว มาลาง
แอลกอฮอล  แลวเอามาแพ็คใหมใหดูดี  ใครมาเห็นก็ตองบอกวาเข็มใหม  เพิ่งแกะออกมาจากถุง  มี
ลูกคามาหาผมมาถามวามีเข็มที่ฉีกจากถุงใหมไหม  ผมก็บอกวาไมมีหรอก  มีแตในตูอบ   ถาจะเอา
ผมก็จะเปดเครื่องอบประมาณหนึ่งชั่วโมง   จะนั่งดูหรือจะไปเดินที่ไหนกอนก็ได  พอเครื่องตัดเข็ม
จะรอนมาก  ตองรออีกประมาณครึ่งชั่วโมง จึงใชงานได    ปกติเข็มพวกนี้ใชงานไดไมเกินสองครั้ง  
ถามากกวานั้นเข็มจะไมคม   ถาจะนํามาใชตอก็ได  แตเปอรเซ็นตที่จะพลาดก็มีเยอะ  การใชเข็ม
ใหม ปลายเข็มจะแหลมภาพของลวดลายจะออกมาดูดีและสวยกวา”

    (ประเสริฐ   บุญเชย, สัมภาษณ, 2 มิถุนายน 2546)

“ชางสักก็เหมือนหมอนะ  เราตองเทคแครเรื่องความสะอาดเปนหลัก  ทุกวันนี้มีชางสัก
เกลื่อนตลาด ที่มักลงทุนนอย  เอาของที่ราคาถูกไมมีคุณภาพ  และไมสะอาดมาใชก็มี   สวนตัวผมก็
เปนคนที่คาบเกี่ยวระหวางยุคเกากับยุคใหม    สมัยกอนเราไมไดคิดถึงเรื่องโรคติดตออะไรมากมาย 
เมื่อกอนทํางานไมตองใสถุงมือเหมือนเดี๋ยวนี้    สีที่เคยจุมจากขวดอันเดียวกันหมดก็ตองเทแบง
ออกมา  เมื่อทําเสร็จถามีสีเหลืออยูก็ทิ้งหมด เข็มก็ทิ้ง คนใหมมาสักก็ตองใชเข็มใหมหมด   เข็มตอง
คม  ถาเข็มไมคมมันจะเกี่ยวผิว   ลายก็ไมดี   ไมสวย    และทําใหเปนแผลเปนอีกดวย   เราจะไม
เสียดายเข็มเหมือนกับชางที่ลงทุนนอยทั่ว ๆ ไป”  

       (จิมมี่   หวอง,  สัมภาษณ, 10  มิถุนายน  2546)

“นอกจากที่นี่   (สวนจตุจักร)   ก็มีทําที่พัทยาอีกดวย   เครื่องมือที่พัทยาจะเยอะกวาที่นี่  
ที่นั่นมีตูอบ  มีเกาอี้สักคลาย ๆ เกาอี้ทําฟน   เข็มที่ใชอยูที่นี่พี่ก็อบมาจากที่โนน (พัทยา)   เพราะที่นี่
มันแคบวางตูอบไมได”

    (ชูชาติ   นาคทั่ง,  สัมภาษณ, 22 มิถุนายน 2546)
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“เรื่องเข็มพี่ตองทําอยางดี  ใชคนตอคน  ทําเข็มใหมเสร็จ ก็ตองแพ็คใสซอง   พวก
กระบอก  เครื่องมืออุปกรณสัก  ก็ตองลางน้ํายา  ถุงมือตองเปลี่ยนทุกครั้ง  ทุกอยางคือใช one – way 
หมด  ไมมีอะไรมาซ้ําสอง  ยกเวนแตเครื่องสักไฟฟา” 

(สมบัติ    นิ่มนวล,  สัมภาษณ, 22  มิถุนายน 2546)

3.5  ระยะเวลาในการสัก

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอระยะเวลาในการสัก มีดังตอไปนี้

3.5.1  ความยากงายและรายละเอียดของลวดลาย          ลวดลายสักที่มีรายละเอียดมาก
จะใชระยะเวลาในการสักมากกวาลวดลายที่มีรายละเอียดนอย  ลวดลายที่มีรายละเอียดนอยมักจะ
เปนงานกราฟฟก

  3.5.2  ความถนัดและประสบการณของชางสักแตละคน        ชางสักแตละคนจะมีความ
ถนัด  และประสบการณแตกตางกัน  ทําใหระยะเวลาในการสักแตกตางกันไปดวย  ชางบางคนมี
ประสบการณและถนัดงานกราฟฟก  (งานดํา)       ชางบางคนจะถนัดงานลงสี  หรืองานใหญ    งาน
เล็ก  แตกตางกันไป  แตชางที่มีประสบการณมาก ๆ จะสามารถทํางานไดทุกแนวโดยใชเวลาไลเลี่ย
กัน   ซึ่งสิ่งนี้ถือเปนสิ่งดีและเปนขอไดเปรียบของตัวชางที่ไมไดเปนเจาของรานเอง  ที่จะไดงาน
มากกวาชางคนอื่น  ๆ   เพราะเจาของรานจะเปนผูจัดสรรงานใหกับชางแตละคน  โดยจะคํานึงถึง
ความถนัดของชางเปนสําคัญดวย

  3.5.3  ขนาดของลวดลาย    ลวดลายที่สักนั้นจะมีขนาดแตกตางกันไปเล็กบาง  ใหญบาง  
ทําใหระยะเวลาที่ใชในการสักแตกตางกัน  แตบางครั้งลายใหญอาจจะไมใชลายที่ตองใชเวลามาก
เสมอไป  ถาเปนลายใหญแตรายละเอียดนอย  ก็จะใชเวลานอยกวาลายเล็กแตมีรายละเอียดมาก

3.5.4  ความอดทนของผูมารับการสัก   การสักจะตองอาศัยทั้งความชํานาญของชางสัก 
และความรวมมือของผูมารับการสัก  ถึงแมวาชางสักจะมีคามชํานาญมากเทาไร  แตถาผูมารับการ
สักไมสามารถอดทนตอความเจ็บปวดไดก็จะทําใหระยะเวลาในการสักยาวนานออกไปอีกซึ่งมักจะ
เปนผูที่สักลวดลายขนาดใหญ  มีรายละเอียดมาก   หรือในตําแหนงที่มีความเจ็บปวดมากกวาบริเวณ
อื่น  เปนตน
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เมื่อเปรียบเทียบความเจ็บปวดในขณะใชเครื่องมือสักในสมัยโบราณ กับเครื่องมือสัก
อันเปนเทคโนโลยีสมัยใหมในปจจุบัน   จะเห็นไดวาการสักในปจจุบันมีความเจ็บปวดนอยกวามาก

 “มันเหมือนมดกัดนะ  แตเปนมดคันไฟประมาณรอยตัว  ก็เจ็บแตมันเจ็บแบบทนได”
(กรองทอง   ศักดี, สัมภาษณ, 24  พฤษภาคม 2546)

“เจ็บเหมือนกันนะ  แตผิดคาดเพราะพี่สักรูปใหญคิดวามันนาจะเจ็บมากกวานี้   แตนี่
เจ็บแคนี้ก็ถือวานอยกวามากนะ  จริง ๆ แลวไดเตรียมใจมาวาจะเจ็บกวานี้”

   (ชลชัย   เทศศิริ,  สัมภาษณ, 2 มิถุนายน 2546)

“รูสึกเฉย ๆ นะ  ตอนแรกนึกวาจะเจ็บ แตแลวไมเจ็บเลย  สงสัยถูกขูเอาไวเยอะ เพราะ
เพื่อนบอกวาเจ็บและนากลัว”

 (กิติกร   เฉลิมศรี,  สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2546)

“การสักมันเจ็บอยูแลวหละ  แตเจ็บแบบทนได ไมอยางนั้นคนจะสักกันเยอะแยะเหรอ 
ผูหญิงยังสักไดเลย”

    (กันตภณ   จินันทธนพัฒน,  สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2546)

“ไมเจ็บคะ   มันชา ๆ มากกวา”
  (นฤมล   สมงาม,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน  2546)

 “เจ็บเหมือนกันคะ  แตมันเจ็บนอยกวาตอนที่เพื่อนสักใหนะ ตอนนั้นเพื่อนสักดวยมือ 
น้ําหนักมือเวลาลงเข็มก็ไมเทากัน    แตสักเครื่องมันลงถี่ ๆ ก็เลยไมคอยเจ็บ”

   (ปยะรัตน   แสนคํา,  สัมภาษณ, 28 มิถุนายน 2546)

3.6   ขอพึงปฏิบัติภายหลังการสัก

การสักในสมัยใหม  มีขอพึงปฏิบัติภายหลังการสักที่มุงเนนไปในเรื่องของการรักษา            
ความสะอาด  และการดูแลรักษาลายสักใหสีติดทนนาน  ซึ่งมีขอพึงปฏิบัติตาง ๆ ที่สําคัญคือ
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3.6.1 ถอดผาพันแผลออกภายหลังเสร็จสิ้นการสัก  24  ชั่วโมง
3.6.2 ใชน้ําลูบเบา ๆ  เพื่อลางคราบเลือดและคราบสีออก  และใชผานุม ๆ ซับ

ใหแหง  หลังจากนั้นควรหลีกเลี่ยงไมใหถูกน้ํา  และสบู  (ทาวาสลีนปด
แผลกอนอาบน้ํา)  จนกวาผิวหนังจะเปนปกติ

3.6.3 สวมเสื้อผาที่สะอาดและหลวม ๆ โดยไมตองปดลายสัก
3.6.4 ทายาแกอักเสบบาง ๆ ทั่วลายสัก วันละ 3 – 4 ครั้ง จนกวาจะตกสะเก็ด

หมด (ประมาณ 7 วัน)
3.6.5 หลังจากตกสะเก็ดหมด  ใหใชครีมทาผิวประเภทโลชั่นบํารุงผิว  ทา

ตอเนื่องประมาณ 7 วัน
3.6.6 ถามีอาการคันบริเวณตกสะเก็ดของแผล  หามแคะ  แกะ  หรือเกา โดย

เด็ดขาดใหใชมือแตะเบาๆ หรือใชสําลีซับแอลกอฮอลบางๆ แลวลูบเบา ๆ 
3.6.7 ชวงเวลาของการรักษาแผลใชเวลาประมาณ 7 – 10 วัน
3.6.8 หามวายน้ําหรือถูกแดด ในชวง 1 เดือนแรก  ของการสัก
3.6.9 หลีกเลี่ยงหรือปองกันน้ําทะเลและแสงแดด  เพราะน้ําทะเลและแสงแดด  

เปนตัวทําลายลวดลายสัก  ถึงแมวาจะเปนลวดลายสักที่สักไวนานแลว  ถา
หลีกเลี่ยงไมไดควรใชครีมปองกันแสงแดด (Sun Block) ทาบริเวณลาย
สัก

4.   กลยุทธและวิธีการสรางแรงจูงใจ

ในการประกอบธุรกิจ  ผูประกอบธุรกิจทุกประเภทยอมจะมีกลยุทธและวิธีการสราง
แรงจูงใจเพื่อจุดประสงคในการเรียกลูกคาเพื่อนําไปสูจุดหมายเดียวกันคือ  รายไดอันงดงาม  
ความสําเร็จกาวไกล และยั่งยืนของธุรกิจนั้น ๆ   หากแตวาใครจะมีวิธีการสรางสรรคกลยุทธใหดู
โดดเดน  เห็นคาและทําใหผูบริโภคเกิดแรงจูงใจในลักษณะใด  จึงจะสามารถพัฒนาธุรกิจให
เจริญกาวหนาตามที่คาดหวัง

ธุรกิจการสัก  เปนธุรกิจบริการที่ผูประกอบการจําเปนตองมีกลยุทธจุดขายเปนปจจัย
สําคัญ  เพื่อสรางแรงจูงใจกับผูบริโภคเชนเดียวกับธุรกิจอื่น   ๆ   แตจากการศึกษาพบวากลยุทธเพื่อ
การสรางแรงจูงใจใหเกิดกับผูบริโภค     เกิดจากองคประกอบ  4 ประการคือ
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4.1  กลยุทธที่เกิดจากผูประกอบธุรกิจ      การสรางภาพลักษณโดยใชบุคลิกภาพ
สวนตัว  เชน  แตงกายสะอาด   พูดจาไพเราะ     สุภาพเปนกันเองกับผูบริโภคในการแนะนําความรู
เรื่องการสักในเบื้องตน   ความปลอดภัยจากการใชเครื่องมือ   การบรรยายสรรพคุณในฝมือของชาง
สัก  ตลอดจนการแนะนําตัวอยางลวดลายสักที่ปรากฎบนผิวหนังของตนเองอยางจริงใจ   นาเชื่อถือ   
ทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกวาอยากสักโดยปริยาย   และไมเกิดความรูสึกวาถูกยัดเยียดใหสัก   หรือ
หลอกใหเจ็บตัวและเสียทรัพย

“มันเปนสิ่งจําเปนนะ  ที่กอนอื่นเราจะชวนเคาคุย วาตองการลายแบบไหน  ไวตรง
ตําแหนงไหน  แตจะใหแนะนําวาของเราสวย ของเราดีอยางเดียวนะไมได เราตองบอกดวยวาลายนี้
เหมาะกับตรงนี้มากกวานะ  หรือวาลายนี้ไมเหมาะนะ  แลวทีนี้ก็จะขึ้นอยูกับลูกคาแลววาจะสักมั้ย”

“เราก็ตองมองดวยนะ  วาเคาควรจะสักตรงไหน  แลวก็จะแนะนําลายที่เหมาะกับตัวเคา  
ตองถามเคากอนวาเคาชอบยังไง  แลวก็จะมาแนะนําวารานเรามีอะไร  และมันควรจะออกมาเปน
ยังไง   แตเราไมไดเชียรเฉพาะแตวาตองเปนลายที่ไดราคา  ลายที่แพง   เราจะดูที่ความเหมาะสม
มากกวา”

(ศิริชัย   ลิมปรุงพัฒนกิจ,  สัมภาษณ, 24 พฤษภาคม 2546)

“ผมไมเคยปดปายโฆษณา  หรือชวนเคามาสักเลยนะ  สวนมากมีแตปากตอปากพูดกัน
ไป  จะมีก็แตนิตยสารตางประเทศ เคาลงเรื่องราวของเรา  ความยาวนานของเรา  เพราะฉะนั้นคน
ตางประเทศจะมาทํามากเลย  ซึ่งมันจะผิดใจผมมากนะถาออกไปเรียกคนใหเคามาสัก  เพราะผม
ไมไดเปนชางสักอยางเดียว  แตผมยังตองการรักษาสังคมของรอยสักใหมันสวยงาม  อยางชางสัก
สมัยนี้เคาไมไดเปนอยางนั้น  พอลูกคามาเคาก็อยากใหเนื้อลูกคาไดสักอยางเดียว  เราก็ตองมี
จรรยาบรรณตรงนี้ดวย”

  (จิมมี่   หวอง,  สัมภาษณ, 10  มิถุนายน  2546)

4.2   กลยุทธที่เกิดจากความนาสนใจในลวดลายที่แสดงอยูในแคตตาล็อก    ลวดลาย
เปรียบเสมือนหัวใจสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหกับผูบริโภค   ถือเปนกลยุทธที่สําคัญในการขาย  
ผูประกอบธุรกิจการสักรานใดที่มีแคตตาล็อกตัวอยางลวดลายเปนจํานวนมาก  มีความหมายที่
หลากหลาย   ดูโดดเดน   สะดุดตา จะไดเปรียบกวารานที่มีแคตตาล็อกตัวอยางลวดลายเพียงสวน
นอย    เนื่องจากความตองการในงานศิลปะการสักไมมีสูตรสําเร็จ    แตจะขึ้นอยูกับความชอบและ
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พึงพอใจที่จะเสพศิลปะ    ในความหมายที่สวยงาม     ดูโดดเดน    มีเอกลักษณของตนเอง   เปน
สําคัญ

                      

                        

                  

4.3   กลยุทธที่เกิดจากชางสัก     ชางสักคือกลไกสําคัญที่ไดกระทําใหเกิดลวดลายสัก
บนผิวหนังของผูบริโภค    ชางสักที่ดีตองเปนผูมีบุคลิกภาพและจรรยาบรรณที่เหมาะสมกับงาน
ศิลปะ    เชน     แตงกายสะอาด   มีความสุภาพ    ใชวาจาผูกมิตรไมตรีไมสอไปในทางหลอกลวง    
มีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือเพื่อใหเกิดความประณีตในลวดลายจนผูบริโภคมีความรูสึกวา
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ไดลวดลายตามที่ตองการ   ความเจ็บปวดในการสักแตละครั้งคุมคาเกินกวาความเจ็บปวดที่ไดรับ
ขณะชางสักปฏิบัติการ  และอยากจะมาใหสักอีกเมื่อตองการ

“ตอนแรกเลยที่พี่เปดรานจําไดวามีลูกคาเดินเขามาแลวบอกวา อยากไดลายเดียวกับป
เตอร  หรือวาเจ  เจตริน แลวตอนนั้นพี่กลับมาใหม ๆ ก็ไมรูจักดารา  ก็เลยตองใหเคาชวยเอารูปมา
ใหดูหนอย  แตหลังจากเคากลับไปเราก็มานั่งคุยกันวาที่เมืองไทยนี่แปลกนะ  ทําไมถึงตองการมีลาย
เหมือนกัน เพราะตอนอยูที่อเมริกา  จะมีแตลูกคามาบอกวาชวยออกแบบใหหนอย  หรือวา sketch   
มาใหแลวใหเราดัดแปลงใหนิดหนอย   หรือวาไปเปดหาตาม internet  หรือตาม catalogue    พี่วา
เรานาจะเปนตัวของตัวเอง  มีเอกลักษณที่เปนของเราเอง  คือไมใชพอเดินไปปุบโอโฮ
เหมือนกันเดี๊ยะเลย   เราก็เลยตองแนะนําใหลูกคามี idea ของตัวเอง  ซึ่งไดผลมากนะคะ  เพราะ
ตอนนี้สวนใหญพี่จะไมคอยมีงานที่ออกมาจาก catalogue นะคะ  ไมมีงานออกจากแบบ  แตเราจะ
วาดให”

“สวนใหญก็จะมานั่งคุยกันกอน  ถาไมมี idea  มาเลยก็จะดู catalogue  แลวจะบอกวา
อยากไดคลาย ๆ อยางนี้  แลวพี่ก็จะถามวา concept จริง ๆ ของเคาเปนยังไง  พอรูแลวเราก็จะ
ออกแบบใหใหมจนกวาจะพอใจ    แตถาบางคนมีรูปในใจมาแลว เชน อยากไดผีเสื้อ  เราก็จะหยิบ
สมุดรูปผีเสื้อมาให ใหเลือกลาย  ใหดัดแปลง ไดหมด”

 (ฐาปนีย  ประสิทธิ์ศักดิ์,  สัมภาษณ, 1 มิถุนายน 2546)

“ผมคิดวาผมไดเปรียบตรงที่มีเสนหในการงาน  ในการพูด  ในการเทคแคร  คือเรา
ตามใจลูกคา  คุยกัน  หาจากจุดกึ่งกลาง  มองจากบุคลิกดวยจากความหมายของภาพดวย”

(จิมมี่   หวอง,  สัมภาษณ, 10  มิถุนายน  2546)

4.4   กลยุทธที่เกิดจากภาพลักษณของรานสัก     รานสักเปนสถานที่ใหบริการงานสัก   
รานสักที่ผูบริโภคสามารถสังเกตภาพลักษณแลวเกิดแรงจูงใจ   นาไววางใจดานความสะอาด  
ปลอดภัย  คือ   รานสักที่มีความสะอาด   มีบรรยากาศปลอดโปรงเย็นสบาย    ตกแตงและจัดวาง
สิ่งของเปนระเบียบเรียบรอย  มีสิ่งอํานวยความสะดวกไวบริการผูบริโภคตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับงานสัก  เชน  แบบลวดลาย (catalogue)  ที่นั่งพักรอ   หองสุขา   เปนตน     นอกจาก
ความสะอาดของสถานที่แลว  อุปกรณสําหรับทําความสะอาดเครื่องมือที่นาเชื่อถือ    เชน   ตูอบฆา
เชื้อโรค   ที่มีภายในราน   ยังถือเปนการรับประกันความปลอดภัยอยางยิ่งยวดใหกับผูบริโภค   ราน
สักที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคจํานวนมาก และสงผลตอความเจริญกาวหนานําไปสูความสําเร็จ
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อันยั่งยืนและยาวนานสวนใหญจะเปนรานสักที่มีความสะอาดทั้งสถานที่ และเครื่องมือ  ที่นํามาใช
ตลอดระยะเวลาในกระบวนการทํางานของชางสักภายในราน  เปนสําคัญ  

4.5  กลยุทธดานราคา      การตัดสินใจซื้อสินคาหรือรับบริการธุรกิจจากผูประกอบ
ธุรกิจ  สิ่งสําคัญที่ผูบริโภคตองพินิจพิจารณาเปนลําดับตน ๆ คือ  คุณภาพ   หรือ   ประสิทธิภาพ
ของสินคาที่เหมาะสมกับราคา      แตเนื่องจากการกําหนดราคาของธุรกิจการสักเปนเพียงราคา
เริ่มตนเทานั้นแตจะไมมีการกําหนดและแจงราคาใหเปนที่แนนอนชัดเจนเหมือนกับสินคาตาง ๆ   ที่
วางจําหนายทั่วไปตามทองตลาด    ซึ่งมีกลยุทธจุดแขงขันในการขายทั้งลด    แลก     แจก     แถม    
เหตุผลของความไมแนนอนเกี่ยวกับราคาของการสักก็เนื่องมาจากขนาด   ความยากงาย    และ
รายละเอียดของลวดลายเปนสิ่งสําคัญ        กลยุทธเกี่ยวกับราคาที่สามารถสรางแรงจูงใจใหกับ
ผูบริโภคเชนเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ คือ    ผูบริโภคสามารถตอรองราคากับชางสักได    เมื่อการตกลง
ราคาเปนความพอใจของทั้งสองฝาย  ชางสักก็จะทําการสักใหลูกคาไดทันที  แตสิ่งที่นาสังเกตบาง
ประการในเรื่องเกี่ยวกับราคาพบวา     ผูบริโภคบางสวนเทานั้นที่ตองการตอรองราคาและคํานึงถึง
ราคาเปนเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจกอนทําการสัก   ผูบริโภคกลุมนี้มักจะสอบถามราคาคาสัก
จากหลาย ๆ ราน   และตัดสินใจเลือกสักกับชางในรานที่มีราคาถูกที่สุด        ในขณะที่ผูบริโภคสวน
ใหญกลับไมสนใจเรื่องราคา    เพราะคิดวาเปนความเหมาะสมตามราคาที่ชางสักกําหนดไว     อัน
เนื่องมาจากเปนงานที่ตองใชความสามารถที่ละเอียดลออ  ความปราณีตในฝมือ  จินตนาการ  และ
ประสบการณ  ชองชางสักเปนสําคัญ   ดังนั้นผูบริโภคกลุมนี้จะไมตอรองราคา  แตมักจะกําชับให
งานออกมาดีที่สุดตามความคาดหวัง
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ตารางที่ 4.3  ตารางเปรียบเทียบราคาเริ่มตนของรานสักที่ทําการศึกษาจํานวน  6  ราน
ลําดับที่ ชื่อราน สถานที่ตั้ง ราคาเริ่มตน (บาท)

1. TATTOO  BY  JIMMY  WONG ถนนสุขุมวิท  ซอย 5 ชั่วโมงละ 2,000
2. สักลายสตูดิโอ บริเวณ ชั้น 2 โรงภาพยนตรลิโด  

สยามสแควร
1,500

3. TATTOO  BY  TOY บริเวณถนนขาวสาร 700
4. DRAGON ARTS STUDIO บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร 400
5. TATTOO  BY  YING บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร 400
6. TATTOO  BY  TUK บริเวณ  ตลาดกลางคืน

ใตสะพานพระพุทธยอดฟาฯ
300

“เราจะเปดราคาเดียวกันไมวาจะเปนคนไทย หรือตางประเทศ  สวนใหญจะเปนราคา
หลักไวกอน  แลวถาเคาตอรองมา  เราเห็นวาทําได  และพอใจทั้งคูเราก็จะทํา”

(ศิริชัย   ลิมปรุงพัฒนกิจ,  สัมภาษณ, 24 พฤษภาคม 2546)

“พี่ตั้งราคาเริ่มตนไวที่ 1,500 บาท  มีคนบอกวาแพงนะ  แตพี่บอกไดวาอุปกรณพี่พรอม  
แลวก็ดูจากลาย  จากความละเอียด  ดูวาเราทํานานแคไหนเราก็จะตีราคาเทานั้น  เพราะบางลาย
ถึงแมจะใหญแตลายละเอียดไมเยอะ  ราคาก็จะถูกหนอย”

 (ฐาปนีย  ประสิทธิ์ศักดิ์,  สัมภาษณ, 1 มิถุนายน 2546)

“ผมคิดเปนชั่วโมง  แพงมากนะ  ชั่วโมงละ 2,000  บาท  เพราะถาชิ้นใหญมันไมจบใน
ครั้งเดียวแตถาเปนชิ้นเล็ก ๆ ก็คิดเปนชิ้นเหมาไปก็มี  ราคาก็ 2 – 3,000 บาทขึ้นไป  เพราะเราใช
อุปกรณที่ดีกวา  เราเทคแครดีกวา  เราคิดวาเรามาตรฐาน ก็เหมาะสมแลวกับราคาแบบนี้  สวนมาก
ลูกคาก็ไมคอยปฏิเสธ  เพราะเคาอยากซื้อสิ่งที่ดีที่สุด”

 (จิมมี่   หวอง,  สัมภาษณ, 10  มิถุนายน  2546)

จากผลการวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา    ธุรกิจการสักเปนธุรกิจที่ผูประกอบการมีกลยุทธ
เพื่อสรางแรงจูงใจอันแตกตางไปจากธุรกิจบริการดานอื่น ๆ อยางสิ้นเชิง คือไมมีการโฆษณาทาง
สื่อมวลชน  เชน  วิทยุ   โทรทัศน  หนังสือพิมพรายวัน  หรือเอกสารดานการโฆษณาเปนการเฉพาะ
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เรื่องราวของธุรกิจการสัก  หรือทําการเรียกผูบริโภคหนารานแตประการใด   นอกจากการบอกกลาว
แบบปากตอปากที่เกิดจากความศรัทธา  และความพึงพอใจสวนบุคคลที่มีตอผูประกอบธุรกิจ   
ลวดลาย   ชางสัก   และภาพลักษณของรานสักดังที่กลาวมาก

5.  การกําหนดลวดลายและความสัมพันธของตลาด

จากการศึกษาพบวาในการกําหนดลวดลายสักและความสัมพันธของตลาด   ผูประกอบ
ธุรกิจ / ชางสัก  และผูบริโภคมีบทบาทที่สําคัญในการเปนผูกําหนดลวดลายสักและความสัมพันธ
ของตลาดกลาวคือ

1.  ผูประกอบธุรกิจ และชางสักสั่งซื้อ  นําเขาลวดลายสักจากตางประเทศ  รวมทั้งชาง
สักที่วาดลวดลายขึ้นเอง    

2.  เมื่อมีผูนิยมการสักรอยศิลปะบนเรือนรางมากขึ้น  ประกอบกับการเผยแพรลวดลาย
รอยสักโดยสื่อมวลชนผานเรือนรางของนางแบบ   นายแบบ    นักรอง    ดารานักแสดง  และบุคคล
ที่มีชื่อเสียง  ทําใหเกิดความตองการในการสักมากขึ้น และเกิดความตองการลวดลายลายแบบตาง ๆ 
เพิ่มมากขึ้นดวย

อยางไรก็ตาม  จะเห็นไดวาในปจจุบันการกําหนดและการเลือกลวดลายตาง ๆ   นั้น
ผูบริโภคมักจะมีแนวคิดกวาง ๆ  แลววาอยากจะไดลวดลายลักษณะใด        หรือแมกระทั่งนําแบบ
ลวดลายมาเองเพราะไมตองการรูปแบบที่มีในแคตตาล็อกของรานสัก    แตถึงกระนั้นก็ไมอาจกลาว
ไดวาชางสักไมมีบทบาทในการกําหนดลวดลายและความสัมพันธของตลาด    เพราะลวดลายตาง ๆ 
ที่มีอยูในแคตตาล็อกภายในรานสักที่ชางสักสั่งซื้อ    นําเขามาจากตางประเทศ   และบางสวนที่วาด
ขึ้นมาใหมดวยฝมือของชางสัก   ก็เปนเสมือนการสรางทางเลือกใหกับผูบริโภคเชน  อยากไดลาย
มังกร  แตผูบริโภคอาจจะไมมีความรูวามังกรแบบใดที่ดูเหมาะสมกับตน  แตเมื่อไดดูรูปมังกรใน
แคตตาล็อกที่รานก็จะเห็นมังกรในรูปแบบ   สีสัน     และทาทางตาง ๆ   จะทําใหตัดสินใจเลือกรูป
มังกรไดงายขึ้น    จึงถือไดวาทั้งผูประกอบธุรกิจ / ชางสัก  และผูบริโภคไดมีบทบาทที่สําคัญในการ
กําหนดลวดลายและความสัมพันธของตลาดในรูปแบบที่เกื้อหนุนกัน
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6.  การกําหนดราคา

การกําหนดราคาของการสักชางสักสวนใหญจะกําหนดราคาตามลวดลาย  ลักษณะ  
และขนาด  เปนลําดับ  ซึ่งแตละรานมีการกําหนดราคาที่แตกตางกัน  แตจะมีราคาเริ่มตนกําหนดไว
เปนราคากลาง    ซึ่งสวนมากจะคิดราคาเหมาทั้งลวดลาย  มีรานสักเพียงสวนนอยที่คิดราคาตาม
ระยะเวลาที่สัก   ซึ่งเกณฑการคิดราคาของชางสักสามารถสรุปไดดังนี้

6.1  ความยากงายและรายละเอียดของลวดลาย    การกําหนดราคาจะขึ้นอยูกับความยาก
งายและรายละเอียดของลวดลายที่ผูบริโภคตองการ    ลายที่มีขนาดใหญ    ยากและรายละเอียดมาก
ก็จะมีราคาสูงกวาลายที่มีขนาดเล็กและรายละเอียดนอยกวา   

                           
  ราคา 9,500 บาท                              ราคา  15,000   บาท                                 ราคา 18,000  บาท

6.2   ขนาดของลวดลาย     ขนาดของลวดลายมีผลโดยตรงตอราคา   ลายที่มีขนาดใหญ
ยอมมีราคาสูงกวาลายที่มีขนาดเล็ก แตในบางกรณีขนาดมิใชปจจัยสําคัญในการกําหนดราคา เพราะ
สวนสําคัญที่สุดอยูที่รายละเอียดของลวดลาย   ขนาดของลวดลายจึงเปนปจจัยรองลงมาโดยปริยาย  
เชน ลายที่มีขนาดเล็กแตมีรายละเอียดมาก  ชางสักจะถือวาเปนงานยาก  ราคาก็จะสูงไปดวย  ในทาง
ตรงกันขาม    ถาการสักลวดลายที่มีขนาดใหญแตมีรายละเอียดไมมากนัก  จะมีราคาในการสักที่ถูก
กวา  เปนตน
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       ราคา 1,000  บาท                                  ราคา 1,800  บาท                              ราคา 1,500  บาท

6.3   แหลงและทําเลที่ตั้งของราน   มีนัยสําคัญ  คือ  จากการศึกษาพบวา   ราน 
TATTOO  BY  JIMMY  WONG   ยานสุขุมวิท  ซอย 5  และรานสักลายสตูดิโอ   ยานศูนยการคา
สยามสแควร    ซึ่งเปนรานที่ตั้งอยูในแหลงนักทองเที่ยวของชาวตางชาติมายาวนานจนถึงปจจุบัน  
เปนรานที่มีราคาในการสักสูงกวาราน  TATTOO   BY   TOY   บริเวณถนนขาวสาร        ราน 
DRAGON   ARTS   STUDIO      ราน TATTOO  BY  YING  บริเวณสวนจตุจักร     ราน 
TATTOO  BY  TUK  บริเวณตลาดกลางคืนใตสะพานพระพุทธยอดฟาฯ   ตามลําดับ            และ
สาเหตุที่รานสักในบริเวณตลาดกลางคืนใตสะพานพระพุทธยอดฟาฯ  ตองตั้งราคาต่ํากวารานสักใน
แหลงอื่น ๆ ขางตน  สามารถวิเคราะหไดวาบริเวณตลาดกลางคืนใตสะพานพระพุทธยอดฟาฯ ราน
สักมีจํานวนมาก และการจัดตกแตงรานเปนไปในลักษณะงาย ๆ ดวยการแบงเปนล็อก ไมไดเปน
รานถาวร  รวมไปถึงเครื่องมือ อุปกรณในการสักก็มีนอยกวารานสักในแหลงอื่น ๆ           ตลอดจน
กลุมผูบริโภคเปนผูที่มีรายไดปานกลาง – นอย     เปนนักเรียน – นักศึกษาทั่ว ๆ ไป  และที่สําคัญคือ 
ตนทุนซึ่งเปนคาใชจายในการเชาสถานที่มีราคาถูกกวาหลายเทา  เมื่อเทียบกับรานสักที่ตั้งอยูในยาน
สุขุมวิทและศูนยการคาสยาม สแควร  นอกจากนั้นยังพบวาชางสักในราน TATTOO  BY  JIMMY  
WONG  และรานสักลายสตูดิโอเปนชางสักที่มีประสบการณและความชํานาญสูง   ผูประกอบการ
ตองจายคาจางใหชางสักในราคาคอนขางแพง  และประการสุดทายพบวากลุมผูบริโภคใน 2 รานนี้
เปนผูที่มีรายไดสูงกวากลุมผูบริโภคของรานสักบริเวณถนนขาวสาร    ตลาดนัดสวนจตุจักร  และ
บริเวณตลาดกลางคืนใตสะพานพระพุทธยอดฟา  ตามนัยสําคัญที่กลาวมา

