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คําสําคัญ : การประกอบสร้ างอัตลักษณ์/ภาพตัวแทน/เรื่องเล่า
ดาราพร ศรีม่วง : การประกอบสร้ างอัตลักษณ์ของนักเขียน : กรณีศกึ ษาเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ ชีวิต
ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.บาหยัน อิ่มสําราญ. 322 หน้ า.
วิทยานิพนธ์ เรื่องการประกอบสร้ างอัตลักษณ์ ของนักเขียน : กรณีศึกษาเรื่ องเล่าจากประสบการณ์ ชีวิต
ของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาอัต ลักษณ์ ของเสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุล กลวิ ธี ที่ใ ช้ ในการ
ประกอบสร้ างและนํา เสนออัตลัก ษณ์ ในเรื่ อ งเล่าจากประสบการณ์ ชีวิ ตจํ านวน 11 เล่ม โดยนําแนวความคิ ด
เรื่องอัตลักษณ์ ภาพตัวแทน และเรื่องเล่ามาประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางศึกษา
ผลการวิจยั พบว่าเสกสรรค์ประกอบสร้ างอัตลักษณ์ จากเนื ้อหาที่นําเสนอในเรื่ องเล่าจากประสบการณ์
ชีวิต ซึ่ง เนื ้อหาดังกล่า วมี 5 กลุ่ม คื อ 1. ประวัติ เรื่ องราวชีวิต ของตนเอง 2. บันทึกการเดินทางและการใช้ ชีวิ ต
กลางแจ้ ง 3. ทัศนะต่ อประเด็ นต่างๆ 4. การทบทวนวิเคราะห์ และอธิ บายตนเอง 5. ประเด็น ชีวิตปรั ชญาและ
จิตวิญญาณ
เสกสรรค์ ป ระกาศอัต ลัก ษณ์ ข องตนเองในแต่ ละช่ ว งของชี วิ ต ประกอบด้ ว ย อัต ลัก ษณ์ ใ นวัย เด็ ก
อัตลักษณ์ในวัยหนุ่ม อัตลักษณ์ ในวัยกลางคน และอัตลักษณ์ ในวัยชรา อัตลักษณ์ ด้านต่างๆ เป็ นการประกอบ
สร้ างและเลือกนําเสนอจากเสกสรรค์ ดํารงอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และสามารถเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ปั จจัยด้ านเวลาและบริบทของสถานการณ์ที่เปลีย่ นไป
กลวิธีทเี่ สกสรรค์ใช้ ในการประกอบสร้ างและนําเสนออัตลักษณ์ ได้ แก่ การใช้ องค์ ประกอบวรรณกรรม
การใช้ ภาษา การใช้ กลวิธีวรรณศิลป์ การสร้ างคู่ตรงข้ าม การอธิบายและให้ เหตุผล กลวิธีดังกล่าวมีบทบาททําให้
นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองได้ อย่างเป็ นระบบและรอบด้ าน เน้ นยํ ้าอัตลักษณ์ให้ เด่นชัด และป้องกันไม่ให้ เกิด
ภาพเชิงลบแก่เสกสรรค์ อันจะนําไปสูก่ ารรับรู้ และยอมรับอัตลักษณ์ ของเสกสรรค์ ได้ โดยสมบูรณ์ ไร้ ข้อกังขา เมื่อ
เรื่ องเล่าเป็ นพื น้ ที่ ให้ ประกอบสร้ า งและนํ าเสนออัต ลัก ษณ์ ได้ อ ย่า งสมบูรณ์ ดัง นั ้นเรื่ อ งเล่า ของเสกสรรค์ จึ ง มี
สถานะเป็ นสือ่ ประชาสัมพันธ์ ตนเอง ทําให้ สงั คมรับรู้เกี่ยวกับ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” อย่างถูกต้ องตรงกัน
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สําเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดีเพราะได้ รับความกรุณา ดูแลเอาใจใส่เป็ นอย่าง
ดียิ่งและสมํ่าเสมอจากรองศาสตราจารย์บาหยัน อิ่มสําราญ ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ได้ ให้ คําปรึกษาและคําแนะนําอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การทําวิทยานิพนธ์ ตลอดจนถามไถ่และคอย
กระตุ้นเป็ นการสร้ างวินยั ในการทําวิทยานิพนธ์ให้ กบั ผู้วิจยั เสมอมา ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี ้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อุบ ล เทศทอง อาจารย์ ดร.สุม าลี
ลิ ้มประเสริ ฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้
กรุณาตรวจแก้ ไข และให้ คําแนะนําอันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทําวิทยานิพนธ์
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนในการศึก ษาระดับมหาบัณ ฑิต ตลอดจนให้ คําแนะนําและถามไถ่ความ
คืบหน้ า ทํ าให้ ผ้ วู ิจัย มีกําลังใจในการทํ าวิทยานิพนธ์ให้ สําเร็จลุล่วง และขอขอบพระคุณ คุณครู
อาจารย์วิชาภาษาไทยทุกท่านที่เคยประสิทธิ ์ ประสาทวิชา สร้ างทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทยและเป็ น
แรงบันดาลใจให้ ผ้ วู ิจยั เลือกเดินบนเส้ นทางสายนี ้
ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่ดแู ล เอาใจใส่ และให้ กําลังใจเสมอมาตลอดระยะเวลา
ของการศึกษาและทําวิทยานิพนธ์ คอยสนับสนุนในทุกๆ ด้ าน ทัง้ ด้ านการศึกษาให้ อิสระและให้
ผู้วิจยั ได้ ใช้ เวลากับการศึกษาระดับมหาบัณฑิตได้ อย่างเต็มที่ ที่สําคัญคือด้ านจิตใจ เป็ นมือที่คอย
ฉุดดึงยามล้ ม และคอยผลักดันให้ เดินไปข้ างหน้ าได้ อย่างมัน่ คง
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น “ปริญญาโท รหัส 53” พี่ดา พี่แต้ พี่ป๊อบ พี่ต่อ พี่บิ๊ก พี่เดียร์ แตง
จ๊ ะโอ๋ ปอ ที่ช่วยเหลือ เป็ นกําลังใจ และฝ่ าฟั นร่วมกันมาบนเส้ นทางเดียวกัน ขอขอบคุณ “เพื่อน
น.ว.ค.” “เพื่อนจุฬา” และมิตรสหายในโลกวรรณกรรมและศิลปะสําหรับกําลังใจ การไถ่ถามถึง
ความคืบหน้ าวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ ที่เหมือนถูกกดดันแต่กลับเป็ นแรงผลักดันชัน้ ดีให้ มมุ านะจน
สําเร็จลุลว่ ง และขอบคุณ “กลุ่มนักศึกษา” วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลอดจนนักศึกษาเกาหลี ที่แม้ จะเป็ นช่วงเวลาสันๆ
้ แต่ก็ทําให้ ชีวิตมีเรื่องราว และเส้ นทางขณะทํา
วิทยานิพนธ์ไม่เงียบเหงาจนเกินไป
ท้ ายที่สดุ ผู้วิจยั ขอขอบคุณความผิดหวังใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ ้นในอดีต ที่ทําให้ “เมล็ดพันธุ์”
เล็ก ๆ พลัดมาเติบโตยังผืนดินที่ทัง้ อบอุ่นและอุดมสมบูรณ์ ในร่มเงาของทับแก้ ว มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ฉ

