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      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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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

      โปสเตอรมีความสําคัญตออุตสาหกรรมบันเทิงมาต้ังแตตนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการ

โฆษณาและกระตุนความสนใจของมหาชนใหมีตอการแสดงเพื่อความบันเทิง เชน การแสดงละคร

สัตว การแสดงในสถานบันเทิงตางๆ และการฉายภาพยนตร โปสเตอรในชวงแรกมีความเปน     

ศิลปะประยุกตที่สรางสรรคขึ้นมาโดยศิลปนที่เต็มเปยมไปดวยทักษะฝมือและความคิดสรางสรรค 

ในการออกแบบ เชน ผลงานโปสเตอรของ ตูลูซ โลเทรค (Henri de Toulouse-Lautrec) ศิลปน    

อิมเพรสชั่นนิสมสมัยหลัง (Post Impressionism) ท่ีสรางสรรคโปสเตอรขึ้นมาเพื่อใชเปน           

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธการแสดงในสถานบันเทิงมูแลงรูจ (Moulin Rouge) โปสเตอรของ ตูลูซ 

โลเทรค เปนตัวอยางหน่ึงที่ทรงคุณคาอันปรากฏอยูทั้งในประวัติศาสตรศิลปะและประวัติศาสตร

การออกแบบโปสเตอร 

      ในตางประเทศไดมีการศึกษาวิจัยคุณคาทางศิลปะและสุนทรียภาพในผลงาน

โปสเตอรต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 19 จนถึงปจจุบัน มานานแลว  แตสําหรับในประเทศไทยยังไมมี

การศึกษาวิจัยโปสเตอรในเชิงศิลปะอยางจริงจัง คุณคาของโปสเตอรภาพยนตรไม ไดอยูที่บทบาท

ในการเปนส่ือโฆษณา แตอยูที่ความสามารถและทักษะทางเชิงชางของผูออกแบบ การจัดวาง

องคประกอบภาพ การออกแบบพื้นที่วางหรือชองไฟ การออกแบบตัวอักษร (Typographic) ฯลฯ

ใหเขากับเน้ือหาหรือเรื่องราวที่ตองการโฆษณา 

      ถึงแมวาในประเทศไทยจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโปสเตอรภาพยนตรบางแลวก็ตาม      

แตมักจะไมเนนการศึกษาไปในแนวทางท่ีโปสเตอรเปนผลงานสรางสรรคหรือการออกแบบ        

ทางศิลปะท่ีมีคุณคา ยกตัวอยางเชน วิทยานิพนธของพัทนนลิน อินทรหอม (2538) เรื่อง ศิลปะกับ

สังคม : การสรางสรรคโปสเตอรภาพยนตรไทย พ.ศ.2513 -2534 ซ่ึงก็เปนการศึกษาที่เนนไปที่

พัฒนาการของโปสเตอร โดยจะกลาวถึงโปสเตอรภาพยนตรไทยในลักษณะท่ีมีความสัมพันธ       

กับสังคมเทานั้น ดังนั้นจึงถือไดวาเปนการมองโปสเตอรภาพยนตรไทยในมุมกวาง หรือวิทยานิพนธ               

ของ นิภาพร เนียมแสง (2537) เรื่อง พัฒนาการ “ภาษาโปสเตอร” ในโปสเตอรภาพยนตรไทย              

ก็เปนการวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอและเน้ือหาของโปสเตอรภาพยนตรไทย ระหวาง                 

ป พ.ศ. 2500-2534 ซ่ึงจะเนนไปที่การศึกษาถึงพัฒนาการดานรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรไทย  
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อันเปนมุมมองของผูศึกษามาทางดานสื่อสารมวลชน โดยไมไดมองลึกลงไปถึงความเปนศิลปะ  

ในโปสเตอรภาพยนตรไทยเชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะเปดมุมมองใหม

ดวยวิทยานิพนธฉบับนี้ เพื่อมุงสรางองคความรูเก่ียวกับโปสเตอรภาพยนตรไทย ที่มีคุณคา          

ในเชิงศิลปะการออกแบบ แตยังขาดผูที่ศึกษา คนควา วิจัยในเรื่องนี้อยางจริงจัง 

      ในประเทศไทยก็เชนเดียวกับในตางประเทศ เมื่อภาพยนตรไดถือกําเนิดขึ้นและพัฒนา         

จนกลายเปนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ ก็ทําใหอาชีพชางเขียนโปสเตอรภาพยนตร                   

ไดถือกําเนิดขึ้น รวมไปถึงชางเขียนปายโฆษณาภาพยนตรที่ติดอยูตามหนาโรงภาพยนตรหรือ  

ตามสี่แยกใหญๆ ถึงแมวาโปสเตอรภาพยนตรจะสรางขึ้นเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธและ     