ขอมูลเปรียบเทียบรายไดของผูบริโภคในของรานสักแตละราน

กลุมผูบริโภคของราน TATTOO  BY  JIMMY  WONG  (ยานถนนสุขมวิท  ซอย 5)
(ราคาเริ่มตนอยูที่ชั่วโมงละ 2,000 บาท)

จากการสังเกตและสัมภาษณคุณจิมมี่ไดใหขอมูลวา  ผูบริโภคสวนใหญเปนชาวตางชาติ    
มีคนไทยเปนจํานวนนอยมาก  เนื่องมาจากอัตราคาบริการที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับรานสักอื่น ๆ 

กลุมผูบริโภคของรานสักลายสตูดิโอ  (ศูนยการคาสยามสแควร)     
(ราคาเริ่มตนอยูที่ 1,500 บาท)
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ตารางที่ 4.4   แสดงรายไดผูบริโภคของรานสักลายสตูดิโอ
ลําดับที่ ชื่อ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได

1 ทองสุข ช 33 มัธยมปลาย ประกอบธุรกิจสวนตัว 100,000.-
2 คณิน ช 25 ปริญญาตรี พนักงานบริษัท 10,000.-
3 กัณตภณ ช 36 ปริญญาตรี รับจาง 30,000.-
4 จิระ ช 26 ปริญญาตรี พนักงานบริษัท 20,000.-
5 อรรถพล ช 20 มหาวิทยาลัยป 2 นักศึกษา 15,000.-
6 กิติกร ญ 25 ปริญญาตรี พนักงานบริษัท 20,000.-

รายไดของผูบริโภครวม 195,000.-
รายไดของผูบริโภคเฉลี่ยดวยการหาคามัธยฐาน 21,250.-

ผูบริโภคของราน TATTOO  BY  TOY  (บริเวณถนนขาวสาร)
(ราคาเริ่มตนอยูที่ 700 บาท)

ตารางที่ 4.5  แสดงรายไดผูบริโภคของราน TATTOO  BY  TOY
ลําดับที่ ชื่อ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได

1 ชลชัย ช 40 มัธยมปลาย รับจาง 10,000.-
2 พรชัย ช 18 มหาวิทยาลัยป 1 นักศึกษา 7,000.-
3 ทรงยศ ช 32 ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจสวนตัว 50,000.-
4 อัมรินทร ช 28 ปริญญาตรี พนักงานบริษัท 20,000.-
5 ประทานพร ญ 24 ปริญญาตรี พนักงานบริษัท 13,000.-
6 กัลยา ญ 18 มหาวิทยาลัยป 1 นักศึกษา 3,000.-

รายไดของผูบริโภครวม 103,000.-
รายไดของผูบริโภคเฉลี่ยดวยการหาคามัธยฐาน 10,925.-
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กลุมผูบริโภคของราน  DRAGON  ARTS  STUDIO  (ตลาดนัดสวนจตุจักร)
(ราคาเริ่มตนอยูที่ 400 บาท)

ตารางที่ 4.6  แสดงรายไดผูบริโภคของราน DRAGON  ARTS  STUDIO
ลําดับที่ ชื่อ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได

1 หนิง ช 32 ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจสวนตัว 50,000.-
2 เพ็ญนภา ญ 19 มัธยมปลาย - 3,000.-
3 ปยะรัตน ญ 19 อาชีวศึกษา - 3,000.-
4 กอลฟ ญ 26 ปริญญาตรี พนักงานบริษัท 10,000.-
5 เล็ก ญ 36 ปริญญาตรี พนักงานบริษัท 17,000.-
6 ตุน ญ 27 ประถมศึกษา แมบาน 10,000.-

รายไดของผูบริโภครวม 93,000.-
รายไดของผูบริโภคเฉลี่ยดวยการหาคามัธยฐาน 10,000.-

ผูบริโภคของราน  TATTOO  BY  YING  (ตลาดนัดสวนจตุจักร)
(ราคาเริ่มตนอยูที่ 4 00 บาท)

ตารางที่ 4.7  แสดงรายไดผูบริโภคของราน TATTOO  BY  YING
ลําดับที่ ชื่อ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได

1 เทวฤทธิ์ ช 18 มัธยมปลาย พนักงานบริษัท 8,000.-
2 ศิรศักดิ์ ช 20 มหาวิทยาลัยป 3 นักศึกษา 9,000.-
3 คมกฤต ช 26 ปริญญาตรี พนักงานบริษัท 15,000.-
4 แนน ญ 26 อนุปริญญา พนักงานบริษัท 17,000.-
5 เพ็ญทิชา ญ 19 มหาวิทยาลัยป 1 นักศึกษา 8,000.-
6 ปรียาภรณ ญ 25 ปริญญาตรี พนักงานบริษัท 11,000.-

รายไดของผูบริโภครวม 68,000.-
รายไดของผูบริโภคเฉลี่ยดวยการหาคามัธยฐาน 10,750.-
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กลุมผูบริโภคของราน  TATTOO  BY  TUK  (ตลาดกลางคืนบริเวณใตสะพานพระพุทธยอดฟา)
(ราคาเริ่มตนอยูที่ 300 บาท)

ตารางที่ 4.8   แสดงรายไดผูบริโภคของราน TATTOO   BY  TUK
ลําดับที่ ชื่อ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได

1 กฤษณพล ช 19 มหาวิทยาลัยป 2 นักศึกษา 9,000.-
2 สุรชัย ช 26 ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจสวนตัว 100,000.-
3 กรองทอง ญ 21 มัธยมปลาย พนักงานบริษัท 8,000.-
4 นฤมล ญ 19 มหาวิทยาลัยป 2 นักศึกษา 15,000.-
5 ประภาวี เบี่ยงเบนฯ ญ 22 อนุปริญญา คาขาย 10,000.-
6 น้ํา เบี่ยงเบนฯ ญ 25 อาชีวศึกษา คาขาย 10,000.-

รายไดของผูบริโภครวม 152,000.-
รายไดของผูบริโภคเฉลี่ยดวยการหาคามัธยฐาน 11,000.-

6.4  เครื่องมือและอุปกรณการสัก    เครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน    เชน    เครื่องสัก
ไฟฟา  เครื่องลางเครื่องมือ    เข็มสัก    หมึกสี    เปนตน  ถือเปนความจําเปนเบื้องตนที่รานสักทั่ว  ๆ  
ไปตองนํามาใชในการสัก   แตในปจจุบันพบวาเครื่องมือและอุปกรณอันเปนเทคโนโลยีสมัยใหมมี
ราคาแพง  เชน  ตูอบ  เครื่องถายเอกสาร   เครื่องปรับอากาศ   เกาอี้สําหรับนั่งสัก   อุปกรณที่ใชใน
การตกแตงรานใหดูสวยงาม    ยอมเปนตนทุนของธุรกิจที่ผูประกอบการที่มีความพรอมมักจะมอง
การณไกล   เล็งเห็นถึงความจําเปนในการสรางความนาเชื่อถือเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานการสัก     
ความสะอาด    ปลอดภัย     และความสะดวกรวดเร็ว     ในการใหบริการแกผูบริโภค  ตลอดจนเปน
การพัฒนาความกาวหนาของธุรกิจการสัก   ก็เปนปจจัยหนึ่งที่เขามาเกี่ยวของกับการกําหนดราคา
ของการสักลวดลายตาง ๆ ใหสูงตามไปดวย

6.5   ศักยภาพดานฝมือของชางสัก       ชางสักที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจาก
ผูบริโภความีฝมือดี  มีศักยภาพในการสักสูง   ก็เปนเหตุผลหนึ่งตอการกําหนดราคาของลวดลาย    
ซึ่งพบวาผูบริโภคมักจะแสวงหารานสักที่ชางทํางานดี   มีคุณภาพ  และสามารถไววางใจในตัวชาง
สักได   หรือถาเปนผูมีชื่อเสียงมาก  ๆ   ในแวดวงการสัก     ผูประกอบการก็จะสามารถตั้งราคาได
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สูงกวาชางสักหนาใหมที่มีชื่อเสียงและประสบการณนอยกวา  เชน  จิมมี่  หวอง    (ราน TATTOO  
BY  JIMMY  WONG) เปนชางสักที่มีชื่อเสียงในวงการสักทั้งในประเทศและตางประเทศ   ไดตั้ง
ราคาฝมือในการสักของตนเองเปนรายชั่วโมง  คือ  ชั่วโมงละ  2,000  บาท   หรือ  เล็ก  นิวยอรก 
(รานสักลายสตูดิโอ)  ตั้งราคาเบื้องตนไวที่  1,500  บาท   ซึ่งแตกตางจากชางสักบริเวณตลาด
กลางคืนใตสะพานพระพุทธยอดฟา  ที่ชางสักสวนใหญจะเปนคนรุนใหม   ยังไมมีความรูความ
ชํานาญในการสักมากนัก  ก็จะตั้งราคาเริ่มตนไวที่  300  บาท  เปนตน

“ราคาคาสักแตละลวดลายจะขึ้นอยูกับคาตัวของชางสักดวยนะ  อยางผมก็คิดเปน
ชั่วโมง  แพงมากนะ  ชั่วโมงละ 2,000  บาท  และถาชิ้นใหญก็สักไมจบในครั้งเดียว ตองใชเวลานาน  
คาสักก็แพงตามระยะเวลาทํางาน”

       (จิมมี่   หวอง,  สัมภาษณ, 10  มิถุนายน  2546)

7.  รายไดของธุรกิจรานสัก
จากการศึกษาพบวา     ธุรกิจการสักเปนธุรกิจที่มีรายไดไมแนนอน         ขึ้นอยูกับ

ปริมาณของผูบริโภคที่เขามารับการสัก   รานสักที่ผูประกอบการเปนชางสักเอง  รายไดก็จะเปนของ
ชางสักแตเพียงผูเดียว       แตในกรณีที่ผูประกอบการตองจางชางสัก  รายไดของผูประกอบการจะ
ถูกจัดสรรเปนคาจางชางสักในอัตราสวนตามที่ตกลงกัน   แตทั้งนี้ผูประกอบการจะเปนผูออก
คาใชจายในเรื่องอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งคาเชาสถานที่และคาใชจายอื่น  ๆ  ภายในราน   ยกเวนเครื่อง
สักไฟฟาซึ่งสวนใหญจะเปนของชางสัก  ในกรณีที่ชางสักมิใชผูประกอบธุรกิจการสัก

รายไดของชางสักเมื่อคิดเปนรายเดือนพบวามีความแตกตางกันไปเพราะ     ชางสักบาง
คนมีรานสักหลายรานหรือรวมหุนลงทุนเปดรานสักตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  เชน  กรุงเทพฯ     
พัทยา      ภูเก็ต     เกาะสมุย    เกาะพงัน  เปนตน  

ในที่นี้ผูวิจัยขอกลาวถึงเฉพาะรายไดที่เกิดขึ้นในรานสักที่ไดทําการศึกษา   ซึ่งรายได
ของชางสักจะขึ้นอยูกับฝมือ และความชํานาญ   ทําเลที่ตั้งของราน  และยังพบวาความ
ขยันหมั่นเพียรของชางสัก  ก็มีผลตอรายไดเชนกัน      เพราะชางสักจะมีอิสระในการทํางานสูงมาก
คือ       จะรับและทํางานตามความพรอมของตนเองเปนหลัก  เชน  รับงานบริการลูกคาวันละกี่คนก็
ได  และจากขอมูลที่ไดรับจากรานสักทั้ง  6 รานทําใหทราบวา  ตามปกติในแตละเดือนจะมีลูกคา
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โดยเฉลี่ยต่ําสุดประมาณวันละ 3 คน  หรือเฉลี่ยต่ําสุดวันละ  2 - 3  ชั่วโมง   ในกรณีที่คิดราคาเปน
ชั่วโมง  จึงสามารถวิเคราะหได ดังตารางขางลางนี้    

ตารางที่ 4.9  แสดงรายไดตอเดือนโดยเฉลี่ยของชางสัก
ชื่อราน สถานที่ตั้ง รายไดตอเดือนตามปกติ

ในระดับต่ําสุดโดยประมาณ   (บาท)

ราน TATTOO  BY  JIMMY  
WONG

ถนนสุขุมวิท  ซอย 5 180,000  -   200,000

รานสักลายสตูดิโอ บริเวณ ชั้น 2 
โรงภาพยนตรลิโด  สยามสแควร

135,000

ราน TATTOO  BY  TOY บริเวณถนนขาวสาร 108,000
ราน DRAGON  ARTS  STUDIO บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร 72,000
ราน TATTOO  BY  YING บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร 72,000
ราน TATTOO  BY  TUK บริเวณ  ตลาดกลางคืน

ใตสะพานพระพุทธยอดฟาฯ
54,000

หมายเหตุ :   ในชวงระยะเวลาที่ไดทําการศึกษาเปนชวงที่เกิดวิกฤตสงครามสหรัฐอเมริกา  –  อิรัก
และ  โรคซารส ระบาดผูประกอบการไดใหขอมูลวา นักทองเที่ยวในแถบเอเชียลดลงไปมาก  สงผล
กระทบถึงการทําธุรกิจการสักที่ใหบริการนักทองเที่ยวในประเทศไทย   ทําใหรายไดลดลงไปบาง  
แตเปนเพียงผลกระทบในระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น

จากรายไดที่ปรากฏตามตารางจะเห็นวาผูประกอบธุรกิจการสักมีรายไดตอเดือนอยูใน
ระดับคอนขางสูง    แตเปนรายไดที่ยังไมไดหักคาใชจายที่ผูประกอบการจะตองรับผิดชอบ     คือ   
คาเชาราน (ในกรณีที่ผูประกอบการไมมีรานเปนของตนเอง)    คาวัสดุอุปกรณตางๆ  ไดแก เข็มสัก    
หมึกสี    กระดาษลอกลาย   กระดาษชําระ   ถุงมือยาง   วาสลีน   แอลกอฮอล    นํายาทําความ
สะอาด  เปนตน  ซึ่งคาใชจายนี้จะไมแนนอนและในแตละรานก็มักจะแตกตางกันไป   ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาคุณภาพของวัสดุอุปกรณที่ผูประกอบการหรือชางสักจะเลือกใช  เปนสําคัญ ซึ่งขอมูลใน
สวนนี้ถือเปนขอมูลสวนตัวทางธุรกิจของผูประกอบการ  ผูวิจัยจึงไมสามารถทราบจํานวนคาใชจาย
ที่แนนอนของผูประกอบการรานสักแตละรานได
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3.  วัตถุประสงคและจรรยาบรรณของผูประกอบธุรกิจและชางสักในการประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงคของผูประกอบธุรกิจและชางสักในการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจการสักรอยศิลปะบนเรือนรางเปนธุรกิจที่มีอิทธิพลเกี่ยวเนื่องในดานจริยธรรม    
ศีลธรรมและประเพณี     การปฏิบัติงานของชางสักจําเปนจะตองถูกเนื้อตองผูบริโภคตลอดเวลาที่
ทําการสัก      ซึ่งในปจจุบันพบวาชางสักสวนใหญเปนเพศชาย  ถาผูมารับการสักเปนเพศหญิงที่
ตองการสักลวดลายบริเวณพื้นที่ภายในรมผา ทําใหมีขอกังขาเกิดขึ้นวา วัตถุประสงคในการ
ประกอบธุรกิจ    นอกจากจะเปนเรื่องของรายไดแลว ยังมีวัตถุประสงคที่สอไปในทางการกระทํา
ผิดจริยธรรมจรรยาอันเปนศีลธรรมทางประเพณีอันดีงามหรือไม     ในการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูลของผูวิจัย     นอกจากจะใชคําถามที่เปนวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจของ
ผูประกอบการและชางสักโดยตรงแลว    ยังไดใชความพยายามเชิงเจาะลึกดวยวิธีการสังเกตขณะ
ชางสักปฏิบัติงานกับผูบริโภคเพื่อใหไดคําตอบอยางกระจางมาตอบปญหาในวัตถุประสงคตามที่
กําหนดไว

จากการสัมภาษณชางสักสรุปไดวา  ชางสักทุกคนมีใจรักและชื่นชอบในงานศิลปะการ
สักเปนจุดเดนที่สําคัญ   และตองการที่จะสรางสรรคผลงานศิลปะลงบนเรือนรางดวยความพิถีพิถัน  
เพื่อใหบังเกิดผลงานดีที่สุดตามที่ผูบริโภคตองการ     เพราะลวดลายเหลานั้นหมายถึงชื่อเสียงที่
ยั่งยืนในความเปนศิลปนของชางสักที่ปรากฏอยูบนเรือนรางไดตลอดชีวิต   และความเปนศิลปนก็
คือที่มาของรายไดอันจะสงผลตอการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพธุรกิจการสักไปตราบนานเทา
นาน

การสังเกตวิธีการปฏิบัติงานของชางสักใน 6 รานขณะทําการสักใหกับผูบริโภค จํานวน 
30 คน    สามารถอธิบายไดวา    ชางสักทุกคนมีอารมณเยือกเย็นในขณะปฏิบัติงาน    บรรจง
สรางสรรคลวดลายดวยความปราณีตวิจิตรบรรจง ตามความถนัดของชางสักแตละคนลงบนพื้นที่
ของรางกายตามที่ผูบริโภคตองการคือ  ผูบริโภคที่เปนเพศชายจะสักเปนลวดลายที่มีขนาดทั้งเล็ก
และใหญในบริเวณตนแขน   แผนหลัง   ตนคอ   หนาอก     สวนเพศหญิง  ตองการลวดลายที่ดูสวย
เก  นารัก  ซึ่งมีทั้งขนาดเล็กและใหญเชนเดียวกับเพศชาย    และทําการสักบริเวณไหล     สะบัก      
หลัง     แขน      สะเอว    สะโพก    หนาทอง (บริเวณใตสะดือ)      เนินอก  เปนตน   
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ขอสังเกตเพิ่มเติมที่ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลได  คือ   ความแตกตางในเรื่องการสื่อสาร
ระหวางชางสักกับผูบริโภคในขณะทําการสักซึ่งจะกลาวไวในหัวขอ             “บรรยากาศในการ
สื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค”   ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอ  3   ตอไป      

นอกจากนั้นยังสังเกตพบขอมูลตัวอยางอัลบั้มภาพถาย (ซึ่งผูบริโภคหรือผูที่สนใจใน
การสักสามารถเปดดูไดทั่วไป)   จากราน TATTOO  BY  YING  (ตลาดนัดสวนจตุจักร)  และราน 
TATTOO  BY  TOY  (ถนนขาวสาร)  เปนการสักลวดลายลงบนอวัยวะพื้นที่อันควรปกปดทั้งเพศ
หญิงและเพศชาย  เชน    แกมกน   เนินเหนืออวัยวะเพศ    รอบเตานม   และยังพบภาพถายงาน
ศิลปะการเจาะฝงประดับจิว  (จิว  คือเครื่องประดับหลังการเจาะ  ซึ่งเปนภาษาที่ใชเรียกกันทั่ว ๆ ไป
ในวงการงานศิลปะการเจาะ)  ซึ่งกระทําไวบนอวัยวะพื้นที่ตาง ๆ ของรางกายทั้งในสวนที่เปนพื้นที่
เปดเผย ไดแก คิ้ว   จมูก   ใบหู   ปาก    ลิ้น   ลิ้นไก  และพื้นที่ของสงวนสวนตัวอันควรปกปดไดแก  
หัวนม  สะดือ   และอวัยวะเพศ   ทําใหผูวิจัยคิดวิเคราะหในเชิงลึกอยางสัมพันธกันไดวา     การสัก
ลวดลายลงบนพื้นที่ของสงวนสวนตัวอันควรปกปด  ก็นาจะเปนไปไดเชนเดียวกับศิลปะงานเจาะที่
ชางเจาะ (คนเดียวกับชางสัก)   ตองจับตองพื้นที่นั้น ๆ ตลอดเวลาของการทํางาน            จึงได
สอบถามและพูดคุยกับชางสักทั้ง 2 ทาน     (สมบัติ  นิ่มนวล      และ  ประเสริฐ   บุญเชย)   เกี่ยวกับ
เรื่องนี้   ชางสักไดบอกกลาวกับผูวิจัยวา  “ เคยไดทําการสักลวดลายตางๆ ลงบนพื้นที่สงวนสวนตัว
มาแลวหลายคน” และยังไดใหทัศนะวา “เปนเรื่องปกติทั่วๆไป ไมใชเรื่องแปลกที่ชางสักจะมีคนรัก
เปนลูกคาที่มารับบริการสักลายในราน  ภายหลังจากที่ชางสักไดใหบริการสักลวดลายผานไปแลว ” 

                     

จากขอมูลนี้    ทําใหสามารถสรุปผลการศึกษาในสวนของวัตถุประสงคของผูประกอบ
ธุรกิจและชางสักไดวา    ผูประกอบธุรกิจและชางสักมีวัตถุประสงคหลัก  คือ   การสรางรายไดและ
พัฒนาอาชีพการสักใหเจริญกาวหนาและยั่งยืนตราบนานเทานาน       แตในขณะเดียวกันชางสักบาง
รายยังมีแงคิดลึก ๆ อันเปนวัตถุประสงคแอบแฝงซอนเรน  ในเชิงที่สอถึงการเปนผูถือโอกาสจับ
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ตองอวัยวะพื้นที่สงวนสวนตัวไดโดยปริยาย  โดยไมไดสนใจวาตนไดกระทําการละเมิดกฎหมายแต
อยางใด     หากแตในความรูสึกของผูวิจัยจะเขาใจเปนอยางอื่นไมไดวา  ชางสักผูที่ไดกระทําการสัก
ลวดลายหรือทํางานเจาะลงบนอวัยวะพื้นที่สงวนสวนตัวดังที่กลาวมา  ไดประพฤติปฏิบัติตนในทาง
ที่ผิดจริยธรรมจรรยาและศีลธรรมอันดีงามตามประเพณีไทย  อยางยากยิ่งที่จะสรรหาคํามากลาวอาง
ไดวาไมเปนความจริง   ในทางกลับกันถาผูประกอบธุรกิจและชางสักทุกคนปฏิเสธการรับงานสัก
หรืองานเจาะลงบนอวัยวะพื้นที่สงวนสวนตัวขางตน   จึงจะกลาวไดวาผูประกอบธุรกิจและชางสัก
ทุกคนคือผูมีความเปนศิลปนอยางแทจริง  และมิไดมีวัตถุประสงคอื่นใดนอกเหนือจากการประกอบ
สัมมาอาชีพเพื่อการสรางรายไดตามปกติ    และยังถือเปนการชวยเตือนสติใหผูที่ตองการบริโภค
งานศิลปะรอยสักลงบนอวัยวะพื้นที่สงวนสวนตัวที่ไมเหมาะสมดวยประการทั้งปวง ไดตระหนักถึง
คุณคาในการธํารงรักษาจริยธรรมจรรยาและศีลธรรมตามประเพณีอันดีงามของความเปนไทยสืบไป

เนื่องจากธุรกิจการสักนั้นชางสักกับผูประกอบธุรกิจสามารถเปนคนเดียวกัน หรือเปน
คนละคนกันได ดังนั้นวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจก็อาจแตกตางกันไป    ถึงแมวาจะอยูบน
พื้นฐานของการทําใหไดมาซึ่งรายได   ความแตกตางของการที่ชางสักเปนผูประกอบธุรกิจเอง กับ
ไมใชนั้น  ผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกต  โดยสามารถอธิบายไดวา  ถาชางสักเปนผูที่ประกอบธุรกิจเอง
นั้นสวนใหญจะมีความรัก   ชื่นชอบในงานศิลปะ  รวมทั้งตองการที่จะสรางสรรคงานศิลปะลงบน
เรือนราง  ดังนั้นชางสักจะมีความพิถีพิถันในการทํางาน   ในการเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ตลอดจน
เครื่องมือตาง ๆ    ตลอดจนคํานึงถึง     จริยธรรม    ศีลธรรม    ประเพณี    และความเหมาะสมอีก
ดวย    ตางจากชางสักที่ไมไดเปนผูประกอบธุรกิจเองที่มักจะคํานึงถึงรายได  และปริมาณผูบริโภคที่
จะเขามาสักในแตละวัน  ซึ่งในกรณีนี้ชางสักจะไมสามารถเลือกสรรเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ 
ไดดวยตนเองเนื่องจากผูประกอบธุรกิจเปนผูลงทุนใหจึงตองใชอุปกรณตามที่มี  และดวยเหตุผลที่
ตองการทํารายไดใหมากในแตละวัน  ชางสักก็จะไมคํานึงถึงเรื่องราวของจริยธรรมและความ
เหมาะสมมากเทาไรนัก

จรรยาบรรณในการทํางานของผูประกอบธุรกิจและชางสัก

ในการประกอบธุรกิจหรือการประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ ผูปฏิบัติหนาที่ลวนแต
จะตองมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพดวยกันทั้งสิ้น    สําหรับธุรกิจการสักซึ่งเปนธุรกิจที่ตอง
กระทําลงบนผิวหนังในบริเวณตาง ๆ ของรางกาย  โดยการจับตอง  และการใชเครื่องมือที่ตองเกิด
ความเจ็บปวด  และเสี่ยงตอความไมปลอดภัย   เชน   ในเรื่องของการติดเชื้อ   เพราะความไมสะอาด
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ในการกระทําของชางสัก    หรือความไมปลอดภัยในเรื่องการจับตองอวัยวะพื้นที่สงวนสวนตัวของ
ผูบริโภค      ที่เปนพฤติกรรมเกินเลยของชางสักดวยประการทั้งปวง         

ผูประกอบธุรกิจและชางสักหลายคน  กลาววา   ชางสักเปรียบเสมือนแพทยที่ตองดูแล
และใชเครื่องมือหรืออุปกรณตาง     ๆ   ดวยความสะอาดเพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดกับ
ผูบริโภค   และเนื่องจากความเชื่อในเรื่องของการสักที่เชื่อวา   การสักเปนสิ่งที่คาบเกี่ยวระหวาง
ความดีกับไมดี   ความเหมาะสม  และไมเหมาะสม    ดังนั้นผูประกอบธุรกิจและชางสักที่ตองการ
ความมั่นคงทางธุรกิจจึงตองสรางความนาเชื่อถือใหปรากฏแมจะอยูทามกลางขอโตแยงของบุคคล
ในสังคม     

และจากการศึกษาพบวาผูประกอบธุรกิจและชางสักมีวิธีการสรางความนาเชื่อถือ    อัน
เปนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของตนแตกตางกันไปตามแตที่ตนเห็นวาเปนสิ่งสําคัญ   ซึ่ง
ผูวิจัยไดแสดงใหเห็นในตารางดังตอไปนี้

ตารางที่ 4.10  จรรยาบรรณในการทํางานของผูประกอบธุรกิจและชางสัก
จรรยาบรรณในการทํางานของผูประกอบธุรกิจและชางสักชางสัก
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จิมมี่    หวอง / / / / / / /
ฐาปนีย   ประสิทธิ์ศักดิ์ / / / / / / / / / /
ประเสริฐ  บุญเชย / / / / / /
ชูชาติ    นาคทั่ง / / / / / / / /
สมบัติ    นิ่มนวล / / / / / / /
ศิริชัย  ลิมปรุงพัฒนกิจ / / / /

รวม 5 5 6 6 6 4 2 1 4 3
รอยละ 83.33 83.33 100 100 100 66.67 33.33 16.67 66.67 50.00

1.   กําหนดอายุและวัยของผูบริโภครอยสัก   จากการสังเกตพบวา  ผูประกอบธุรกิจสวน
ใหญใหความสําคัญกับอายุและวัยของผูบริโภค   เพราะในบางครั้งที่มีผูบริโภค อายุต่ํากวา 18 ป  
หรือมีวัยที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมตน – มัธยมปลาย     เขามาสอบถามเกี่ยวกับการสัก  ผู

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


159

ประกอบธุรกิจและชางสัก  มักจะใหคําแนะนําวายังไมควรสักในตอนนี้   เนื่องจากความไม
เหมาะสมหลายประการ  เชน  เปนวัยที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน   ซึ่งจะมีผลกระทบตอการสอบ
เขาศึกษาตอและการทํางานในอนาคต   เพราะอาจจะประสบปญหาในเรื่องของการไมยอมรับทาง
สังคมและถาผูบริโภคยังยืนยันความตั้งใจเดิมที่จะสัก   ผูประกอบธุรกิจและชางสักก็จะแนะนําใน
เรื่องของลวดลาย    ตําแหนงที่จะสัก   วาควรเปนลายสักเล็ก ๆ  และสักใสเสื้อผาปกปดใหมิดชิด   
เชน  สักบริเวณหลัง    ไหล  เปนตน  และยังมีผูประกอบธุรกิจและชางสักบางรายที่คอนขางจะ
เขมงวด  คือไมรับสักใหกับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป  และมีการติดปายประกาศใหเห็นอยางชัดเจน
ภายในราน  และไมรับพิจารณาขอตอรองใด ๆ ของผูบริโภคทั้งสิ้น    จะเห็นไดวาผูประกอบธุรกิจ
ไมไดหวังเพียงเพื่อรายไดเทานั้น  หากแตยังยินยอมและยินดีที่จะสูญเสียรายไดในสวนนั้นไป    เพื่อ
เปนสวนหนึ่งในการรักษาภาพพจนทางสังคมในเรื่องการสักรอยศิลปะบนเรือนราง

                      

2. ความสะอาด  และปลอดภัย        ในกลุมตัวอยางของรานสักที่ทําการศึกษา      
สามารถสังเกตการณพบวา   รานสักสวนใหญมีการรักษาความสะอาดภายในราน  ตลอดจน
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ อยางจริงจัง   แตพบวาสวนนอยในบางรานที่ยังปลอยปละละเลยใน
เรื่องของการหยิบจับอุปกรณตาง ๆ โดยไมไดใสถุงมือยาง    ไมมีการฆาเชื้อบริเวณพื้นที่ที่ใชทําการ
สักทั้งกอนและหลังการสัก  ตลอดจนไมชําระลางอุปกรณที่ใชแลวกอนจะนํามาใชใหมอีกครั้งและ
นําอุปกรณ เชน  ถุงมือยาง ที่ควรใชเพียงครั้งเดียวทิ้งกลับมาใชอีก  แตพบวาสิ่งที่เหมือนกันในทุก
รานของกลุมตัวอยางนั่นคือการใชเข็มสักครั้งเดียวกับผูบริโภคเพียงคนเดียว   และใชอุปกรณที่มี
ความเหมาะสมกับงาน  ซึ่งการใชอุปกรณที่มีความเหมาะสมกับงานนั้นสําคัญมาก   เพราะลวดลาย
สักแตละลายมีขนาดเล็กใหญไมเทากัน  การใชเข็มสักจึงมีขนาดตางกันไปดวย   หากใชเข็มสักไม
ตรงกับลักษณะของงานก็อาจจะทําใหลวดลายสักนั้นออกมาไมดี   สีไมติด   เสนไมคมชัด  ความ
ละเอียดของการลงสีดอยกวาที่ควรจะเปน  และอาจจะทําใหผูบริโภคเกิดอาการเจ็บปวดมากขึ้น     
เปนตน
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3.  สมาธิในการทํางาน       การมีสมาธิในการทํางานสักถือเปนความจําเปนของชางสัก
ทุกคน  เพราะลักษณะของงานที่ทําเปนงานศิลปะบนความเจ็บปวด  ซึ่งตองอาศัยความละเอียดถี่
ถวนที่ตองกระทําลงบนตําแหนงที่ผูบริโภคเปนผูเลือก  และพบวามีผูบริโภคจํานวนไมนอยที่เลือก
ตําแหนงที่เปนสวนตัวมาก ๆ เชน  บริเวณหนาอก   หนาทอง   สะโพก  หรือแมแตบริเวณอวัยวะ
เพศ  ตลอดจนการสักทั่วทั้งเรือนราง  ซึ่งในการสักบริเวณที่เปนสวนตัวมาก ๆ นี้   ชางสัก
โดยเฉพาะเพศชายที่สักใหผูบริโภคเพศหญิง  ยิ่งตองเพิ่มสมาธิในการทํางานมากยิ่งขึ้น  เพื่อขมใจ
และระงับความรูสึกสวนตนที่ตองมองอวัยวะสวนนั้น ๆ วา   เปนหนาที่ของงานศิลปะที่ตนเองตอง
รับผิดชอบ       ซึ่งจากการสัมภาษณชางสักสวนใหญไดใหขอมูลไปในทิศทางเดียวกันวา  ไมวาจะ
สักบริเวณใดก็ตาม  จะถือเปนวาเปนงานในหนาที่ที่จําเปนตองรับผิดชอบ การทํางานทุกครั้งชางสัก
ทุกคนตองมีสมาธิกับงานอยูแลว   และมีจุดมุงหมายเพื่อการสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจ  
เปนสําคัญ  จึงไมคิดวาจะเกิดปญหาไมวาจะทําการสักบนอวัยวะสวนใด ๆ  ของผูบริโภค       แต
ชางสักสวนใหญในกลุมที่ทําการศึกษาก็ไมสามารถยืนยันไดวา   ชางสักทุกคนมีสมาธิและ
ความรูสึกที่เหมือนกันในขณะที่ทําการสักรอยลงบนอวัยวะพื้นที่สงวนสวนตัว  เพราะมีการจับตอง
อวัยวะสวนนั้น ๆ ตลอดเวลา    ซึ่งในเรื่องนี้ผูวิจัยมีขอมูลที่สรุปไวในสวนที่  3   ของวัตถุประสงค
ในการประกอบธุรกิจ  ดังขอความขางลางนี้ 

