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 ดาราพร ศรีม่วง :  การประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของนกัเขียน : กรณีศกึษาเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิต

ของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.บาหยนั อิ่มสาํราญ.  322 หน้า. 

  

 วิทยานิพนธ์เร่ืองการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของนักเขียน : กรณีศึกษาเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิต

ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล กลวิธีที่ใช้ในการ

ประกอบสร้างและนําเสนออัตลกัษณ์ในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจํานวน 11 เล่ม โดยนําแนวความคิด

เร่ืองอตัลกัษณ์ ภาพตวัแทน และเร่ืองเลา่มาประยกุต์ใช้เป็นแนวทางศกึษา 

 ผลการวิจยัพบว่าเสกสรรค์ประกอบสร้างอัตลกัษณ์จากเนือ้หาที่นําเสนอในเร่ืองเล่าจากประสบการณ์

ชีวิต ซึ่งเนือ้หาดังกล่าวมี 5 กลุ่ม คือ 1. ประวัติเร่ืองราวชีวิตของตนเอง 2. บันทึกการเดินทางและการใช้ชีวิต

กลางแจ้ง 3. ทัศนะต่อประเด็นต่างๆ 4. การทบทวนวิเคราะห์และอธิบายตนเอง 5. ประเด็นชีวิตปรัชญาและ    

จิตวิญญาณ 

 เสกสรรค์ประกาศอัตลักษณ์ของตนเองในแต่ละช่วงของชีวิต ประกอบด้วย อัตลักษณ์ในวัยเด็ก         

อตัลกัษณ์ในวัยหนุ่ม อัตลกัษณ์ในวัยกลางคน และอัตลกัษณ์ในวัยชรา อัตลกัษณ์ด้านต่างๆ เป็นการประกอบ

สร้างและเลอืกนําเสนอจากเสกสรรค์ ดํารงอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และสามารถเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ปัจจยัด้านเวลาและบริบทของสถานการณ์ที่เปลีย่นไป 

 กลวิธีทีเ่สกสรรค์ใช้ในการประกอบสร้างและนําเสนออัตลกัษณ์ ได้แก่ การใช้องค์ประกอบวรรณกรรม 

การใช้ภาษา การใช้กลวิธีวรรณศิลป์ การสร้างคู่ตรงข้าม การอธิบายและให้เหตุผล กลวิธีดังกล่าวมีบทบาททําให้

นําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเองได้อย่างเป็นระบบและรอบด้าน เน้นยํา้อตัลกัษณ์ให้เด่นชัด และป้องกันไม่ให้เกิด

ภาพเชิงลบแก่เสกสรรค์ อนัจะนําไปสูก่ารรับรู้และยอมรับอัตลกัษณ์ของเสกสรรค์ได้โดยสมบูรณ์ไร้ข้อกังขา เมื่อ

เร่ืองเล่าเป็นพืน้ที่ให้ประกอบสร้างและนําเสนออัตลกัษณ์ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนัน้เร่ืองเล่าของเสกสรรค์จึงมี

สถานะเป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์ตนเอง ทําให้สงัคมรับรู้เก่ียวกบั “เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ” อย่างถกูต้องตรงกนั 
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 The research aims to study the identity of Seksan Prasertkul and the method that were used 

for constructing and representing in 11 life experience narratives. The researcher applied the theory 

of identity, representation, and narrative for the analysis. 

 The result of the research reveals that Seksan Prasertkul constructs his identity from the 

contents of life experience narratives. There were 5 groups of contents: 1. Biography and life story 2. 

Travelling and outdoor activities 3. Point of views on subjects 4. Reconsideration, analysis and self 

explanation and 5. Life, philosophy, and spiritual thoughts. 

 Seksan prasertkul announces his identities in four periods of life; the identity in a child age, 

the identity in a youth age, the identity in a middle age, and the identity in an old age. The identites of 

Seksan Prasertkul which were constructed and chosen by himself to represent in narrative, remain 

for a while and disappear when the time and context of situation has changed.      