ดึงดูดใจใหมหาชนสนใจในขอมูลเกี่ยวกับภาพยนตรก็ตาม แตเนื่องจากโปสเตอรภาพยนตร             

ในอดีตถูกสรางสรรคขึ้นจากชางเขียนโปสเตอรภาพยนตรที่มีทักษะฝมือและความชํานาญ               

ทางเชิงชางแบบศิลปะหลักวิชาการ (Academic Art) อยางมาก ดังนั้นจึงมีความงามในเชิง

สุนทรียะและสะทอนจินตนาการและความคิดของชางผูสรางสรรคไดเปนอยางดี ในยุคที่       

ภาพยนตรไทยเฟองฟู โปสเตอรภาพยนตรก็แพรหลายไปตามหัวเมืองตางๆ ทั่วราชอาณาจักร         

สิ่งที่เรียกรองและเชิญชวนใหคนไทยท่ัวประเทศสนใจซื้อต๋ัวมาเขาชมภาพยนตร ก็คือ โปสเตอร

นั่นเอง ดังนั้นโปสเตอรภาพยนตรจึงถูกสรางสรรคและออกแบบข้ึนมาตามโลกทัศนและ              

รสนิยม ของกลุมเปาหมายหลักคือคนไทยทั้งประเทศ ท่ีตองการความบันเทิงใจแบบครบ            

ทุกรสชาติในภาพยนตรเรื่องเดียว และโปสเตอรภาพยนตรไทยในยุคนี้ก็สามารถสะทอนรสนิยมนี้

ออกมาไดอยางชัดเจน 

      ถึงแมวาโปสเตอรภาพยนตรไทยจะมีแมแบบมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ 

หรือฮอลลีวูดก็ตาม แตโปสเตอรภาพยนตรไทยก็มีเอกลักษณของตนเองเชนกัน โปสเตอร

ภาพยนตรไทยในยุคแรกถึงแมจะมีองคประกอบคอนขางมาก แตก็สะทอนรสนิยมของคนไทยอยาง

ชัดเจน องคประกอบหลักท่ีโดดเดนในโปสเตอรภาพยนตรไทยคือ ดารานํา ซึ่งมักมีขนาดใหญ

มากกวาองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบน้ีเปนจุดเดนหรือจุดขายของภาพยนตร ซึ่งสะทอนใหเห็น

ถึงการติดดาราของคนไทยไดเปนอยางดี สวนในฉากหลังชางเขียนภาพจะใสเรื่องราวที่มาจากฉาก

สําคัญในภาพยนตรหลายๆ ฉาก ไมวาจะเปนฉากรัก โศกเศรา ตลก นากลัว ต่ืนเตน ฯลฯ รวมเขา

ไวในโปสเตอรภาพยนตรแผนเดียวเพื่อใหผูชมศึกษารายละเอียดของเร่ืองราวในภาพยนตร รวมท้ัง

กระตุนจินตนาการและความสนใจในภาพยนตรเรื่องนั้น จนทายที่สุดก็จะตัดสินใจซื้อบัตรเขาไป

ชมภาพยนตรเรื่องนั้นๆ อยางไรก็ตามฉากหลังของโปสเตอรดังกลาวอาจไมใชฉากที่ปรากฏ               

ในภาพยนตรก็ได เพราะบางครั้งฉากเหลานั้นก็มาจากจินตนาการของชางเขียนเอง จุดมุงหมาย

ของการสรางภาพจากจินตนาการของชางเขียนนี้ก็เพื่อเราอารมณและกระตุนความสนใจใหกับ
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มหาชน ดังนั้นจึงถือไดวาโปสเตอรภาพยนตรไทยเปนหลักฐานทางวัฒนธรรมที่สําคัญที่สามารถ

สะทอนใหเห็นถึงรสนิยมในการเสพภาพยนตรของคนไทยในยุคนั้นๆ ไดเปนอยางดี 

      ประมาณป พ.ศ.2515 เปนตนมา ไดเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงรูปแบบของภาพยนตร

ไทยขึ้น โดยมีผูกํากับคล่ืนลูกใหมเกิดขึ้นและเริ่มสรางภาพยนตรที่พัฒนาเขาสูความเปนสากล การ

พัฒนารูปแบบของภาพยนตรไทยสงผลตอรูปแบบและแนวคิดของโปสเตอรภาพยนตรไทยดวย

เชนกัน ดวยเหตุนี้ โปสเตอรภาพยนตรไทยหลังป พ.ศ. 2515 จึงถูกปรับใหทันสมัยตามแมแบบ

โปสเตอรตางประเทศ หรืออาจตามความตองการของผูกํากับภาพยนตรคล่ืนลูกใหม การ

เปล่ียนแปลงครั้งนี้ เปดโอกาสใหชางเขียนโปสเตอรภาพยนตรไทยมีอิสระทางความคิดและ

จินตนาการในการสรางโปสเตอรมากขึ้นยิ่งกวายุคกอนๆ 

       จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรของภาพยนตรไทยโดยละเอียดทําให              

ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะหศิลปะการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทยในชวงระหวาง             

ป พ.ศ. 2515-2535 ซ่ึงนับเปนชวงเวลาแหงความพลิกผันของภาพยนตรไทยและโปสเตอร

ภาพยนตรไทยที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากแบบประเพณีนิยมหรือแบบไทยๆ เขาสูความเปน             

สากลอยางชัดเจน การเลือกทําวิจัยในชวงเวลานี้  ทําใหผูวิจัยสามารถศึกษายอนกลับไปสู    

โปสเตอรภาพยนตรไทย ในยุคแรกวามีแนวทางการสรางสรรคในลักษณะใด และคลี่คลาย              

เขาสูความเปนสากลในยุคปจจุบันในลักษณะไหน  

      งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อตอกย้ําหมุดหมายซ่ึงแสดงคุณคาของโปสเตอร