แตในขณะเดียวกันชางสักบางรายยังมีแงคิดลึก ๆ อันเปนวัตถุประสงคแอบแฝงซอน
เรน  ในเชิงที่สอถึงการเปนผูถือโอกาสจับตองอวัยวะพื้นที่สงวนสวนตัวไดโดยปริยาย  โดยไมได
สนใจวาตนไดกระทําการละเมิดกฎหมายแตอยางใด     หากแตในความรูสึกของผูวิจัยจะเขาใจเปน
อยางอื่นไมไดวา  ชางสักผูที่ไดกระทําการสักลวดลายหรือทํางานเจาะลงบนอวัยวะพื้นที่สงวน
สวนตัวดังที่กลาวมา  ไดประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ผิดจริยธรรมจรรยาและศีลธรรมอันดีงามตาม
ประเพณีไทย  อยางยากยิ่งที่จะสรรหาคํามากลาวอางไดวาไมเปนความจริง
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4.   การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสัก         จากการสังเกต 6 รานที่เปนกลุมตัวอยางของ
การวิจัยพบวา  สิ่งแรกที่ผูประกอบธุรกิจและชางสักกระทําเมื่อมีผูบริโภคเขามาในรานคือ    การ
สอบถามความตองการ    วาตองการสักหรือเจาะ(ในกรณีที่มีบริการเจาะ)   ตองการลวดลายแบบใด  
สักในตําแหนงใด  พรอมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกลวดลายที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะสัก  
หรือเหมาะสมกับบุคลิกภาพของผูบริโภค   (ในกรณีที่ผูบริโภคตองการคําแนะนํา)   แตถายังไมเปน
ที่พอใจของผูบริโภค         ก็จะใหคําแนะนําเรื่องการดัดแปลง  หรือเปลี่ยนตําแหนงที่จะสักให
เหมาะสมมากขึ้น    ซึ่งในดานการแนะนํานี้ผูประกอบธุรกิจและชางสักสวนมากใหความเห็นวาเปน
เรื่องสําคัญที่สุด     เพราะผูบริโภคที่มีความสนใจในการสักสวนมากมักจะไมมีความรูในเรื่องของ
การสักมากนัก  หากเปนผูที่มิไดชื่นชอบและติดตามศาสตรแขนงนี้อยางจริงจัง   ซึ่งการให
คําแนะนํานี้ชางสักจะอาศัยประสบการณและความเชี่ยวชาญ      ซึ่งจะมุงเนนในเรื่องของ     
ลวดลาย  ตําแหนง   การดูแลรักษารอยสัก   เปนตน    แตทั้งนี้การตัดสินใจก็ขึ้นอยูกับความพึงพอใจ
ของผูบริโภคเทานั้น   คําแนะจําของผูประกอบธุรกิจและชางสักจะไมครอบงําความคิดและการ
ตัดสินใจของผูบริโภค  

5.  เคารพในการกระทําบนรางกายของผูบริโภค    ในการสักลวดลายที่มีขนาดตาง ๆ ลง
บนอวัยวะทุกสวนของรางกายยอมหมายถึงวา       ชางสักไดกระทําความเจ็บปวดใหกับผูบริโภคอัน
เนื่องมาจากการใชเครื่องมือตามความจําเปนกับลักษณะของงาน     และแมจะเปนความสมัครใจ      
ยินยอมของผูบริโภค   แตชางสักที่มีจรรยาบรรณจะตองมีความเคารพและระลึกเสมอวาตองกระทํา
ดวยความนุมนวลและระมัดระวังอยางดีที่สุด    ซึ่งจากการสังเกตและสัมภาษณพบวา  ผูประกอบ
ธุรกิจและชางสักทุกคนใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางมาก  การสักที่มีลวดลายขนาดเล็กและ 
ขนาดปานกลาง  ผูบริโภคจะมีความอดทนที่จะสักใหเสร็จสิ้นภายในครั้งเดียวได   แตหากเปน
ลวดลายที่มีขนาดใหญ   ผูประกอบธุรกิจและชางสักจะแนะนําใหผูบริโภคไดพักระหวางการสัก
เปนระยะ   ๆ    หรือตามที่ผูบริโภครองขอ    และมักจะไมเสร็จสิ้นการสักภายในครั้งเดียว  ชางสัก
จะตองนัดหมายมาสักในครั้งตอไป  จนกวาจะเสร็จสิ้น   ซึ่งจะเปนระยะเวลานานเทาใดนั้น    ขึ้นอยู
กับความอดทนหรือความพรอมของรางกายผูบริโภค  ถาหากการสักในครั้งแรกมีอาการเจ็บปวด
มาก  ก็จะเวนระยะเวลาประมาณ  7  วันจึงจะกลับมาสักอีก   โดยทั่วไปแลวจะเวนระยะเวลา
ประมาณ  4  วัน   ในกรณีที่เปนความตองการของชางสักหรือของผูบริโภค   ที่จะฝนสักใหเสร็จสิ้น
ภายในครั้งเดียว     อาจจะกอใหเกิดผลเสียเปนอยางมากทั้งในเรื่องของลวดลาย   การติดทนของ
หมึกสี    รอยสักเกิดการอักเสบ   จนทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ไมดีกับการสักและชางสักในที่สุด
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6.  ความเปนธรรมดานราคา      จากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับราคาคาสักพบวา   การ
กําหนดราคาของชางสักที่อยูในพื้นที่เดียวกัน  (รานสักที่อยูในบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร
เหมือนกัน  หรือรานสักที่อยูในบริเวณตลาดกลางคืนบริเวณใตสะพานพุทธเหมือนกัน)   ผูประกอบ
ธุรกิจและชางสักสวนใหญมีการกําหนดราคาในงานสักแตละชิ้นงานในราคาใกลเคียงกัน  ตาม
ขนาด  ความยากงายและรายละเอียดของลวดลาย    เชน    ชิ้นงานที่มีขนาดเทากัน   ลวดลายมี
รายละเอียดเหมือนกัน    การกําหนดราคาของรานสักแตละรานที่ทําการศึกษา  จะมีราคาเทากันหรือ
อาจจะแตกตางกันในแตละรานในราคาสูงต่ําไมเกิน   300  บาท      แตหากรานสักอยูตางพื้นที่กัน
ราคาคาสักก็จะแตกตางกันไปตามราคาพื้นฐานที่ผูประกอบธุรกิจและชางสักไดกําหนดไว

งานสักคืองานศิลปะแขนงหนึ่ง  การกําหนดราคาขึ้นอยูกับเนื้องานเปนสําคัญ   ซึ่งผู
ประกอบธุรกิจและชางสักจะกําหนดราคาตามความเหมาะสมในแตละลวดลาย     แตหากผู
ประกอบธุรกิจและชางสักจะเรียกราคาที่สูงเกินความเปนจริงก็สามารถทําได   โดยเฉพาะลวดลายที่
มีขนาดใหญ  เพราะผูบริโภคอาจจะไมทราบมากอนวา     ถึงแมลวดลายจะมีขนาดใหญแตหาก
รายละเอียดภายในลวดลายมีไมมากนัก  ราคาก็จะไมสูงเทากับลวดลายขนาดใหญและมีรายละเอียด
ภายในมาก  เปนตน    ในการสักแตละครั้งนอกจากจะตกลงเรื่องลวดลาย  และตําแหนงแลว  ราคาก็
จะมีการตกลงกันใหเรียบรอยกอนจะลงมือสัก  ซึ่งการสักก็มีการตอรองราคาเชนเดียวกับธุรกิจ
ประเภทอื่น ๆ   ผูประกอบธุรกิจและชางสักไดแสดงทัศนะวาถึงแมจะลดราคาให  แตลักษณะการ
ทํางาน   การใชอุปกรณตาง ๆ ก็จะเปนเหมือนกับการสักในราคาปกติ  ไมใชวาจากเดิมใชสีสําหรับ
ลวดลายนี้ทั้งหมด 7  สี  แตเมื่อลดราคาแลวเหลือเพียง 5  สี  เปนตน     ในกรณีที่ใหบริการกับ
ชาวตางชาติ  ผูประกอบธุรกิจและชางสักสวนใหญมักจะคิดในราคาที่แพงกวาผูบริโภคที่เปนคน
ไทย      ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับธุรกิจบริการอื่น ๆ     ที่กําหนดราคาโดยเฉพาะกับชาวตางชาติ
ทั่วไป

7.   ไมละเมิดสิทธิในการเผยแพรลวดลาย   เนื่องจากลวดลายสักมีที่มาจากแหลงตาง   ๆ   
นอกเหนือจากลวดลายในแคตตาล็อกที่มีอยูทั่วไปตามทองตลาด     เชน    ลวดลายที่ชางสักบางราย
สรางขึ้น หรือ ลวดลายของผูบริโภคที่นํามาใหชางทําการสักเฉพาะตนเอง  ซึ่งมักจะเปนลวดลายที่มี
ความแปลกใหม  แตกตาง ไปจากลวดลายในแคตตาล็อก ยอมถือวาเปนลวดลายที่มีกรรมสิทธิ์
เฉพาะบุคคล    จากการสังเกตและสัมภาษณพบวา  ในจํานวนกลุมตัวอยางชางสักทั้งหมด 6 คน  มี
ชางสักเพียง 2 คน เทานั้นที่ใหความสําคัญกับการไมละเมิดสิทธิในการเผยแพรลวดลาย       โดยได
ใหทัศนะวา เมื่อตองการเผยแพรลวดลายที่มีกรรมสิทธิ์ดังกลาวควรที่จะแจงใหเจาของกรรมสิทธิ์
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ทราบ  หรือในกรณีที่ตองการถายภาพลวดลายสักของผูบริโภคที่มารับบริการ    ชางสักไดอธิบายวา        
จะถายเฉพาะลวดลายในบริเวณที่สักเทานั้น    จะไมถายภาพใหติดใบหนาของผูบริโภค  เพราะถือ
เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล  เพราะผูบริโภคอาจจะไมตองการเปดเผยใหบุคคลภายนอกรับรูวา
เจาของรอยสักบนอวัยวะตําแหนงนั้น ๆ คือใคร       แตถาเปนความสมัครใจของเจาของรอยสักและ
มีความเหมาะสมในการเผยแพรสูสาธารณชนก็สามารถพิจารณาไดวา ผูประกอบธุรกิจและชางสัก
มิไดกระทําผิดจรรยาบรรณที่เปนการละเมิดสิทธิในการเผยแพรลวดลายแตอยางใด

8.   การติดตามผลงานภายหลังการสัก    เนื่องจากผิวหนังของผูบริโภคแตละรายมีความ
ละเอียดไมเหมือนกัน ดังนั้นการรับน้ําหนักของเข็ม และหมึกสีก็แตกตางกันตามลักษณะของผิว      
เชน   ผิวของบางคนติดหมึกสีไดยาก  แตบางคนแคสักลงไปเพียงครั้งเดียวหมึกสีก็สามารถติดได
อยางงายดาย เปนตน ชางสักที่ติดตามผลงานหลังทําการสัก  โดยการนัดผูบริโภคมาดูรอยสักตาม
เวลาที่กําหนด  เพื่อตรวจดูความเรียบรอยของลวดลาย  การติดของหมึกสี  หรือในกรณีที่เกิดความ
ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทํางานของชางสัก   หรือระหวางการหลุดลอกของสะเก็ดแผล    ชางสัก
ก็ยินดีที่จะแกไขงานใหโดยผูบริโภคไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมอีก  ยอมถือวาเปนจรรยาบรรณที่ดี
ที่ชางสักทุกคนพึงมี     แตจากความเปนจริงในกลุมตัวอยางพบวา       มีชางสักเพียงรายเดียวเทานั้น
ที่ทําการติดตามผลงานภายหลังการสัก  จึงสรุปไดวา    ชางสักสวนใหญยังขาดจรรยาบรรณในขอนี้

9.   พัฒนาฝมืออยางสม่ําเสมอ          การสักรอยศิลปะบนเรือนรางถือเปนงานฝมือของ
ชางสักโดยตรง  ชางสักที่มีการฝกฝนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง หมายถึงการสรางประสบการณ
ในฝมือใหกับตนเอง  และเชื่อไดวามีความสามารถในการสรางสรรคผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาชางสักที่ไมไดรับการพัฒนาฝมือ   จากการสังเกตและสัมภาษณชางสักพบวา  มีชางสัก
จํานวน 4 คนที่กลาวถึงเรื่องของการพัฒนาฝมือวา   ชางสักที่ไดพัฒนาฝมือการทํางานอยาง
สม่ําเสมอ  ฝมือของชางสักจะปรากฏอยูที่ผลงาน  หากผลงานที่ออกมาดี       เปนที่กลาวขวัญถึง
ของผูบริโภค    ชางสักผูนั้นก็จะไดรับความนิยมและสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองมากกวาชางสัก
ที่มีฝมือดอยกวาเพราะไมไดรับการยอมรับจากผูบริโภค  ชางสักที่ในกลุมตัวอยางที่ทําการผูวิจัย  
สวนใหญจะรูจักกับชางสักชาวตางประเทศ  จึงทําใหสามารถทราบขาวคราวความเคลื่อนไหวดาน
การสักของตางประเทศวาไดมีการพัฒนาดานใดบาง  และไดฝกฝนการสักจากชางสักเหลานั้นดวย  
จึงถือไดวาชางสักกลุมนี้เปนชางสักที่ไดพัฒนาฝมือของตนเองอยางสม่ําเสมอ
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ถึงแมวาในประเทศไทยจะไมมีการจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับรอยสัก       เพื่อเปด
โอกาสใหชางสักผูมีฝมือไดแสดงความสามารถดังเชนในตางประเทศ    แตชางสักในประเทศไทยก็
มีฝมือการสักที่มีความสามารถสูงในระดับโลก    เชน    นายสุรัตน   เลิศพิริยพงศ     ผูเขารวมการ
ประกวดแทตทูโลก    และไดรับการยอมรับจากสมาคมแทตทูนานาชาติแหงสหรัฐอเมริกา  ตัดสิน
ใหเปนผูไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประจําป 2002      ซึ่งสามารถสรางชื่อเสียงใหกับวงการสักใน
ประเทศไทยเปนอยางมาก

10.  ไมมีอคติตอฝมือของชางสักคนอื่น ๆ     จากการสังเกตและสัมภาษณชางสักกลุม
ตัวอยางพบวา  มีผูบริโภคจํานวนไมนอยที่ตองการแกไข หรือเพิ่มเติมขนาดของลวดลายสักที่เคย
สักมากอนแลว   ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความไมพอใจในลวดลายและสีสัน   ชางสักมักจะถาม
ขอมูลเบื้องตนกับ         ผูบริโภควา   รอยสักที่มีอยูเดิมไดสักมาจากที่ใด และใครเปนผูสัก      โดยผู
ประกอบธุรกิจและชางสักจํานวน  3  คนไดแสดงทัศนะวา  ชางสักไมควรวิจารณ  หรือวากลาว
ในทางที่ไมดี   ในกรณีที่งานสักชิ้นนั้นดูไมดีหรือไมสวยงาม   แตในกรณีตรงกันขามคือเปนงานสัก
ที่มีลวดลายสวยงาม  ชางสักก็จะกลาวชื่นชมไปกับผูบริโภค

มุมมองและทัศนคติที่มีตอธุรกิจ และผูบริโภคการสักรอยศิลปะบนเรือนรางของนักวิชาการและผูรู
เรื่องการสักรอยศิลปะบนเรือนราง

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูรูเรื่องการสักรอยศิลปะบนเรือนรางที่ไมใช
ผูประกอบธุรกิจการสัก และนักวิชาการทางดานสังคมศาสตรหรือดานที่เกี่ยวของ เพื่อสะทอนถึง
วิวัฒนาการหรือความเปน Pop  Culture  ของการสักรอยศิลปะบนเรือนราง ตลอดจนเพื่อทราบถึง
ทัศนคติและมุมมองที่หลากหลาย ตอการสักรอยศิลปะบนเรือนรางในปจจุบัน 

 ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาผูรูและนักวิชาการสวนใหญ มีทัศนคติและมุมมองไปใน
ทิศทางเดียวกันวา  การสักในปจจุบันนี้เปนเรื่องของวัฒนธรรมปอบ (Pop Culture)  ที่ไดรับอิทธิพล
มาจากศิลปนบันเทิงทั้งหลาย     โดยสามารถแบงลักษณะของการสักในปจจุบันเปน 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะแรกตอเนื่องจากอดีต คือการสักในเชิงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งถือวาเปนธุรกิจและเปนการ
บริโภคอยางหนึ่ง  มีนัยและความหมายเฉพาะในเรื่องของความเชื่อดั้งเดิม  ไมไดตองการเปน
เอกลักษณ  หรือเปนปจเจกบุคคลแตประการใด   แตแสดงออกใหเห็นถึงการสังกัดสํานักใดสํานัก
หนึ่งเทานั้น       สวนอีกลักษณะหนึ่งคือเปนวัฒนธรรมปอบ    เปนการสักตามศิลปนที่ชื่นชอบ    
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คนที่ทําธุรกิจก็จะเสนอรูปรางของรอยสักที่อาจจะไมไดเกี่ยวของกับศิลปนบันเทิง  แตเปนการสัก
เพื่อความสวยงามที่แตละคนจะเลือกสรร  หรือสรางรอยสักของตนเองขึ้นมา  เปนการสราง
เอกลักษณสวนตัวขึ้นมาในสังคมสมัยใหม   ซึ่งเอกลักษณสวนตัวเปนสิ่งที่โหยหากันมากเพราะวา
สังคมปจจุบัน  สังคมบริโภคแบบมวลชนทําใหคนในโลกสมัยใหมปราศจากซึ่งเอกลักษณ    ดังนั้น
รอยสักจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่ทําใหเกิดความแตกตาง  เพราะคนสมัยใหมเปนสังคมที่เนนความเปน
ปจเจกบุคคล  แตถูกเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหมเขามา มีอิทธิพลครอบงําใหอยูภายใต mass 
production    ซึ่งเปนสิ่งที่เปนปฏิภาคกับสภาวะปจจุบันที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตามที่เรียกวา
วัฒนธรรมปอบ (Pop  Culture) ดังกลาวขางตน

“ปจจุบันนี้รอยสักมันตางไปจากสมัยโบราณ  เมื่อกอนมันเปนวัฒนธรรม  เปนความเชื่อ  
เปนประเพณี  พอมาตอนหลังโลกมันสมัยใหมขึ้น  วิทยาศาสตรเขามาครอบงํามากขึ้น  ความเชื่อก็
หมดไป   แตรอยสักมันยังอยู  แตอยูโดยที่มิไดตองเปนความเชื่อแบบเกา เปนตนวาสักแลวหนัง
เหนียว  มีเมตตามหานิยม  ตอนนี้มันไมใชอยางนั้นแลว  แตมันกลายเปนความเชื่อใหมขึ้นมาก็คือ
เปนแฟชั่น  ถาถามวารอยสักในปจจุบันนี้เหมือนเกามั้ยตองตอบวาไมเหมือน  สมัยกอนมันเปน
ความเชื่อ  เปนไสยศาสตร  แตสมัยนี้มันอาจจะเปนวิทยาศาสตรในที่นี้คือมันพิสูจนได  มันเห็นได  
เพราะฉะนั้นเราก็พิสูจนไดวาที่สักในปจจุบันเปนเพราะตองการความสวย  ตองการความเทห”

                  (ชนิตร    ภูกาญจน,  สัมภาษณ,  1  สิงหาคม  2546)  

“ในมุมมองของตัวเองไมคิดวาไมดี  แตมองวาเปนเรื่องความสวยงาม  เก  เทห  เปน
เรื่องการเรียกรองความสนใจ  เปนการประดับตกแตงรางกายดวยภาพเขียน  การสักเปนจิตรกรรม
อยางหนึ่ง  ดูแลวมีเสนห นารัก  มองวาเปนแฟชั่น  เปนการเลียนแบบกัน   การสักเปนจิตวิทยา
สังคมชนิดหนึ่ง  พอมองคนอื่นวาดูดี  ก็เลยเลียนแบบตาม  เพราะคนที่มีรอยสักในปจจุบันมักจะ
เปนผูที่มีชื่อเสียงในสังคม”

     (รศ.ดร.ประเทิน   มหาขันธ,  สัมภาษณ,  3  สิงหาคม  2546)

“คนที่มารับการสักตองการเอกลักษณมากกวา  คนที่เปนฝายสักเคาสักแบบเหมารวมอยู
แลว  เหมือนคนเย็บเสื้อโหล  แตอันนี้มันทําทีละคนสองคน   คนที่มารับการสักเนี้ยเปนคนที่คิดวา
ตัวเองไดพิเศษมา  แตคนที่ไปสักเขามันก็สักเพื่อหาเงิน  มันเปนคนขายศิลปะ  มันตางจากคนทํา
ศิลปะแลวไมขาย  ผมวาอันนั้นมันเปนศิลปะที่โดดเดน  เคาอาจจะมีไอเดีย  และพอใจใหใครคนใด
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คนหนึ่ง   เพราะคนนั้นอาจจะมีเอกลักษณโดดเดนในการรับสิ่งนั้นไป    แตอันนี้ไมใชมันเปนการ
สักแบบหาเงินมันก็ตองอยูภายใตระบบตลาดไป”

 (ดร.ไชยันต   ไชยพร,  สัมภาษณ,  4  สิงหาคม  2546)

“คิดวามันเปนแฟชั่น  เปนสมัยนิยม  การแตงกายรวมสมัย  เปนเหมือนเครื่องประดับ  
แตวาตางกันตรงที่มันติดตัวไปตลอดชีวิต    ถาเปนเสื้อผา  เปนเครื่องประดับอื่น ๆ มันเปลี่ยนได
ตลอดเวลา  และแลกมาดวยความเจ็บปวด  ที่นี้พอมันติดตัว  คนที่จะสักตองคิดใหดีวาจะสักไป
ทําไม  จะสักอะไร  เพราะมันจะกลายเปนอวัยวะสวนหนึ่งของรางกายไปแลว  ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงได
ยาก จากวิธีการทางการแพทย  หรือเทคโนโลยีสมัยใหมก็ตาม”

               (ดร.สุลักษณ  ศรีบุรี,  สัมภาษณ,  4  สิงหาคม  2546)

วัตถุประสงคขอที่    2     เพื่อศึกษาแรงจูงใจ        และวัตถุประสงคในการสักรอยศิลปะบนเรือนราง
ของผูบริโภค

แรงจูงใจคือกําลัง   อํานาจ   ความศักดิ์สิทธิ์     ที่เปนเครื่องชักนําหรือเกลี่ยกลอม  
เพื่อใหเห็นคลอยตามในเรื่องนั้น ๆ     และแรงจูงใจจะเปนบอเกิดของวัตถุประสงคที่เปนความ
ตองการ    ความอยากได     ในสิ่งที่มีแรงจูงใจชักนําใหเกิดมีและไดสิ่งนั้นมาเปนของตน

การศึกษาเรื่องแรงจูงใจ ที่นําไปสูวัตถุประสงคการสักรอยศิลปะบนเรือนรางของ
ผูบริโภครอยสัก   ผูวิจัยไดทําการศึกษาผูบริโภครอยสักจํานวน 30  ราย  จาก 6  รานของผูประกอบ
ธุรกิจการสัก    ทําใหทราบวาผูบริโภครอยสักมีแรงจูงใจหลากหลายประการ ใหเกิดเปนความ
ตองการและตัดสินใจสักลวดลายศิลปะลงบนเรือนรางของตนเอง  โดยสามารถแบงเปนแรงจูงใจ
จากภายใน และภายนอกตัวของผูบริโภค ดังตอไปนี้

1.   แรงจูงใจจากกําลัง  อํานาจภายในตัวตนของผูบริโภคเอง      
1.1  แรงจูงใจที่เปนความทันสมัย
1.2  แรงจูงใจที่เกิดจากความฝนและจินตนาการของผูบริโภค

2.   แรงจูงใจจากกําลัง  อํานาจภายนอกตัวตนของผูบริโภค     
2.1 แรงจูงใจที่เชื่อวาเปนความศักดิ์สิทธิ์
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2.2 แรงจูงใจที่เกิดจากการลอกเลียนแบบ  (ทําตามผูอื่น)
2.3 แรงจูงใจที่เกิดจากความพอใจในศิลปะของลวดลาย
2.4 แรงจูงใจที่เกิดจากลักษณะของรานสัก
2.5 แรงจูงใจที่เกิดจากความนาเชื่อถือของชางสัก
2.6 แรงจูงใจที่ตองการใชลวดลายศิลปะมาปกปดรอยแผลเปน
2.7 แรงจูงใจที่เปนแรงแหงความรัก
2.8 แรงจูงใจเพื่อตอบสนองความตองการของผูอื่นที่มีอิทธิพลตอตนเอง
2.9 แรงจูงใจที่ถือเปนเอกลักษณในครอบครัว

1.   แรงจูงใจจากกําลัง  อํานาจภายในตัวตนของผูบริโภคเอง      ซึ่งวิเคราะหไดเปน 2 ประการดังนี้

 1.1   แรงจูงใจที่เปนความทันสมัย
1.2   แรงจูงใจที่เกิดจากความฝนและจินตนาการของผูบริโภค

1.1   แรงจูงใจที่เปนความทันสมัย       ซึ่งผูบริโภคตองการใหความสําคัญกับแฟชั่น
สมัยใหม   ผูบริโภคกลุมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อความพึงพอใจสวนตนที่ตองการเปลี่ยนตัวตนใหเปน
คนทันสมัย มีลักษณะเปนคนรุนใหม  การสักลวดลายคือการไดแสดงออกถึงความทันสมัย  และให
ความหมายวาเปนเพียงแฟชั่นอยางหนึ่งเทานั้น     จึงมักจะสักลวดลายที่มีขนาดไมใหญมากนัก  
และเปนลวดลายที่นิยมสักกันทั่วไป

แรงจูงใจ…

“หนูวามันดูทันสมัยดีนะ  ถึงแมวาปกติหนูก็ไมคอยตามแฟชั่นเทาไร  แตที่สักเพราะคิด
วาอยากทันสมัยเหมือนคนอื่น”

(กรองทอง  ศักดี,  สัมภาษณ, 24 พฤษภาคม 2546)

“เห็นคนอื่นเคาสัก แลวดูเซ็กซี่ดี  ก็อยากเปนคนทันสมัยกับเขาบาง”
     (นฤมล  สมงาม,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2546)
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“ตอนนั้นเคาฮิตกันมาก  สมัยผมเรียนอยูประมาณป 3 ขึ้นป 4   ผมเห็นวา เปนแฟชั่น  
เทหดี  เปนสไตลของตัวเองเลยมาสัก    พอเรียนจบทํางานมีเงินก็เลยมาสักอีกครั้งที่สตูดิโอ  ผมวาด
ลวดลายของผมมาเองเลยนะ”

     (จิระ  อัศวรุจน,  สัมภาษณ, 21 มิถุนายน 2546)

“มันเหมือนกับเปนแฟชั่นอยางหนึ่งนะ ก็เหมือนกับเสื้อผา     ใสชุดนี้แลวดูดี    
ทันสมัย ไมเชย    ก็เลยอยากสัก”

    (เพ็ญทิชา   ทายสมบัติ,  สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม 2546)

“ก็เปนแฟชั่นสําหรับสังคมสมัยนี้  อีกอยางมันก็ดูสวยดวย  คิดวาสักแลวดูดี  ทันสมัยดี
นะ”

                            (ปรียาภรณ, สัมภาษณ,  6  กรกฎาคม  2546)

วัตถุประสงค…

“ปกติก็มั่นใจในตัวเองอยูแลว  แตก็อยากจะมั่นใจมากขึ้น  อีกอยางมันทําใหเรามั่นใจ
ในการแตงตัวมากขึ้นดวย”

   (กรองทอง  ศักดี,  สัมภาษณ, 24 พฤษภาคม 2546)

“คิดวาสักแลวมันทําใหเราดูเซ็กซี่ขึ้นนะ  เราก็อยากเซ็กซี่อยูแลวดวยไง เพื่อน ๆ ที่
มหาวิทยาลัยหลาย ๆ คนไมคอยเชื่อวาไปสักมา  มันก็เหมือนกับวาพอทําแลวคนอื่นก็จะมองวาเรา
กลานะ”

 “สักมาแลวก็ตองเปดเผยสิคะ  ทันสมัยดี  สักไปแลวก็ตองโชว  ใครจะเก็บไวดูคนเดียว  
คิดวาไมนาจะมีนะคนที่สักแลวไมโชว  คนสักทั้งตัวยังโชวเลย”

    (นฤมล  สมงาม,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2546)
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“สําหรับผม ๆ คิดวามันเปนแฟชั่น  ทันสมัยดี  สักตรงนี้ก็โชวไปเลย  สักมาแลวจะกลัว
อะไร  ไมจําเปนตองปดบัง  เปดเผยไปเลย”

 (สุรชัย  หาญชาญพานิช,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2546)

“เคยเห็นคนเคาสักกัน รูสึกวามันเทหดีก็เลยอยากสัก  ทีแรกเห็นผูชายสักกอนก็วามัน
เทหดี  ตอนหลังมาเห็นผูหญิงสักก็วามันเกดีนะ  ก็อยากสักบาง ตอนแรกก็กลัวนะแตมันอยากเทห
มากกวา  ก็เลยลองดู  ทีแรกก็ดูหลาย ๆ รูปนะ  แตพอเห็นรูปนี้ก็ถูกใจ”

“มีความรูสึกวาถาสักมาแลวไมไดโชว     จะสักไปทําไม     เจ็บตัวเปลา ๆ  ก็เลยสักตรง
นี้    (ตนแขน)  เวลาใสเสื้อกลามก็จะเห็นไดงาย   แตที่บานจะไมคอยชอบเรื่องพวกนี้นะ   แตถาเปน
แฟชั่น  ทําแลวดูดี  ดูทันสมัยหนูทําหมดทุกอยางเลยนะ  อยางเจาะสะดือก็ทํา  แลวตอนนี้ก็มาสักอีก  
มันเหมือนกับวาเราทําในสิ่งที่เคาคิดไมถึง  ทั้งที่บาน ทั้งเพื่อน ๆ “

 (กัลยา   หลอรัตนกุล,  สัมภาษณ, 27 มิถุนายน 2546)
“มันเหมือนกับเปนแฟชั่นอยางหนึ่งนะ  ก็เหมือนกับเสื้อผาใสชุดนี้แลวดูดี ทันสมัย ไม

เชย ที่มาสักนี่ก็เหมือนกัน”
(เพ็ญทิชา   ทายสมบัติ,  สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม 2546)

การตีความหมาย…

“ผีเสื้อกราฟฟกเหรอคะ  ที่สักเพราะวามันสวยดี  เปนแฟชั่น”
 (นฤมล  สมงาม, สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2546)

“ไมมีความหมายอะไรหรอกคะ   แคชอบเฉย  ๆ  เหมือนเปนแฟชั่นอยางหนึ่ง  เหมือน
เวลาซื้อเสื้อผา   ถาเห็นวาสวย ใสแลวดูดีก็ซื้อ   การสักก็เหมือนกันคะ “

 (กัลยา   หลอรัตนกุล,  สัมภาษณ, 27 มิถุนายน 2546)
                                                                   

1.2   แรงจูงใจที่เกิดจากความฝนและจินตนาการของผูบริโภค       เปนผูบริโภคที่
ตองการสักลวดลายตามที่ฝน   หรือจินตนาการไว  ผูบริโภคที่มีความคิดเชนนี้จะมีความเปนตัวของ
ตัวเองคอนขางสูง      โดยมีวัตถุประสงคคือตองการสรางสัญลักษณที่คิดวาเปนสิ่งดี    คูควรติดตัว
ไวตลอดไป  จึงไดตัดสินใจมาเปนอยางดีกอนมาทําการสัก    และใหความหมายวา    ลวดลายที่สัก
ไดแสดงถึงความเปนเอกลักษณสวนตน ตามที่ไดจินตนาการ   เปนสําคัญ   

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


170

แรงจูงใจ…

“พี่เพิ่งหลุดจากความคิดที่มันครอบงําพี่อยู    พอรูตัววาหลุดออกมาแลว  ก็ไมคิดจะ
กลับไปอีกแลว    ไดศึกษาเกี่ยวกับคัมภีรโบราณของจีนมาเยอะ    พี่ก็เลยอิงอยูกับมังกร      ตาม
แนวคิดของคนจีน  ลายสักของพี่ก็ตองมีรูปมังกรอยูดวย”

                         (ทองสุข  เพิ่มพูล, สัมภาษณ, 1 มิถุนายน 2546)

“พอผมคิดวาอยากจะสัก  ก็ไปหาดูแบบตามรานสัก  แลวก็กลับมาวาดเอง  อยางลาย
กราฟฟกที่ผมสักนี้ ผมออกแบบเองทั้งหมด   ผมวามันดูพลิ้ว ๆ   สวยด”ี

  (พรชัย,  สัมภาษณ, 8  มิถุนายน  2546)

 “ผมวาการสักมันก็เหมือนกับโหงวเฮงนะ  เหมือนกับเพิ่มสิ่งที่ไดจินตนาการเขามาไว
ในรางกาย   ก็คงจะตองมีอะไรเปลี่ยนไปบาง   ผมจึงคิดออกแบบมาเอง  เปนรูปกราฟฟก ซึ่งมัน
ไมไดเปนรูปเปนรางอะไรที่ไมดี”  

 (กฤษณพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2546)

“ที่ผมสักเปนรูปมังกร     เพราะตั้งใจไวนานแลววาจะใหออกแนวจีน   ๆ    ผมวามัน
เหมือนกับเทพนิยาย  ในความรูสึกของผมมันนารักดีนะ”

(สุรชัย  หาญชาญพานิช,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2546)