 Seksan Prasertkul used 5 techniques to construct and represent his identities: 1. To use the 

element of literature, 2. To use language, 3. To use an art of literature, 4. To use a binary opposition, 

and 5. To describe and give reasons. All of these techniques function to reveal his story 

systematically, entirely emphasize the identity, and prevent the negative image that may occur. That 

makes Seksan Prasertkul’s identities can be accepted without any doubt and opposition. When the 

narrative can be the place for constructing and representing the identity completely, so the life 

experience narrative of Seksan Prasertkul is the way to republicize himself and make the people 

know how “Seksan Prasertkul” would be understood correctly. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณา ดแูลเอาใจใสเ่ป็นอย่าง

ดีย่ิงและสม่ําเสมอจากรองศาสตราจารย์บาหยนั อ่ิมสําราญ ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ท่ีได้ให้คําปรึกษาและคําแนะนําอนัเป็นประโยชน์ตอ่การทําวิทยานิพนธ์ ตลอดจนถามไถ่และคอย

กระตุ้นเป็นการสร้างวินยัในการทําวิทยานิพนธ์ให้กบัผู้ วิจยัเสมอมา ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุมา 

ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร .อุบล  เทศทอง  อาจารย์  ดร .สุมาลี             

ลิม้ประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภกัดีผาสขุ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท่ีได้

กรุณาตรวจแก้ไข และให้คําแนะนําอนัเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่การทําวิทยานิพนธ์ 

 ขอขอบพระคณุคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร

ทุกท่านท่ีอบรมสั่งสอนในการศึกษาระดบัมหาบัณฑิต ตลอดจนให้คําแนะนําและถามไถ่ความ

คืบหน้า ทําให้ผู้ วิจัยมีกําลงัใจในการทําวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จลุล่วง และขอขอบพระคณุคณุครู 

อาจารย์วิชาภาษาไทยทกุท่านท่ีเคยประสิทธิ ์ ประสาทวิชา สร้างทัศนคติท่ีดีต่อภาษาไทยและเป็น

แรงบนัดาลใจให้ผู้ วิจยัเลือกเดินบนเส้นทางสายนี ้

 ขอขอบคณุสมาชิกในครอบครัวท่ีดแูล เอาใจใส่ และให้กําลงัใจเสมอมาตลอดระยะเวลา

ของการศึกษาและทําวิทยานิพนธ์ คอยสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ทัง้ด้านการศึกษาให้อิสระและให้

ผู้ วิจยัได้ใช้เวลากบัการศกึษาระดบัมหาบณัฑิตได้อย่างเตม็ท่ี ท่ีสําคญัคือด้านจิตใจ เป็นมือท่ีคอย

ฉดุดงึยามล้ม และคอยผลกัดนัให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมัน่คง 

 ขอขอบคณุเพ่ือนร่วมรุ่น “ปริญญาโท รหสั 53” พ่ีดา พ่ีแต้ พ่ีป๊อบ พ่ีต่อ พ่ีบ๊ิก พ่ีเดียร์ แตง 

จ๊ะโอ ๋ปอ ท่ีช่วยเหลือ เป็นกําลงัใจ และฝ่าฟันร่วมกันมาบนเส้นทางเดียวกัน ขอขอบคณุ “เพ่ือน 

น.ว.ค.” “เพ่ือนจุฬา” และมิตรสหายในโลกวรรณกรรมและศิลปะสําหรับกําลงัใจ การไถ่ถามถึง

ความคืบหน้าวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ ท่ีเหมือนถูกกดดนัแต่กลบัเป็นแรงผลกัดนัชัน้ดีให้มมุานะจน

สําเร็จลลุว่ง และขอบคณุ “กลุ่มนักศึกษา” วิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ตลอดจนนกัศกึษาเกาหลี ท่ีแม้จะเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ แตก่็ทําให้ชีวิตมีเร่ืองราว และเส้นทางขณะทํา

วิทยานิพนธ์ไมเ่งียบเหงาจนเกินไป 

 ท้ายท่ีสดุ ผู้ วิจยัขอขอบคณุความผิดหวงัใดๆ ก็ตามท่ีเกิดขึน้ในอดีต ท่ีทําให้ “เมล็ดพันธุ์” 

เล็กๆ พลัดมาเติบโตยังผืนดินท่ีทัง้อบอุ่นและอดุมสมบูรณ์ ในร่มเงาของทับแก้ว มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 




