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      Russian Criminal Tattoo 

ธมลวรรณ วิภูติพงศ์ 

ในห้องขังและเรือนจำทั่วโลก รอยสักกลายเป็นส่วนสำคัญของเครื่องแบบผู้ต้องขัง 

รอยสักไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายของอาชญากรรมที่พวกเขาเคยกระทำ แต่ยังใช้เป็นช่อง

ทางในการสื่อสารกับผู้อื่นอีกด้วย เริ่มจากการเป็นพรรคพวก (Gang) ในคุก มาเฟียรัสเซียมี

ความชื่นชอบรอยสักเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกันกับยากูซ่าในประเทศญี่ปุ่น รอยสักเป็นการ

แสดงออกถึงการยอมรับและการยึดมั่นของสมาชิกในโลกแห่งอาชญากรรม (Thieves World) 

รอยสักสามารถแสดงถึงความผิดที่แต่ละคนได้กระทำ จำนวนครั้งที่ถูกจองจำ ระยะเวลาในการ

ติดคุก ชื่อเล่นของกลุ่มแก๊ง หรือพรรคพวก ซึ่งแสดงถึงความเป็นสมาชิกอาจปรากฏอยู่ด้วย 

รอยสักจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้บังคับใช้กฎหมายใช้ในการระบุสมาชิกแก๊ง

และอาชญากรอื่น ๆ มาเป็น ระยะเวลานาน ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1   ในกรีกโบราณทาสจะถูกตีตราด้วยอักษรเดลต้า  คำภาษากรีกสำหรับ1

ทาส คือ Doulos   

ตัวอย่างที่ 2 ในกรุงโรมอาชญากรที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจะถูกนำไปขึ้นสังเวียน

กลายเป็นนักสู้  ซึ่งจะถูกประทับตราบนหน้าผากเพื่อให้นายทาสระบุตัวตนไดง้่าย 

ตัวอย่างที่ 3   ในฝรั่งเศสศตวรรษที่ 19 ทางการมีการเริ่มใช้รอยสักเพื่อระบุประเภท

ของ   อาชญากรโดยมีรหัสส่วนบุคคล ซึ่งก่อนหน้านี้มีการใช้เหล็กร้อนและต่อมาถูกแทนที่ด้วย 

อาวุธเข็ม 

 อักษรกรีก1
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ในบทความนี้ทางผู้เขียนได้ศึกษาถึงรอยสักของมาเฟียรัสเซีย ถอดความหมายของ

รอยสักเหล่านี้ และแสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของอาชญากรรัสเซีย ซึ่งผู้ต้อง

ขังที่มีรอยสักในเรือนจำดูเหมือนจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นในการดำเนินชีวิตอาชญากร ด้วยการ

ไม่รับรู้ที่ไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับสิทธิหรือความรู้สึกถึงอำนาจ 

History of Tattoo   

คำว่า รอยสัก มีรากศัพท์หลัก 2 ประการ คือ มาจากคำว่า ‘ta’ ของโพลีนีเซียซึ่งหมาย

ถึง ‘สิ่งที่โดดเด่น’ และคำว่า ‘tatau’ ในภาษาตาฮิติซึ่งหมายถึง ‘การทำเครื่องหมายบางสิ่ง’ 

มนุษย์มีรอยสักตามร่างกายมานานหลายพันปีแล้ว รอยออกแบบถาวรเหล่านี้บางครั้งเรียบง่าย 

บางครั้งก็ซับซ้อนและมีความเฉพาะตัวเสมอ อีกทั้งรอยสักยังใช้เป็นเครื่องราง การแสดงออก

ถึงความรัก สัญลักษณ์ของความเชื่อทางศาสนา เครื่องประดับ และรวมถึงรูปแบบของการ

ลงโทษ ประวัติความเป็นมาของรอยสักเริ่มขึ้นเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วและมีความหลากหลายเช่น

เดียวกับผู้คนที่สัก เป็นเวลาหลายร้อยปีที่ รอยสักถูกนำไปใช้เพื่อบ่งบอกอารยธรรมต่างจาก