วัตถุประสงค…

“สวนวัตถุประสงคของการสัก    ก็เพื่อเตือนตัวเองวาเปนคนตองรักษาสมดุล     ไม
หนักไปทางดานใดดานหนึ่ง   อยางเชนชีวิตครอบครัวถาแตงงานไปก็ใชวาจะทําแตงานอยางเดียว      
เกิดเปนมนุษยตองมีอยางนอย   3  อยาง   มี งาน   ครอบครัว   แลวก็สังคม   ถาขาดอยางใดอยาง
หนึ่งไป ชีวิตความเปนมนุษยก็จะไมสมบูรณ”

(ทองสุข  เพิ่มพูล,  สัมภาษณ, 1 มิถุนายน 2546)
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“มันเหมือนกับวาเราชนะนะพี่   ชนะตัวเอง   เหมือนกับไดผานขั้นตอนแลว  ขั้นตอนที่
หลาย ๆ คนเคายังไมเคยทํา  หรือที่หลาย ๆ คนกลัว”

(กฤษณพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร, สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2546)

การตีความหมาย…

“ชอบมังกรมานานแลว  ในความคิดผมมันก็เหมือนกับเทพนิยายนะ  มันนารักดี”
           (สุรชัย  หาญชาญพานิช,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2546)

“เราสักตัวอักษรที่แปลวาโชคดี  ก็เหมือนกับวายังมีโชคดีติดตัว”
 (กรองทอง  ศักดี,  สัมภาษณ, 24 พฤษภาคม 2546)

“มันเหมือนกับเราตองการความเปนอิสระ    แตมันเปนไปไมได  เพราะยังเปนพนักงาน
เงินเดือนอยู  ก็เลยสักผีเสื้อเพราะมันอิสระไง  แตอยางเราทํางานทุกวันไมคอยไดไปไหน  ก็เลย
อยากไดความอิสระมาไวกับตัว”

 (กิติกร   เฉลิมศรี,  สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2546)

“ก็ไมมีความหมายอะไรครับ  สวยดี  และ คือผมคิดวาถาผมจะวาดตอผมจะวาดใหมัน
ยาวลงมาอีก  แลวจะเขียนชื่อเลนตัวเองไวดวย   มันจะไดสื่อถึงความเปนเรา”

 (กฤษณพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2546)
     
2.   แรงจูงใจจากกําลัง  อํานาจภายนอกตัวตนของผูบริโภค     ซึ่งวิเคราะหไดเปน 9 ประการดังนี้

3.1 แรงจูงใจที่เชื่อวาเปนความศักดิ์สิทธิ์
3.2 แรงจูงใจที่เกิดจากการลอกเลียนแบบ  (ทําตามผูอื่น)
3.3 แรงจูงใจที่เกิดจากความพอใจในศิลปะของลวดลาย
3.4 แรงจูงใจที่เกิดจากลักษณะของรานสัก
3.5 แรงจูงใจที่เกิดจากความนาเชื่อถือของชางสัก
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3.6 แรงจูงใจที่ตองการใชลวดลายศิลปะมาปกปดรอยแผลเปน
3.7 แรงจูงใจที่เปนแรงแหงความรัก
3.8 แรงจูงใจเพื่อตอบสนองความตองการของผูอื่นที่มีอิทธิพลตอตนเอง
3.9 แรงจูงใจที่ถือเปนเอกลักษณในครอบครัว

2.1  แรงจูงใจที่เชื่อวาเปนความศักดิ์สิทธิ์             ผูบริโภคที่คิดในลักษณะนี้มักจะมี
ความเชื่อวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไมเห็น      สามารถกําหนดออกมาเปนลวดลายโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อตองการเตือนตนเองวา  มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครองและใหความหมายกับรอยสักวา เปนเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ   ที่สามารถเตือนสติใหกระทําความดี  มีความอดทน  อดกลั้น  ตอการคิดทําความ
ชั่ว เพราะเชื่อวารอยสักจะดลบันดาลสิ่งดี ๆ ใหเกิดกับตนเองได

แรงจูงใจ…

“ผมเปนชาวพุทธ    พระศาสดาถือวาสําคัญที่สุดจึงสักรูปพระพุทธรูปไวที่ตัวเอง”
(ทรงยศ,  สัมภาษณ, 5 มิถุนายน 2546)

“เคยไดยินมาวารูปโอมนี่สักแลวจะดี  เหมือนกับวาเปนของศักดิ์สิทธิ์นะ เปนสัญลักษณ
ของศาสนา  เคยมีคนบอกวาสักแลวเหมือนมีของดีอยูกับตัว  ก็เลยสัก”

 (กอลฟ,  สัมภาษณ, 6 กรกฎาคม 2546)

“คําวา “นักปราชญ”  ที่อยูตรงตนคอนี่  ผมเชื่อวาเปนสัญลักษณแหงความศักดิ์สิทธิ์ที่
คอยเตือนใจใหผมทําความดีอยูตลอดเวลา”

(คมกฤต,  สัมภาษณ, 12 กรกฎาคม 2546)
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วัตถุประสงค…

“ผมวาไมคอยมีใครสักนะสําหรับรูปพระพุทธรูปที่ผมสัก    ที่ผมสักเพราะผมศรัทธา   
และก็นับถือ   เหมือนกับวาเรามีพระศาสดาอยูกับตัว  ก็เหมือนคนหอยพระนั่นแหละ  แตผมสักติด
ตัวไวเลย  เอาไวเตือนใจ  แลวก็ปกปองคุมครองเราดวย”

(ทรงยศ,  สัมภาษณ, 5 มิถุนายน 2546)

“ทําใหเรานึกถึงปรัชญาตาง ๆ   ก็เหมือนกับการเตือนตัวเองในการดําเนินชีวิตใหตั้งอยู
ในความไมประมาทนะครับ”

(คมกฤต, สัมภาษณ,  12 กรกฎาคม 2546)

การตีความหมาย…

“คงไมตองตีความหมายอะไรหรอกครับ   พระพุทธรูปก็เห็นชัดอยูแลว  คนหอยพระ
ไมเห็นตองตีความหมายอะไรเลย”

(ทรงยศ,  สัมภาษณ, 5 มิถุนายน 2546)

“ความหมายของโอมก็คือสัญลักษณของความศักดิ์สิทธิ์เทานั้นเอง”
  (กอลฟ,  สัมภาษณ,  6 กรกฎาคม 2546)

“นักปราชญก็หมายถึงผูมีปญญา   จะทําอะไรใหมีสติ  แลวปญญาจะเกิดครับ”
(คมกฤต,  สัมภาษณ, 12 กรกฎาคม 2546)

2.2  แรงจูงใจที่เกิดจากการลอกเลียนแบบ  (ทําตามผูอื่น)     ผูบริโภคกลุมนี้สวนใหญ
เปนวัยรุนที่มีวัตถุประสงควา   อยากจะมีรอยสักอยูบนเรือนรางของตนเอง    แตขาดความเชื่อมั่น
เนื่องจากกลัววาถาตนสักกอนผูอื่นอาจจะทําใหดูไมดี  แตถาไดเห็นวามีผูอื่นไดสักลวดลายนั้น ๆ มา
กอนแลวเกิดเปนความพึงพอใจจึงตัดสินใจไปสักลงบนเรือนรางของตนเองดวย    โดยไมได
คํานึงถึงความหมายของลวดลายที่ลึกซึ้งกินใจ  นอกจากชอบในความแปลกใหม  และความสวยงาม
ของลวดลาย  เปนหลัก
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แรงจูงใจ…

“เพื่อน ๆ ในกลุมสักกันทั้ง   8   คนเลย  สักภาษาจีนที่ไหลเหมือนกันหมด  แตไมใชคํา
เดียวกันนะคะ  เลือกตัวอักษรแลวแตชอบมากกวา”

(กรองทอง  ศักดี,  สัมภาษณ, 24 พฤษภาคม 2546)

“ก็ไปเห็นเพื่อนที่ทํางานเขาสัก     สวยดี       เลยถามเขาวาไปสักที่ไหนมา       พอรูชื่อ
รานก็เลยมาสักนี่แหละคะ”

  (กิติกร   เฉลิมศรี,  สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2546)

“เคยเห็นคนอื่นเขาสักกัน  รูสึกวามันทันสมัยนะ  เทหดีก็เลยอยากสัก   เคยเห็นผูชายสัก
มากอนตอนหลังก็เห็นมีผูหญิงสักดูแลวเกดี   อยากสักบาง กลัวเหมือนกันนะแตพอเจอรูปผีเสื้อ
กราฟฟกแบบนี้ก็ถูกใจ”

 (กัลยา   หลอรัตนกุล,  สัมภาษณ, 27 มิถุนายน 2546)

 “ก็เพื่อน   ๆ   สักกัน    เพื่อนในกลุมสักลายเดียวกัน    สักเหมือนกัน       ตําแหนงที่สัก
เดียวกัน  ปลาโลมาหันหนาทางเดียวกันดวย  เพื่อนทั้ง 3 คนสักเหมือนกันเลย”

(เพ็ญนภา   ภาคนนทกุล,  สัมภาษณ, 28 มิถุนายน 2546)

“ตอนแรกเพื่อนไปสักมากอน เห็นวาสวยดี  เพื่อนยุดวยก็เลยสักเหมือนกัน  ลาย
เดียวกัน  ตําแหนงเดียวกัน  แบบนี้แหละ”

                 (ปยะรัตน   แสนคํา,  สัมภาษณ, 28 มิถุนายน 2546)

“เพื่อนไปสักมากอน  เห็นวามันสวยดีก็เลยมาสักบาง   แตคนละลายนะ  อยางผมชอบ
กราฟฟก  แตเพื่อนเขาสักเปนรูปเสือ”

                   (เทวฤทธิ์  สระแกว,  สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม 2546)

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


175

วัตถุประสงค…

“เพื่อนในกลุมก็สักกันทุกคน  สักภาษาจีนเหมือนกัน  และก็สักที่ไหลเหมือนกันดวย   
ในกลุมหนูนะถาเพื่อนบอกวาเอา ก็คือเอา  แตถาบอกไมก็ไม”  

 (กรองทอง  ศักดี,  สัมภาษณ, 24 พฤษภาคม 2546)

“เพื่อน ๆ สักกัน  เพื่อนในกลุมสักลายเดียวกันเลย  สักเหมือนกัน ที่เดียวกัน  ปลาโลมา
หันหนาทางเดียวกันดวย  เพื่อนทั้ง 3 คนสักเหมือนกันเลย”

(เพ็ญนภา   ภาคนนทกุล,  สัมภาษณ, 28 มิถุนายน 2546)

“รอยสักในตัวนี่สักใหคนอื่นหมดเลยนะรูปแรกแฟนชอบเคาอยากใหสัก  สวนรูปนี้
เพื่อนชอบก็เลยสักใหเพื่อน”

   (แนน,  สัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2546)

“เพื่อนไปสักมากอน เราเห็นวามันสวยดีก็เลยมาสักบาง แตคนละลายนะ อยางเราชอบ
กราฟฟก  แตเคาสักเปนรูปเลย”

(เทวฤทธิ์  สระแกว, สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม 2546)

การตีความหมาย…

“ชอบปลาโลมาอยูแลวคะ   ไมไดตีความหมายอะไร  เปนเหมือนกับสัญลักษณประจํา
กลุม”

(เพ็ญนภา   ภาคนนทกุล,  สัมภาษณ, 28 มิถุนายน 2546)

 “ไมไดมีความหมายอะไรครับ  ผมวามันสวยดี”
  (เทวฤทธิ์  สระแกว,  สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม 2546)

2.3  แรงจูงใจที่เกิดจากความพอใจในศิลปะของลวดลาย     เนื่องจากปจจุบันศิลปะของ
ลวดลายที่ใชในการสักมีความหลากหลายใหเลือกเปนจํานวนมาก  เมื่อผูบริโภคไดพบเห็นก็รูสึก
ตองการ  จึงมีวัตถุประสงคเปนเพียงอยากใหลวดลายศิลปะที่พึงพอใจมาปรากฏบนเรือนรางของ
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ตนเอง    และใหความหมายของลวดลายตามความพึงพอใจที่มองเห็นเปนความโดดเดน       ทั้งการ
เลนเสนและสีสัน   จึงตัดสินใจสักตามความพึงพอใจในลวดลายที่ไดพบเห็น ตลอดจนบางรายยังให
ความหมายวาเปนสัญลักษณที่บงบอกถึงสถานภาพทางเพศ

แรงจูงใจ…

“เห็นลายแลวชอบครับ    พอสักก็รูสึกสวยแบบถาวร   สวยแลวสวยเลย     ไมสวยก็ขี้
เหรไปเลย    ตอนแรกอยากไดรูปเสือสวย ๆ สักตัว    แตพอมาเจอรูปมังกรที่สวยกวา   ก็เลยสักเปน
รูปมังกร”

        (ชลชัย   เทศศิริ,  สัมภาษณ, 2 มิถุนายน 2546)

“พี่ชอบลาย  ชอบศิลปะ  ชอบความสวยงามบนเรือนราง   เพราะฉะนั้นมันก็ไมแปลกที่
พี่จะมาสักตามที่คิด”

      (คณิน  สังขสุข,  สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2546)

“ผมวาลวดลายสักกราฟฟกพวกนี้    เวลามันอยูบนรางกาย   ก็ดูลงตัวดีครับ”
 (อรรถพล   จงมีรัก,  สัมภาษณ,  29 มิถุนายน 2546)

“คิดจะสักตั้งนานแลวครับ แตยังหาลายที่ถูกใจไมได  พอมาที่รานนี้เจอลายถูกใจ      ก็
ตัดสินใจสักเลย”

             (ศิรศักดิ์,  สัมภาษณ , 12  กรกฎาคม  2546)

วัตถุประสงค…

“เหมือนเปนการแสดงถึงความเปนผูชายนะ แลวเราก็สุขใจดวย อยากทําอะไรก็ไดทํา”
   (ชลชัย   เทศศิริ,  สัมภาษณ, 2 มิถุนายน 2546)

“ก็ไมมีอะไรมากนะที่สักรูปนี้   แคชอบ  ไมไดมีความหมายอะไร” 
  (ประภาวี,  สัมภาษณ, 27 มิถุนายน 2546)
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“อยากสักเพราะเห็นวามันก็เหมือนเปนเครื่องประดับอยางหนึ่ง   เปนเครื่องประดับที่
ติดตัวเราไปตลอดไง”

 (กิติกร   เฉลิมศรี,  สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2546)

“พี่ชอบลาย  ชอบความเปนศิลปะ  ชอบความสวยงามบนเรือนรางคน”
(คณิน  สังขสุข,  สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2546)

“ลายนี้เปนลายที่ผมวาดเอง   มันก็เหมือนเปนผลงานของตัวเรามาอยูบนเอง      มันก็
ไมไดบอกอะไรเทาไหร  ก็โอเคสวยดี  แตเปนเพราะผมชอบศิลปะ”

                         (จิระ  อัศวรุจน,  สัมภาษณ, 21 มิถุนายน 2546)

การตีความหมาย…

“เปนความตั้งใจตั้งแตแรกแลววาจะสักอักษรจีน    เพราะมันดูไมเหมือนกับคนคุก    
มันดูมีสาระ และอีกอยางมันมีความหมายดวย  ก็ตรงตัวเลยคะภาษาจีนตัวนี้แปลวาโชคดี  ก็หมายถึง  
มีความโชคดีติดตัว”

(กรองทอง  ศักดี,  สัมภาษณ, 24 พฤษภาคม 2546)

“ความหมายของทั้งสามอยางนี้  อยางหยิน – หยางเนี้ย มันเปนความสมดุลที่เกิดขึ้น
คนเราก็จะมีดานที่ดี และดานที่ไมดี   น้ําก็จะทําใหเกิดความเย็น  สวนมังกรเปนสัตวที่เราไม
สามารถรูไดวามันคิดอะไรอยู”

(ทองสุข  เพิ่มพูล,  สัมภาษณ, 1 มิถุนายน 2546)

 “รูปผีเสื้อ  หรืออะไรที่มันมีปก  มันก็คือการบินได  ไปไหนมาไหนได  ดูมันอิสระดี”
 (กิติกร   เฉลิมศรี,  สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2546)

“ตัวภาษาจีน     นี่คือแซ         สวนมังกรก็หมายถึงวาเราเปนคนจีน        แลวก็เกิดราศี
มังกรดวย  วัตถุประสงคจริง ๆ คือครอบครัวมากกวานะ”

(กันตภณ   จินันทธนพัฒน,  สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2546)
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“มังกรคือสัตวมงคล    มีลักษณะที่ดี     สีมาตรฐานของมังกรก็คือสีเขียวนะ ซึ่งสีเขียว
ของมังกรมันหมายถึงหยก    สวนน้ําหมายถึงความเย็น   เพราะเปนคนอารมณรอน  มีน้ําอาจจะทํา
ใหใจเย็นลง”

     (คณิน  สังขสุข,  สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2546)

“เทาที่เคยอานหนังสือมามันหมายความถึงปลาที่มีอายุยืน อยูไดเปน 30 ป และเปนปลา
ที่อดทน  ถาจะเอาความหมายมันก็ไดนะ  แตเอาเขาจริงผมวามันก็แคสวยดี”

(จิระ  อัศวรุจน,  สัมภาษณ, 21 มิถุนายน 2546)

“แนนชอบสัตวตาง ๆ ตามที่นิสัยมันเปนอยางหมาปาชอบความขยันหาเหยื่อของมัน  
สวนเหยี่ยวก็เหมือนกับเปนอิสระ”

  (แนน,  สัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2546)

“ในความคิดพี่นะ มังกรนอกจากความสวยแลว  มันยังเปนสัญลักษณของลูกผูชายดวย”  
   (ชลชัย   เทศศิริ,  สัมภาษณ, 2 มิถุนายน 2546)

“ลายที่ผมสักผมวามันสวยดี   และมันก็เทหดวย  มันดูพลิ้วๆ  พาดมาจากขางหลังไง”
(อรรถพล   จงมีรัก,  สัมภาษณ,  29 มิถุนายน 2546)

2.4   แรงจูงใจที่เกิดจากลักษณะของรานสัก           รานสักที่ตั้งอยูในทําเลที่ผูบริโภค
สามารถมองเห็นไดชัดเจน  มีความโดดเดน  เชน  เมื่อเดินผานหนารานบอย ๆ  แลวมองเห็นการจัด
ตกแตงรานที่เปนเอกลักษณ ผูบริโภคก็สามารถตัดสินใจทําการสักได โดยไมจําเปนวารานจะมี
ขนาดเล็กหรือใหญ   และไมมีวัตถุประสงคใด ๆ ในการสัก ไมมีการกําหนดลวดลายลวงหนา   
ตัดสินใจสักทันทีที่พึงพอใจลักษณะของราน    และไมมีการตีความหมายของลวดลายเกินกวา
ความชอบสวนตัว

แรงจูงใจ…

“ถนนขาวสารนี้ใคร ๆ ก็รูจัก   พี่เคยเห็นรานนี้มีลูกคาเยอะ  เลยอยากสักอีก   ลายที่เคย
สักมาแลวไมไดสักที่นี่   แตวันนี้ถูกใจราน  ถูกใจลาย  เพราะเปนคนชอบการสักอยูแลว”

  (ประทานพร   งามเมทินีมาศ,  สัมภาษณ,  5  มิถุนายน  2546)
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 “มาแถวนี้บอย  ตอนที่เดินผานเห็นรานนี้ก็คิดวานาเขาดี ที่อื่นก็ไมคอยคุนเคย  อยางที่
ตะวันนา หรือสวนจตุจักรก็ไป  แตหนูคิดวาที่สะพานพุทธดีกวา”

(นฤมล  สมงาม,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2546)

2.5  แรงจูงใจที่เกิดจากความนาเชื่อถือของชางสัก       ผูบริโภคที่มักจะมีความสนิท
สนมคุนเคยกับชางเปนการสวนตัวมากอนแลว  หรืออาจจะไดยินชื่อเสียงของชางสักจากคนรอบ
ขาง  จากสื่อตาง ๆ     หรือแมแตเห็นผลงานที่แสดงใหเห็นภายในราน        ก็สามารถสรางความ
นาเชื่อถือใหกับผูบริโภคไดไมนอย       ถาไมเคยเห็นฝมือของชางสักมากอนก็จะไมตัดสินใจรับ
บริการจนกวาจะมีความมั่นใจในชางสักที่ตนตองการ    ผูบริโภคที่คํานึงถึงฝมือของชางสักเปน
สําคัญมักจะมีวัตถุประสงค  และการใหความหมายที่แตกตางกันไปตามความคิดที่อยากจะสักมา
กอน   เพียงแตยังตองการศึกษาและคนหาจนพบวา  ชางสักมีความนาเชื่อถือ   มีความมั่นใจในฝมือ
ของชางสักเพียงพอ  จึงตัดสินใจ

แรงจูงใจ…

“เคยไดยินชื่อเสียงของชางสักคนนี้มากอน พอเจอครั้งแรกก็รูสึกประทับใจ ที่ออกแบบ
ลวดลายใหไดตามที่ตองการ    และออกแบบไดสวย  ถูกใจครับ”

    (ทองสุข  เพิ่มพูล,  สัมภาษณ, 1 มิถุนายน 2546)

“เพื่อนเคยบอกวาเปนชางผูหญิง   ฝมือดี  ไมนากลัวเหมือนที่เคยเห็นชางสักรานอื่น    ก็
เลยมาดู  และตัดสินใจสัก   เพราะถูกใจชางสัก”

(กิติกร   เฉลิมศรี,  สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2546)

“ตอนแรกก็มาดูลายกอนคะ  พี่โย (ชาง) เขาคุยดี  เชียรใหสัก  จึงทําใหอยากสัก ผลงาน
ก็ออกมาดีแบบนี้แหละคะ”

(นฤมล  สมงาม,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2546)

“หนูชอบรอยสักมานานแลว  แตก็ไมคอยกลา  พอมาขายของที่สะพานพุทธฯ มีรานสัก
อยูตรงกันขาม เห็นชางสักอยูทุกวัน มีคนมาสักเยอะ  ก็เลยไมกลัว  ที่สําคัญคือไวใจชางคนนี้ดวย 
เพราะรูจักกันและเห็นฝมือมาแลว”
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(ประภาวี,  สัมภาษณ, 27 มิถุนายน 2546)

“รูจักกันกับพี่ชาติ (ชาง) มานานแลว    ที่จริงตัวเองก็สักมาหลายที่แลว แตยังไมมีลาย
ไหนที่     พี่ชาติสักใหเลย   อยากใหพี่ชาติสักรูปนี้ให   เพราะเชื่อในฝมือ”

(กอลฟ,  สัมภาษณ, 6 กรกฎาคม 2546)

วัตถุประสงค…

“รูจักกับพี่ชาติมานานแลว    เคาสักใหคนอื่นก็เยอะ   แตเรารูจักกับเคามาตั้งนานยังไมมี
รอยสักจากเคาเลย  ก็เลยอยากใหเคาสักให”

 (กอลฟ,  สัมภาษณ,  6 กรกฎาคม 2546)

การตีความหมาย…

“รูปนี้มาเลือกไวกอนแลว   เห็นวาสวยดีดูแลวถูกใจ”
(ประภาวี,  สัมภาษณ, 27 มิถุนายน 2546)

“รูจักกับพี่ชาติมาตั้งนาน   แตยังไมมีรอยสักจากฝมือพี่ชาติเลย ที่สักนี่ก็เพราะอยากจะมี
ฝมือของพี่ชาติอยูบนตัว”

(กอลฟ,  สัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2546)

2.6   แรงจูงใจที่ตองการใชลวดลายศิลปะมาปกปดรอยแผลเปน       เปนแรงจูงใจที่
เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล   มีวัตถุประสงคคือ  ตองการสักเฉพาะตําแหนงที่ตองการปกปดสิ่งที่ตนไม
ชอบ   ตองการใหกลายเปนความโดดเดนในสวนนั้น ๆ   และยังเปนการเพิ่มความมั่นใจใหกับ
ตนเองมากขึ้น   และตีความหมายวา  ลวดลายคือความสวยงามโดดเดน  ที่สามารถบดบัง  สิ่งที่ดูนา
ละอายบนเรือนรางสวนนั้น ๆ ของตนเองได
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แรงจูงใจ…

“รถมอเตอรไซคลมทําใหมีรอยแผลเปนที่ขา  เวลาใสกางเกงขาสามสวน  ก็จะมองเห็น
แผลเปน  ดูไมสวย   เลยมาสักลายผีเสื้อปดทับแผลเปน   ตอนนี้มองเห็นแตรูปสวย ๆ  คอยดีหนอย”

   (น้ํา,  สัมภาษณ, 27 มิถุนายน 2546)

“มีแผลเปนขางหลัง    เวลาใสกางเกงเอวต่ํา ๆ พอนั่งลง   คนอื่นเขาก็มองเห็นแผลเปน    
อยากปดทับรอยแผลเปน ก็เลยมากสักทับ ตอนนี้ไมกลัววาใครจะมองเห็นแผลเปนแลว เพราะมีรอย
สักสวย ๆ  มาแทนที่   ก็ถูกใจ”

    (ตุน,  สัมภาษณ, 28 มิถุนายน 2546)

วัตถุประสงค…

“ที่สักก็เพราะวาอยากปดรอยแผลเปนที่ขา     มอเตอรไซคลมไงแลวก็ไปโดนทอไอเสีย
เปนแผลใหญ แลวเวลาเราใสกางเกงสามสวนมันเห็นแผลก็ไมสวย  ก็เลยมาสักแทนที่จะเห็น
แผลเปน ก็ใหเห็นเปนรูปเปนลายสวย ๆ “

   (น้ํา,  สัมภาษณ, 27 มิถุนายน 2546)

“อยากปดทับรอยแผลเปน เพราะเวลาเราใสกางเกงเอวต่ําพอนั่งแลวมันจะเห็นขางหลัง 
เราก็ไมมั่นใจ  ก็เลยมาสักทับ  ลายมันก็สวยดวยก็เลยยิ่งถูกใจ”

   (ตุน,  สัมภาษณ, 28 มิถุนายน 2546)

การตีความหมาย…

“ก็ไมรูวาจะเลือกรูปอะไรดีนะ   เห็นผีเสื้อมันสวยดี   แลวก็พอดีกับรอยแผลเปน  ก็เลย
เอารูปนี้”

    (น้ํา,  สัมภาษณ, 27 มิถุนายน 2546)

“ลายกราฟฟกนี้มันสวยดี และก็เหมาะกับการที่จะสักที่สะเอวดานหลัง”
  (ตุน,  สัมภาษณ, 28 มิถุนายน 2546)
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2.7  แรงจูงใจที่เปนแรงแหงความรัก     เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่งของ
ชีวิตของคนบางคนที่กลาแสดงออก   และมักจะเลือกลวดลายที่มีความหมายเฉพาะ   ระหวางตนกับ
คนรัก  มีวัตถุประสงคเพื่อใหลวดลายเปนเสมือนสิ่งแทนใจที่มีความรูสึกตอกัน   และจะนําลวดลาย
มาใหชางทําการสัก   เนื่องจากลวดลายที่ถูกกําหนดขึ้นมักจะไมสามารถหาไดภายในแคตตาล็อก
ของราน    และใหความหมายของลวดลายวา      เปนสัญลักษณแทนใจระหวางตนกับคนรัก
โดยเฉพาะ    ใหความรูสึกที่ชื่นชอบกับลายสักนั้น ๆ เพราะถือเปนการกระทําสําหรับคนพิเศษของ
ตนเอง

แรงจูงใจและวัตถุประสงค…

“ตอนนี้มีแฟน    ก็เหมือนกับกําลังอยูในหวงของความรักไง   ก็อยากจะไดอะไรที่เปน
เสมือนตัวแทน  ดูอยางรูปนี้ซี (รูปผูชายเดียงคูกับนางฟา)  หวานมาก”

  (เล็ก,  สัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2546)

“เปนรอยสักที่ชอบมาก    เพราะแฟนสักให   อยากจะมีรอยสักที่มาจากฝมือของแฟน   
ถึงจะไมไดเปนชางสักก็มีฝมือดีนะ”

(ปยะรัตน   แสนคํา,  สัมภาษณ, 28 มิถุนายน 2546)

การตีความหมาย…

“ก็เหมือนกับเวลาเราเห็นรอยสัก         ที่ทําใหนึกถึงวาที่อยากสักในวันนั้นเปนเพราะ
ความรูสึกในความรักตอนนั้น”

 (เล็ก,  สัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2546)

“รูปนี้แฟนสักใหไง  ซึ่งก็ไมไดมีความหมายอะไร  แตมันหมายถึงวาพอเห็นแลวก็นึก
ถึงแฟน”

(ปยะรัตน   แสนคํา,  สัมภาษณ, 28 มิถุนายน 2546)

2.8   แรงจูงใจเพื่อตอบสนองความตองการของผูอื่นที่มีอิทธิพลตอตนเอง      เปน
แรงจูงใจที่มักจะเกิดจากการกระตุนของบุคคลรอบ ๆ ขาง และบุคคลเหลานั้นจะตองมีความสําคัญ 
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หรือมีอิทธิพลระหวางกันกับผูบริโภคเปนอยางมาก   ดังนั้นจึงมวีัตถุประสงคเพื่อตองการสราง
ความสัมพันธอันเหนียวแนนระหวางกันมากยิ่งขึ้น   และใหความหมายโดยคํานึงถึงความรูสึกของ
ตนเองเปนสําคัญวา   ไดกระทําแลวเหมือนเปนความผูกพันที่อยากเก็บความรูสึกไวกับตัวเองนาน ๆ   
และเปนการตอบสนองความตองการของคนที่มีความหมายกับตนเองอีกดวย

แรงจูงใจ…

“ในตัวแนนมีรอยสัก 3 ลายแลวนะ   สักครั้งแรกเพื่อเปนการเตือนใจใหเปนคนมีจิตใจ
เขมแข็ง (เปนตัวอักษรภาษาจีน แปลวา เหล็ก)    สักครั้งที่สองสักใหกับแฟนเพราะแฟนชอบรูป
หมาปา  ตามที่เห็นอยูนี้  สวนครั้งนี้สักใหเพื่อนที่สนิทกันมากๆ เปนรูปเหยี่ยวที่เพื่อนอยากเห็น ทั้ง
สามลายแนนชอบหมดเลย”

(แนน,  สัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2546)

วัตถุประสงค…

“แนนก็ไมรูนะวาทําไมถึงตองสักใหเคา  คงเปนเพราะความเปนเพื่อน  ผูกพันดวย
แหละ แตทั้งสองลายที่สัก แนนก็ชอบดวยนะ”

(แนน,  สัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2546)

2.9  แรงจูงใจที่ถือเปนเอกลักษณในครอบครัว   เปนการสักลวดลายที่มีความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว  เมื่อคิดจะสักก็นึกถึงครอบครัวเปนอันดับแรกซึ่งมักจะสื่อความหมายจาก
สัญลักษณที่สัก เชน  สักตัวอักษรนามสกุล    โลโกของกิจการประจําครอบครัว    ลวดลายที่แสดง
ถึงเชื้อชาติ  สัญชาติที่ตนถือครอง   หรือแมแตลวดลายเกี่ยวกับศาสนาที่ครอบครัวของตนนับถือ  
เปนตน    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนสัญลักษณแหงความดีงามที่ไดรับจากครอบครัว   อันมี
ความหมายวา  ครอบครัวมีความสําคัญกับตนเองตลอดเวลา
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แรงจูงใจ…

“เปนเอกลักษณดีนะ ผมรักครอบครัว    ก็เลยอยากสักตัวอักษรที่เปนนามสกุลของ
ตัวเอง   สวนลายอื่นอื่นผมก็ชอบนะ    ไมแนวันหลังผมอาจจะมาสักอีกก็ได”

 (อัมรินทร  เตชะวัฒนกุล, สัมภาษณ,  7 มิถุนายน 2546)

 “ในตอนที่คิดอยากจะสักก็มองวาเราเปนครอบครัวคนจีน              เพราะฉะนั้นสิ่งแรก
ที่คิดก็คือภาษาจีนนั่นก็คือแซ  สวนมังกรก็หมายถึงวาเราเปนคนจีน แลวก็เกิดราศีมังกรดวย  เลย
กลาย มาเปน  concept วาอยากไดมังกร  กับแซ”

  (กันตภณ   จินันทธนพัฒน,  สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2546)

“พี่ชอบมังกรมานานแลว   ลูกพี่ก็ชื่อมังกร พี่ก็เลยอยากสักรูปมังกร”
(หนิง , สัมภาษณ , 5  กรกฎาคม 2546)

วัตถุประสงค…

“ตอนเริ่มแรกที่คิดวาจะสัก  ก็ตั้งใจไวแลววาจะตองเปนนามสกุล  ก็คือความรัก
ครอบครัว”

 (อัมรินทร  เตชะวัฒนกุล,  สัมภาษณ,  7 มิถุนายน 2546)

“วัตถุประสงคจริง ๆ คือครอบครัวมากกวานะ  แสดงถึงความเปนคนจีน  ที่มีนามสกุล
นี”้

                         (กันตภณ   จินันทธนพัฒน,  สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2546)

“ก็ลูกเราชื่อนี้  เรารักลูกเรา  ๆ ก็สักลายมังกร”
  (หนิง,  สัมภาษณ,  5  กรกฎาคม 2546)

การตีความหมาย…

“ความหมายก็ตรงตัวอยูแลวครับ  เปนนามสกุลก็หมายถึงครอบครัวผม”
 (อัมรินทร  เตชะวัฒนกุล,  สัมภาษณ,  7 มิถุนายน 2546)
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“ความหมายเหรอก็หมายความถึงลูกพี่อีกนั่นแหละ  ไมตองตีความเยอะ”
      (หนิง,  สัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2546)
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ตารางที่ 4.11  ตารางสรุปแรงจูงใจในการสักของผูบริโภค
แรงจูงใจในการสักลําดับที่ ชื่อ เพศ อายุ