ภาพยนตรไทยวาเปนการออกแบบเชิงศิลปะใหชัดเจน โปสเตอรภาพยนตรที่สรา งขึ้น                       

เพื่อการโฆษณา เปนศิลปประยุกตที่ใกลตัวเรามากจนทําใหเรามองขามไปและอาจมองไมเห็น

คุณคาในการศึกษาวิจัย ดังน้ัน องคความรูที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยชิ้นนี้จึงมีความสําคัญ                     

เปนอยางมาก เพราะจะสามารถเติมเต็มองคความรูเกี่ยวกับโปสเตอรภาพยนตรไทยรวมทั้ง               

เปดมุมมองใหเห็นถึงคุณคาและความงามของศิลปะการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทย                

มากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการทําวิทยานิพนธ 

1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการในการสรางสรรคโปสเตอรภาพยนตรไทย 

ในชวงป พ.ศ. 2515-2535  

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหโปสเตอรภาพยนตรไทย โดยใชทฤษฎีทางศิลปะ (Theory of Art) 
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เชน การวิจารณศิลปะ (Art Criticism) หลักการจัดองคประกอบศิลป (Composition) ทฤษฎีสี 

(Color Theory) ทฤษฎีการสรางสรรคงานศิลปะ (Theories in Art Creativity)  สุนทรียศาสตร 

(Aesthetics) และการเปรียบเทียบทางศิลปะ (Comparative Study in Art)  

3. เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบศิลปะการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทย โดยใชโปสเตอร 

ภาพยนตรไทยในชวงป พ.ศ. 2515-2535 เปนหลัก 

 

ขอบเขตของวิทยานิพนธ 

        ในการศึกษาโปสเตอรภาพยนตรไทยในชวงป พ.ศ. 2515-2535 น้ี จะศึกษาเฉพาะ

โปสเตอรภาพยนตรไทยที่มีแนวคิดและความงามเชิงศิลปะเทานั้น ทั้งนี้การคัดเลือกโปสเตอร

ภาพยนตรไทยเพื่อนํามาวิเคราะห จะใชการคัดเลือกจากการกลาวถึงโปสเตอรภาพยนตรไทย         

ชิ้นนั้นๆ ในเชิงศิลปะจากเอกสารตางๆ และจากการคัดเลือกโดยพิจารณาถึงทักษะฝมือและ            

การจัดองคประกอบศิลปในโปสเตอรภาพยนตรเปนสําคัญ 

 

คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 

 1. โปสเตอรภาพยนตร หมายถึง รูปวาดหรือรูปพิมพ ที่ผลิตขึ้นมาเปนจํานวนมาก               

เพื่อบอกรายละเอียดเก่ียวกับชื่อภาพยนตร สถานที่  วันที่ฉายภาพยนตร รายชื่อนักแสดง                  

ชื่อผูสรางภาพยนตร และชื่อผูกํากับภาพยนตร รวมถึงขอความเพื่อเชิญชวนใหไปดูภาพยนตร 

2. การวิเคราะหงานศิลปะ   หมายถึง  การพิจารณาแยกแยะศึกษาองครวมของงานศิลปะ                        

ออกเปนสวนๆ ทีละประเด็น ท้ังในดานทัศนธาตุ องคประกอบศิลป และความสัมพันธตางๆ ใน

ดานเทคนิคกรรมวิธีการแสดงออก เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประเมินผลงานศิลปะวามีคุณคาทาง            

ดานความงาม ทางดานสาระ และทางดานอารมณความรูสึกอยางไร 

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

       โปสเตอรภาพยนตรไทยยุคพลิกผัน พ.ศ. 2515-2535  สามารถใชทฤษฎีทางศิลปะ 

เชน การวิจารณศิลปะ หลักการจัดองคประกอบศิลป ทฤษฎีสี ทฤษฎีการสรางสรรคงานศิลปะ  

สุนทรียศาสตร และการเปรียบเทียบทางศิลปะ มาศึกษาวิเคราะหใหเห็นถึงแนวคิดและ                  

ความงามในเชิงศิลปะที่แตกตางไปจากโปสเตอรภาพยนตรไทยยุคอ่ืนๆ ได 

 

วิธีการวิจัย 

       การวิจัยเชิงเอกสาร เพื่อศึกษาประวัติศาสตร พัฒนาการ และรูปแบบในการออกแบบ

โปสเตอรภาพยนตรไทยในเชิงศิลปะ และศึกษาทฤษฎีทางดานศิลปะเพื่อนํามาวิเคราะหโปสเตอร
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ภาพยนตรไทย โดยหาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร งานวิจัย บทความ บทวิจารณ บทสัมภาษณ 

วิทยานิพนธ จากสื่อสิ่งพิมพตางๆ และสื่ออินเตอรเน็ต 

      การวิจัยภาคสนาม ซึ่งจะลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณนักออกแบบ และชางเขียนโปสเตอร

ภาพยนตรไทย 

 

แหลงขอมูล 

 1.  โปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตจนถึงปจจุบันโดยเนนไปที่โปสเตอรภาพยนตรไทย 