เพื่อนบ้านที่เป็นคนเถื่อนที่ประกาศความเป็นอาชญากรของผู้ต้องโทษไม่ว่าจะโดยตราหน้าเขา

ว่าเป็นการลงโทษด้วยเจตจำนงส่วนตัวของเขาเองที่จะได้รับรอยสัก ดังนั้น รอยสักจึงเป็นการ

ประชดแดกดันทำเครื่องหมายแก่ตัวเอง โดยทั่วไปแล้วรอยสักมีขึ้นเพื่อจารึกการเป็นสมาชิก
ของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมักจะต่อต้านวัฒนธรรมที่โดดเด่น รอยสักปรากฏชัดเจนในบันทึกทาง

โบราณคดีและเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงช่วงต้นยุคกลาง จาก

นั้นรอยสักแทบจะไม่ปรากฏเป็นเวลาหลายร้อยปี ก่อนที่จะเข้าสู่ศตวรรษที่ 18 รอยสักได้เข้า

มาในยุโรปครั้งแรกในต้นศตวรรษที่ 13 จากนั้นรอยสักถูกใช้โดยศิลปินในงานรื่นเริงเป็นหลัก 

เพื่อตกแต่งและแสดงร่างที่ทาสีให้ประชาชนได้รับชมเพื่อที่จะได้เงิน ต่อมาศิลปินละครสัตว์ได้
นำเทคนิคนี้มาใช้เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน ผู้คนสังเกตเห็นศิลปะที่ผิดปกตินี้และเพียง

ไม่กี่ทศวรรษต่อมาก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติอย่างสมบูรณ์ 20   
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 ในสมัยจักรวรรดิรัสเซียภายใต้รัชสมัยของปีเตอร์มหาราช การสักเป็นการตีตราที่ถูก

ใช้เพื่อระบุอาชญากรที่หลบหนี  นวัตกรรมที่ใช้ในช่วงเวลานั้นคือ การตรานักโทษด้วย

สัญลักษณ์นกอินทรี จากนั้นเพชฌฆาตจะถูดินปืนในรอยแผลเป็นที่เหลือโดยประทับเหล็กร้อน

แดงที่มีเข็มลงไปบนร่างกาย ในสมัยนั้นอาชญากรที่ถูกตัดสินโทษให้ถูกใช้งานอย่างหนักจะถูกตี

ตราที่หน้าด้วยอักษร вор ซึ่งแปลว่าขโมย ตัวอักษรบนแก้มและหน้าผากเพื่อให้พลเมือง

สามารถจำแนกนักโทษได้ถึงแม้ว่านักโทษจะรับโทษตามกำหนดแล้วก็ตาม การตีตรามักกระทำ

ที่ร่างกายบริเวณหัวไหล่และปลายแขนด้านขวา ซึ่งมี 3 ประเภทคือ 

      

    ประเภทที่ 1 SK : SsylnoKatorzhny   นักโทษที่ถูกใช้แรงงานอย่างหนัก  

 ประเภทที่ 2 SP : SsylnoPoselenets นักโทษซึ่งถูกเนรเทศ  

 ประเภทที่ 3 B  : Begly นักโทษหลบหนี 

นักโทษที่ทำความผิดซ้ำซ้อนจะถูกประทับตราถัดลงมาจากตราที่ถูกประทับก่อนหน้า 

ในปีค.ศ.1846 มีพระราชโองการกำหนดการลงโทษมีผลบังคับใช้การตีตราด้วยอักษร вор 
แทนที่ด้วย кат ซึ่งเป็นอักษรสามตัวแรกของนักโทษที่ถูกใช้แรงงานอย่างหนัก -katorzhnik 

ตัวอักษร к จะ ถูกสักไว้ที่แก้มด้านขวา ตัวอักษร а จะถูกสักไว้บนบริเวณหน้าผาก และตัว
อักษร т จะถูกสักไว้ที่ แก้มด้านซ้าย คำว่า кат มีความหมายว่า ขี้โกงและคนที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ 
พระราชกฤษฎีกายังคงมีผล บังคับใช้จนถึงปี ค.ศ. 1863 ซึ่งเครื่องหมายที่ตีตราบนร่างกายและ