ทันสมัย ความฝน/
จินตนาการ

ความ
ศักดิ์สิทธ

ลอกเลียน
แบบ

ศิลปะของ
ลวดลาย

ลักษณะของ
รานสัก

ความนาเชื่อถือ
ของชาง

ปกปดรอย
แผลเปน

ความรัก ตอบสนองความ
ตองการ   ของผูอื่น

เอกลักษณใน
ครอบครัว

1 กัลยา ญ 18 /
2 เทวฤทธิ์ ช 18 /
3 พรชัย ช 18 /
4 นฤมล ญ 19 / / /
5 กฤษณพล ช 19 /
6 เพ็ญนภา ญ 19 /
7 เพ็ญทิชา ญ 19 /
8 ปยะรัตน ญ 19 / /
9 อรรถพล ช 20 /
10 ศิรศักดิ์ ช 20 /
11 กรองทอง ญ 21 / /
12 ประภาวี ญ 22 /
13 ประทานพร ญ 24 /
14 กิติกร ญ 25 / /
15 คณิน ช 25 /
16 น้ํา ญ 25 /
17 ปรียาภรณ ญ 25 /
18 สุรชัย ช 26 /
19 จิระ ช 26 /
20 แนน ญ 26 /
21 กอลฟ ญ 26 / /
22 คมกฤต ช 26 /
23 ตุน ญ 27 /
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24 อัมรินทร ช 28 /

ตารางที่ 4.11 (ตอ)
แรงจูงใจในการสักลําดับที่ ชื่อ เพศ อายุ

ทันสมัย ความฝน/
จินตนาการ

ความ
ศักดิ์สิทธ

ลอกเลียน
แบบ

ศิลปะของ
ลวดลาย

ลักษณะของ
รานสัก

ความนาเชื่อถือ
ของชาง

ปกปดรอย
แผลเปน

ความรัก ตอบสนองความ
ตองการ   ของผูอื่น

เอกลักษณใน
ครอบครัว

25 หนิง ช 32 /
26 ทรงยศ ช 32 /
27 ทองสุข ช 33 / /
28 กัณตภณ ช 36 /
29 เล็ก ญ 36 /
30 ชลชัย ช 40 /

                              รวม 5 4 3 6 4 2 5 2 2 1 3

                             รอยละ 16.67 13.33 10 20 13.33 6.67 16.67 6.67 6.67 3.33 10
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ตารางที่ 4.12  ตารางสรุปวัตถุประสงคในการสักของผูบริโภค
วัตถุประสงคในการสักลําดับที่ ชื่อ เพศ อายุ

ทันสมัย สัญลักษณ
ที่ดี

มีสิ่งศักดิ์
สิทธ

คุมครอง

ขาดความ
เชื่อมั่น

ศิลปะของ
ลวดลาย

ลักษณะของ
รานสัก

ความนาเชื่อถือ
ของชาง

ปกปดรอย
แผลเปน

สิ่งแทน
ใจดาน

ความรัก

สรางความสัมพันธ สัญลักษณใน
ครอบครัว

1 กัลยา ญ 18 /
2 เทวฤทธิ์ ช 18 /
3 พรชัย ช 18 /
4 นฤมล ญ 19 /
5 กฤษณพล ช 19 /
6 เพ็ญนภา ญ 19 /
7 เพ็ญทิชา ญ 19 /
8 ปยะรัตน ญ 19 /
9 อรรถพล ช 20 /
10 ศิรศักดิ์ ช 20 /
11 กรองทอง ญ 21 / /
12 ประภาวี ญ 22 /
13 ประทานพร ญ 24 /
14 กิติกร ญ 25 /
15 คณิน ช 25 /
16 น้ํา ญ 25 /
17 ปรียาภรณ ญ 25 /
18 สุรชัย ช 26 /
19 จิระ ช 26 /
20 แนน ญ 26 / /
21 กอลฟ ญ 26 /
22 คมกฤต ช 26 /
23 ตุน ญ 27 /
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ตารางที่ 4.12 (ตอ)
วัตถุประสงคในการสักลําดับที่ ชื่อ เพศ อายุ

ทันสมัย สัญลักษณ
ที่ดี

มีสิ่งศักดิ์
สิทธ

คุมครอง

ขาดความ
เชื่อมั่น

ศิลปะของ
ลวดลาย

ลักษณะของ
รานสัก

ความนาเชื่อถือ
ของชาง

ปกปดรอย
แผลเปน

สิ่งแทน
ใจดาน

ความรัก

สรางความสัมพันธ สัญลักษณใน
ครอบครัว

24 อัมรินทร ช 28 /
25 หนิง ช 32 /
26 ทรงยศ ช 32 /
27 ทองสุข ช 33 /
28 กัณตภณ ช 36 /
29 เล็ก ญ 36 /
30 ชลชัย ช 40 /

รวม 6 2 2 4 9 0 1 2 2 1 3
รอยละ 20 6.67 6.67 13.33 30 0 3.33 6.67 6.67 3.33 10
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ตารางที่ 4.13  ตารางสรุปการตีความหมายในการสักของผูบริโภค
การตีความหมายของลวดลายลําดับที่ ชื่อ เพศ อายุ

ทันสมัย/
แฟชั่น

เอกลักษณ
สวนตน

เครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ แปลกใหม/สวยงาม ตามความพึงพอใจ สัญลักษณแทนใจ สรางความสัมพันธ ความสําคัญของ
ครอบครัว

1 กัลยา ญ 18 /
2 เทวฤทธิ์ ช 18 /
3 พรชัย ช 18 /
4 นฤมล ญ 19 /
5 กฤษณพล ช 19 /
6 เพ็ญนภา ญ 19 /
7 เพ็ญทิชา ญ 19 /
8 ปยะรัตน ญ 19 /
9 อรรถพล ช 20 /
10 ศิรศักดิ์ ช 20 /
11 กรองทอง ญ 21 / /
12 ประภาวี ญ 22
13 ประทานพร ญ 24 /
14 กิติกร ญ 25 / /
15 คณิน ช 25 /
16 น้ํา ญ 25
17 ปรียาภรณ ญ 25 /
18 สุรชัย ช 26 /
19 จิระ ช 26 /
20 แนน ญ 26 / /
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ตารางที่ 4.13 (ตอ)
การตีความหมายของลวดลายลําดับที่ ชื่อ เพศ อายุ

ทันสมัย/
แฟชั่น

เอกลักษณ
สวนตน

เครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ แปลกใหม/สวยงาม ตามความพึงพอใจ สัญลักษณแทนใจ สรางความสัมพันธ ความสําคัญของ
ครอบครัว

21 กอลฟ ญ 26 /
22 คมกฤต ช 26 /
23 ตุน ญ 27
24 อัมรินทร ช 28 /
25 หนิง ช 32 /
26 ทรงยศ ช 32 /
27 ทองสุข ช 33 /
28 กัณตภณ ช 36 /
29 เล็ก ญ 36 /
30 ชลชัย ช 40 /

รวม 4 4 3 2 12 2 1 2

รอยละ 13.33 13.33 10 6.67 40 6.67 10 6.67
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ตารางที่  4.14  แสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสัก     วัตถุประสงคในการสัก     และ
                        การตีความหมายของลวดลายสัก

แรงจูงใจในการสัก วัตถุประสงคในการสัก การตีความหมายของลวดลาย

แรงจูงใจที่เปนความทันสมัย
(ช = 1 , ญ = 4)

พึงพอใจสวนตน  เปลี่ยนตัวตนให
เปนคนทันสมัย (ช = 1 , ญ = 4)

เปนเพียงแฟชั่นอยางหนึ่งเทานั้น
(ช = 0 , ญ = 2)

แรงจูงใจที่เกิดจากความฝนและ
จินตนาการของผูบริโภค
(ช = 4 , ญ = 0)

สรางสัญลักษณที่คิดวาเปนสิ่งดี  
  คูควรติดตัวไวตลอดไป
(ช = 2 , ญ = 0)

เปนเอกลักษณสวนตน ตามที่
จินตนาการ
(ช = 2 , ญ = 2)

แรงจูงใจที่เชื่อวาเปนความศักดิ์สทิธิ์
(ช = 2 , ญ = 1)

เตือนตนเองวา  มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คุมครอง    (ช = 2 , ญ = 0)

เปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
(ช = 2 , ญ = 1)

แรงจูงใจที่เกิดจากการลอกเลียนแบบ  
(ทําตามผูอื่น) 
(ช = 1 , ญ = 5)

อยากมีรอยสักอยูบนเรือนรางของ
ตนเอง   แตขาดความเชื่อมั่น
(ช = 1 , ญ = 3)

แปลกใหม  และสวยงาม
(ช = 1 , ญ = 1)

แรงจูงใจที่เกิดจากความพอใจใน
ศิลปะของลวดลาย   (ช = 4 , ญ = 0)

อยากใหลวดลายศิลปะที่พึงพอใจมา
ปรากฏบนเรือนราง  (ช = 4 , ญ = 1)

ตามความพึงพอใจ
(ช = 6 , ญ = 3)

แรงจูงใจที่เกิดจากลักษณะของ
รานสัก      
(ช = 0 , ญ = 2)

ไมมีวัตถุประสงคใด ๆ    ตัดสินใจ
สักทันทีที่พึงพอใจลักษณะของราน
(ช = 0 , ญ = 0)

ไมมีการตีความหมายของลวดลาย
เกินกวาความชอบสวนตัว
(ช = 0 , ญ = 0)

แรงจูงใจที่เกิดจากความนาเชื่อถือ
ของชางสัก     (ช = 2 , ญ = 3)

แตกตางกันไปตามความคิดที่อยากจะ
สักมากอน   (ช = 0 , ญ = 1)

แตกตางกันไปตามความคิดที่อยากจะ
สักมากอน   (ช = 1 , ญ = 1)

แรงจูงใจที่ตองการใชลวดลายศิลปะ
มาปกปดรอยแผลเปน
(ช = 1 , ญ = 1)

ปกปดสิ่งที่ตนไมชอบ
(ช = 1 , ญ = 1)

ความสวยงามที่สามารถบดบังสิ่งที่ดู
นาละอายบนเรือนรางสวนนั้น ๆ
ของตน  (ช = 1 , ญ = 1)

แรงจูงใจที่เปนแรงแหงความรัก
(ช = 0 , ญ = 2)

เปนเสมือนสิ่งแทนใจที่มีความรูสกึ
ตอกัน   (ช = 0 , ญ = 2)

สัญลักษณแทนใจระหวางตนกับคน
รัก   (ช = 0 , ญ = 2)

แรงจูงใจเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูอื่นที่มีอิทธิพลตอ
ตนเอง
(ช = 0 , ญ = 1)

สรางความสัมพันธอันเหนียวแนน
ระหวางกัน
(ช = 0 , ญ = 1)

คํานึงถึงความรูสึกของตนและ
ตอบสนองความตองการของคนที่มี
ความหมายกับตนเอง
(ช = 0 , ญ = 1)

แรงจูงใจที่ถือเปนเอกลักษณใน
ครอบครัว  (ช = 3 , ญ = 0)

เปนสัญลักษณแหงความดีงาม
(ช = 3 , ญ = 0)

ครอบครัวมีความสําคัญกับตนเอง
ตลอดเวลา    (ช = 2 , ญ = 0)

หมายเหต ุ    ผูบริโภค 1 คน อาจจะมีแรงจูงใจในการสัก   วัตถุประสงค   และการตีความหมายของลวดลายสัก
มากกวา  1  เหตุผลในแตละคน
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จากตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสัก   วัตถุประสงคในการสัก   
และการตีความหมายของลวดลายสักพบวา   แรงจูงใจที่เกิดจากการลอกเลียนแบบ  (ทําตามผูอื่น)  
มีจํานวนมากที่สุด  คือ  6  คน แบงเปนผูบริโภคเพศชาย  1  คน และผูบริโภคเพศหญิง  5  คน   
รองลงมาคือแรงจูงใจที่เปนความทันสมัย จํานวน 5 คน  แบงเปนผูบริโภคเพศชาย 1 คน และ
ผูบริโภคเพศหญิง 4 คน   และแรงจูงใจที่เกิดจากความฝนและจินตนาการของผู บริโภค  เปน
ผูบริโภคเพศชายจํานวน 4 คน 

วัตถุประสงคในการสักมากที่สุดมี  2  ขอคือ  วัตถุประสงคเพื่อความพึงพอใจสวนตัว  
เปลี่ยนตัวตนใหเปนคนทันสมัย  จํานวน  5  คน  แบงเปน  ผูบริโภคเพศชาย 1 คน  และผูบริโภคเพศ
หญิง  4  คน  และ  วัตถุประสงคเพื่อตองการใหลวดลายศิลปะที่พึงพอใจมาปรากฏบนเรือนราง  
จํานวน  5 คน  แบงเปน  ผูบริโภคเพศชาย  4  คน  และผูบริโภคเพศหญิง  1  คน    รองลงมามี
วัตถุประสงคเพื่ออยากมีรอยสักอยูบนเรือนรางของตนเอง จํานวน 4 คน แบงเปนผูบริโภคเพศชาย 1 
คน  และผูบริโภคเพศหญิงเปนจํานวน  1  คน

การตีความหมายในการสักลายศิลปะลงบนเรือนรางของผูบริโภค เปนไปในลักษณะ 
ตามความพึงพอใจของผูบริโภคเองมีมากที่สุด  จํานวน  9  คน  แบงเปน  ผูบริโภคเพศชาย  6  คน  
และผูบริโภคเพศหญิง  3  คน   รองลงมาเปนการตีความหมายวาเปนเอกลักษณสวนตน  ตามที่ตน
ไดจินตนาการ เปนจํานวน 4 คน   แบงเปน ผูบริโภคเพศชาย  2  คน   และผูบริโภคเพศหญิง  2  คน    
และการตีความหมายลวดลายสักเพื่อเปนเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวทางจิตใจเปนจํานวน  3  คน  
แบงเปน ผูบริโภคเพศชาย  2  คน   และผูบริโภคเพศหญิง  1  คน
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วัตถุประสงคขอที่   3    เพื่อศึกษาทัศนคติ    และบรรยากาศในการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจ  
และผูบริโภค

1. ทัศนคติของผูประกอบธุรกิจและชางสักที่มีตอการสักและผูบริโภค
2. ทัศนคติของผูบริโภคตอการสักรอยศิลปะบนเรือนรางกับศีลธรรมและประเพณีไทย
3. บรรยากาศในการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค
4. การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่สวนตัวไปเปนพื้นที่สาธารณะ       หลังจากการสักรอยศิลปะ

บนเรือนรางของผูบริโภค

1.   ทัศนคติของผูประกอบธุรกิจและชางสักที่มีตอการสักและผูบริโภค

หากจะยอนกลับไปมองเรื่องการสักในอดีต   คนในสังคมทั่วไปมักจะมีแนวความคิด
หรือทัศนะคติในความหมายที่คอนขางไปในทางลบ  จนกลายเปนวาทกรรมหลักทางสังคมวา    ผูที่
มีรอยสักคือคนที่ประพฤติตนไมเปนคนดีของสังคม       ในขณะเดียวกันถาจะมองเรื่องการสักรอย
ศิลปะบนเรือนรางของคนในสังคมปจจุบันนี้ก็จะพบวาแนวความคิดและมุมมองไดปรับเปลี่ยนเปน
เรื่องราวของศิลปะที่สังคมเปดกวางและยอมรับอยางมีความหมายวา     ลวดลายสักคือศิลปะที่มี
คุณคาตอการดํารงชีวิตของมวลมนุษยชาติในสังคมปจจุบัน

  จากการศึกษากลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจและชางสัก สามารถสรุปไดวา     ผูประกอบ
ธุรกิจและชางสักมีทัศนคติตอการสักและทัศนคติตอผูบริโภคการสักรอยศิลปะบนเรือนราง    แบง
ไดเปน   5   ลักษณะดังตอไปนี้   

1.1      เปนงานศิลปะที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในสังคมสมัยใหม
1.2  ผูประกอบธุรกิจและชางสักคือผูสรางสรรคงานศิลปะและถายทอดเรื่องราวลงใน

รอยสักใหปรากฏอยูบนเรือนรางตามที่ผูบริโภคตองการ    ผูประกอบธุรกิจและชางสัก
เปรียบเสมือนพอคา  แมคาทั่วไป  โดยมีสินคาที่นํามาจําหนายใหแกผูบริโภคคือลวดลายที่ชางสัก
ทําการสรางสรรคลงบนเรือนราง    และจากการศึกษาสามารถกลาวไดวา    ผูประกอบธุรกิจและ
ชางสักมีทัศนคติตอผูบริโภค    เปน    3   ลักษณะคือ  
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ลักษณะที่หนึ่ง  ผูบริโภคที่ตองการสักเพราะมีความชื่นชอบ  และตองการใหรอยสัก
ปรากฏอยูบนเรือนรางเพื่อแสดงออกถึงความเปนคนทันสมัย  ตามแฟชั่น   และไมตกยุค โดยใชรอย
สักเปนสัญลักษณแทนการสื่อความหมาย   ผูประกอบธุรกิจและชางสักไดใหแนวคิดวาสามารถ
สังเกตไดตั้งแตที่ผูบริโภคเดินเขามาในราน     การเลือกดูลวดลาย    สวนใหญจะเลือกลวดลายใน
แคตตาล็อก     เปนลวดลายที่มีขนาดไมใหญมากนัก   จําพวกลายกราฟฟก    อันเปนลวดลายรวม
สมัย ไมไดบงบอกถึงความเปนรูปรอยที่แนชัด  สามารถมองและสื่อความหมายไดหลายแงมุม   มี
ความพลิ้วไหว   และสักไดในทุกตําแหนงของรางกาย   แตสวนใหญจะนิยมสักบริเวณ  ไหล   
สะบัก    หลัง    ตนคอ   สะเอว   เนินอก   หนาทอง   ขอเทา   เปนตน   เนื่องจากบริเวณดังกลาว
สามารถเปดเผยแสดงลวดลายใหผูอื่นมองเห็นไดงาย  เพราะการสวมใสเสื้อผาตามแฟชั่นใน
ปจจุบันที่มักจะมีลักษณะเปนเสื้อคอกวาง   เปดไหล    สายเดี่ยว   เกาะอก   กางเกงเอวต่ํา    ขาสั้น    
เปนตน    ประการสุดทายที่ผูประกอบธุรกิจและชางสักไดใหขอสังเกตคือ     ในเรื่องของการ
ตอรองราคา    ที่ผูบริโภคสวนใหญมักจะเปรียบเทียบราคาคาสักจากหลาย   ๆ   รานและจะเลือก
รานสักที่มีราคาต่ําสุด    ซึ่งสามารถตัดสินใจสักไดในทันที

ลักษณะที่สอง     เปนผูบริโภคที่ชื่นชอบในลวดลายศิลปะตามแนวคิดของตนเอง    เมื่อ
เขามาในรานจะถามหาลวดลายตามแนวคิดที่ตองการ    บางรายอาจจะเตรียมลวดลายมาเอง   หรือ
บางรายเมื่อเขามาในรานแลว   จะบอกแนวความคิดเกี่ยวกับลวดลายเพื่อใหชางสักออกแบบใหตรง
ตามที่ตองการมากที่สุด     แตถายังไมเปนที่พอใจก็จะยังไมตัดสินใจสัก   ในเรื่องของลวดลายสัก
มักจะมีขนาดใหญ  เพราะตองการใหสื่อความหมายที่ชัดเจน    บงบอกถึงความเปนตัวตน    เปน
สําคัญ      และจากการที่ลวดลายมีขนาดใหญผูบริโภคจึงตองเลือกตําแหนงที่มีพื้นที่มากกวา
ลักษณะที่หนึ่ง  คือ   มักจะเลือกสักลงบนบริเวณแผนหลัง    ตนแขน      เปนตน        ในสวนของ
ราคาผูบริโภคมักจะไมคอยตอรองราคากับผูประกอบธุรกิจและชางสัก   เพราะจะเขาใจวานี่คืองาน
ศิลปะ ที่ชางสักจะตองสรางสรรคผลงานตามฝมือการเรียกราคาของชางสักนาจะมีความ
สมเหตุสมผลเพียงพอ     แตถาคิดวาราคานาจะสูงจนเกินความเปนจริงก็อาจตอรองลงมาบาง      แต
อยางไรก็ตามจะคํานึงถึงฝมือของชางสักเปนหลัก     แมจะไมไดลดราคาตามที่ตองการ

ลักษณะที่สาม      เปนผูที่มีรสนิยมชื่นชอบในความงดงามของรอยสัก    ใชรอยสักบง
บอกใหเห็นถึงความงามที่เปนศิลปะ   และมีคิดวารอยสักเปนศิลปะที่สามารถเคลื่อนที่ได   และจะ
ติดตัวอยูตลอดเวลา   ตางจากศิลปะในรูปแบบอื่น ๆ เชน  ศิลปะบนแผนกระดาษ  หรือผาใบ  เปน
ตน
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1.3    ลวดลายสักเปนศิลปะไรพรมแดนที่ไดกลายมาเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิต
ของมนุษยทุกเพศ     ทุกวัย      ทุกชนชั้น     และทุกชาติกําเนิด    จนทําใหมองไดวาการสักรอย
ศิลปะบนเรือนรางกลายมาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมผูบริโภคในสังคมสมัยนิยม

1.4     ธุรกิจการสักเปนธุรกิจที่มีตลาดแนนอน    เปนอาชีพที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
เพราะสามารถทํารายไดใหแกผูประกอบธุรกิจและชางสักในปริมาณที่คอนขางสูงและสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
ตามกระแสของผูบริโภค

1.5     ธุรกิจการสักเปนบันไดแหงการพัฒนาฝมือของชางสักใหประสบความสําเร็จจน
ไดรับการยอมรับในฝมือดวยผลงานการสัก   จนไดรับการยกยองวาเปนศิลปนทั้งในระดับชาติและ
ระดับโลกได  เชน    นายสุรัตน   เลิศพิริยพงศ     ผูเขารวมการประกวดแทตทูโลก    และไดรับการ
ยอมรับจากสมาคมแทตทูนานาชาติแหงสหรัฐอเมริกา  ตัดสินใหเปนผูไดรับรางวัลชนะเลิศ  
ประจําป 2002      ซึ่งสามารถสรางชื่อเสียงใหกับวงการสักในประเทศไทยเปนอยางมาก

“ชอบทํางานสักเปนชีวิตจิตใจ    สนุก    เงินดี    มันเปนเหมือนอาชีพที่ใชเลี้ยงตัวพี่   
เลี้ยงครอบครัวพี่มาไดจนทุกวันนี้นะ 10กวาปที่ผานมาได พยายามศึกษามันเรื่อย ๆ  ก็พัฒนาดีขึ้น      
สามารถดัดแปลงรูปแบบและวิธีการเพราะชํานาญขึ้น      ยังสอนใหแฟนจนสามารถไปเปดรานอยู
ที่นครปฐม ไดประมาณ  7 – 8 ปแลวนะ   ก็ทํารายไดดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีลูกคามากขึ้น”

(ประเสริฐ  บุญเชย,  สัมภาษณ,  2 มิถุนายน 2546)

“เราไมมีโอกาสไดเรียนสูง ๆ เหมือนคนอื่นเขา   จะไปหางานออฟฟศทํา  มันก็ไมได  
สูทําอยางที่เราถนัดดีกวา  ตอนนั้นก็คิดนะวาจะทําอยางอื่น  แตไมรูวาจะทําอะไร  ก็ยังเห็นวาธุรกิจ
แนวนี้มันยังไปไดดีอยู   ก็ทําเรื่อยมาจนกลายเปนอาชีพเลี้ยงครอบครัว  นับถึงตอนนี้ก็ 30 กวาปแลว  
ลูก ๆ ก็ทํารานสักกันทุกคน”

   (จิมมี่   หวอง,  สัมภาษณ, 10  มิถุนายน 2546)

“เมื่อกอนเปนพนักงานขับรถ  ตอนอยูออฟฟศวาง ๆ ก็จะเขียนรูปเลน เพราะเรามี
พื้นฐานดานนี้มาบาง  แลวก็มาเปดรานที่ตลาดนัดสวนจตุจักรในวันหยุด  แตพอมาเปรียบเทียบ
รายไดจากการขับรถกวาจะไดนอนก็ตี 2  ตื่น 6 โมงเชา มีรายไดเดือนละเกือบ 20,000 บาท   กับการ
ทํางานสักแค 2 วัน มีรายไดเกือบเทากับขับรถเดือนหนึ่ง   ไมเหนื่อยมาก  มีเวลาเปนของตนเอง  เรา
เลี้ยงตัวเองไดสบาย  มีชวงหนึ่งทํางานสักใหคนเกาหลี มีรายไดเดือนละแสนกวาบาท  ก็เคยมีนะ”

(ชูชาติ   นาคทั่ง,  สัมภาษณ,   22 มิถุนายน  2546)
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“มันคือศิลปะ  การสักคือชีวิตของพี่  ตั้งใจวาจะอยูวงการนี้แหละ คงไมไปทําอาชีพอื่น  
เพราะเราทําอาชีพนี้ไดดีที่สุด  พี่คิดวามันดีที่สุด  ที่สําคัญคือเราชอบ  และไมไดจะหยุดอยูแคนี้  ได
พัฒนาตัวเองใหขึ้นเรื่อย ๆ  และไมไดเปนผลดีกับตัวเราเทานั้น  ยังดีตอลูกคา หรือในเมื่อเรามี
ความสามารถสูงขึ้นก็จะสามารถดึงคนที่ต่ํากวาเราขึ้นมาไดดวย”

(ศิริชัย  ลิมปรุงพัฒนกิจ,  สัมภาษณ, 24 พฤษภาคม 2546)

“พี่เล็กกับพี่เอาพื้นฐานทางศิลปะมาทํา   tattoo   ศึกษาทุกอยางดวยตัวเอง   ตอนนั้นเรา
อยูที่ new york  ก็เริ่มจากการซื้อหนังสือมาดู   อานทฤษฎี    ตอนหลังก็ไปหาซื้ออุปกรณ      แลว
ลองสักกับผลสม  และหนังหมู  เพื่อน ๆ มาเห็นก็อยากใหพี่เล็กสักให แตตอนนั้นยังสักไมเกงก็เลย
ไมทําให   เพราะไมอยากใหงานที่ไมสวยไปอยูบนตัวของคนๆ  นั้น   หลังจากฝกจนชํานาญก็ไดสัก
ใหเพื่อนเปนคนแรก    และเพื่อนคนนั้นก็ไดแนะนําเพื่อนคนตอ ๆ ไป     จนเริ่มมีลูกคามากขึ้นเรื่อย 
ๆ     ทําอยูที่นั่น 3 – 4 ป  โดยไมไดเปดเปนราน  แตก็มีรายไดดีมาตลอดนะ”

(ฐาปนีย   ประสิทธิ์ศักดิ์,  สัมภาษณ, 1 มิถุนายน 2546)

2.   ทัศนคติของผูบริโภคตอการสักรอยศิลปะบนเรือนรางกับศีลธรรมและประเพณีไทย

ในความรูสึกลึก ๆ ของบุคคลทั่วไปที่ยังไมเคยมีรอยสัก     มักจะมีความเชื่อและยอมรับ
วาผูที่เคยบริโภคการสักรอยศิลปะบนเรือนรางทุกรายคือผูกลาในการตัดสินใจ     มีความอดทนตอ
ความเจ็บปวด   และเสี่ยงตออันตรายที่อาจจะเกิดกับผิวหนังหรือความผิดปกติตอรางกายของตนเอง
ภายหลังการสัก   ตลอดจนจะตองตอสูกับคําครหาเพื่อลบลางความคิดที่บุคคลสวนใหญไดเคยยึด
ติดอยูกับแบบแผนทางศีลธรรมและประเพณีไทย        แตจากการศึกษาทัศนคติของผูบริโภครอยสัก
ตอการสักรอยศิลปะบนเรือนรางในมุมมองที่เกี่ยวกับศีลธรรมและประเพณีไทยในปจจุบัน    ทําให
ไดรับทราบแนวคิดของผูบริโภคการสักรอยศิลปะบนเรือนรางที่นาสนใจ   2  แนวคิด   คือ

2.1  การสักรอยศิลปะบนเรือนรางมิใชเปนการกระทําที่ขัดแยงกับศีลธรรมและประเพณี
ไทย ซึ่งมีมุมมองเปน  3  ลักษณะ  ดังนี้

2.1.1  มีลักษณะเปนความงดงามของศิลปะบนเรือนราง
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“ผมวา  ลายสักมันเปนงานศิลปะที่มีมาตั้งนานแลว   แตเดี๋ยวนี้มีลวดลายสวย ๆ เขามา
เยอะ  คนที่ชอบศิลปะของลวดลายก็ตองการสัก   ผูหญิงหรือผูชายก็สักได  ไมไดคิดอะไรมาก”

(กฤษณพล    พรหมสาขา ณ สกลนคร, สัมภาษณ, 19 มิถุนายน  2546)

“คิดวา   ลวดลายสักที่มาอยูบนตัวเรา  ก็คือศิลปะ   ที่ดูวาสวยดี    แตก็ตองขึ้นอยูกับลาย
ดวยนะ  ถาบางลายมันใหญเกินไป  ดูนากลัว  ประหลาด ๆ ไมเขากับบุคลิก  ก็ดูไมคอยดีนะ  
แลวแตจะชอบนะ”

  (กิติกร   เฉลิมศรี,  สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2546)

2.1.2    มีลักษณะเปนแฟชั่นทางสังคม

“การสัก  มันก็เปนเรื่องธรรมดานะ สังคมมันเปลี่ยนไปเยอะมาก  การรับเอาอิทธิพล
ของทางตะวันตกเขามา    ก็ถือเปนแฟชั่น     ไมใชเรื่องเสียหาย  จึงไมขัดกับศีลธรรมประเพณีไทย”

 (นฤมล     สมงาม,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน  2546)

“หนูวา  การสักไมไดเปนเรื่องพิเศษอะไร มันก็คือแฟชั่นอยางหนึ่ง ก็เหมือนกับเสื้อผา   
ที่มีรูปแบบแปลกใหม    สังคมเดี๋ยวนี้ก็รับเอาอารยธรรมมตะวันตกเขามาเยอะ   ไมรูสึกวาผิด
ศีลธรรม  ไมคิดมาก คนทั่วไปก็ยอมรับมากขึ้น  ก็โอเคนะ”
                                                                         (กัลยา   หลอรัตนกุล,  สัมภาษณ, 27 มิถุนายน  2546)

“คิดวาเปนกระแสนิยมตามแฟชั่นมากกวา  เห็นเพื่อนสัก   ก็สักตาม ๆ กัน  ไมแปลกนะ  
เพราะเดี๋ยวนี้คนก็สักกันเยอะ ถาเปนการทําผิดศีลธรรมประเพณีก็คงไมมีใครกลาทํา  แตถาทําในที่
ไมสมควรหนูก็ไมเห็นดวยนะ”
                                                                    (เพ็ญนภา   ภาคนนทกุล,  สัมภาษณ, 28 มิถุนายน  2546)

2.1.3   มีลักษณะเปนสิทธิและความพึงพอใจสวนบุคคล    

“ถือเปนศิลปะประจําตัวมากกวา   ไมเนนใหคนอื่นเห็นหรอก   สวนตัวเชื่อวามันเปน
เครื่องรางประจําตัว  แตคนอื่นเขาจะคิดแบบนี้หรือเปลาก็แลวแตนะ”

  (กรองทอง  ศักดี,  สัมภาษณ, 24  พฤษภาคม 2546)
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“การสัก    ไมไดทําใหคนอื่นเดือดรอน   ถาเราทําตัวดี  อยูในศีลในธรรม   ก็ไมเห็นเปน
เรื่องเสียหาย   แตถาสักแลวทําใหคนอื่นเดือดรอน  พี่ก็คงไมทํา       ตอนนี้วัยรุนสวนใหญชอบตาม
แฟชั่น  ชอบเลียนแบบนักรอง ดารา  ไมแครความรูสึกคนอื่น  ถาเปนอยางนี้ไปเยอะ ๆ  อีกหนอย
สังคมก็เละเทะ  กลายเปนวาแฟชั่นมันจะดึงใหเราตกต่ํา   ถาแฟชั่นอยางอื่นเขามาอีก  ก็คงรับไดอีก  
ก็พูดยากนะเพราะเปนสิทธิและความพึงพอใจของแตละคน”

(ทองสุข  เพิ่มพูล,  สัมภาษณ, 1 มิถุนายน 2546)

“เดี๋ยวนี้มันคนละยุคแลวนะ  มันเปนสิทธิสวนบุคคล  เปนความชอบสวนตัว  แตละคน
เขาก็มีเหตุผลตาง ๆ กันไป    เรื่องการสักไมนาจะเกี่ยวกับวาทําตัวดีหรือไมดีนะ    ผิดกับเมื่อกอนที่
ถือกันวาการสักเปนเรื่องของนักเลงหัวไม    แตเดี๋ยวนี้สวนใหญไมไดคิดอยางนั้น     ไมอยางนั้นก็
คงไมเปนแฟชั่นอยูเหมือนทุกวันนี้หรอก”

 (กันตภณ   จินันทธนพัฒน,  สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2546)

“ผมวาเรายึดปจจุบันดีกวา  เพราะตอนนี้คนที่เปน  Generation เกา ๆ ก็จะหายไปเรื่อย 
ๆ   ความคิดแบบเดิม ๆ ก็ลดนอยลง  คนรุนใหมไดรับรูสิ่งตาง ๆ ในโลกไดงายขึ้น   ไมวาจะเปน
การสักหรือแฟชั่นอื่น ๆ    ถาดูไมนาเกลียด  ก็ยอมรับได   ไมคิดวาเปนการผิดศีลธรรมประเพณี”