ในชวงป พ.ศ. 2515-2535  

 2. หนังสือและตําราเก่ียวกับประวัติศาสตรภาพยนตรไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 3. หนังสือและตําราเก่ียวกับโปสเตอรภาพยนตรและโปสเตอรภาพยนตรไทย 

 4. หนังสือ บทความ บทวิจารณ บทสัมภาษณ และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใช 

เปนขอมูลในการศึกษาและวิเคราะหแนวคิดและความงามเชิงศิลปะของโปสเตอรภาพยนตรไทย  

 5. สัมภาษณนักออกแบบและชางเขียนโปสเตอรภาพยนตรไทย 

             6. หอภาพยนตร องคการมหาชน 

             7. เว็บไซตความรูเกี่ยวกับภาพยนตร ศิลปะ งานออกแบบ และโปสเตอรภาพยนตร 

  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบประวัติศาสตรและพัฒนาการในการสรางสรรคโปสเตอรภาพยนตรไทย 

ในชวงป พ.ศ. 2515-2535  

2. ไดทราบถึงแนวคิดและความงามทางศิลปะของโปสเตอรภาพยนตรไทย โดยใชทฤษฎี 

ทางศิลปะ และทฤษฎีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของมาทําการศึกษาและวิเคราะห 

3. ไดเห็นถึงแนวคิดและความงามทางศิลปะเชิงเปรียบเทียบของโปสเตอรภาพยนตรไทย 

ในแตละยุค โดยใชโปสเตอรภาพยนตรไทยในชวงป พ.ศ. 2515-2535 เปนหลัก 
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บทที่  2 

พัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตรไทย 

 

        โปสเตอรภาพยนตรเปนงานศิลปะประยุกตแขนงหน่ึง ซึ่งมีพัฒนาการควบคูมากับ

ประวัติศาสตรภาพยนตรอยางแนบแนน ดังนั้น เม่ือศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของโปสเตอร

ภาพยนตรไทยจึงควรศึกษาประวัติศาสตรภาพยนตรโลกและประวัติศาสตรภาพยนตรไทยควบคู

ไปดวย นอกจากนั้นยังตองทําความเขาใจกับศิลปะการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทยในแตละ

ยุคสมัยไปพรอมๆ กับการศึกษาบริบทแวดลอมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโปสเตอร

ภาพยนตรไทยไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีการพิมพ หรือ

ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาพยนตรไทยดวย อาทิเชน บริษัทผูสรางภาพยนตร โรงภาพยนตร ระบบการ

ฉายภาพยนตร ฟลมภาพยนตร สายหนัง ผูกํากับ ดารานักแสดง และ จิตรกรวาดภาพโปสเตอร   

 

ภาพยนตรไทยและพัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตรไทยระหวางป พ.ศ. 2466-2492  

       ภาพยนตรถือกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่  28 ธันวาคม พ.ศ. 2438                 

เมื่อออกุส และ หลุยส ลูมิแอร (Auguste and Louise Lumière) สองพ่ีนองชาวฝรั่งเศส ไดนํา

ประดิษฐกรรมใหมที่ชื่อวา ซีเนมาโตกราฟ (Cinematograph) ฉายภาพเคล่ือนไหวบนจอให          

คนชมเปนกลุม และเก็บคาเขาชมเปนครั้งแรกที่ราน Grand Café ในนครปารีส (จําเริญลักษณ 

ธนะวังนอย, 2544: 7) และต้ังแต พ.ศ. 2439 เปนตนมาไดมีการนําเครื่องซีเนมาโตกราฟ ออกฉาย

ภาพเคลื่อนไหวบนจอและเก็บคาเขาชมตามเมืองใหญๆ ทั่วโลก จนกระท่ังเมื่อป พ.ศ. 2440         

เอส. จี. มารคอฟสกี (S.G. Marchovsky) ไดนําเคร่ืองซีเนมาโตกราฟของพ่ีนองลูมิแอร เขามา        

จัดฉายภาพเคลื่อนไหวขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย ณ โรงละครหมอมเจาอลังการ ดังมีหลักฐาน

บันทึกไวเปนขอความโฆษณาการจัดฉายภาพยนตรในหนังสือพิมพบางกอกไตมส (Bangkok 

Times) ฉบับประจําวัน พุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2440 ซึ่งมีลักษณะเขียนเปนขอความโฆษณาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (โดม สุขวงศ, 2525: 13) ตอมาจึงมีคณะฉายภาพยนตรเรจาก

ตางประเทศเขามาจัดฉายภาพยนตรในประเทศไทยอีกหลายคณะ สําหรับในประเทศไทย          

พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาทองแถม ถวัลยวงศ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ นับเปนคนไทย

คนแรกที่ถายทําภาพยนตร สวนใหญจะเปนพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 5 ระหวางป พ.ศ. 2443 

– 2453 หรือจนส้ินรัชกาล ซึ่งจะถูกนําออกจัดฉายและเก็บเงินคาดูจากสาธารณชนในงาน         

ไหวพระประจําปที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เปนประจําทุกปนับจากป พ.ศ. 2443 เปนตนมา 

(จําเริญลักษณ ธนะวังนอย, 2544: 13) 
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        ในสมัยน้ันยังไมมีการกอสรางโรงภาพยนตรแบบถาวร จึงมักจะจัดฉายภาพยนตร