ใบหน้าของนักโทษเหล่านี้ถือได้ ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกแก๊งอาชญากรที่เก่าแก่

ที่สุดในโลก
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Vor v zakone (Thieve of law)   

 “Vor v zakone” เป็นวรรณกรรมที่แปลว่า โจรในกฎหมาย และถือว่าเป็นอาชญากร(ผู้

กระทำ ความผิดหรือใครก็ตามที่ก่ออาชญากรรมรุนแรง) ที่ได้รับความเคารพมีอำนาจและ 

สถานะระดับสูงในนรกอาชญากรในกลุ่มสหภาพโซเวียตเก่าอย่างรัสเซียและบรรดาสาธารณรัฐ 

‘โจรในกฎหมาย’ ถือเป็นคนร้ายระดับสูงของโลกอาชญากรรมรัสเซีย ซึ่งเทียบได้กับยศ 

‘Godfather’ ในมาเฟียอิตาลี หรือตำแหน่งนายพลในกองทัพ คาดว่าในปลายศตวรรษที่ 19 

หรือต้นศตวรรษที่ 20 คำว่า “Vor v zakone” ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงปรับปรุงระบบเรือน

จำซึ่งใช้กลไกเดียวกันกับวัฒนธรรมรัสเซียอย่างเป็นทางการโดยเลือกกลยุทธ์เหล่านี้เพื่อต่อต้าน

อำนาจเผด็จการในเรือนจำ โดยการทำเช่นนั้นภาครัฐแจ้งอย่างชัดเจนไปยังทั้งเจ้าหน้าที่และผู้

ต้องขังรายอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์น้อยว่า พวกเขามีอำนาจที่จะกำหนดบรรยากาศภายในคุก

และชีวิตที่ถูกเนรเทศโดยการเลียนแบบรูปแบบความยุติธรรมอย่างเป็นทางการ พวก

เขายึดถือกฎเกณฑ์ของตนเองผ่านการใช้ความรุนแรง พวกเขาแต่งตั้งผู้พิพากษา

และผู้ประหารชีวิตของตนเองเพื่อจัดการกับอาชญากรระดับล่าง 
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เมื่อพวกเขาก่ออาชญากรรมในเรือนจำสอดแนมเจ้าหน้าที่เรือนจำ ประนีประนอมและ

อาชญากรรมอื่น ๆ ที่ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญา อาชญากรเริ่มใช้วิธีการของตัวเองในการ

จารึกร่างกายเพื่อเน้นย้ำถึงความได้เปรียบของพวกเขาในโลกอาชญากร อาชญากรใช้รอยสัก

บนร่างกายของพวกเขาซึ่งทำหน้าที่เป็น ‘เครื่องมือสื่อสาร’ (calling card) ที่จะช่วยพวก

เขาสื่อสารจากอีกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ประเพณีเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดจากอาชญากร

คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งและยังคงมีคุณค่าอย่างมากในปัจจุบัน 

Thieve law   

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 อาชญากรทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่สะดวกและเหมาะสม 

สำหรับคนนอกกฎหมายรุ่นต่อ ๆ ไป พวกเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาคติชนและ

ประวัติศาสตร์อาชญากรรม พวกเขายืนกรานที่จะจัดการเฉพาะกับสมาชิกในกลุ่มของพวกเขา

เอง สภาพแวดล้อมในเรือนจำที่ถูกควบคุมและจัดตั้งกฎที่บังคับใช้กฎของพวกเขา

ด้วยความรุนแรง อาชญากรเองนับถือสัญลักษณ์ที่มีรอยสักในขณะที่พวกเขา

กลายเป็นโลกที่เขาอาศัยอยู่ในความเป็นจริงเดียวของเขา  
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สำหรับอาชญากรแล้ว รอยสักทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีความหมาย โลกแห่งรอยสักเป็นหนึ่งใน

ลำดับสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสัจจะและทำให้โจรมีสติสัมปชัญญะ เนื่องจากรอย

สักได้รับการยกย่องจากพวกอาชญากรว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพของโลกแห่ง

อาชญากรซึ่งเป็นกฎพื้นฐานของสังคมอาชญากร รอยสักทำให้อาชญากรปฏิบัติตามมารยาท

บางอย่างรวมถึงแบบแผนทางวาจาและพฤติกรรมด้วย  นอกจากนี้ รอยสักยังกำหนดกฎเกณฑ์

ของพฤติกรรมต่ออาชญากรคนอื่น ๆ เมื่อคนใดคนหนึ่งกลายเป็นอาชญากร เขาหรือเธอต้องใช้

ชีวิตตามรหัสซึ่งเป็นกฎของขโมยขั้นสูงสุด อาชญากรในฐานะสมาชิกของกลุ่มจะต้องลืม

ครอบครัวและญาติของตน พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีครอบครัวเป็นของตนเองอีกต่อไป 

แม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีคนรักก็ตาม แต่ชุมชนของอาชญากรจะกลายเป็นครอบครัวของพวก

เขา และอาชญากรจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอีกต่อไปไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าปัญหานี้

จะนำมาซึ่งปัญหามากแค่ไหน ในทางกลับกันพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนให้เชี่ยวชาญงาน

ของตนในการก่ออาชญากรรมและการก่ออาชญากรรมต่อโจรคนอื่นเป็นสิ่งต้องห้ามและมีโทษ 

นักโทษรัสเซียและโซเวียตยังคงใช้รอยสักเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาประเพณีอันยาวนาน

ที่บ่งบอกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มและเป็นการสื่อสารในภาษาของพวกเขาที่

พยายามเก็บเป็นความลับจากเจ้าหน้าที่ ดังนั้น การเข้าใจรหัสนี้หมายถึงการทำความเข้าใจ

อาชญากร รอยสัก และโลกทั้งใบรอบตัวพวกเขา 

Technique   

ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่แล้ว เมื่อสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำของรัสเซียเลวร้ายยิ่งกว่าไร้

มนุษยธรรม ความซับซ้อนและรูปแบบของสัญลักษณ์ทางอาญาก็เปลี่ยนแปลงไปมาก อย่างไร

ก็ตาม เทคนิคการใช้ยังคงเหมือนเดิมมาหลายสิบปี ในจักรวรรดิรัสเซียการออกแบบได้รับการ

ถ่ายทอดจากต้นฉบับโดยการวางตำแหน่งบนฟันและดันหมุดผ่านตามเส้นพื้นฐาน  
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 ในการสัก สีดำเป็นเม็ดสีที่ใช้กันมากที่สุด โดยผู้จับมือ การเตรียมทำจากผงดำหรือจาก

คาร์บอนในรูปแบบอื่น หลังจากที่เม็ดสีถูกถูเข้ากับเส้นที่สลักแล้ว เม็ดสีส่วนเกินจะถูกเอาออก

ด้วยผ้า ปัจจุบันรอยสักที่ทำในเรือนจำของรัสเซียมีสีฟ้าชัดเจนและมักจะดูเบลอเล็กน้อย 

เนื่องจากไม่มีเครื่องมือในการวาดเส้น หมึกที่เรียกว่า mazut (น้ำมันเตา) และมักถูกสร้างขึ้น

จากการเผาส้นรองเท้า และผสมเขม่ากับปัสสาวะ สำหรับเข็มทำรอยสักเรียกว่า peshnya (ที่

เจาะน้ำแข็ง) shpora (เดือย) และชื่ออื่น ๆ อีกมากมาย สิ่งนี้อาจดูไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือจริง 

แต่ก็มีความหมายอย่างยิ่งกับอาชญากรทุกคน อุปกรณ์สำหรับการใช้รอยสักทำจากมีดโกน

แบบกลไกหรือไฟฟ้าและเรียกว่า mashinka (เครื่องพิมพ์ดีด),   bormashina (สว่านของ

ทันตแพทย์) หรือ shveinaya mashina (จักรเย็บผ้า)  