(คณิน   สังขสุข,  สัมภาษณ,  15 มิถุนายน 2546)

“ถายังคิดถึงความเชื่อในสมัยกอน  ก็คงไมกลายเปนแฟชั่น   เพราะมันเปนความเชื่อที่
ไมดี  แตเดี๋ยวนี้คนในสังคมจะปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอมที่พบเห็น    คงเปนเพราะคน
ยอมรับกันมากขึ้น    ถาจะใหผมประมาณคนที่ชอบสัก   ก็นาจะมีถึง 70 เปอรเซ็นตนะ”

 (สุรชัย   หาญชาญพาณิช,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน  2546)

“ก็ไมแปลกนะครับ   ตราบใดที่มันไมโจงแจง  ไมนาเกลียดเกินไป ก็ไมเห็นเปนไร  แต
ถามันดูไมดีเลยก็คงจะแปลก  ๆ  แตไมไดตอตานอะไร  ผมวาการที่เราเลือกสักตามรสนิยม ตาม
ความชอบ ก็จะบอกไดวา    ลายสักมันเหมาะกับบุคลิกของเรา

ผมวาตอนนี้มันเปนวัฒนธรรมไปแลว เปนสวนของวัฒนธรรมวัยรุน  เปนวัฒนธรรมป
อบดวย  อีกอยางเรื่องสักมันก็ไมใชเรื่องใหม  มันมีมาเปนรอยเปนพันปแลว  เพียงแตวาสมัยกอน
เขาก็จะสักตามความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา  ความเชื่อดานวัฒนธรรม  บางคนก็สักเพื่อเปนการ
ปลดปลอย    แตเดี๋ยวนี้มันกลายมาเปนที่ยอมรับมากขึ้น  เปดกวางมากขึ้น   ผมวามันนาจะขึ้นอยูกับ 
generation ของคนนะ  อยางตอนที่ผมสัก ผมเปนวัยรุน คนเขาฮิตกัน   มันก็เหมือนกับเราเปน 
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Generation  ที่รับรูวาการสักเปนเรื่องเทหนะ    ในขณะที่คนวัยแมหรือปาของเรา   เขาก็จะคิดวาการ
สักเปนเรื่องนาเกลียด    เหมือนคนคุก  ผมวามันเปนเรื่องในแตละยุคสมัยมากกวา”

   (จิระ   อัศวรุจน,  สัมภาษณ, 21 มิถุนายน  2546)

ถึงแมวาสังคมในยุคปจจุบันไดเปดกวางและยอมรับมากขึ้น แตการกระทําก็ควรอยูบน
พื้นฐานของความเหมาะสม  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเปนวัยอันลอแหลม ที่มักจะยินดีและ
ปฏิบัติใหเปนไปตามกระแสแฟชั่น       ซึ่งเปนการไมสมควรอยางยิ่งที่จะยึดเอาบรรทัดฐานของยุค
สมัยหนึ่งมาตัดสินความเหมาะสมในอีกยุคสมัย

 2.2  การสักรอยศิลปะบนเรือนรางยังมีแงมุมในลักษณะที่เปนการกระทําอัน
ขัดแยงกับศีลธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย     ผูบริโภคกลุมนี้ใหทัศนะวาโดยสวนตัวมีความ
ชื่นชอบกับการสักรอยศิลปะบนเรือนราง     แตเสมือนมีความรูสึกที่ขัดแยงภายในตนเองวาเปนสิ่ง
ที่ไมสมควรเพราะสังคมสวนใหญยังไมใหการยอมรับ    ถึงแมวาตนเองไดเปนผูบริโภครอยสัก
มาแลว    แตก็ยังไมวายที่จะเปนกังวลกับความรูสึกของผูอื่น        

“โดยสวนตัวแลวชอบ   แตก็ยังแครความรูสึกของสังคมอยูนะ  การที่สังคมไมยอมรับ 
ทางบานก็รับไมได    กอนจะมาสักก็คิดวาผมโตพอแลวที่จะตัดสินใจดวยตนเองได    ตอนเด็ก  ๆ  
อยากจะสักก็ทําไมได เพราะที่บานเขาหาม    เขาบอกวาดูไมดี   มันเหมือนคนคุก”

   (ชลชัย   เทศศิริ,  สัมภาษณ, 2 มิถุนายน 2546)

“ผมคิดวา   จนเดี๋ยวนี้สังคมก็ยังรับไมไดอยูนะ  ถึงแมวามันจะเปดกวางมากขึ้น  แตก็มี
สวนนอย    ถาลูกของพี่อยากจะไปสัก  พี่ก็คงไมยอมหรอกนะ   พอแมผูปกครองคนอื่น ๆ ก็คงจะ
หามปรามดวยเหมือนกัน   นอกเสียจากเขาโตพอที่จะรูสึกผิดชอบชั่วดี   ก็อีกอยางนะ”

   (หนิง,  สัมภาษณ,  5  กรกฎาคม 2546)

3.  ทัศนคติของผูบริโภครอยสักที่มีตอความงามบนเรือนรางของตนเองและตอผูที่ไมมีรอยสัก

จากสภาพความเปนจริงโดยทั่วไป   สวนใหญมักจะไดยินคําถามที่เกี่ยวกับทัศนคติ
ของบุคคลทั่วไปในลักษณะที่วา   มีความรูสึกอยางไรกับผูที่มีรอยสักบนเรือนราง    หากแตไมเคย
มีการศึกษาถึงทัศนคติของผูที่มีรอยสักอยูบนรางกายเองตอความงามบนเรือนรางของตน และตอผู
ที่ไมมีรอยสัก  จากการวิจัยครั้งนี้พบวาผูบริโภครอยสักมีทัศนคติตอความงามบนเรือนรางไมตาง

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


202

จากบุคคลทั่วไป  คือตองการใหตนเองดูดี   นิยมชมชอบความสวยงาม และความทันสมัย  หากแต
การสักรอยลงไปบนเรือนรางนั้น เปนเพียงแคการบงบอกถึงรสนิยมที่แสดงออกถึงความชอบ
สวนตัว  และความรักในศิลปะที่อยากจะถายทอดลงไปบนเรือนรางเทานั้น   ในมุมกลับกัน
ผูบริโภครอยสักบางคนกลับมีความกังวลวาคนในสังคมจะไมยอมรับเนื่องเพราะตนมีรอยสัก

4.    บรรยากาศในการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจและชางสักกับผูบริโภค

การสรางความรูสึกหรือบรรยากาศที่ดีในการสื่อสารดวยศิลปะวาจาของผูประกอบ
ธุรกิจและชางสัก  ยอมเปนจุดเริ่มตนของวิธีการขายและเปนวิธีสรางแรงจูงใจดวยสัมพันธไมตรีกับ
ลูกคา  ซึ่งหมายถึงผูบริโภค  ไดเกิดความรูสึกคุนเคย   เปนกันเอง   นาเชื่อถือ   และเกิดความ
ไววางใจในที่สุด     บรรยากาศในการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจและชางสักกับผูบริโภคการ
สักรอยศิลปะบนเรือนราง    จะเกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคไดมีโอกาสทําความรูจักและพูดคุยกับชางสัก   
ซึ่งสามารถแบงเปน  3  ระยะ   คือ

ระยะที่   1  บรรยากาศขั้นเริ่มตน      เกิดขึ้นตั้งแตผูประกอบธุรกิจและชางสักสามารถ
วิเคราะหไดวา   ผูบริโภคใหความสนใจ   เชน  เขามาในรานเพื่อขอดูลวดลายในแคตตาล็อก 
(catalogue)  หรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับลวดลายที่เหมาะสม   หรือนําลวดลายมาใหชางสักดู    หรือ
อาจจะเปนผูที่มาเปนเพื่อนกับผูที่ไดตัดสินใจมารับการสัก ในขณะที่เพื่อนผูนั้นไมคิดมากอนวา
อยากจะสักรอยลงบนผิวหนัง    แตพอไดมาพบกับบรรยากาศของการสื่อสารที่ดีระหวางชางสักกับ
ผูบริโภครอยสักที่เปนเพื่อนของตน    ก็เกิดเปนแรงจูงใจและตัดสินใจสัก   เปนตน       ในทาง
กลับกัน ถาหากบรรยากาศการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจและชางสักมีลักษณะเปนที่นา
หวาดระแวง   ก็จะทําใหผูที่ตองการบริโภครอยสักจําตองพิจารณา  จนกวาจะรูสึกวาเกิดความมั่นใจ
กอนตัดสินใจสัก

ระยะที่  2    บรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในหองสัก      เปนบรรยากาศการสื่อสารที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากที่ผูบริโภคไดพึงพอใจกับขอตกลง  หรือขอตอรองในเรื่องลวดลาย     และราคากับชาง
สักเปนที่เรียบรอยแลว     เปนการตัดสินใจแนวแนที่จะยอมรับความเจ็บปวดจากฝมือของชางสัก    
เพื่อใหไดลวดลายศิลปะที่ตนตองการมาปรากฏอยูบนเรือนราง    และพรอมที่จะเปดเผยพื้นที่ของ
รอยสักสูสายตาผูอื่น
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จากการเฝาสังเกตบรรยากาศในหองสักอยางใกลชิด  ในขณะที่ชางสัก 6 คนจากจํานวน  
6  ราน   ทําการสักใหกับผูบริโภคจํานวน  30   คน  ที่เปนประชากรกลุมตัวอยาง  พบวา   ทั้งชางสัก
และผูบริโภคมีความพึงพอใจในการสรางบรรยากาศภายในหองสัก  ขณะทําการสัก  ในลักษณะที่
แตกตางกัน    มีทั้งบรรยากาศที่ดูเงียบ    มีเสียงเพลง    อบอุนเปนกันเอง    ตลอดจนสนุกสนานเฮฮา    
จึงกลาวไดวาบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในหองสักยอมขึ้นอยูกับบุคลิกภาพ  และการปฏิสัมพันธใน
การสื่อสารระหวางชางสักกับผูบริโภครอยสักเปนเครื่องชี้วัด    ซึ่งสามารถจัดแบงรูปแบบ
บุคลิกภาพของชางสัก  เปน  2  รูปแบบ   และบุคลิกภาพของผูบริโภครอยสัก  เปน  3  รูปแบบ     
ดังที่กลาวไวในตารางตอไปนี้    

ตารางที่ 4.15  แสดงรูปแบบบุคลิกภาพของชางสักและผูบริโภครอยสัก
บุคลิกภาพของชางสัก

(จํานวน  6  คน)
บุคลิกภาพของผูบริโภครอยสัก

(จํานวน  30  คน)
รูปแบบที่ 1   พูดนอย  
( มี  2  คน  :    จัดลําดับเปนคนที่  1   -    2 ) 
-  เงียบ เสมือนเกรงวาผูบริโภคจะเกิดความรําคาญ  
สอบถามถึงความเจ็บปวดในบางครั้ง  หรือตอบคําถาม
เมื่อผูบริโภคตองการ  แนะนําการดูแลรักษาแผลรอยสัก   
หรือสรางความผูกพันเพื่อเปนลูกคา หรือหาลูกคาราย
ใหมในโอกาสตอไป   เปนตน

รูปแบบที่ 1     พูดนอย    
( มี  10  คน  :    จัดลําดับเปนคนที่  1   -    10 ) 
-  เงียบ ไมมีการพูดคุยในขณะทําการสัก  นอกจากการ
ตอบคําถามของชางสักเกี่ยวกับความรูสึกเจ็บปวดใน
บางครั้ง

รูปแบบที่ 2   มีมนุษยสัมพันธ ชอบพูดคุย  
( มี   4  คน  :  จัดลําดับเปนคนที่  3   -  6  )
-  มีบุคลิกภาพที่เปนคนชอบพดูคุยในเรื่องทั่ว ๆ ไป  เอา
ใจผูบริโภค   ตอบคําถามหรือใหคําแนะนําในเรื่องที่
ผูบริโภคตองการ   สรางบรรยากาศใหเกิดความอบอุน  
เชน  บริการหมอนกอด เปดเพลง   บริการอาหารวาง   
เครื่องดื่ม เมื่อผูบริโภคตองการ     และมักจะสอบถาม
ความรูสึกเจ็บปวดขณะทําการสัก   ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาแผลหรือรอยสัก   ตลอดจนการสรางความ
ผูกพันเพื่อเปนลูกคา หรือหาลูกคารายใหม หรือเปนเพื่อน
ของตนในโอกาสตอไป   

รูปแบบที่ 2   พูดคุยเมื่อมีขอสงสัย   
( มี  8  คน  :    จัดลําดับเปนคนที่  11   -    18 ) 
-  คอนขางเงียบ  จะบอกถึงความรูสึกเมื่อเจ็บปวด หรือ
สอบถามความคืบหนาของการสกั   หรือขอคําแนะนํา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาแผลหรือรอยสัก  เปนตน
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รูปแบบที่ 3  มีมนุษยสัมพันธ ชอบพูดคุย  
( มี  12  คน  :    จัดลําดับเปนคนที่  19   -    30 ) 
-  สรางความอบอุน  เปนกันเอง   พูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป  
ถามทุกเรื่องที่อยากรู หรืออยากพูดคุย   สนุกสนานเฮฮา  
(ผูบริโภคเพศชายบางคน นําเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลมา
ดื่มดวยกันกับชางสักในระหวางทําการสัก  และเปน
ผูบริโภคที่ไมเคยรูจักกับชางสักมากอน)

หมายเหตุ        จากตารางรูปแบบบุคลิกภาพของชางสักและผูบริโภครอยสัก             ไดเรียงลําดับ
ของชางสักดังนี้
ลําดับที่ 1 ศิริชัย ลิมปรุงพัฒนกิจ  ลําดับที่ 2 ประเสริฐ  บุญเชย  ลําดับที่ 3 ฐาปนีย  ประสิทธิ์ศักดิ์  
ลําดับที่ 4  ชูชาติ  นาคทั่ง  ลําดับที่ 5  สมบัติ  นิ่มนวล  และลําดับที่ 6  จิมมี่  หวอง

จากลักษณะความแตกตางในบุคลิกภาพของชางสักและผูบริโภค ตามรูปแบบที่กลาว
ขางตน  เมื่อทั้งคูไดตกลงเปนผูใหและผูรับบริการรอยสัก  นั่นก็หมายความวาตางคนก็มีความพรอม
ที่จะสรางบรรยากาศภายในหองสักไปพรอม ๆ กัน  และขอมูลรูปแบบของบุคลิกภาพในตารางที่
กลาวมาสามารถนํามาสนับสนุนการวิเคราะหใหเห็นบรรยากาศการสื่อสาร ระหวางชางสักกับ
ผูบริโภครอยสัก   ที่เกิดขึ้นภายในหองสักไดอยางสมดุลในเหตุและผลของความเปนจริงตลอดเวลา    

  ผลการวิเคราะหบรรยากาศการสื่อสารภายในหองสัก  จัดแบงออกเปน   3   ลักษณะคือ

ลักษณะที่ 1  บรรยากาศคอนขางเงียบ       อันเนื่องมาจากบุคลิกภาพของชางสักและ
ผูบริโภค  ที่มักจะพึงพอใจกับการทําหนาที่ของตนเองมากกวาการพูดคุย           จากขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณชางสักจะใหเหตุผลวาไมตองการเสียงรบกวนในขณะทําการสัก เพราะอาจจะทําให
เสียสมาธิในการทํางานได

ลักษณะที่ 2   บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิด        การสรางบรรยากาศสวน
ใหญชางสักจะเปนฝายริเริ่ม      การแสดงความเปนมิตร   เอาใจ  พูดคุยหรือคําถามของชางสักทําให
ผูบริโภคมีความรูสึกวาเปนกันเอง  จึงมีการถามตอบหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอกันเปนระยะ ๆ
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ลักษณะที่ 3   บรรยากาศแหงความเปนมิตร      ดวยบุคลิกภาพเฉพาะตนทั้งของชางสัก
และผูบริโภคที่คลายคลึงกัน   ชอบการพูดคุย   เอาใจ      การสรางบรรยากาศในการสื่อสาร
ตลอดเวลาที่ทําการสักจึงมีลักษณะของการผูกมิตร   อบอุน    สนุกสนานเฮฮา        

จากรูปแบบบุคลิกภาพของชางสักและบุคลิกภาพของผูบริโภครอยสักแตละราย    ที่มี
ทั้งความเหมือนและความแตกตางดังที่กลาวมา           และเมื่อเกิดความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ
ในชวงเวลาที่ทําการสัก      ลักษณะของบรรยากาศการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในหองสัก      ก็ยอมมี
ความแตกตางกันไปตามความสัมพันธของรูปแบบบุคลิกภาพที่มีตอกันเปนสําคัญ        ซึ่งสามารถ
แสดงใหประจักษไดอยางชัดเจน      ดังที่ปรากฏอยูในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 4.16  แสดงความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพผูบริโภคกับชางสักและบรรยากาศในหองสัก

ผูบริโภครอยสัก ชางผูทําการสัก
ลําดับ

ที่
เพศ ชื่อ บุคลิกภาพ

รูปแบบที่
ตําแหนงของรอยสัก ลําดับ

ที่
เพศ ชื่อ บุคลิกภาพ

รูปแบบที่

บรรยากาศ
การสื่อสาร
ในหองสัก

1 ชาย เทวฤทธิ์ 1 หนาอก - ขวา 5 ชาย สมบัติ 2  2
2 หญิง เพ็ญทิชา 1 ใตสะเอวหลัง - ขวา 5 ชาย สมบัติ 2 2
3 ชาย อรรถพล 1 แผนหลังพาดไหปลา- 3 หญิง ฐาปนีย 2 2

รา มาอกหนา - ซาย
4 หญิง ประทานพร 1 ตนแขน - ซาย 2 ชาย ประเสริฐ 1 1
5 หญิง ปรียาภรณ 1 ใตสะเอวหลัง - ขวา 5 ชาย สมบัติ 2 2
6 ชาย ทรงยศ 1 แผนหลัง 2 ชาย ประเสริฐ 1 1
7 ชาย ชลชัย 1 แผนหลัง 2 ชาย ประเสริฐ 1 1
8 ชาย อัมรินทร 1 ตนแขน - ซาย 2 ชาย ประเสริฐ 1 1
9 ชาย พรชัย 1 ตนแขน - ซาย 2 ชาย ประเสริฐ 1 1
10 ชาย ศิรศักดิ์ 1 แผนหลัง 5 ชาย สมบัติ 2 2
11 หญิง กัลยา 2 ตนแขน - ขวา 2 ชาย ประเสริฐ 1 2
12 หญิง นฤมล 2 ใตสะเอวหลัง - ซาย 1 ชาย ศิริชัย 1 2
13 หญิง เพ็ญนภา 2 สะบัก - ซาย 4 ชาย ชูชาติ 2 3
14 หญิง ประภาวี 2 ตนแขน - ขวา 1 ชาย ศิริชัย 1 2
15 หญิง กิติกร 2 ตนแขน - ซาย 3 หญิง ฐาปนีย 2 3
16 ชาย คณิน 2 แผนหลัง 3 หญิง ฐาปนีย 2 3
17 ชาย คมกฤต 2 แผนหลัง 5 ชาย สมบัติ 2 3
18 ชาย กัณตภณ 2 แผนหลัง 3 หญิง ฐาปนีย 2 3
19 ชาย กฤษณพล 3 ตนแขน – ขวา 1 ชาย ศิริชัย 1 2
20 หญิง ปยะรัตน 3 สะบัก - ซาย 4 ชาย ชูชาติ 2 3
21 หญิง น้ํา 3 นอง - ขวา 1 ชาย ศิริชัย 1 2
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(ทับรอยแผลเปน)
22 ชาย สุรชัย 3 หลังมือ - ขวา 1 ชาย ศิริชัย 1 2
23 ชาย จิระ 3 แผนหลัง 3 หญิง ฐาปนีย 2 3
24 หญิง แนน 3 ตนแขน - ซาย 5 ชาย สมบัติ 2 3
25 หญิง กอลฟ 3 ตนคอ 4 ชาย ชูชาติ 2 3
26 หญิง ตุน 3 สะเอวหลัง-ดานหลัง 4 ชาย ชูชาติ 2 3

(ทับรอยแผลเปน)
27 ชาย หนิง 3 ตนแขน - ซาย 4 ชาย ชูชาติ 2 3
28 ชาย ทองสุข 3 ตนแขน - ขวา 3 หญิง ฐาปนีย 2 3
29 หญิง เล็ก 3 หนาทอง - ใตสะเอว 4 ชาย ชูชาติ 2 3
30 หญิง กรองทอง 3 สะบัก - ซาย 1 ชาย ศิริชัย 1 2

หมายเหตุ     ในชวงเวลาที่ทําการศึกษา  ชางสักลําดับที่ 6  มีลูกคาเฉพาะชาวตางชาติ  จึงไมมีขอมูล
การสักกับผูบริโภคในตาราง

จากตารางที่ 4.16  สามารถวิเคราะหไดวาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพของผูบริโภค
รอยสักกับชางสักและบรรยากาศในหองสักแบงเปน 

1.  ผูบริโภครอยสักที่มีบุคลิกภาพพูดนอยมีทั้งหมด 10  คน  แบงเปนเพศชาย 7 คน และ
เพศหญิง 3 คน  ทางดานชางสักที่มีบุคลิกภาพลักษณะนี้เปนเพศชายมีทั้งหมด 2 คน 

2.  ผูบริโภครอยสักที่มีบุคลิกภาพชอบพูดคุยเมื่อมีขอสงสัยมีทั้งหมด 8 คน  แบงเปน 
เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 5 คน

3.  ผูบริโภครอยสักที่มีบุคลิกภาพมีมนุษยสัมพันธชอบพูดคุยมีทั้งหมด 12 คน แบงเปน
เพศชาย 5 คน  และเพศหญิง 7 คน  ทางดานชางสักที่มีบุคลิกภาพลักษณะนี้มีทั้งหมด 4 คน แบงเปน
เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 1 คน

จะเห็นไดวาผูบริโภครอยสัก และชางสักสวนใหญมีบุคลิกลักษณะไปในทางชอบ
พูดคุย (บุคลิกรูปแบบที่ 2 และ 3)  เปนมิตรและสรางความสนุกสนานเฮฮาใหเกิดขึ้นระหวาง
บรรยากาศของการสัก  ซึ่งจากการสังเกตของผูวิจัยเห็นวาการสรางความสัมพันธที่ดีเหลานี้ให
เกิดขึ้นระหวางการสักจะสามารถลดความเจ็บปวด  และชวยลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผูบริโภครอยสักไดดีในระดับหนึ่ง  
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หากแตจะมองในแงของศีลธรรมจะเห็นไดวา บางครั้งผูบริโภครอยสักเพศหญิงที่
กําหนดตําแหนงการสักไวบริเวณใตรมผา  ซึ่งถือเปนบริเวณที่ควรปกปด เชน ใตสะเอว  สะบัก  
สะเอวหลัง  และหนาทอง เปนตน  กลับไมไดมีอาการเขินอาย  ยังคงพูดคุยกันกับชางสักอยาง
สนุกสนาน และสามารถใหผูวิจัยอยูรวมดวยตลอดเวลาที่ทําการสัก  แสดงใหเห็นถึงความไมสนใจ
ที่จะปกปดพื้นที่สวนตัวนั้น ๆ   ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการแปลงจากพื้นที่สวนตัวไปสูพื้นที่
สาธารณะ

ระยะที่  3    บรรยากาศที่เกิดขึ้นภายหลังการสัก      เปนบรรยากาศที่เกิดตอเนื่องจาก
เรื่องราวหรือความรูสึกภายในหองสัก   มีชางสักบางรายไดกําชับวิธีการดูแลรักษารอยแผลสัก
เพิ่มเติม   หรือนัดหมายอีกครั้งเพื่อติดตามความเรียบรอยของรอยสัก ตลอดจนผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นภายหลังการสัก   ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง        อัน
อาจจะเกิดความไมปลอดภัยกับผูบริโภคภายหลังการสักได       ทายที่สุดบรรยากาศการสื่อสารก็จะ
จบลงหลังจากที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาสักใหแกชางสักเปนที่เรียบรอย    

ตลอดระยะเวลาของการศึกษาบรรยากาศของการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจและ
ชางสักกับผูบริโภค     ผูวิจัยไดพยายามสังเกตบุคลิกภาพสวนตัว   สีหนา   ทาทาง   วิธีการสื่อสาร   
ของชางสักทั้ง  5   คน   ที่มีตอผูบริโภคกลุมตัวอยาง  30   คน  และ  ชางสักอีก  1  คน   ที่มีตอ
ผูบริโภคชาวตางชาติ  5  คน  นอกเหนือจากกลุมตัวอยาง   สรุปไดวา  พฤติกรรมการทํางานของผู
ประกอบธุรกิจและชางสักทุกคน  ปฏิบัติงานเปนปกติตามขั้นตอนที่ตองปฏิบัติ   ไมพบกริยาอาการ
ที่สอพิรุธไปในลักษณะของการลวนลามผูบริโภคทั้งที่เปนเพศหญิงและเพศชาย    ในทํานอง
เดียวกันผูวิจัยไดพยามสังเกตและ   สรางความสนิทสนมคุนเคย   ใชความรอบคอบและพูดคุยอยาง
ระมัดระวัง  เพื่อใหเกิดความแนบเนียนที่สุดเทาที่สามารถจะทําได   ในการเจาะลึกคนหาขอมูล   
โดยเฉพาะกับผูบริโภคเพศหญิง  ถึงความรูสึกลึก ๆ  ที่มีตอชางสัก  หรือในความรูสึกที่คิดเขาขาง
ตนเองวาชางสักคิดอยางไรกับตน     ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวา        ผูบริโภคในกลุมตัวอยางทุกคน     
ไมมีพฤติกรรมแอบแฝงเพื่อจุดประสงคอื่นใดนอกจากความตองใหมีลวดลายศิลปะ   ไดมาปรากฏ
อยูบนเรือนรางของตนเอง     และมองชางสักวาเปนเพียงลูกจางผูทําหนาที่สรางสรรคงานศิลปะเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับคาจางตามที่ไดตกลงกันไวเทานั้น     

แตในเรื่องเดียวกันนี้ผลปรากฏจากการศึกษาในเชิงลึกที่สามารถกลาวไดวา มีความ
สอดคลองเกี่ยวพันตอกัน  จนยากเกินกวาจะแยกแยะใหเปนคนละเรื่องได       ผูวิจัยจึงขออางถึง
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ขอมูลใน วัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1  สวนที่ 3  วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ      อันเปน
ขอมูลเพิ่มเติมของชางสักในกลุมตัวอยางบางราย  ผูเคยไดทําการสักลวดลายตางๆ ลงบนพื้นที่
สงวนสวนตัวใหกับผูบริโภคมาแลวหลายคน    หากแตมิใชผูบริโภคในกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา
ในครั้งนี้    ซึ่งขอมูลที่ตองการอางถึงไดกลาวไววา   - นอกจากนั้นยังสังเกตพบขอมูลตัวอยาง
ภาพถาย เปนการสักลวดลายลงบนอวัยวะพื้นที่อันควรปกปดทั้งเพศหญิงและเพศชาย   เชน     แกม
กน    เนินเหนืออวัยวะเพศ    รอบเตานม   และยังพบภาพถายงานศิลปะการเจาะฝงประดับจิว   (จิว  
คือเครื่องประดับหลังการเจาะ  ซึ่งเปนภาษาที่ใชเรียกกันทั่ว ๆ ไปในวงการงานศิลปะการเจาะ)     
ซึ่งกระทําไวบนอวัยวะพื้นที่ตาง ๆ  ของรางกายทั้งในสวนที่เปนพื้นที่เปดเผย ไดแก คิ้ว   จมูก   ใบหู  
ปาก   ลิ้น   ลิ้นไก และพื้นที่ของสงวนสวนตัวอันควรปกปด  ไดแก    หัวนม  สะดือ    และอวัยวะ
เพศ     ทําใหผูวิจัยคิดวิเคราะหในเชิงลึกอยางสัมพันธกันไดวา     การสักลวดลายลงบนพื้นที่ของ
สงวนสวนตัวอันควรปกปด  ก็นาจะเปนไปไดเชนเดียวกับศิลปะงานเจาะที่ชางเจาะ (คนเดียวกับ
ชางสัก)   ตองจับตองพื้นที่นั้น ๆ ตลอดเวลาของการทํางาน        

จึงไดสอบถามและพูดคุยกับชางสักเกี่ยวกับเรื่องนี้               ชางสักไดบอกกลาวกับ
ผูวิจัยวา  “ เคยไดทําการสักลวดลายตางๆ ลงบนพื้นที่สงวนสวนตัวมาแลวหลายคน”   และยังไดให
ทัศนะวา “เปนเรื่องปกติทั่ว ๆ ไป ไมวาจะสักบริเวณสวนใดของรางกาย  และไมใชเรื่องแปลกที่ชาง
สักจะมีคนรักเปนลูกคาที่มารับบริการสักลายในรานภายหลังจากที่ชางสักไดใหบริการสักลวดลาย
ผานไปแลว ”  

จากขอมูลนี้  ทําใหสามารถสรุปผลการศึกษาในสวนของวัตถุประสงคของผูประกอบ
ธุรกิจและชางสักไดวา    ผูประกอบธุรกิจและชางสักมีวัตถุประสงคหลักคือ   การสรางรายไดและ
พัฒนาอาชีพการสักใหเจริญกาวหนาและยั่งยืนตราบนานเทานาน      แตในขณะเดียวกันชางสักบาง
รายยังมีแงคิดลึก ๆ อันเปนวัตถุประสงคแอบแฝงซอนเรน     ในเชิงที่สอถึงการเปนผูถือโอกาสจับ
ตองอวัยวะพื้นที่สงวนสวนตัวไดโดยปริยาย  โดยไมไดสนใจวาตนไดกระทําการละเมิดกฎหมายแต
อยางใด    

ผลการศึกษาบรรยากาศของการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจและชางสักกับผูบริโภค 
จากขอมูลที่นํามากลาวอาง     ถึงแมวาผูวิจัยไมมีโอกาสไดพบเห็นในสถานการณที่เปนจริงตาม
ชวงเวลาที่ทําการศึกษา           แตจากขอมูลดังกลาวสามารถนํามาวิเคราะหและสรุปไดวา     ชางสัก
บางรายยังมีพฤติกรรมการทํางานที่ไมนาเชื่อถือหรือไววางใจได    เนื่องจากยังความคิดของผูมีจิต

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


209

อกุศลและพรอมที่จะแสดงกริยาอาการลวนลามผูบริโภค         ภายใตบรรยากาศการสื่อสารและ
โอกาสที่อํานวยใหในขณะทําการสักลวดลายลงบนเรือนรางของผูบริโภค

5.    การเคลื่อนยายจากพื้นที่สวนตัวไปเปนพื้นที่สาธารณะ       หลังจากการสักรอยศิลปะบนเรือน
รางของผูบริโภค

จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสังเกตวา หลังจากผูประกอบธุรกิจและชางสักไดทําการสัก
รอยศิลปะลงบนเรือนรางของผูบริโภคแตละคนแลว  ผูบริโภคสวนใหญจะมีความพึงพอใจตอ
ลวดลายใหมบนเรือนราง  โดยแสดงออกใหเห็นผานใบหนา และคําพูดซึ่งเปนคําชมตอชางสักที่
สามารถสรางสรรคผลงานออกมาไดอยางเปนที่พอใจ   และจากการสัมภาษณผูบริโภคถึงการ
เปดเผยรอยสักหลังจากรอยแผลที่เกิดขึ้นจากการทําการสักหายดีแลว  วาตั้งใจจะเปดเผยลวดลาย
รอยสักหรือไม  ผูวิจัยไดรับคําตอบไปในทิศทางเดียวกันวา  รอยสักบนเรือนรางในพื้นที่ผิวหนัง
ตามปกติ  ที่มิใชเปนพื้นที่สงวนสวนตัวอันควรแกการปกปด คือสัญลักษณที่งดงามในเชิงศิลปะ  
และสามารถเปดเผยสูสาธารณะชนได

“จริง ๆ ก็อยากโชวนะ  แตตองดูบางโอกาสดวย เชนไปเที่ยวทะเล  หรือเวลาใสเสื้อ
กลาม ผมวาก็ไมเห็นจะเปนไร มันก็ดูสวยดี”

        (ชลชัย  เทศศิริ,  สัมภาษณ, 2 มิถุนายน 2546)

“กลาเปดเผยซิคะ   ก็เราสักมาแลว  เจ็บมาแลว  และอีกอยางมันก็สวยดี  พี่สักไวตรง
แขนเวลาใสเสื้อแขนกุดมันก็สวยดีนะ”

    (กิติกร  เฉลิมศรี,  สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2546)

“ก็ตองเปดเผยซิคะ สักไปแลวนี่  สักไปแลวก็ตองโชว  ใครจะเก็บไวดูคนเดียว  คิดวา
ไมนาจะมีหรอกคนที่สักแลวไมโชว  คนสักทั้งตัวยังโชวเลย”

    (นฤมล   สมงาม,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2546)

“ไมกลัวหรอกครับวาใครจะเห็น  อยางผมสักแลวก็โชวไปเลย  ก็เราสักมาจะกลัว
อะไรหละ  ไมจําเปนตองปดบัง เปดเผยไปเลย”

(สุรชัย  หาญชาญพานิช,  สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2546)
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“ตอนแรกหนูตั้งใจจะมาสักตรงหลัง  แตเพื่อนบอกวาถาสักมาแลวไมไดโชวจะสักไป
ทําไม เจ็บตัวเปลา ๆ ก็เลยสักตรงนี้ (ตนแขนขวา)  สวนใหญใสเสื้อกลามดวย  ก็จะเห็นงาย”

(กัลยา  หลอรัตนกุล,  สัมภาษณ, 27 มิถุนายน 2546)