ตามโรงละครหรือโรงแรม หรือไมก็ตั้งกระโจมอยางละครสัตว จวบจนปลายป พ.ศ. 2448 นายโตโม

โยริ วาตานาเบะ (Tomoyori Watanabe) ไดสรางโรงหนังถาวรแหงแรกขึ้นในประเทศสยาม ณ 

บริเวณเวิ้งหลังวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ถนนเจริญกรุง หลังจากเคยเขามาต้ังกระโจมผาใบเปน

โรงฉายภาพยนตรชั่วคราวเก็บเงินคนดูในบริเวณน้ันมาแลวเมื่อปที่ผานมา โรงภาพยนตรแหงน้ีจึง

มีชื่อเรียกติดปากคนในยุคนั้นวา “โรงหนังญี่ปุน” ในเวลาตอมา (ธนาทิพ ฉัตรภูติ, 2547: 14) 

หลังจากโรงหนังญี่ปุนไดรับพระราชทานตราแผนดินแลว จึงใชชื่อวา “โรงฉายรูปพยนตญี่ปุน

หลวง” ในระยะตอมาเมื่อกิจการจัดฉายภาพยนตรเปนที่นิยม จึงเกิดโรงภาพยนตรเพิ่มมากข้ึน 

อาทเิชน โรงภาพยนตรกรุงเทพ  โรงภาพยนตรบางรัก  โรงรัตนภาพยนตร (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน 

“โรงหนังรัตนประกา”) และ โรงสยามภาพยนตร ภาพยนตรตางประเทศท่ีนําเขามาจัดฉายในยุค

แรกน้ีมีทั้งที่เปนภาพยนตรขาว นิทาน นิยาย สารคดี ตลก มายากล และ อื่นๆ ซึ่งมักเปนเรื่องสั้นๆ 

และในแตละครั้งจะจัดฉายหลายเร่ืองสลับเปล่ียนกันไป (จําเริญลักษณ ธนะวังนอย, 2544: 18) 

เนื่องจากในยุคน้ันยังไมมีกิจการโทรทัศนเกิดขึ้นในประเทศไทย ภาพยนตรจึงกลายมาเปนมหรสพ

ประเภทหนึ่งท่ีใหความบันเทิงและขอมูลขาวสารแกประชาชนคลายกับสื่อโทรทัศนในปจจุบัน 

ตอมาเม่ือกิจการภาพยนตรเจริญรุงเรืองขึ้น จึงเริ่มมีการนําภาพยนตรเรื่องยาวจากตางประเทศ 

เขามาฉาย ซึ่งจะมีทั้งภาพยนตรฝรั่งเศสประเภทตลกและสืบสวน ภาพยนตรชีวิตจากประเทศ

อังกฤษ ภาพยนตรมหากาพยของประเทศอิตาลี และ ภาพยนตรอเมริกันแนวคาวบอย จนกระทั่ง

ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2457-2461) ภาพยนตรจากประเทศในทวีปยุโรปมีจํานวนลด

นอยลง จึงทําใหภาพยนตรอเมริกันจากฮอลลีวูดเขามาครองตลาด และตอมาไดเขามามีบทบาท

ตอการกําเนิดภาพยนตรบันเทิงในประเทศไทย (จําเริญลักษณ ธนะวังนอย, 2544: 23) 

       นอกจากฮอลลีวูดจะนําภาพยนตรเขามาจัดฉายในประเทศไทยแลว ยังมีบริษัทผูสราง

ภาพยนตรจากฮอลลีวูดเขามาถายทําภาพยนตรในประเทศไทยหลายราย แตรายที่สําคัญอยางยิ่ง

คือคณะของนายเฮนร่ี เอ แม็คเร (Henry A. MacRae) แหงบริษัทยูนิเวอรแซล ซ่ึงไดเขามาถายทํา

ภาพยนตรเรื่อง “นางสาวสุวรรณ”  หรือ “Suvarna of Siam” ในป พ.ศ. 2466 โดยใชคนไทยซึ่งเปน

ขาราชการในกรมมหรสพหลวงแสดงหมดทั้งเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ให กองภาพยนตรเผยแพรขาว กรมรถไฟหลวง เปนผูอํานวยความสะดวก

ในการหาสถานที่ถายทํา ซึ่งทําใหขาราชการกองภาพยนตรเผยแพรขาวไดรับประสบการณในการ

ถายทําภาพยนตรแบบฮอลลีวูดในคราวนั้นดวย ภาพยนตรเรื่อง “นางสาวสุวรรณ” ออกฉายเม่ือ

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2466 (ชลิดา เอ้ือบํารุงจิต, 2540: 92) จากน้ัน นาย ต. เง็กชวน ไดดําเนินการ

เรียบเรียงเนื้อหาของภาพยนตรเรื่องนี้จัดพิมพเปนหนังสือดวยกระดาษอยางดี สีสวย มีรูปหนาปก 
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และรูปแทรกหลายรูป แตไมพบหลักฐานของส่ือสิ่งพิมพชิ้นนี้หลงเหลืออยู ซึ่งก็ทําใหเห็นวา ในยุค

แรกนี้คนเริ่มใหความสําคัญกับศิลปะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่อการโฆษณาภาพยนตรแลว 

(จําเริญลักษณ ธนะวังนอย, 2544: 34) 

       ภาพยนตรเรื่อง “นางสาวสุวรรณ” มีสวนสรางแรงบันดาลใจใหคนไทยที่มีฝมือดาน

การถายภาพและภาพยนตร สนใจที่จะสรางภาพยนตรขึ้นมาเองบาง การถายทําภาพยนตรใน

ประเทศไทยไดเริ่มกลายเปนธุรกิจอยางจริงจังหลังจากการจัดต้ัง “บริษัทภาพยนตรไทย” ในป พ.ศ. 

