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บทคัดยอ 
 
การคนควาแบบอิสระฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหโครงสรางการเลาเรื่องรวมถึง

มุมมองแนวคิดในการสรางสรรคงานภาพยนตรของอภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล ในการวิจัยคร้ังนี้ 
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการวิเคราะหเนื้อหาของภาพยนตรที่ไดรับรางวัลของอภิชาติพงศ
เปนจํานวน 4 เร่ือง ไดแกเร่ือง ดอกฟาในมือมาร (Mysterious object at noon), สุดเสนหา 
(Bulissfully Yours), สัตวประหลาด (Tropical Malady) และแสงศตวรรษ (Syndromes and a 

century) ระเบียบวิธีการวิจัยในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ใชแนวคิดโครงสรางการเลาเรื่องใน
ภาพยนตร รวมกับวิเคราะหขอมูลทางเอกสารคือ เนื้อเร่ืองยอและบทความเกี่ยวกับภาพยนตร เพื่อ
อธิบายถึงอิทธิพลของแนวคิดยุคหลังสมัยใหมที่มีผลตอการสรางงานภาพยนตรของอภิชาติพงศ 

ผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรของอภิชาติพงศ มีลักษณะการเลาเรื่องที่เปนไปตาม
โครงสรางการเลาเรื่องในภาพยนตรกระแสหลัก หากแตเนื้อหาในภาพยนตรกลับเปนลักษณะเปดที่
ไมผูกเรื่องราวใหมีปมที่ซับซอน ใชนักแสดงที่ไมมีประสบการณทางการดานแสดงมากอน รวมไป
ถึงการไมบีบกระตุนอารมณผูชม และการถายภาพในภาพยนตรเปนลักษณะแบบปลอยยาว (long 

take) ซ่ึงดูคลายจะไมมีเร่ืองราวอะไร ไมชักจูงใหคนดูเกิดความรูสึกอยางใดอยางหนึ่ง ไมอธิบาย
การกระทําของตัวละคร และมีการเชื่อมโยงเหตุการณโดยปราศจากรูปแบบของจุดมุงหมายที่ชัดเจน 
ซ่ึงลักษณะตางๆที่กลาวมาขางตนลวนเปนเอกลักษณพิเศษที่พบไดในภาพยนตรของอภิชาติพงศ 

 ผูวิจัยพบวา เอกลักษณพิเศษในภาพยนตรของอภิชาติพงศมีสวนทําใหภาพยนตรของ
อภิชาติพงศยากแกความเขาใจของคนโดยทั่วไป โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากอิทธิพลของแนวคิดศิลปะ
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ยุคหลังสมัยใหม ซ่ึงภาพยนตรของอภิชาติพงศเปนลักษณะงานศิลปะที่ปลดปลอยความเปนตัวตน 
และเปนบันทึกที่แสดงใหเห็นถึงการมีชีวิตอยูในสังคมไทย ส่ิงเหลานี้ปรากฏในฉากภาพยนตรทั้ง 4 
เร่ืองของอภิชาติพงศ  ซ่ึงสะทอนถึงลักษณะของภาพยนตรยุคหลังสมัยใหม 4 ประการดวยกันคือ  

1. การสัมพันธบท (Intertextuality)  

2. ลักษณะของการโหยหาอาลัยอดีต (Nostalgia) 
3. การนําศิลปะในอดีตมาผสมผสาน ลอกเลียน โดยไมเนนความลึกซึ้งทางความคิด 

(Pastiche) การผสมผสานตางยุคสมัย (Eclectic) และการทําลายขอบเขตทางประวัติศาสตร 
4. เนื้อหาเกี่ยวกับเพศและความรุนแรง 

 
ดังนั้นภาพยนตรทั้ง 4 เร่ืองของอภิชาติพงศ  วีระเศรษฐกุลจึงมีลักษณะของความเปน

ศิลปะยุคหลังสมัยใหม ซ่ึงในภาพยนตรแตละเรื่องไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะตางๆ ที่สอดคลองกับ
รูปแบบความคิดทางภาพยนตรยุคหลังสมัยใหม ไมลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่ง 
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ABSTRACT 
 
  This independent study aims to analyze the narrative structure, points of view 

and concepts appearing in the films of Apichatpong Weerasethakul. It is a qualitative 

research which selects the 4 awarded films of Apichatpong, Mysterious Object at 

Noon, Blissfully Yours, Tropical Malady, and Syndromes and a Century, to analyze 

the contents. For research methodology, this study is based on concept of films’ 

narrative structure in combination with the analysis of related documents, films’ 

synopsises and articles. This is to express the influence of postmodernism in the films 

created by Apichatpong. 

 

The result of this study reveals that narrative structure of Apichatpong’s films 

features narrative structure of the main-stream films. However, his films’ contents are 

open with no complex narrative styles. The actors and actresses in his films are new, 

they have no prior acting experience; and, there are no emotion-arousing parts in the 

films. For camera shot, he used medium long take which captured the movement of 

actors/ actresses in relation with the background settings. The cameras mostly stand 

still as if nothing happens. There is nothing to arouse audiences’ emotions; there is no 

explanation of actors’/actresses’ action. Linkage between events has no pattern and 

clear objectives. These mentioned characteristics are all uniqueness found in 

Apichatpong’s films. 
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The researcher found out that these special characteristics of Apichatpong’s 

films may cause difficulty to general public to understand his films. The main reason 

for this is the influence of postmodernism. The films of Apichatpong characterized 

self-referentiality, and they are the works reflecting lives in Thai society. These 

characteristics appear in all Apichatpong’s films. His films reflect the following 

characteristics of postmodernism; 

1. Intertextuality 

2. Nostalgia 

3. Pastiche and Eclectic 

4. Sex and Violence 

 

Therefore, the 4 films of Apichatpong Weerasethakul are considered to be the 

postmodern arts. Each of his films, in some way, features the concept of 

postmodernism.  

 

 
 


