
 

 

52005213: สาขาวิชาทฤษฎีศิลป 

คําสําคัญ: โปสเตอรภาพยนตรไทย / ศิลปะการออกแบบ /ประเพณีนิยม / สากล 

                   สกลชนก เผื่อนพงษ: ศิลปะการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทย : พ.ศ. 2515–2535 

บทพลิกผันจากแนวประเพณีนิยมสูความเปนสากล .  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :                   

รศ.ดร.กฤษณา หงษอุเทน. 644 หนา. 

  

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหศิลปะการออกแบบโปสเตอร         

ภาพยนตรไทย พ.ศ. 2515-2535 ใหเห็นถึงพัฒนาการของรูปแบบโปสเตอรภาพยนตรไทยจาก        

แนวประเพณีนิยมสูความเปนสากล  

      การวิจัยน้ีใชวิธีการศึกษาและวิเคราะหศิลปะการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทย                  

โดยใชทฤษฎีทางศิลปะ ในข้ันแรกจะศึกษาประวัติศาสตรภาพยนตรโลกและประวัติศาสตร 

ภาพยนตรไทยเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห หลังจากนั้นจึงเก็บรวบรวมภาพโปสเตอร

ภาพยนตรทั้งโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ โปสเตอรภาพยนตรไทย และโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศ ฉบับภาษาไทยท้ังหมดเทาที่คนพบมาศึกษารูปแบบทางศิลปะเชิงเปรียบเทียบ 

หลังจากน้ันจึงใชวิธีการวิจัยภาคสนามโดยการลงพ้ืนที่สัมภาษณนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตร

ไทยและ  เก็บขอมูลจากตนฉบับโปสเตอรภาพยนตรไทย สุดทายจึงนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาศึกษา

และ วิเคราะหศิลปะการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทย พ.ศ. 2515-2535 ใหไดผลสรุปถึง

พัฒนาการทางรูปแบบของโปสเตอร ภาพยนตรไทยจากแนวประเพณีนิยมที่พลิกผันสูความเปน

สากล  

      จากผลการศึกษาและวิเคราะหพบวา พัฒนาการของรูปแบบและเทคนิคการทํา     

โปสเตอรภาพยนตรไทยมีความสัมพันธกับประวัติศาสตรภาพยนตร บริบทแวดลอมดานเศรษฐกิจ                

การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีการพิมพ และอิทธิพลจากรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศ รวมทั้งปจจัยที่เกี่ยวของกับภาพยนตรไทย อาทิเชน บริษัทผูสรางภาพยนตร                    

โรงภาพยนตร ระบบการฉายภาพยนตร ฟลมภาพยนตร สายหนัง ผูกํากับ ดารานักแสดง และ           

จิตรกรวาดภาพโปสเตอร บริบททั้งหมดน้ีสงผลใหโปสเตอรภาพยนตรไทย พ.ศ. 2515-2535                

เกิดการพลิกผันจากแนวประเพณีนิยมสูความเปนสากลอยางมีนัยยะสําคญั 

 

ภาควิชาทฤษฎีศิลป                                                        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร            

ลายมือชื่อนักศึกษา.............................................                                          ปการศึกษา 2556 

ลายมือชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ................................................... 
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52005213: MAJOR: ART THEORY 

KEY WORD: THAI MOVIE POSTER / THE ART OF MAKING / TRADITIONAL /       

                     INTERNATIONAL 

                  SAKOLCHANOK PUENPONG: THE ART OF MAKING THAI MOVIE POSTER :     

1972-1992 CHANGING FROM TRADITIONAL TO INTERNATIONAL STYLE. 

THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. KRISANA HONGUTEN, Ph.D. 644 pp. 

  

      This research aims to study and analyze the art design of Thai Movie posters 

from 1972 - 1992 revealing to the evolution of Thai Movie posters style from the traditional 

to international. 

      This research used the theory of art to study and analyze the art design of Thai 

Movie posters which is initially studying the world historical and Thai historical movies to be 

as the basis of study and analysis. Then, collecting the images of both foreign movies 

posters, Thai Movie Poster, and foreign movie posters in Thai version as far as possible 

and studying all based on the metaphorical form of art. After that, interviewing the Thai 

movie posters painter, then collecting the source of original Thai Movie posters, and thus 

analyze all data obtained about the art design of Thai Movie posters from 1972–1992 

revealing to the evolution of Thai Movie posters style from the traditional to 

internationalization. 

      The results of the study and the analysis revealed that the evolution of style and 

techniques of making Thai Movie posters is related to Thai Movie history,  social, cultural , 

economic and political context surrounding, the printing technology, and the influence of              

the style from foreign movie posters. Including related factors to Thai Movies such as the 

filmmakers, movie theater, movie screening system, filmstrip, capitalist, film director, actors 

and poster painters. All these contexts result to the Thai Movie posters form 1972–1992 

reversal of the traditional to international significantly important. 
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กิตติกรรมประกาศ 

      

     วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยดี สวนหน่ึงมาจากความอนุเคราะหจากทั้งองคกร

และบุคคล ซึ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

     ขอขอบพระคุณหอภาพยนตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ที่กรุณามอบทุนสนับสนุน

การวิจัยใหแกผูวิจัย     

     ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยและกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกใหผลงานวิจัย

ฉบับนี้ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนจากการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

คร้ังท่ี 4 เรื่อง “การศึกษาเชิงสรางสรรค” ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) วันที่ 22-

23 พฤษภาคม 2556  

     ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.กฤษณา หงษอุเทน อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ อาจารยผูทุมเททั้งเวลา แรงกาย แรงใจใหกับผูวิจัยตลอดการทําวิทยานิพนธ 

คุณประโยชน และความดีทั้งหมดถามีในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหกับอาจารย อันเปน    

ที่รักของผูวิจัยทานนี้  

      ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยอารยะ ศรีกัลยาณบุตร กรรมการผูทรงคุณวุฒิและ

อาจารยมาณพ อิศรเดช ประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธฉบับนี้ ซึ่งทั้งสองทานเปน

อาจารยที่สอนท้ังศิลปะในตําราและศิลปะการใชชีวิตใหแกผูวิจัย  

      ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาทฤษฎีศิลปทุกทาน ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู              

ใหแกผูวิจัย  

      ขอขอบพระคุณจิตรกรวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไดแก เปยก โปสเตอร  สุจิน 

ปานสมุท   สมเดช สันติประชา  กําพล นิยมไทย  บรรหาร สิตะพงศ  ทองดี ภานุมาศ และประวัติ 

สําราญจริง ผูเสียสละเวลาในการใหสัมภาษณ ซึ่งใหความเขาใจแกผูวิจัยเรื่องศิลปะบนใบปดหนัง

เปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณผูที่ชวยเหลือทุกทานซึ่งไมสามารถกลาวนามไวในที่นี้ไดหมด รวมท้ัง

ประสบการณระหวางทํางานวิทยานิพนธฉบับนี้ที่ทําใหผูวิจัยไดทราบวา ศิลปะแขนงตางๆ ทั้ง

จิตรกรรม ภาพยนตร และการออกแบบเรขศิลป ที่ประกอบกันขึ้นเปนกระดาษแผนบางๆ ที่เรียกวา

โปสเตอรภาพยนตรไทย สามารถบอกเลาเรื่องราวของยุคสมัยและรสนิยมของคนไทยในยุคตางๆ 

ไดเปนอยางดี รวมทั้งทําใหผูวิจัยเขาใจและรักศิลปะไดอยางหลากมิติมากย่ิงขึ้นดวย 
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