2469 และ “กรุงเทพภาพยนตรบริษัท” ในป พ.ศ. 2470 ซ่ึงทั้งสองบริษัทไดแขงขันกันสราง

ภาพยนตรไทยเรื่องแรกข้ึน แตในที่สุด “กรุงเทพภาพยนตรบริษัท” ก็ประสบความสําเร็จในการ

สรางภาพยนตรไทยเร่ืองแรกคือเรื่อง “โชคสองช้ัน” ซึ่งออกฉายเม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 

หลังจากนั้นในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2470 “บริษัทภาพยนตรไทย” ก็ไดนําภาพยนตรเรื่อง “ไมคิด

เลย” ออกฉายเชนกัน ภาพยนตรที่สรางขึ้นในชวงนี้ถายทําในระบบฟลม 35 มม. ขาว-ดํา และเปน

ภาพยนตรเงียบ ในปเดียวกันนี้ภาพยนตรเสียงในฟลมเรื่องแรกของโลกคือ “The Jazz Singer” ได

ออกฉายเชนกัน และอีก 5 ปตอมา ในป พ.ศ. 2475 “กรุงเทพภาพยนตรบริษัท” (ภายหลังเปล่ียน

ชื่อเปน “ภาพยนตรเสียงศรีกรุง”) ไดประสบความสําเร็จจากการสรางภาพยนตรเรื่อง “หลงทาง” 

ภาพยนตรเสียงในฟลมเร่ืองแรกของไทย (โดม สุขวงศ, 2533: 23) 

       ในยุคที่ยังไมมีบริษัทผูสรางภาพยนตรกําเนิดขึ้นประเทศไทย เจาของโรงภาพยนตร

ตองนําภาพยนตรจากตางประเทศเขามาจัดฉาย ดังนั้นการโฆษณาภาพยนตรในเวลาน้ัน จึง

ดําเนินการโดยโรงภาพยนตร ซ่ึงนอกจากจะใชวิธีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพแลว ยังมีการพิมพ

ใบปลิวโฆษณาเปนสีตางๆ และใหคนเดินแจกตามตลาดและที่ชุมชน ตอมาจึงโฆษณาดวย

วิธีการใชรถมาแหปายพรอมกับทิ้งใบปลิวลงจากรถมา การโฆษณาในหลากหลายรูปแบบนี้จะไม

เนนการโฆษณาเนื้อหาและความสนุกสนานของภาพยนตรเทาใดนัก เพราะทางโรงภาพยนตรได

จัดพิมพใบปลิวเลาเรื่องยอภาพยนตรเปนภาษาไทยและจีน ซึ่งตอมาไดตีพิมพลงในหนังสือพิมพ 

และจัดทําเปนหนังสือเลมเล็กออกจําหนายตามลําดับ ทําใหไมจําเปนที่ตองโฆษณาเนื้อหาของ

ภาพยนตรเรื่องน้ันๆ อีกแลว ประกอบกับในยุคนั้นโรงภาพยนตรทุกโรงจะจัดฉายภาพยนตร

ตางประเทศท่ีมีเนื้อหาคลายกันเปนหลัก ดังนั้น สวนมากการโฆษณาจึงเนนไปที่สิ่งจูงใจใหคนมา

ชมภาพยนตรมากกวา อาทิเชน ของแจก วงดนตรีที่มาบรรเลง การจับฉลากรางวัล ความทันสมัย

หรือ ความสะอาดของโรงภาพยนตร เปนตน (ชลิดา เอ้ือบํารุงจิต, 2540: 91) สําหรับโปสเตอร

ภาพยนตรนั้นสันนิษฐานวานาจะไดรับความคิดและแบบอยางมาจากโปสเตอรตางประเทศท่ีเขา

มาพรอมกับการส่ังซื้อภาพยนตรเขามาจัดฉายในยุคแรก จนกระท่ังมีบริษัทสรางภาพยนตรกําเนิด

ขึ้นในประเทศไทย การจัดทําโปสเตอรโฆษณาภาพยนตรไทยจึงนาจะดําเนินการโดยบริษัทผูสราง
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ภาพยนตร ดังปรากฏหลักฐานภาพถายตอนหน่ึงจากภาพยนตรเรื่อง “แกนกลาสี” (พ.ศ. 2479) 

ของบริษัทศรีกรุง ซึ่งจะสังเกตเห็นโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กลัวเมีย” ติดอยูที่รั้วสังกะสี สําหรับ

จิตรกรผูวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรเรื่องนี้ไมมีหลักฐานปรากฏ แตสันนิษฐานวา นาจะเปน