The meaning   

สำหรับรอยสัก สัญลักษณ์ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง แต่เกิดจากการ

ปรับตัวหรือการตอบสนองต่อวัย ศาสนาลัทธิ และอารยธรรมที่แตกต่างกัน ในกรณีที่รอยสัก

ของนักโทษชาวรัสเซียถูกกำหนดในลักษณะที่ซับซ้อนมากที่ส่วนต่อประสานของภาษาศาสตร์

การมองเห็นการสื่อสารทางสังคมและบริบททางจิตวิทยา ซึ่งแตกต่างจากคำพูดธรรมดาที่มีการ

จัดเรียงคำในช่องว่างเชิงเส้นสัญลักษณ์ รอยสักของนักโทษจะปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ มักจะ

อยู่ภายในซึ่งกันและกัน ข้อความและสัญญาณในรอยสักไม่เป็นเชิงเส้น แต่เป็นเชิงปริมาตรและ

หลายมิติ รอยสักสามารถรวมเข้าด้วยกันได้มากที่สุด ร่างกายมีความหมายอยู่แล้ว ดังนั้น 

นักโทษจึงจะเลือกบริเวณสำหรับการสักอย่างระมัดระวัง เนื่องจากความหมายของรอยสัก

จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับส่วนใดของร่างกาย ร่างกายมักถูกประดับประดาด้วยแหวนไม้กางเขน 

โซ่ ตรารูปดาว มงกุฎ ฯลฯ บริเวณที่นิยมใช้ในการสัก คือหน้าอก ซึ่งมีความหมายพิเศษ

และศักดิ์สิทธิ์ต่อผู้สัก โดยส่วนใหญ่แล้วมีรอยสักที่นิยมสักบนหน้าอก ได้แก่ หญิง

สาวที่เปลือยกาย 
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วิหารภาพของนักบุญ ตัวละครในพระคัมภีร์ กะโหลกศีรษะสัตว์ (ส่วนใหญ่มักเป็นสิงโตและ

เสือ) ปีศาจสุสานข้ามไม้กางเขน ภาพผู้นำทางการเมือง อัศวิน และนักสู้ แมวเป็นรอยสักที่

หน้าอกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความคล่องตัวและโชคของขโมย  

ภาพของรอยสักวิหารบริเวณหลังและหน้าอก 

ที่มา: HTTPS://LONDONIST.COM/2014/10/PHOTOGRAPHS-OF-RUSSIAN-CRIMINAL-TATTOOS 

สำหรับบริเวณหลัง จะนิยมเหลือไว้สำหรับการสักรูปเกือกม้า เครื่องดนตรี วิหาร 

และแมงมุม ในกรณีนี้ รอยสักของมหาวิหารมีความหมายเช่นเดียวกับเมื่อใช้กับหน้าอก รอย

สักทั่วไปที่แขนและขา ได้แก่ มีด งู โซ่ สมอเรือ และดวงดาว โดยปกติแล้วรอยสักรูปดาวจะบ่ง
บอกถึงอันดับของขโมยในกลุ่มและจะใช้ เฉพาะเมื่อขโมยได้รับจากการก่อ

อาชญากรรมในหลายระดับและภักดีต่อกฎหมายของอาชญากร  

https://londonist.com/2014/10/photographs-of-russian-criminal-tattoos
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โดยทั่วไปแล้วศีรษะและหน้าผากจะใช้สำหรับการใช้รอยสักที่บังคับโดยเริ่มต้นด้วย 

เครื่องหมายนาซีและลงท้ายด้วยอวัยวะเพศ ส่วนใหญ่แล้วรอยสักเหล่านี้จะถูกนำไปใช้หลังแพ้

เกมไพ่ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือหากมีผู้กระทำความผิดทางเพศภายในกลุ่มอาชญากร   