 “พี่ระแวงมาเลยนะตรงรอยแผลเปนนี่  เวลาจะลุกนั่งก็ไมมั่นใจ  แตตอนนี้มาสักทับลง
ไปแลว  พี่ก็มั่นใจขึ้น  ก็คงจะโชวแหละ  อีกอยางแตงตัวงายขึ้นเยอะเลย”

(ปยะรัตน  แสนคํา,  สัมภาษณ, 28 มิถุนายน 2546)

“เปดซิพี่   หนูวานะยิ่งสักแลวเวลาแตงตั้งเหมือนกับวาทําใหเรามั่นใจมากขึ้น   ดูเซ็กซี่ดี
ออก”

              (เพ็ญทิชา  ทายสมบัติ,  สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม  2546)

จะเห็นไดวาการสักถือเปนรสนิยมอยางหนึ่ง ซึ่งถือเปนคุณสมบัติในการเลือกปฏิบัติ
ของบุคคลในการที่จะกระทําอยางที่ตนเห็นวา ดี  งาม  ชอบ  ตามความคิดเห็นของแตละบุคคล  การ
เปดเผยรอยสักก็เชนกัน  ผูบริโภคแตละคนไดเขาสูวัฒนธรรมการสัก และเคลื่อนยายจากพื้นที่
สวนตัวไปสูสาธารณะ  โดยไมรูสึกวาเปนขอเสียหาย สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมในสังคมปจจุบัน  
สัดสวนตาง ๆ ที่เคยเปนเรื่องสวนตัว  ควรปกปด  อําพรางไวตามประสบการณตรงที่ไดรับการสั่ง
สอนกันมา  เชน  รักแร  ตนขา  และหนาทอง  ในปจจุบันไดถูกนํามาสรางความหมายใหม  
กลายเปนการแสดงออกซึ่งความสมัยใหม  ความมั่นใจ  เปนที่ยอมรับของสังคม46    

                                                          
46 วุฒิชัย  กฤษณะประกรกิจ และคณะ. สังคมไทย สายพันธุปอป CULTURE. หนา 141.
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บทที่  5

สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง  “วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบนเรือน
ราง”   เปนการวิจัยเชิงคุณภาพในเชิงพรรณา   (Qualitative  Data  Research)    ดวยวิธีการสังเกต
แบบมีสวนรวมและการสัมภาษณเชิงลึก  (Depth   Interview)     โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

1. ศึกษาวิวัฒนาการของการสักรอยศิลปะบนเรือนราง  ที่นําไปสูการประกอบธุรกิจ  
และวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจการสัก

2.    ศึกษาแรงจูงใจ  และวัตถุประสงคในการสักรอยศิลปะบนเรือนราง  ของผูบริโภค
3.    ศึกษาทัศนคติ และบรรยากาศในการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค

สรุปผลการวิจัย

1. วิวัฒนาการของการสักรอยศิลปะบนเรือนรางที่นําไปสูการประกอบธุรกิจ

การศึกษาวิวัฒนาการของการสักรอยศิลปะบนเรือนรางพบวา   ศิลปะบนเรือนรางที่
เรียกวา “รอยสัก”  ไมมีหลักฐานใดปรากฏอยางแนชัดวา  การสักเริ่มตนที่ไหนและเมื่อไร    
นอกเหนือจากตํานานที่เลาขานสืบตอกันมาเปนประวัติศาสตรอันยาวนานวา   รอยสักไดเกิดขึ้นตาม
ความเชื่อในการดําเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ   มีวิวัฒนาการตามยุคสมัยของแตละเผาพันธุจน
กลายเปนธุรกิจในปจจุบัน

ในประเทศไทย  การสักในอดีตสวนใหญมิไดมุงที่ความสวยงาม  แตจะเนนในเรื่องของ
ความขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์ของสัญลักษณที่ใชเปนสําคัญ  ดังนั้น  สัญลักษณที่ใชจึงเปนพวกอักขระ  
คาถา  ยันต  ซึ่งมีความหมายในเรื่องของความขลัง    ความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัวเองอยูแลว    สวนใน
ดานของความงามนั้นมิไดมุงเปนประเด็นสําคัญ   ในเรื่องความหมายของรอยสักดูจะถูกแบงเอาไว
หลายอยางแทบจะเรียกวาครอบคลุมตอสภาพความเปนอยูไดทั้งหมด    เปนตนวา     เพื่อความ
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ศักดิ์สิทธิ์ตออิทธิปาฏิหาริย  เพื่อความมีเสนห    เพื่อความมีสิริมงคล  และเพื่อใหเกิดความเกรงขาม   
เปนตน        รอยสักของชนชาติไทยจึงเปนรอยสักสําหรับความเชื่อในหลายรูปแบบ   อาทิ     สักรูป
เสือเผน   สักรูปหนุมาน   เพื่อใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ของรางกาย  ยิงฟนไมเขา  หรือสักรูปนะ
ขุนแผน     นะหนาทอง     เพื่อใหคนหลงใหล    เหลานี้เปนตน

ธุรกิจการสักลวดลายสมัยใหมในประเทศไทยไดเริ่มตนเมื่อประมาณ  30  ปที่ผานมา
และไดรับความนิยมอยางแพรหลายเรื่อยมาตามยุคสมัยของสังคมที่บุคคลมีอิสระทางความคิดและ
การกระทํา   ความเชื่อ   และรูปแบบการสักไดถูกเปลี่ยนแปลงไปจากการสักในอดีต  ทั้งใน
เรื่องราวของลวดลาย   ลีลา  และสีสัน  ตลอดจนการตีความหมายของลวดลาย   การเปลี่ยนแปลงที่
สังเกตไดชัดเจนคือ  กลุมผูบริโภค   ซึ่งพบวาการสักรอยศิลปะบนเรือนรางเปนที่นิยมของทุกเพศ   
ทุกวัย   โดยเฉพาะกลุมวัยรุนหนุมสาวทั่วไปทั้งชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ    ซึ่งสงผลให
ธุรกิจการสักเกิดขึ้นอยางแพรหลาย   ทํารายไดใหแกผูประกอบธุรกิจการสักและชางสักจนสามารถ
ยึดเปนอาชีพไดอยางมั่นคงในสังคมคนเมืองยุคปจจุบัน
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ตารางที่ 5.1  แสดงความแตกตางระหวางการสักในอดีต และการสักในปจจุบัน
การสักในอดีต

วัตถุประสงคในการสัก ผูบริโภค สถานที่สัก ชางสัก คาใชจาย ตําแหนงที่สัก วัตถุประสงค

สักเพื่อวัตถุประสงคทางอยูยง
คงกระพันชาตรีและเมตตามหา
นิยม

สวนใหญเปนเพศชาย สถานที่สักหรือสํานัก
มักจะอยูในเขตของวัด
หรือติดกับวัด  ดวยเหตุผล
ดานความศักดิ์สิทธ

สวนใหญเปนพระภิกษุ
หรือถาเปนฆราวาสก็ตอง
เปนผูรักษาศีลภาวนา มี
วิชาอาคมศักดิ์สิทธิ์เทานั้น

เปนเงินคายกครู  คา
ดอกไม  ธูปเทียน  จํานวน
เงินจะเปนเทาไรขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดของแตละ
สํานัก

รูปรอยที่เปนของศักดิ์สิทธิ์
จะสักตั้งแตสะเอวขึ้นไป
จนถึงศีรษะเทานั้น  สวน
รางกายทอนลางตั้งแตบั้น
เอวลงมาถึงตาตุมจะเปน
รูปรอยที่เกี่ยวกับ
ไสยศาสตร

-เปนการสรางรายได
เนื่องจากมีการเรียกเก็บ
เงินคายกครู
-เพื่อประสิทธิ์ประสาท
คาถาอาคมลงบนรางกาย

การสักในปจจุบัน
วัตถุประสงคในการสัก ผูบริโภค สถานที่สัก ชางสัก คาใชจาย ตําแหนงที่สัก วัตถุประสงค

แตกตางกันไปตามความพึง
พอใจของผูบริโภค ซึ่งสวน
ใหญจะเพื่อความสวยงาม

มีทั้งเพศชายและเพศ
หญิง

อยูตามแหลงการคาตาง ๆ 
สามารถพบเห็นและเขาถึง
ไดงาย  

มีทั้งเพศชายและเพศหญิง 
ไมมีวิชาอาคม  มีความรู
ดานศิลปะหรือไมก็ได

มีการกําหนดราคาขั้นต่ํา
และสูงขึ้นตามความยาก
ของลวดลายและขนาด

แตกตางกันไปตามความ
พึงพอใจของผูบริโภค  
แมแตในพื้นที่อันควร
ปกปดหรือสงวนสวนตัว

- เปนการสรางรายได
-วัตถุประสงคแอบแฝง
ซอนเรนในเชิงที่สื่อถึง
การเปนผูถือโอกาสจับ
ตองอวัยวะสวนตัวของ
ผูบริโภค
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จากผลการวิจัยพบวา การสักรอยศิลปะบนเรือนรางมีลักษณะของความเปนธุรกิจมา
ตั้งแตสมัยอดีต  เพียงแตรูปแบบของธุรกิจนั้นไมไดชัดเจนเชนในปจจุบัน    การสักในอดีตมีพิธีการ
ยกครูซึ่งประกอบไปดวยการนําดอกไม   ธูปเทียน   และเงินคายกครูไปถวายอาจารยสัก   ดวย
เหตุผลวาเปนการฝากตัวและเพื่อเปนการบูชาครู    สวนจํานวนเงินคายกครูจะเปนเทาไรนั้นขึ้นอยู
กับขอกําหนดของแตละสํานัก    หรือบางครั้งก็ใหผูที่มารับการสักบริจาคตามกําลังศรัทธาก็มี   ถือ
ไดวาเปนการสรางรายไดใหแกสํานักสักอีกทางหนึ่ง   และเมื่อมาถึงปจจุบันรูปแบบของธุรกิจก็มี
ความชัดเจนมากขึ้น  โดยชางสักเปรียบเสมือนพอคา  แมคา  ที่ใหบริการการสักลวดลายลงบน
ผิวหนัง  ซึ่งก็คือสินคา   และผูบริโภคที่มารับบริการก็จะตองเสียคาบริการเฉกเชนเดียวกับการซื้อ
สินคาและบริการอื่น ๆ  ดวยราคาตามที่ตกลงกันไว

               ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา   วัตถุประสงคในการสักรอยศิลปะบนเรือนรางของผู
ประกอบธุรกิจและชางสักทั้งในอดีตและปจจุบัน  เปนไปเพื่อการสรางอาชีพและรายไดใหกับตน
เปนสําคัญ  สวนวัตถุประสงคแอบแฝงซอนเรนที่เกิดขึ้นเฉพาะในการสักยุคปจจุบันก็เนื่องมาจาก
ตําแหนงแหงที่ที่ผูบริโภคมีความตองการใหทําการสักซึ่งบางแหงเปนพื้นที่อันควรปกปดหรือพื้นที่
สงวนสวนตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งหากชางสักและผูบริโภคไมไดเปนเพศเดียวกัน  ก็สามารถเขาใจได
วาชางสักไดแสดงออก ในเชิงที่สื่อถึงการเปนผูถือโอกาสจับตองอวัยวะสวนตัวของผูบริโภค    
ในทางกลับกัน ถาผูประกอบธุรกิจและชางสักทุกคนปฏิเสธการรับงานสักลงบนอวัยวะพื้นที่สงวน
สวนตัวขางตน   จึงจะกลาวไดวาผูประกอบธุรกิจและชางสักทุกคนคือผูมีความเปนศิลปนอยาง
แทจริง  และมิไดมีวัตถุประสงคอื่นใดนอกเหนือจากการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อการสรางรายได
ตามปกติ

2.  แรงจูงใจ     วัตถุประสงคในการสัก  และการตีความหมายลวดลายสักของผูบริโภค

จากผลการวิจัยในสวนของแรงจูงใจ  วัตถุประสงคในการสัก  และการตีความหมาย
ลวดลายสักของผูบริโภคนั้นพบวา ทั้งสามสวนมีทั้งสวนที่แตกตางและสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ 
โดยผูบริโภค 1 คน อาจจะมีแรงจูงใจ  วัตถุประสงคในการสัก   และการตีความหมายของลวดลาย   
มากกวา  1  ขอก็ได   และในแตละขออาจมีความสัมพันธกันหรือไมก็ไดเชนกัน 

โดยผูบริโภคสวนใหญมีแรงจูงในการสักที่เกิดจากความตองการลอกเลียนแบบ (ทําตาม
ผูอื่น) มากที่สุด ซึ่งมักจะเปนผูที่อยากจะมีรอยสักอยูบนเรือนรางของตน  แตขาดความเชื่อมั่น  แต
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หากไดเห็นวามีผูอื่นไดสักลวดลายนั้น ๆ มากอนแลวเกิดความเปนความพึงพอใจจึงจะไปสักลงบน
รางกายของตน  โดยไมไดคํานึงถึงความหมายของลวดลาย  หากแตเพียงชอบความแปลกใหม  และ
ความสวยงามของลวดลายสักเทานั้น  

รองลงมาเปนแรงจูงใจในการสักที่เปนความทันสมัย  ซี่งผูบริโภคสวนนี้จะใหความสําคัญ
กับแฟชั่นสมัยใหม  อยากเปลี่ยนตัวตนใหเปนคนทันสมัย  แสดงออกถึงลักษณะการเปนคนรุนใหม
ไมยึดติดกับกรอบวัฒนธรรมเดิม ๆ แตผูที่มีแรงจูงใจในลักษณะนี้มักสักลวดลายที่มีขนาดไมใหญ
มากนัก  และเปนลายที่กําลังไดรับความนิยมทั่วไป    

และจากผลการศึกษาเปนที่นาสังเกตวานอกจากแรงจูงใจ 2 อันดับแรกที่เนนไปในเรื่อง
ของความทันสมัย และความพึงพอใจที่จะแสดงออกสวนตัวแลว  แรงจูงใจที่ผูบริโภคสวนใหญ
คํานึงถึงเปนอันดับที่ 3 คือ แรงจูงใจในการสักที่มาจากความนาเชื่อถือของชางสัก  นั่นเปนเพราะ
การสักรอยศิลปะบนเรือนรางเปนการกระทําที่ใหผลโดยตรงตอรางกาย  ไมวาจะเปนขั้นตอนใน
การสักซึ่งสรางความเจ็บปวดเปนอยางมากในขณะสัก   ขั้นตอนการดูแลผิวหนังหลังการสัก  
ตลอดจนความคาดหวังถึงลวดลายที่เสร็จสมบูรณวาจะเปนอยางที่ตองการหรือไม  ซึ่งเปนที่นายินดี
วากลุมผูบริโภคมีการศึกษาจากผลงานที่ผานมาของชาง  ไถถามถึงประสบการณการสัก   และ
ไตรตรองกอนที่จะเลือกชางสักคนใดมาเปนผูสรางสรรคงานศิลปะลงบนเรือนรางของตน  ไม
เพียงแตคิดวาจะเปนชางสักคนใดก็ไดที่สามารถลงเข็มสักไดเทานั้น

ทางดานวัตถุประสงคในการสักรอยศิลปะบนเรือนรางนั้น ผูบริโภคสวนใหญมี
วัตถุประสงคในการสักเพื่ออยากใหลวดลายศิลปะที่ตนชอบ หรือพึงพอใจมาปรากฏบนเรือนราง
ของตน  เนื่องจากในปจจุบันศิลปะของลวดลายที่ใชในการสักมีความหลากหลายใหเลือกเปน
จํานวนมาก  เมื่อผูบริโภคไดพบเห็นก็รูสึกตองการแสดงออกถึงความโดดเดนผานลวดลายสัก
เหลานั้น

รองลงมาเปนวัตถุประสงคในการสักเพื่อความทันสมัย เนนความพึงพอใจสวนตนเฉก
เชนเดียวกับผูที่มีแรงจูงใจในการสักที่เปนความทันสมัย   ถัดมาเปนวัตถุประสงคในการสักเพื่อ
สรางความมั่นใจใหกับตนเองผูบริโภคกลุมนี้สวนใหญเปนกลุมวัยรุนที่มักจะมีการสักตาม ๆ กัน 
เชนเพื่อนในกลุมสักเหมือน ๆ กัน    เห็นคนอื่นสักแลวคิดวาสวยจึงไปสักบาง   แตไมไดมีความคิด
ริเริ่มที่จะสักดวยตนเอง
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สําหรับการตีความหมายของลวดลายสักนั้น   สวนใหญแลวผูบริโภคมักจะใหความหมาย
ของลวดลายตามความพึงพอใจสวนตนที่มองเห็นเปนความโดดเดน  ทั้งการเลนเสนและสีสันจึง
ตัดสินใจสักตามความพึงพอใจในลวดลายที่ไดพบเห็นนั้น ๆ   รองลงมาเปนการใหความหมายวา
รอยสักเปนเพียงแฟชั่นอยางหนึ่งเทานั้น  จึงมักจะสักลวดลายที่มีขนาดไมใหญมากนัก  และเปน
ลวดลายที่นิยมสักกันทั่วไป  

และในลําดับถัดไป เปนการใหความหมายของลวดลายสักที่เนนถึงการแสดงความเปน
เอกลักษณสวนตน ตามที่ผูบริโภคแตละคนไดจินตนาการไว  ซึ่งผูบริโภคที่มีความคิดเชนนี้จะมี
ความเปนตัวของตัวเองคอนขางสูง  และตองการจะมีเอกลักษณที่ตนคิดวาดีแลวติดอยูบนเรือนราง
ตลอดไป

3.    ทัศนคติ และบรรยากาศในการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค

จากการศึกษาบรรยากาศในการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจและชางสัก กับผูบริโภค
ที่มารับการสักสามารถสรุปไดวา  การสรางความรูสึกหรือบรรยากาศที่ดีใหเกิดขึ้นระหวางทั้ง 2 
ฝายถือเปนจุดเริ่มตนของการขายและเปนการสรางแรงจูงใจใหกับผูบริโภค โดยบรรยากาศในการ
สื่อสารระหวางการสักสวนใหญจะเปนไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิด  และการสราง
ความสัมพันธที่เปนมิตรซึ่งกันและกัน  จะเห็นไดจากผูบริโภครอยสัก 25 ใน 30 คน มีการพูดคุย  
ซักถาม รวมทั้งขอคําแนะนําเกี่ยวกับการสัก  ทําใหเกิดความผอนคลาย และชวยลดความเจ็บปวดที่
เกิดขึ้นระหวางการทําการสักดวย     ทางดานชางสักสวนใหญก็สรางบรรยากาศที่ดีใหเกิดขึ้นใน
ระหวางการสัก ไมวาจะเปนการชวนคุยในเรื่องทั่ว ๆ ไป  ตอบคําถามหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับรอย
สัก ตลอดจนสรางบรรยากาศอันอบอุนใหเกิดขึ้นดวยการบริการหมอนกอด  เปดเพลง  ตลอดจน
บริการอาหารวาง เครื่องดื่มเมื่อผูบริโภคตองการ

ในสวนของทัศนคติของผูประกอบธุรกิจและชางสักที่มีตอการสัก  และ ตอผูบริโภคการสัก
รอยศิลปะบนเรือนรางนั้น  ผูประกอบธุรกิจและชางสักมองการสักวาเปนงานศิลปะที่กําลังไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายในสังคมสมัยใหม   และตนเปรียบเสมือนกับพอคา และแมคาที่ใหบริการ
สักลวดลายลงบนผิวหนังซึ่งก็คือสินคา  ถือเปนการสรางสรรคผลงานศิลปะและถายทอดเรื่องราว
ลงในรอยสักใหปรากฏอยูบนเรือนตางตามที่ผูบริโภคตองการ  ที่สําคัญการสักรอยศิลปะบนเรือน
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รางถือเปนธุรกิจอยางหนึ่งที่มีตลาดแนนอน   มีการสรางรายไดใหกับผูประกอบธุรกิจและชางสัก
อยางเปนกอบเปนกํา  

ทางดานทัศนคติของผูประกอบธุรกิจและชางสัก ที่มีตอผูบริโภคการสักรอยศิลปะบนเรือน
รางนั้น   ผูประกอบธุรกิจและชางสักมองวาผูบริโภคที่ตองการสักเปนผูที่ชื่นชอบในลวดลายศิลปะ
และความงดงามของรอยสัก   โดยตองการใหรอยสักปรากฏอยูบนเรือนรางเพื่อแสดงออกถึงความ
เปนตัวของตัวเอง  หรือตามความหมายที่ผูบริโภคแตละคนคิดไวในใจ  และสื่อความหมายของตน
ออกมาโดยผานรอยสัก    แตจากวาทกรรมหลักของสังคมที่มีสืบเนื่องกันมาชานานเกี่ยวกับการสัก
รอยศิลปะบนเรือนรางวาเปนการกระทําของคนคุก   คนไมดี   ซึ่งถือไดวาเปนทัศนคติที่มีตอการสัก
ในสมัยอดีต  แตในปจจุบันทัศนคติของผูบริโภครอยสักตอการสักรอยศิลปะบนเรือนราง  กับ
ศีลธรรมและประเพณีไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง  นั่นคือผูบริโภครอยสักมีมุมมองเกี่ยวกับ
ศีลธรรมและประเพณีไทยในปจจุบันวา การสักรอยศิลปะบนเรือนรางมิใชเปนการกระทําที่ขัดแยง
กับศีลธรรม แตเปนความงดงามทางศิลปะอยางหนึ่งที่ไมจําเปนตองถายทอดผานกระดาษ หรือผืน
ผาใบ   เราสามารถทําใหความงดงามเหลานั้นมาปรากฏอยูบนรางกาย  ซึ่งความงดงามนั้นก็ถือเปน
แฟชั่นอยางหนึ่งทางสังคม  และมีลักษณะเปนสิทธิการแสดงออกซึ่งความพึงพอใจสวนบุคคล
เทานั้น

4.  การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่สวนตัวไปสูพื้นที่สาธารณะ  หลังจากการสักรอยศิลปะบนเรือนราง
ของผูบริโภค

จากขอมูลการศึกษาประชากรกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับแรงจูงใจ วัตถุประสงคในการสักรอย-
ศิลปะบนเรือนรางของผูบริโภค         ทัศนคติและบรรยากาศในการสื่อสารระหวางผูประกอบธุรกิจ
กับผูบริโภค ในสถานการณที่เปนจริงทุกขั้นตอน   ทําใหวิเคราะหไดอยางชัดเจนวา “ รอยสักของ
ผูบริโภคคือจุดเปลี่ยนจากพื้นที่สวนตัวไปเปนพื้นที่สาธารณะ ”         และ     “ การเปลี่ยนแปลงจาก
พื้นที่สวนตัวไปเปนพื้นที่สาธารณะ    ไดถูกกําหนดโดยผูบริโภคเปนสําคัญ”    อันเนื่องมาจาก
ทัศนคติของผูบริโภคทั้ง   30   คน    ที่ไดกลาวสนับสนุนเปนเสียงเดียวกันวา   “ รอยสักบนเรือน
รางในพื้นที่ผิวหนังตามปกติ  ที่มิใชเปนพื้นที่สงวนสวนตัวอันควรแกการปกปด    คือสัญลักษณที่
งดงามในเชิงศิลปะ   และสามารถเปดเผยสูสาธารณะชนได ”
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จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา ผูประกอบธุรกิจและชางสักกับผูบริโภคไดเขาสูวัฒนธรรม
การสัก และเคลื่อนยายจากพื้นที่สวนตัวไปสูสาธารณะ  โดยไมรูสึกวาเปนขอเสียหาย และเปนไป
ดวยความราบรื่นยิ่ง สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมในสังคมปจจุบัน  สัดสวนตาง ๆ ที่เคยเปนเรื่อง
สวนตัว  ควรปกปด  อําพรางไวตามประสบการณตรงที่ไดรับการสั่งสอนกันมา  เชน  รักแร  ตนขา  
และหนาทอง  ในปจจุบันไดถูกนํามาสรางความหมายใหม  วัฒนธรรมสมัยนิยมทําใหการเปดเผย
กลายเปนการแสดงออกซึ่งความสมัยใหม  ความมั่นใจ  เปนที่ยอมรับของสังคม1    แสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมการสัก  หากมีการสักรอยศิลปะบนเรือนราง ณ บริเวณพื้นที่ใดของรางกาย  เจาของรอย
สักนั้นก็สามารถเปดเผยสูสายตาของสาธารณะชนได โดยไมจําเปนตองคํานึงถึงวัฒนธรรมการรัก
นวลสงวนตัวที่เคยเปนมาในอดีต

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาวิวัฒนาการของการสักรอยศิลปะบนเรือนราง พบวาการสักรอย
ศิลปะบนเรือนรางในปจจุบันเปนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง  เปนการผสมผสาน
ระหวางความเชื่อ  รูปแบบการสักในอดีต  กับ  วัฒนธรรมแฟชั่นสมัยใหม   ซึ่งการผสมผสาน
ดังกลาวไดมีการดัดแปลงรูปแบบของวัฒนธรรม    ในอดีตนั้นรอยสักถือเปนพิธีกรรมที่แสดงถึง
ความเชื่อ    ความขลัง   ความศักดิ์สิทธิ์   อยูยงคงกระพันชาตรี  และสรางอํานาจใหแกตน  สําหรับ
ในปจจุบันไดมีการถอดรื้อนัยเชิงอํานาจ  กาวไปสูวัฒนธรรม Pop Culture 

ดังแนวคิดของ  F. Saussure  (1974)2 ไดกลาวถึงคุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่ง
ของสัญญะที่สามารถถูกดัดแปลงและปรับเปลี่ยนไปตามบริบทที่แตกตางกันดวย กระบวนการรื้อ
ถอน (deconstruct) ความหมายเดิมของสัญญะ  แลวสรางความหมายใหมใหแกสัญญะดังกลาว 
(reconstruct)  กลาวคือ  การสักมีความหมายเดิมและมักถูกมองในดานลบวาเปน   การกระทําของ
นักโทษ   คนคุก   นักเลงหัวไม    ผูหญิงไมดี เปนตน   ไดถูกรื้อความหมายนี้ทิ้ง  และใสความหมาย
ใหมวา  การสักคือการแสดงออกของคนรุนใหมที่มีความกลาแสดงออก   รักความเสี่ยง   และความ
ทาทาย  เขาไปแทนที่  เพื่อทําใหรอยสักถูกลบลางจากความหมายดานลบ  ความเปนสมัยใหมถูกทํา
ใหตรงขามกับสังคมตามจารีตประเพณีเดิม ๆ และถูกสรางอัตลักษณของตัวมันขึ้นมาโดย

                                                          
1 วุฒิชัย  กฤษณะประกรกิจ และคณะ. สังคมไทย สายพันธุปอป CULTURE. หนา 141.
2 กรองแกว  วัฒนะมงคลรักษ. (2545). การสื่อสารกับอัตลักษณถนนขาวสาร. หนา 17.
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สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งผูประกอบธุรกิจการสักไดมีบทบาทที่สําคัญ ในการลบลาง
ความหมายเดิมนั้นทิ้ง และจากการนิยามความหมายของสินคา ที่จะประสบความสําเร็จทาง
การตลาด3 จะตองเปนสินคาที่เชื่อมโยงมิติแหงจินตนาการ  ความคิดฝน  และความทะยานอยากของ
ผูบริโภค  เขากับภาพลักษณของสินคา  เนื่องจากจะสามารถทําใหผูบริโภคเชื่อวาสินคานั้นจะทําให
ตนเองมีเอกลักษณ ซึ่งรอยสักถือวาเปนสินคาที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนทุกประการ  ดังนั้นการ
ประกอบธุรกิจการสักรอยศิลปะบนเรือนรางในปจจุบัน ก็ไดอาศัยกระบวนการเดียวกันนี้ในการ
สรางธุรกิจ

ดังเชนงานวิจัยของทัศนีย  มีวรรณ (2542) เรื่อง “การสรางและการบริโภคสัญญะใน
ปรากฏการณชีวจิตและการทําหนาที่ของสื่อมวลชน” ที่วิเคราะหสัญญะตาง ๆ  ในเรื่องชีวจิตใน
ฐานะที่เปนปรากฏการณเชิงสัญลักษณทางวัฒนธรรมของชนชั้นกลาง   โดยการบริโภคชีวจิตนั้น
เปนวิธีการผสมผสานรูปแบบวัฒนธรรมแบบใหมดานสุขภาพของชนชั้นกลาง ที่เกิดจากการนําเอา
วัฒนธรรมจากแหลงกําเนิดที่หลากหลายไมจํากัด  เชน  ขาวกลองจากอดีตวัฒนธรรมไทย   รํา
กระบองจากวัฒนธรรมจีน   แมคโครไบโอติกจากญี่ปุน   การทําสมาธิจากพุทธศาสนา  ฯลฯ  การ
นําทั้งรูปแบบและสัญญะของวัฒนธรรมแบบอื่น ๆ  ที่มีอยูมาใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
วัฒนธรรมใหมนั้น  จําเปนตองมีการดัดแปลงรูปแบบของวัฒนธรรมไปบาง  และการดัดแปลงที่
สําคัญคือ  กระบวนการรื้อถอน  (deconstruct)  ความหมายเดิมของสัญญะ   แลวสรางความหมาย
ใหมใหแกสัญญะดังกลาว  (reconstruct)  เชน  ขาวกลองที่มีความหมายเดิมวาเปน  “ขาวของคนจน/
ขาวของคนคุก”  ไดถูกรื้อความหมายนี้ทิ้งและใสความหมายใหมวา  ขาวกลองเปน “ขาวของคนที่
รักสุขภาพ   ขาวที่ถูกหลักอนามัย   ขาวที่อุดมดวยวิตามิน”   หรือกระทั่งในอดีตผูคนรังเกียจการ
แตงกายดวย “ชุดมอฮอม”  ซึ่งอางวาเปน “ชุดของชาวนาซึ่งเปนคนชั้นต่ํา”  ไมเหมาะสมที่จะ
นํามาใชในสังคมชั้นสูง  แตในปจจุบันชุดมอฮอมไดกลายเปนสินคาพื้นเมือง (O – Top) ที่มียอด
จําหนายและสงออกไปยังตางประเทศเปนอันดับตน ๆ สรางรายไดใหกับประเทศไทยเปนจํานวน
มาก เปนตน      เมื่อกระบวนการรื้อถอนความหมายเดิมของสัญญะทําใหรอยสักในปจจุบันมี
ความหมายในดานบวกมากขึ้น  จึงไมยากเลยที่ผูประกอบธุรกิจไดฉกฉวยเอาโอกาสนี้ในการสราง
เปนอีกธุรกิจหนึ่งในยุคสังคมบริโภคนิยม

                                                          
3 สมรักษ  ชัยสิงหกานานนท. (2544). รสนิยม : ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม. หนา194.
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โบดริยารดเคยใหคํานิยามถึง    “สินคา”   ไวในการวิเคราะหเรื่องการ   “บริโภค”      ใน
สังคมศตวรรษที่ 20  ซึ่งมีลักษณะดังนี้4

-     สินคาคือวัตถุที่มองเห็นไดชัดเจนที่สุดของวัฒนธรรม   (เปนวัตถุธรรม)          ในแต
ละวัฒนธรรม  จะมีรูปแบบเฉพาะ ๆ ในการสรางรูปแบบสินคา  (จะผลิตสินคาอะไร  จะผลิต
สินคาออกมาในรูปแบบไหน  สําหรับใคร  เปนเรื่องของวัฒนธรรมของแตละสังคม)

-      สินคาคือสื่อที่ผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมของมนุษย            เพราะสินคาจะมี
ความสัมพันธกับผูใช  เนื่องจากคนในแตละวัฒนธรรมที่มีคุณลักษณะทางเพศ  อายุ  ชนชั้น  อาชีพ 
ฯลฯ  จะนําเอาคุณลักษณะสวนตัวของตนเองเขาไปสัมพันธกับสินคานั้น  เชนผูบริโภครอยสักเพศ
ชายจะนิยมชมชอบลวดลายสักที่ดูแข็งแรง  นาเกรงขราม    ตางจากผูบริโภคเพศหญิงที่เนนไปใน
ดานความออนหวาน  นุมนวล

จากผลการศึกษาแรงจูงใจ    วัตถุประสงคในการสัก    และการตีความหมายลวดลายสัก
ของผูบริโภคจะเห็นไดวา รอยสักทุกรอยยอมมีความหมายตอ  ผูเปนเจาของรอยสักทั้งสิ้น  แม
ความหมายของรอยสักจะเปนเพียงความหมายแหงความงามเทานั้น  แตคุณคาของรอยสักมันมี
ความหมายที่ลึกลงไปกวานั้น จนยากที่บางครั้งผูที่มิไดเปนเจาของรอยสักจะเขาใจถึงความหมายที่
เปนหัวใจของมัน    และยังสามารถสรุปไดถึงคุณคาของรอยสักที่มีตอผูบริโภคไดดังตอไปนี้5

1.  คุณคาของความงาม  อันเกิดจากลวดลาย  และฝมือของผูสัก

2.  คุณคาแหงจิตใจ   ซึ่งแฝงอยูในความหมายของรอยสักนั้น ๆ   ไมมีขอสรุปตายตัวลง
ไปไดวา  ระหวางคุณคาของรอยสักเดียวกันนั้น  จะมีความหมายหรือคุณคาที่เทาเทียมกัน

3.  คุณคาแหงความหมาย   ของขอความหรือสัญลักษณที่ปรากฏตอสายตาของผูพบเห็น  
และสัญลักษณหรือความหมายเหลานี้  สวนใหญจะเปนสัญลักษณทางสากลที่รูจักกันโดยทั่วไป  

                                                          
4 กาญจนา  แกวเทพ. (2544). การศึกษาสื่อมวลชนดวยทฤษฎีวพิากษ. หนา 133.
5 ชนิตร   ภูกาญจน.  (2540, เมษายน).  “ดวยจิตและวิญญาณตราบชั่วนิรันดร.”   ศิลปวัฒนธรรม.  18(6).