ผลงานของ แนม สุวรรณแพทย ผูควบคุมฝายฉากและศิลปกรรมของบริษัทศรีกรุง  (สมชาติ บาง

แจง, 2535: 43) 

      ในยุคแรกสันนิษฐานวา โปสเตอรนาจะถูกนํามาใชเปนสื่อโฆษณาควบคูไปกับการ

แจกใบปลิวหรือสูจิบัตรเลาเนื้อเรื่องของภาพยนตร ต้ังแตป พ.ศ. 2471 เปนตนมา ไดเริ่มมีการ

นําเอาวิธีการบรรยายและการพากยโขนเขามาประยุกตใชในการบรรยายภาพยนตรเงียบหรือ

ภาพยนตรจากตางประเทศ ทําใหผูชมภาพยนตรสามารถเขาใจเนื้อหาในภาพยนตรไดโดยไมตอง

อาศัยการอานสูจิบัตรของภาพยนตรมากอน ดวยเหตุนี้ ในระยะเวลาตอมาโปสเตอรภาพยนตรจึง

ไดกลายมาเปนส่ือหลักในการโฆษณาภาพยนตรแทนที่ใบปลิวและสูจิบัตร เพราะในโปสเตอร

ภาพยนตรแผนเดียวจะใหขอมูลทุกอยางทั้งสถานท่ีและวันเวลาในการจัดฉาย รวมท้ังบอก

รายละเอียดอ่ืนๆ และทําหนาที่เลาเนื้อเรื่องของภาพยนตรอยางคราวๆ ดวยภาพที่สวยงามและ

ดึงดูดใจไปพรอมๆ กันดวย 

      เนื่องจากขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับโปสเตอรภาพยนตรไทยในยุคนี้หลงเหลืออยูเพียงไม

มากนักและอยูในสภาพไมสมบูรณ จึงทําใหไมสามารถเห็นพัฒนาการและรูปแบบไดชัด เพราะ

สวนใหญพบหลักฐานเพียงสูจิบัตร ซ่ึงไมทราบวามีรูปแบบเดียวกับโปสเตอรที่เปนตนฉบับเดิม

หรือไม หลักฐานทางสื่อส่ิงพิมพที่เกี่ยวกับภาพยนตรไทยยุคแรกเทาที่คนพบคือ ภาพถายนักแสดง

จากฉากในภาพยนตร  เชน ภาพยนตรเรื่อง “นางสาวสุวรรณ” (ภาพที่ 1) สูจิบัตรหรือหนังสือเรื่อง

ยอภาพยนตรที่ขายใหผูชมอานกอนการฉายภาพยนตร เชน ภาพยนตรเรื่อง “โชคสองช้ัน” (ภาพที่ 

2) โฆษณาเชิญชวนใหประชาชนไปชมภาพยนตรในหนาหนังสือพิมพ เชน ภาพยนตรเรื่อง “ไมคิด

เลย” (ภาพที่ 3) และใบแทรกหนังสือพิมพ เนื่องจากกระบวนการพิมพสื่อโฆษณาภาพยนตรไทย

และอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยยังอยูในระยะเร่ิมตน สื่อสิ่งพิมพสําหรับโฆษณาภาพยนตรไทยใน

ยุคน้ีจึงมีลักษณะงายๆ ทั้งเทคนิคการพิมพบล็อคสีเดียวหรือสองสีที่แผนไมใหญมากนัก และ

เทคนิคการทําโปสเตอรโดยการนําภาพถายนักแสดงจากฉากภาพยนตรมาจัดองคประกอบใหม

แบบงายๆ ดวยเทคนิคการตัดปะ (collage) เชน ภาพยนตรเรื่อง “สามหัวใจ” (ภาพที่ 4) หนังสือ

เรื่องยอของภาพยนตรที่ใชเทคนิคการวาดภาพก็มีลักษณะเหมือนภาพปกหนังสือนวนิยายในสมัย

นั้น เชน ภาพยนตรเรื่อง “กลัวเมีย” (ภาพที่ 5) และ “เลือดชาวนา” (ภาพที่ 6) เปนตน ในระยะนี้

การออกแบบท่ีโดดเดนจึงไปอยูที่การออกแบบตัวอักษรเสียเปนสวนมาก และเมื่อเปรียบเทียบการ

ออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทยกับตางประเทศในชวงนี้จะพบวา  โปสเตอรภาพยนตร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตางประเทศมีพัฒนาการที่กาวหนาทางเทคนิคมากกวาและรูปแบบท่ีหลากหลายกวาโปสเตอร

ภาพยนตรของไทยมาก (ภาพที่ 7-10) 

 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพถายจากฉากในภาพยนตรเรื่อง “นางสาวสุวรรณ” (พ.ศ. 2466) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เลาเร่ืองหนังเมื่อครั้งป 2490-2499, เขาถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4323 

                                                                                   

      
 

ภาพที่ 2 สูจิบัตรภาพยนตรเรื่อง “โชคสองชั้น” (พ.ศ. 2470)            

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ความรุงโรจน ของอุตสาหกรรมภาพยนตรยุคบุกเบิก (2470–2489), 

เขาถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2556. เขาถงึไดจาก http://www.thaifilm.com/articleDetail.asp?id=9
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ภาพที่ 3 โฆษณาภาพยนตรเรื่อง “ไมคิดเลย” จากปกหนังสือพิมพสารานุกูล (พ.ศ. 2470)          