 รอยสักเป็นภาษาเป็นเอกลักษณ์และเป็นกฎสำหรับการอ่านที่ถูกถ่ายทอดทางปากเปล่า 

โดยธรรมชาติแล้วภาษานี้มีลักษณะคล้ายกับอาร์กอตของโจรและทำหน้าที่คล้ายกันโดยการเข้า

รหัสข้อมูลลับเพื่อป้องกันตัวเองจากบุคคลภายนอก รอยสักทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม 

การรับรู้ตนเองทางสังคม และความทรงจำร่วม นอกจากนี้ยังกำหนดแบบแผนพฤติกรรมของ

กลุ่ม กำหนดกฎเกณฑ์ และพิธีกรรมที่จำเป็นสำหรับการรักษา ระเบียบในโลกของโจร 

Influence   

ภาพที่นักโทษเลือกยืมมาจากงานศิลปะยอดนิยม อย่างภาพวาดไอคอนของรัสเซีย 

โบสถ์ ลูกแมว ภาพนักบุญหรือพระแม่มารีและพระคริสต์ ภาพของผู้นำทางการเมืองรัสเซีย  

สถาปัตยกรรมโซเวียต และกะโหลกศีรษะและลวดหนาม รอยสักเป็นการถ่ายทอดภาษาทาง

สังคมและการเมืองที่เป็นความลับ ซึ่งสามารถถอดรหัสได้โดยเพื่อนผู้ต้องขังและอดีตนักโทษที่

อยู่นอกกำแพงคุก สัญลักษณ์เหล่านี้ยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รัสเซีย

อันยาวนาน รัสเซียเป็นประเทศที่เคร่งศาสนามาตลอด ดังนั้น จึงยากที่จะเชื่อว่าคนที่ฆ่า โกหก 

ขโมย  และละทิ้งครอบครัวของเขาจะถือว่าตัวเองเป็นคนเคร่งศาสนา แม้กระทั่งขโมยก็มีความ

ศรัทธาที่เข้มแข็ง ถ้าไม่อยู่ใต้พระเจ้าก็ให้อยู่ในกฎของเขา ซึ่งกรณีนี้มันกลายเป็นศาสนาของ

เขา  สภาพความโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมของเรือนจำรัสเซียซึ่งนักโทษถูกบังคับให้ปรับตัวได้

นำมาซึ่งความหมายของรอยสักเช่นเดียวกับในประเทศอื่น ๆ มีความคลั่งไคล้รอยสักในหมู่

อาชญากร แต่ในรัสเซียพวกเขาให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์บนร่างกายมากกว่าในประเทศ

อื่น ๆ  ซึ่งตีความได้ว่า รอยสักเป็นส่วนหนึ่งของชีวประวัติของเจ้าของ  
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ทั้งตำรวจและอาชญากรสามารถดูศพและถอดรหัสการกระทำของเจ้าของได้ทั้งหมด ตามที่

นักโทษกล่าวว่า “ทุกวันนี้มีเสรีภาพมากขึ้นในการตกแต่งร่างกายของพวกเขาด้วยวิธีนี้ แต่ใน

ช่วงระบอบการปกครองของสหภาพโซเวียต บุคคลอาจได้รับความอับอายขายหน้าจากเพื่อน 

ๆ หากเขาทำรอยสักที่ไม่เป็นไปตามกฎ”

Explanation   

ภาษาของรอยสักถือได้ว่ามีความหมายทั้งในทางสังคม ทางการเมือง และสถานะของ

อาชญากรในเรือนจำ บทความนี้ผู้เขียนจะยกตัวอย่างรูปภาพและความหมายของแต่ละรอยสัก 

เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึง รอยสักและเรื่องราวของอาชญากรแต่ละคนมากยิ่งขึ้น 

รูปภาพที่ 1 

                     ที่มา: http://fuel-design.com/russian-criminal-tattoo-archive/photographs/ 

sergei-vasiliev/print-no-23/ 
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 ความหมาย  