หนา 56.
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เชน  รูปดอกไม  เปนสัญลักษณของความออนหวาน    รูปนกอินทรีเปนสัญลักษณของความยิ่งใหญ  
และหัวกะโหลกเปนสัญลักษณของความตาย  เปนตน

จากคุณคาของรอยสักที่มีตอผูบริโภคนี้         สามารถชี้ใหเห็นถึงวัฒนธรรมแหงรสนิยม   
ซึ่งเปนเรื่องของความสนใจของแตละบุคคล และมีความเหลื่อมล้ํากันอยูมากในธรรมชาติของผูคน
แตละกลุม    โดยรสนิยมเปนการเลือกปฏิบัติของบุคคลในการที่จะกระทําอยางที่ตนเห็นวา ดี/งาม/
ชอบ   ในการที่จะเลือกซื้อสิ่งของ  และครอบครองวัตถุที่ตางกัน    และถึงแมวาบุคคลจะได
แสดงออกในลักษณะที่เหมือนกันก็มิไดหมายความวาผูนั้นตองการจะสื่อในสิ่งเดียวกัน 

ในกระบวนการสรางความหมายของแตละคนจะอาศัยการตีความ    การเลือกเปดรับสื่อ 
รูปรางลักษณะภายนอกของตน  จังหวะ  โอกาส  และสถานการณ ณ ชวงเวลานั้น ๆ มา
ประกอบการสังเคราะหเปนตัวตนของแตละคนขึ้นมาเปนรูปธรรม  ไมวาจะเปนตัวตน  เพศสภาพ  
สัญชาติ  กระทั่งสถานะทางสังคมตาง ๆ และความหมายที่เกิดขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เชนเดียวกับรอยสัก   ถึงแมวาการแสดงออกในลักษณะที่เหมือนกัน  ก็มิไดหมายความวาผูที่
แสดงออกนั้นตองการจะสื่อในสิ่งเดียวกัน  บางคนเลือกสักลวดลายแบบหนึ่งดวยเพราะมันเปนสิ่งที่
เปนแฟชั่น และทันสมัย  อาจเพื่อเปนการตอสูแขงขันที่จะทันสมัยที่สุดในกลุมตนเทานั้น  บางคน
เลือกที่จะใหความหมายในการเปนตัวของตัวเอง   บางคนกระทําเพราะลวดลายรอยสักเหลานั้นถือ
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนั้นผูวิจัยจึงไมสามารถกลาวไดวาความหมายตาง ๆ ของลวดลายรอย
สักเปนความหมายเดียวของการสื่อดวยการแสดงออก  แตเปนหนึ่งในความหมายที่มีการสื่อถึงและ
สรางความรับรูใหกับกระแสสังคม

เมื่อผูวิจัยใชแนวคิดเรื่องการบริโภคเชิงสัญญะ         (The  Consumption   of  the  Sign)  
ของ  J. Baudrillard  มาวิเคราะหลักษณะการบริโภคในสังคมสมัยใหม       ผูวิจัยก็ไดพบวาแรงจูงใจ
และวัตถุประสงคในการบริโภครอยสักเปนไปตามแบบในสังคมสมัยใหมอยางแทจริง  คือไมใช
การบริโภคเพื่อตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐาน  หรือการใชประโยชนจากตัวสินคาอีกตอไป   
หากแตกลายเปนการบริโภคเชิงความหมาย หรือการบริโภคเชิงสัญญะที่สนองตอบความหมาย
บางอยางที่ถูกสรางขึ้น  (construct)  และความตองการความแตกตาง (difference)  จากผูอื่น เปนการ
บริโภคสินคาในฐานะที่เปนสินคาอัตลักษณ (identity commodity)  ประกอบกับ การปลดปลอยการ
กําหนดอัตลักษณใหมีลักษณะลื่นไหลมากขึ้น เปนการสรางอัตลักษณทางเลือกใหนอกเหนือไปจาก
กรอบคิดเดิม ๆ เปนความพึงพอใจที่ไดบริโภค และแสดงออกถึงบุคลิกลักษณเฉพาะตนไดดวยการ
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สัก ดังขอความที่ปรากฏในบทความของวุฒิชัย  กฤษณะประการกิจและคณะ6  ที่ใหภาพของ
วัฒนธรรมสมัยนิยมในสังคมโลกยุคหลังสมัยใหมวา การสัก และการเจาะ เปนการแสดงออกในแง
ของพฤติกรรมของการบริโภค  ที่เชื่อมโยงความเปนตัวตนของปจเจกกับอัตลักษณของกลุมเขา
ดวยกัน  รวมทั้งลักษณะการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมิติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ความเปนตัวตน  
โดยหมายรวมไปถึง ทาเตนรํา  การดูหนัง  เดินชอปปง  การสะสมของที่ระลึกจากหนัง  การไปนั่งที่
ลานเบียรการเดน  การกินฟาสตฟูด และการดื่มไวน  เปนตน

และดวยลักษณะสําคัญของสังคมหลังสมัยใหมคือ เปนสังคมที่เรียกวา “สังคมสุขนิยม” 
คือทุกคนสามารถจะเลือกที่จะทําอะไรตามความพึงพอใจของตนเอง  ตองการทําอะไรก็ตามที่ทําให
ตนเองมีความสุขโดยไมสนใจใคร  วัฒนธรรมในยุคหลังสมัยใหมจึงเปนเรื่องที่ฉาบฉวยผิวเผิน  
เปนสิ่งดําเนินไปตามอารมณมากกวาเหตุผล  และเปนสิ่งที่ไมสมเหตุสมผลจึงแปรเปลี่ยนไดงายและ
มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ซึ่งทุกสิ่งทุกอยางมุงไปสูการแสวงหาความสุข  กระนั้นก็ตาม  มิได
หมายความวา  ผูคนในสมัยปจจุบันจะไมยึดถือกฎเกณฑใด ๆ หรือระบบการแบงลําดับชั้นแบบเดิม
จะเสื่อมสลายไป  แตละกลุมสังคมกลับสรางและกําหนดกฎเกณฑเฉพาะของกลุมตนขึ้น  และใช
มันเปนตัวบงชี้ความแตกตางระหวางกลุมของตนกับกลุมอื่น ๆ ภายใตกระแสการเปลี่ยนผันของ
ความนิยมและระบบตลาดทําใหความหมายของทุกสิ่งไมยั่งยืนอีกตอไป  เหตุเพราะ “รสนิยม” คือ
การแสดงออกในทางปฏิบัติ  โดยผานทางพฤติกรรมในการเลือกและครอบครองสิ่งของตาง ๆ 

แตจากการศึกษาบรรยากาศการสื่อสารระหวางการสักของผูบริโภครอยสัก กับ
ชางสัก      ผูวิจัยไดสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งของวัฒนธรรม ในเรื่องของการรักนวล
สงวนตัวในอดีต  ที่ฝายหญิงจะตองปกปดรางกายใหมิดชิด  ไมพูดคุยกับคนแปลกหนาอื่น
โดยเฉพาะเพศตรงขามอยางสนิทสนมเกินไป  แตในบรรยากาศที่เกิดขึ้นระหวางการสักรอยศิลปะ
ลงบนเรือนรางนั้น  ชางสักซึ่งเปนเพศชาย ไดมีการถูกเนื้อตองตัวผูบริโภครอยสักซึ่งเปนเพศหญิง
ในตําแหนงที่ทําการสักไดอยางอิสระ  และผูบริโภครอยสักเพศหญิงเหลานั้นก็มิไดแสดงอาการเขิน
อาย  หรือคิดวาตําแหนงที่ตนสักนั้นเปนพื้นที่สงวนอันควรปกปดเฉกเชนวัฒนธรรมที่มีมาในอดีต   
หากเหตุการณนี้เกิดขึ้นในอดีตคงจะสามารถเรียกไดวาเปนการกระทําที่คอนขางลอแหลม  สอไป
ในทางชูสาว     แตดวยความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  ที่รางกายถูกสรางและหลอหลอมมาดวย
เงื่อนไขทางสังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม  ในแตละชวงเวลาของประวัติศาสตรมนุษย  การ

                                                          
6 วุฒิชัย  กฤษณะประการกิจ และคณะ. สังคมไทย สายพันธุปอป CULTURE. หนา 135 – 141.
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กระทําดังกลาวที่เกิดขึ้นในปจจุบันจึงกลายเปนการมองขามวัฒนธรรมที่มีมาในอดีต  มาสูการมอง
ผานสายตาของศิลปะ  ที่ชางสักมองตําแหนงพื้นที่บนรางกายของผูบริโภค เปนเสมือนผืนผาใบที่ใช
ถายทอดเรื่องราวทางศิลปะเทานั้น  รวมถึงผูบริโภคเองก็มีความเต็มใจที่จะเปดเผยตําแหนงพื้นที่บน
รางกายเพื่อการสักรอยศิลปะลงไปบนเรือนราง เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองเชนกัน  

ดังคํากลาวของ    สมรักษ      ชัยสิงหกานานนท7          ในการศึกษาเรื่องการแตงกายที่
สะทอนถึงภาพลักษณทางสังคม วารางกายของมนุษยเปนพื้นที่ที่ธรรมชาติและสังคมมาปะทะกัน  
แมวารางกายจะเปนรางตามธรรมชาติ  แตอีกนัยหนึ่งก็เปนรหัสทางสังคมดวย  มนุษยจะถายทอด
ความหมายของระบบการแบงประเภททางสังคม และวัฒนธรรมที่ซับซอนของตนลงสูสิ่งของที่
นํามาตกแตงรางกาย  ผิวหนังจึงถือเปนเวทีตอสูระหวางตัวตน (self) กับสังคม  การแตงกาย, เครื่อง
แตงตัวจึงเปนสื่อของการบงชี้ (identity) ถึงตัวตนเมื่อเราจะเขาสังคม  เชน  เดิมในสมัยตน
รัตนโกสินทร หญิงเปลือยอกได ไมถูกตัดสินวาโป  ครั้นใน สมัยรัชกาลที่ 5  การเปดเผยรางกาย
กลับเปนสิ่งที่นารังเกียจ  อับอาย  มีการแบงเวลาและพื้นที่อยางชัดเจน  และกําหนดการแตงกายตาม
พื้นที่และเวลานั้นดวย  อาทิ  ชุดกีฬา  ชุดนอน  ชุดวายน้ํา  ชุดราตรีสโมสร  ชุดกลางวัน  ชุดอยูบาน  
ชุดออกนอกบาน ชุดทํางาน เปนตน   สอดคลองกับการวิเคราะหอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายที่ถูก
นํามาใชเปน Sex Appeal8  เมื่อใชเกณฑ (Categories) เรื่องความเปนสวนตัว / สวนรวม (private / 
public sphere)  ที่ปรากฏอยูตามสวนตาง ๆ ของรางกาย  ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามรหัสทางวัฒนธรรม
ของแตละสังคม  แตละกาลเวลา  เชน  ใบหนาเปนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย  แตเปนพื้นที่
สวนตัวในสังคมมุสลิม  หรือขาออนของผูหญิงไทยเคยเปนพื้นที่สวนตัวในอดีต  แตปจจุบันขาออน
ไดกลายเปนพื้นที่สาธารณะไปแลว  เชน  การนิยมสวมใสกางเกงขาสั้นของหญิงไทยที่สามารถ
สังเกตไดในที่สาธารณะทั่วไป  สัดสวนตาง ๆ ที่เคยเปนเรื่องสวนตัวของผูหญิงควรปกปด  อําพราง
ไวตามประสบการณตรงที่ผูหญิงไทยไดรับการสั่งสอนกันมา  เชน  รักแร  ตนขา  หนาทอง  แตใน
ปจจุบันก็ถูกนํามาสรางความหมายใหม  Pop  Culture    ทําใหผูหญิงตองเปดเผย   ถึงจะถือวาเปน
การแสดงออกซึ่งความเปนผูหญิงสมัยใหม  เปนผูหญิงที่มีความมั่นใจเปนที่ยอมรับของสังคม  การ
บริโภครอยสักถือเปนปรากฏการณหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนยายบรรทัดฐานของสตรีใน
การปกปดรางกายไปสูการเปดเผยรางกายมากขึ้น   

                                                          
7  สมรักษ   ชัยสิงหกานานนท. รสนิยม : ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม. หนา 166 – 167.
8 สมรักษ  ชัยสิงหกานานนท. (2538). แลดูผูคนในหางสรรพสินคา. หนา 93.
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ดังคํากลาวของ  แมเรียนน  เธสซานเดอร  (Marianne  Tesamder)9  ที่เรียกกระแส       ป
อปของการบูชาความงาม  เกลียดกลัวความแกและความอวนของผูหญิง เปน “ลัทธิพิธีของรางกาย”  
( the cult of the body)  ในระบบทุนนินยมบริโภคในยุคโลกาภิวัฒนวาไดเกิดวิธีคิดใหมเกี่ยวกับ
ความงามและเรือนรางที่สั่นสะเทือนและถอนรากถอนโคนวิธีคิดเดิมอยางสิ้นเชิง  นั่นคือ  ผูหญิง
และผูชายยุคใหมลมเลิกความคิดเดิมวา  รางกายจะสวยจะหลอหรือไมขึ้นอยูกับตนทุนเดิมที่พอแม
ใหมา  หรือขึ้นอยูกับบุญวาสนาที่ทํามาแตชาติปางกอน  กลายมาเปนรางกายเปนทุนเดิมที่เราไดมา
ตามธรรมชาติก็จริง  แตเทคโนโลยีสามารถชวยใหมนุษยกาวพนขีดจํากัดดังกลาวได  ดวยการแปลง
โฉม  เสริมดั้ง  ลดกราม  เปลี่ยนสีผม  ลดน้ําหนัก  ดูดไขมัน หรือแมกระทั่งการสักรอยศิลปะลงบน
เรือนราง   เพื่อใหตนเองไดเปนเจาของ “เรือนราง”  ที่พึงปรารถนารวมทั้งมีโอกาสใชเรือนรางนั้น
เปนตนทุนทางกายภาพภายในสังคมยุคดิจิตอลที่ใหความสําคัญอยางมากกับสิ่งที่เรียกวา  “รูสึก
มั่นใจ  ถาตัวเองดูดี”  (feel  good, look  great)   

ซึ่งสามารถกลาวเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกับพื้นที่ในการลงรอยสักบริเวณตาง ๆบน
เรือนราง  ถึงแมวาการสักจะใชพื้นที่บนรางกายซึ่งถือเปนพื้นที่สวนตัว  แตการอวดรอยสักให
ปรากฏสูสายตาคนทั่วไปก็แสดงใหเห็นวารางกายไดกลายเปนพื้นที่สาธารณะไปโดยปริยาย  ดวย
ลักษณะของวัฒนธรรมหลังสมัยใหมที่นิยมทําใหรางกายเปนศิลปะ  เปนพื้นที่ของการแสดงอัต
ลักษณ หรือสามารถมีอํานาจในการควบคุมการจับจองของสายตาผูอื่น  ทําใหเกิดแนวคิดใหมวาการ
ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่สวนตัวใหกลายเปนพื้นที่สาธารณะในกรณีของรอยสัก  เกิดจากการหาทาง
ออกใหกับสภาพจิตใจที่ตองการแสดงความเปนตัวตนโดยผานสัญญะ  หรือการแสดงออกเชิง
สัญลักษณ  ดวยสินคาที่ตนอุปโภค , บริโภค  ที่ทําใหรางกายถูกใชเปนเวทีในการแสดงออกเชิง
สัญลักษณนั่นเอง    

การสักรอยศิลปะบนเรือนรางเปนปรากฏการณการตอสูอยางหนึ่งทางสังคม    ที่เกิดขึ้น
เฉกเชนเดียวกับปรากฏการณการตอสูในเรื่องของการแตงกายที่ตองการความเสรี  และมีความ
แปลกแยกมาในทุกยุคทุกสมัย  จะเห็นไดจากสิ่งของที่คนในสังคมผลิตขึ้นไดถูกบรรจุความหมาย
ของการแบงแยกประเภทไวกอนแลว  แตเมื่อมันถูกนํามาใชโดยผูบริโภค  มันอาจไมไดถูกใชตาม
ประเภทที่ถูกแบงมาในตอนตน  เพราะผูบริโภคแตละคนก็มีระบบการจัดการแบงประเภทของตน   
บางคนอาจยอมรับการแบงประเภทที่สังคมกําหนดไว  บางคนก็ไมยอมรับและเลือกที่จะแสดงการ

                                                          
9 พัฒนา  กิติอาษา. (2546). คนพันธุปอป : ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม. หนา 122.
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คัดคานดวยการละเลย  หรือพลิกกลับประเภทที่ถูกแบงไว  ซึ่งถาการตอสูทางสัญลักษณมีพลังพอ  
สังคมก็อาจจะยอมรับการแบงประเภทใหมได  ในทางกลับกันสังคมก็ละเลย  ปฏิเสธ  และเลือก
ปฏิบัติตอคนที่ไมทําตามการแบงประเภทไดเชนกัน   ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนไปตามมิติของ
พื้นที่และเวลา  ดังนั้น  เมื่อเราศึกษาการแสดงออกทางการแตงกายภายใตบริบทที่แวดลอมอยู  เราก็
จะเห็นภาพของการตอสูไดชัดเจนมากขึ้น   

ดังจะเห็นไดจากการแตงกายแบบ “จิ้งเหลน”10  เปนการตอสูโดยใชการละเมิดและพลิก
กลับทางสัญลักษณในการแตงกาย  มีการนําเอาวัสดุหรือสัญลักษณของหญิงเขามาประกอบใน
เสื้อผาของตน  ไมวาจะเปนทางดานสีสัน  ลวดลาย  และรูปทรง  เพื่อแสดงออกถึงการตอตานกรอบ
หรือแบบแผนที่สังคมกําหนด  ในขณะที่ผูหญิงก็แสดงออกดวยการใสเสื้อยืดรัดรูป   สีจัด       
นุงชอรตสแล็ค  พากันออกไปเที่ยว  (รสนิยม : ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม หนา 178) จะเห็น
ไดวาคนกลุมนี้(สมัย พ.ศ.2494)ไดแสดงออกถึงความเสรีของตนที่แตกตางไปจากกรอบกําหนดของ
สังคม  ภาพของคนรุนใหมจะเนนความเปนอิสระ  คืออิสระจากขอกําหนดที่คับแคบ  สวมใสเสื้อผา
ตามอารมณ ใสอะไรก็ไดที่รูสึกวาสบาย  แตงตามความพอใจของตนเอง  ชอบชีวิตตามถนน  การ
แสดงออกึงความเสรีในการแตงกายมีมานานแลวมิใชเพิ่งเกิดขึ้น  เพียงแตในยุคสมัยกอนมีขอจํากัด
บางประการทําใหไมเอิกเกริก เชนในปจจุบันการแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกซึ่งแปลกแยก
ออกจากบรรทัดฐานเดิม ๆ ของสังคม เชน  การสรางความแปลกใหมดวยการสักราวกับวาตนไดมี
อํานาจและความรับผิดชอบตอรางกายของตนเองอยางเต็มที่   ดังนั้นการสักรอยศิลปะบนเรือนราง
จึงเปรียบเสมือนการไหลเทและการผสมกลมกลืนระหวางวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม  
เพื่อแสดงอัตลักษณสวนบุคคลของผูสักดังไดกลาวมา

                                                          
10 สมรักษ   ชัยสิงหกานานนท. รสนิยม : ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม. หนา 177.   “จิ้งเหลน” 

หมายถึงบุรุษเพศที่มีกรรมวิธีการแตงกายออกจะพิลึกพิลั่นผิดแผกไปจากสุภาพชน  นับแตทรงผมลงมาจนถึงเสื้อ 

กางเกง ตลอดจนถุงเทา รองเทาทีเดียว  ที่มาของคําวาจิ้งเหลนนี ้เขาใจวาเริ่มจากทรงกางเกงขายาวของผูชาย  อัน
เปนแฟชั่นพึงนิยมอยูเมื่อป พ.ศ.2492   กางเกงทรงดังกลาวเมื่อสวมแลวจะรัดรูปไมผิดกับกางเกงขี่มา  แตแนบเนื้อ
มากกวา  แหละเมื่อนุงกางเกงทรง “วิปริตแลว” ก็จําเปนตองสวมเสื้อให“วิตถาร”ไปดวย  จึงเกิดมีเสื้อเชิ้ตทั้งแขน
สั้นและแขนยาว ที่มีแบบ  ส ี และลวดลายแปลก ๆ เปนของคูกัน  ผูแตงกายแบบประหลาดดังกลาวมักจะถูกเรียกวา
แตงตัวเปน “จิ้งเหลน” อันมีความหมายหางไกลออกไปจากสุภาพชนเต็มที (อัมพร  หาญนภา, 2506 : 23 – 24)
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ขอจํากัดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดในการเก็บขอมูลทั้งในสวนของผูประกอบธุรกิจและชาง
สัก และผูบริโภคดังตอไปนี้

 ขอจํากัดของผูประกอบธุรกิจและชางสัก จะเปนในสวนของการขอเขาไปเก็บขอมูล  
ในครั้งแรกของการเขาไปแสดงตัววาจะขอเขาไปเก็บขอมูล และสังเกตการณภายในรานนั้น ผู
ประกอบธุรกิจและชางสักมักจะลังเล  และยังไมตอบตกลงในทันที  อันเนื่องมาจาก

1.  สถานที่สัก เพราะรานสักสวนใหญจะมีสถานที่ไมกวางมากนัก โดยเฉพาะบริเวณ
ตลาดกลางคืนใตสะพานพระพุทธยอดฟาฯ   และบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร   

2.   การสักรอยศิลปะบนเรือนรางถือเปนศิลปะอยางหนึ่ง  ผูประกอบธุรกิจและชางสัก
จึงไมอยากเปดเผย  อุปกรณการสัก   ขั้นตอนการสัก  ตลอดจนลวดลายสักที่มีอยูภายในรานสู
สาธารณะมากนัก เพราะผูประกอบธุรกิจและชางสักแตละคนก็มีเทคนิคในการสักไมเหมือนกัน  
รวมถึงอุปกรณที่ใช ถาหากมีการเผยแพรออกไปจะทําใหเกิดการเลียนแบบระหวางรานสักดวยกัน
จนไมสามารถนํามาเปนจุดเดนของรานไดอีกตอไป เชน รานที่มีเตาอบฆาเชื้อโรค ถือเปนจุดเดน
ดานความสะอาด เปนตน     ในสวนของลวดลายรอยสัก ผูประกอบธุรกิจจและชางสักสวนใหญ
มักจะไมอนุญาตใหนําภาพลวดลายภายในรานออกมาเผยแพร  ใหถายภาพไดเฉพาะบางมุมเทานั้น    

  
3.  ผูประกอบธุรกิจและชางสักบางคนกลัววาการศึกษา  โดยเฉพาะขั้นตอนการเก็บ

ขอมูลดวยการสัมภาษณ และสังเกตการณ ระหวางทําการสักนั้น  จะทําใหตัวผูประกอบธุรกิจและ
ชางสักเองไมมีสมาธิในการทํางาน  และเกรงวาจะทําใหผูบริโภคเกิดความรําคาญ หรือไมพอใจขึ้น
ได  เนื่องจากผูบริโภคบางคนสักในตําแหนงที่ถือวาเปนพื้นที่อันควรปกปด  และตองการความเปน
สวนตัว
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ขอจํากัดของผูบริโภค    มีดังตอไปนี้

1.   ขอจํากัดดานเวลา   ในแตละวันของรานสักจะมีผูบริโภคเขามารับบริการไมแนนอน
บางวันมีมากถึง 4 คน  หรือบางวันอาจจะมีแค 1 คนเทานั้นทําใหผูวิจัยใชเวลาคอนขางมากในการ
รอผูบริโภคแตละคนเขามารับการสัก   และผูวิจัยไมสามารถคาดเดาไดวาจะเจอผูบริโภคในลักษณะ
ใด

2.  ผูบริโภคบางคนตองการความเปนสวนตัว  และไมสะดวกหรือปฏิเสธการให
สัมภาษณทําใหผูวิจัยจําเปนตองรอผูบริโภครายใหมที่พรอมจะใหสัมภาษณ  และยินดีใหความ
รวมมือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

1.   ควรจะมีการขยายพื้นที่การศึกษาใหมากขึ้น  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษา
เฉพาะกลุมผูประกอบธุรกิจและชางสัก ที่มีที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครเทานั้น ไมไดศึกษารานสักที่
ตั้งอยูบริเวณสถานที่ทองเที่ยวเชนพัทยา จังหวัดชลบุรี   หรือบริเวณเกาะพงัน จ.สุราษฎรธานี  ที่ถือ
วาไดรับความนิยมจากผูบริโภคทั้งคนไทย และชาวตางชาติ  ซึ่งอาจจะมีความโดดเดนที่แตกตาง
ออกไป

2.  ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะรานสักที่ถือเปนรานสักสมัยใหม  มิไดศึกษา
รานสักที่เปนสํานักสงฆ  หรือตําหนักตาง ๆ  เนื่องจากหากมีการศึกษาเปรียบเทียบจะทําใหเห็น
ประโยชนที่แสดงถึงความแตกตางหลากหลายของวัฒนธรรมการสักมากขึ้น

3. ควรจะมีการศึกษาวิจัยในสวนที่เกี่ยวของกับ “ผูหญิงกับการสัก” ใหมากขึ้น  
เนื่องจากในอดีตหากจะกลาวถึงการสักรอยศิลปะลงบนเรือนรางนั้นถือเปนเรื่องของเพศชายแทบ
ทั้งสิ้น  แตในปจจุบันผูหญิงไดเขามามีบทบาทในวงการการสักมากขึ้นทั้งในสวนของผูประกอบ
ธุรกิจและชางสักเอง  ตลอดจนเปนผูที่เขามารับการสักที่มีสัดสวนเติบโตขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
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4.     เนื่องจากขณะนี้การสักรอยศิลปะบนเรือนราง           ถือเปนการกระทําที่เหลื่อมล้ํา
ทางทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย  จึงควรมีการศึกษาในสวนของอาชีพการงาน  วามีการยอมรับ
ไดหรือไมได ในลักษณะอาชีพประเภทใด  และเพราะเหตุใด 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

1.  การสักรอยศิลปะบนเรือนรางเปนการกระทําโดยตรงลงบนผิวหนัง ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสี่ยงหลากหลายประการตอรางกายได  ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ควรที่จะเขามากําหนดวิธีการปฏิบัติ  ตลอดจนจัดทําทะเบียนรานสักใหเปนระบบ  เพื่องายตอการ
ควบคุมดูแล  และปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2. ขณะนี้รานสักในประเทศไทยสวนใหญใหความสําคัญกับอายุและวัยของผูบริโภค  
โดยมีการกําหนดอายุของผูบริโภครอยสักไมใหต่ํากวาอายุ 18 ป  เนื่องจากยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่ง
ถือเปนเรื่องสําคัญทางกฎหมาย  ดังนั้นเจาหนาที่ของรัฐควรมีการกําหนดเปนมาตรการอยางจริงจัง
และเขมงวด  โดยออกเปนมาตรการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันตอไป
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Coding  Sheet
แสดงแรงจูงใจของผูบริโภคในการสักรอยศิลปะบนเรือนราง

แรงจูงใจของผูบริโภคในการสักรอยศิลปะบนเรือนราง

จากกําลัง อํานาจภายในตัวตนของ
ผูบริโภค

จากกําลัง อํานาจภายนอกตัวตนของผูบริโภค

เปนความ
ทันสมัย

เกิดจากความฝนและ
จินตนาการ

เชื่อวาเปน
ความ

ศักดิ์สิทธิ์

เกิดจากการ
ลอกเลียนแบบ  
(ทําตามผูอื่น)

เกิดจากความพอใจ
ในศิลปะของ

ลวดลาย

เกิดจาก
ลักษณะของ

รานสัก

เกิดจากความ
นาเชื่อถือของ

ชางสัก

ตองการใช
ลวดลายศิลปะมา

ปกปดรอย
แผลเปน

เปนแรงแหง
ความรัก

ตอบสนองความ
ตองการของผูอื่นที่มี

อิทธิพลตอตนเอง

ถือเปน
เอกลักษณ

ใน
ครอบครัว
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Coding  Sheet
แสดงวัตถุประสงคในการสักของผูบริโภค

วัตถุประสงคในการสักรอยศิลปะบนเรือนราง

เปลี่ยนตัวตนให
ทันสมัย

สรางสัญลักษณที่ดี
ติดตัว

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คุมครอง

อยากมีรอยสักอยู
บนเรือนราง

ใหลวดลายที่ชอบ
ปรากฏบนเรือน

ราง

ไมมีวัตถุประสงคใด 
ๆ    พึงพอใจลักษณะ

ของราน

ปกปดสิ่งที่ตน
ไมชอบ

เปนสิ่งแทนใจ สรางความสัมพันธ
อันเหนียวแนน

สัญลักษณแหง
ความดีงาม
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Coding  Sheet
แสดงการตีความหมายในรอยสักของผูบริโภค

การตีความหมายในรอยสักของผูบริโภค

เปนเพียง
แฟชั่น

เปนเอกลักษณ
สวนตน

เปนเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ

แปลกใหม  และ
สวยงาม

ตีความตามความพึง
พอใจ

เปนเพียง
ความชอบ

ความสวยงามที่
สามารถปกปดรอย

แผลเปน

สัญลักษณแทนใจ ตอบสนองความ
ตองการของคนที่มี

ความหมายกับตนเอง

ความสําคัญของ
ครอบครัว
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Coding  Sheet
แสดงการสื่ออัตลักษณจากรอยสักของผูบริโภค

การสื่ออัตลักษณจากรอยสักของผูบริโภค

แสดงออกถึงความมีกลุมพวก แสดงออกถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตเฉพาะตน แสดงออกถึงความเปนคนทันสมัย แสดงถึงความเปนคนที่ชื่นชองศิลปะ
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Coding  Sheet
แสดงการเคลื่อนยายจากพื้นที่สวนตัวไปสูพื้นที่สาธารณะ

มุมมองของผูประกอบธุรกิจ มุมมองของผูบริโภค

เกี่ยวกับ
ตัวตน

เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม

เกี่ยวกับสมัยนิยม
และ

โลกาภิวัฒน

เกี่ยวกับเพศ อื่น ๆ เกี่ยวกับ
ตัวตน

เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม

เกี่ยวกับสมัยนิยม
และ

โลกาภิวัฒน

เกี่ยวกับเพศ อื่น ๆ 
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ขอมูลสวนตัวของผูบริโภค

ชื่อ …………………………………………… นามสกุล …………………………………………..
1. เพศ

[     ]   ชาย [     ]   หญิง
2. อายุ

[     ]   ต่ํากวา 20 ป [     ]   21 – 25 ป
[     ]   26 – 30 ป [     ]   31 – 35 ป
[     ]   36 – 40 ป [     ]   41 – 45 ป
[     ]   46 – 50 ป [     ]   50 ปขึ้นไป

3. การศึกษา
[     ]   ต่ํากวามัธยมศึกษา [     ]   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
[     ]   ปวส. หรืออนุปริญญา [     ]   ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
[     ]   สูงกวาปริญญาตรี

4. อาชีพ
[     ]   รับราชการ [     ]   พนักงานรัฐวิสาหกิจ
[     ]   พนักงานบริษัท [     ]   ประกอบธุรกิจสวนตัว
[     ]   แมบาน [     ]   รับจาง
[     ]   นักเรียน/นักศึกษา [     ]   อื่น ๆ  (โปรดระบุ) ………………

5. รายได/เดือน
[     ]  10,000 – 20,000 บาท [     ]  20,001 – 30,000 บาท
[     ]  30,001 – 40,000 บาท [     ]  40,000 บาทขึ้นไป

6. ปจจุบันทานพักอาศัยอยูที่______________________________________________________
7. สถานภาพสวนตัว

(     )   โสด (     )   สมรส   จํานวนบุตร…………คน
(     )   หยาราง  จํานวนบุตร………….คน

8. สถานภาพครอบครัว  (บิดา – มารดา)
(     ) อยูดวยกัน                 (      )  แยกกันอยู              (     )  ถึงแกกรรม
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ประวัติผูเขียน

นางสาวชนกภรณ   นรากร  เกิดเมื่อ 25  ตุลาคม  2523

ประวัติการศึกษา
สําเร็จการศึกษา   :   ระดับปริญญาตรี   บัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี  จาก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ประวัติการทํางาน
ธันวาคม  2548 – ปจจุบัน        :        บริษัทสวีเดนมอเตอรสจํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงที่ปรึกษาการขายรถยนตฟอรด และ วอลโว      และเปนนักจัดรายการวิทยุ “รายการสนาม
เด็กเลน”  คลื่น fm 101

กรกฎาคม  2548 – สิงหาคม 2548        : จัดรายการวิทยุ คลื่น fm92.25  
รายการ “ทนายชาวบานชวนคุย”

มิถุนายน  2548 – สิงหาคม 2548        :        บริษัททีวี อาลาคารตจํากัด  ตําแหนง 
โปรดิวเซอร  และพิธีกร  รายการ UBC Social  News ,  Family  News  Alert  ทางสถานีโทรทัศน ยู
บีซี 07 และ รายการรูทันหุนกับชอง 11

กุมภาพันธ  2547 – พฤษภาคม 2548   :    บริษัทวีอารวัน  เรดิโอ จํากัด  ตําแหนง
ผูสื่อขาว   หนาที่รับผิดชอบ  ประกาศขาวตนชั่วโมง   ควบคุมการผลิตรายการ   และประสานงาน
รายการ  ทางสถานีวิทยุ fm 101

งานอดิเรก
จัดรายการวิทยุ  และ อานสปอตโฆษณาทางวิทยุ
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