  รอยสักรูปอินทรธนูบนไหล่ รูปดาว หัวขโมย และรอยสักทางศาสนาบนหน้าอก 

ล้วนแสดงถึงความมียศศักดิ์ของโจร หัวกะโหลกที่อยู่ตรงกลางอินทรธนูสามารถถอดรหัสได้ว่า 

“ฉันไม่ใช่และจะไม่มีวันเป็นทาสไม่มีใครบังคับให้ฉันทำงานได้” 

รูปภาพที่ 2 
 


ที่มา : http://fuel-design.com/russian-criminal-tattoo-archive/photographs/sergei-vasiliev/printno-17/
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 ความหมาย  

  อินทรธนูและแมงมุมบนไหล่แสดงถึงอาชญากรระดับสูง สำหรับข้อความที่พาดผ่าน

บนอกอ่านว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดยกโทษให้ฉันด้วยสำหรับน้ำตาของแม่” ที่ด้านขวาของ

หน้าอกของผู้สักมีรอยสักธนบัตร 100 รูเบิล ซึ่งมักแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการปลอมแปลง

และความมุ่งมั่นในชีวิตอาชญากร 

รูปภาพที่ 3

ที่มา : http://fuel-design.com/russian-criminal-tattoo-archive/photographs/sergei-vasiliev/print-10/ 

 ความหมาย  

  ผู้ต้องขังถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด "Gott mit uns” หรือ “God 

with us” แปลว่า “พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา” สำหรับรอยสักรูปไม้กางเขนเหล็กของ

นาซีเป็นการแสดงออกถึง “ฉันไม่สนใจใคร”  

http://fuel-design.com/russian-criminal-tattoo-archive/photographs/sergei-vasiliev/print-10/


13

เป็นการแสดงสัญลักษณ์ของความก้าวร้าวและการดื้อรั้นที่มักสักอยู่บนหน้าอกในลักษณะว่า

แขวนบนโซ่ หนามที่สวมบนหน้าผากแสดงว่าผู้สักจะไม่ได้รับการลงโทษ

รูปภาพที่ 4

 

ที่มา : http://fuel-design.com/russian-criminal-tattoo-archive/photographs/sergei-vasiliev/print-3/ 

ความหมาย 

  ตามธรรมเนียมแล้ว รอยสักที่มีภาพของเลนินและสตาลินมักจะสักบนหน้าอก 

เนื่องเป็นความเชื่อที่ยึดถือกันทั่วไปว่าหน่วยยิงของพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ได้รับอนุญาตให้ยิงหรือ

ทำลายภาพผู้นำของพวกเขา ข้อความด้านบนเลนินอ่านว่า “ตื่นขึ้นมาลิลิช (เลนิน)” 

เหนือเสือ' พวกเขา  (อาชญากร) หน้าด้านหรือไร้ยางอาย 
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 รูปภาพที่ 5 

ที่มา : http://fuel-design.com/russian-criminal-tattoo-archive/photographs/sergei-vasiliev/print-4/ 

ความหมาย 

  รอยสักบนไหล่ของแมงมุมในใยแมงมุมสามารถให้ความหมายที่แตกต่างกัน หาก 

 แมงมุมกำลังไต่ขึ้นไปบนใยผู้ถือรอยสักนั้นมุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับชีวิตแห่งอาชญากรรม 

แต่หากมันกำลังปีนลงมาผู้สักกำลังพยายามที่จะทำลายวิถีชีวิตแห่งอาชญากรรม
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 รูปภาพที่ 6  

ที่มา : http://fuel-design.com/russian-criminal-tattoo-archive/photographs/sergei-vasiliev/print-11/ 

  

 ความหมาย 

  รอยสักที่คออ่านว่า "ฉันไม่ต้องการความสุข"  ใต้คออ่านว่า “ฉันอยู่ในความบาป  

 ฉันตายแล้วหัวเราะ" รอยแผลเป็นบนใบหน้าอาชญากรมักถูกบังคับใช้เพื่อเป็นการ

ลงโทษ กับนักโทษที่แจ้งหรือทรยศต่อเพื่อนร่วมห้องขัง 
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