ที่มา: โอเคเนช่ัน, รายไดหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=148718           

                                   

 
 

ภาพที่ 4 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามหัวใจ” (พ.ศ. 2482)                    

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, นาถยา แดงบุหงา (เบ็ญจศิริวรรณ) นักแสดงหญิงยอดฝมือ  

ที่คนไทยไมมีวันลืม (นาถยา ตอนท่ี 3), เขาถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5600  
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ภาพที่ 5 สูจิบัตรภาพยนตรเรื่อง “กลัวเมีย” (พ.ศ. 2479)              

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เพลงและภาพยนตรเสียงศรีกรุง ไทยฟลม ฯลฯ (จากหนังในยุค

แรกเร่ิม), เขาถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจากhttp://www.thaifilm.com/forum 

Detail.asp?topicID=4286 

 

 
 

ภาพที่ 6 สูจิบัตรภาพยนตรเรื่อง “เลือดชาวนา” (พ.ศ. 2479)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, กระทูเกี่ยวกับ จํารัส สุวคนธ ภาพยนตรเสียงศรีกรุง และภาพยนตร

ไทยในยุคแรกเริ่ม รวมทั้งสื่อบันเทิงที่เกี่ยวพันในยุคนั้น, เขาถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3868 
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ภาพที่ 7 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Ben-Hur” (พ.ศ. 2468)  

ที่มา: IMP Awards,1925 Movie Poster Gallery > Ben-Her Poster, accessed May 4, 2013, 

available from http://www.impawards.com/1925/ben_hur.html         

       

   
 

ภาพที่ 8 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “The Jazz Singer” (พ.ศ. 2470)                 

ที่มา: IMP Awards,1927 Movie Poster Gallery >The Jazz Singer Poster, accessed  

May 4, 2556, available from http://www.impawards.com/1927/jazz_singer.html 
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ภาพที่ 9 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Gone With the Wind” (พ.ศ. 2482) 

              ผลงานของ Howard Terpning      

ที่มา: IMP Awards,1939 Movie Poster Gallery > Gone With the Wind Poster, 

accessed May 4, 2013, available from http://www.impawards.com/1939/ 

gone_with_the_wind_ver1.html 

                              

 
 

ภาพที่ 10 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Samson and Delilah” (พ.ศ. 2492) 

ที่มา: IMP Awards, 1949 Movie Poster Gallery > Samson and Delilah Poster,  

accessed May 4, 2013, available from http://www.impawards.com/1949/ 

samson_and_delilah.html 
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       ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482- 2488) และสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 

2484- 2488) ไดเกิดการขาดแคลนฟลมถายทําภาพยนตรเสียงในฟลมขนาด 35 มม. บริษัทผูสราง

ภาพยนตรในประเทศไทยจึงหันมาใชฟลมถายภาพยนตรขนาด 16 มม. แทน ทําใหตองใช                       

นักพากยอัดเสียงตัวละครลงบนฟลมหลังถายทําเสร็จ ภาพยนตรไทยจึงตกอยูในสภาพถอยหลัง

เขาคลอง คือจากภาพยนตรเสียงในฟลมกลับไปเปนภาพยนตรพากย (เสียงนอกฟลม) อีกครั้ง 

ภาพยนตร 16 มม. ไดรับความนิยมสูงมากจนถึงป พ.ศ. 2512 นับไดวายุคนี้เปนยุคทองของ

ภาพยนตร 16 มม. ในประเทศไทย ภาพยนตรที่ใชฟลมถายภาพยนตรขนาด 16 มม. เร่ืองแรกใน

ยุคนี้คือภาพยนตรเรื่อง “เมืองทอง” (พ.ศ. 2483) ตอมาในป พ.ศ. 2484 ภาพยนตรสําคัญทาง

ประวัติศาสตรของประเทศไทยเรื่อง “พระเจาชางเผือก” ถูกสรางขึ้น จากผลงานการประพันธของ 

นายปรีดี พนมยงค (หลวงประดิษฐมนูธรรม) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ในสมัยรัฐบาลของ

นายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อประกาศเจตนารมณทางการเมืองใหชาวโลกไดรูวา 

คนไทยไมตองการสงคราม ประกอบกับรัฐบาลตองการสงภาพยนตรเรื่อง “พระเจาชางเผือก”             

เขาชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ (Nobel Prize for Peace) บทพูดของภาพยนตรจึงเปน

ภาษาอังกฤษท้ังหมด (ภานุ อารี, 2540: 118) แตไมพบหลักฐานที่เปนโปสเตอรหลงเหลืออยู พบ

แตเพียงสูจิบัตรภาพยนตรเทานั้น (ภาพที่ 11) อยางไรก็ตาม ไมปรากฏหลักฐานวาโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “พระเจาชางเผือก” มีรูปแบบเชนไร พบแตเพียงโปสเตอรฝมือการวาดของ ปยุต 

เงากระจาง ที่พิมพในป พ.ศ. 2544 (ภาพท่ี 12) เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปของภาพยนตร

เรื่องนี้เทานั้น  
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ภาพที่ 11 สูจิบัตรภาพยนตรเรื่อง “พระเจาชางเผือก” (พ.ศ. 2484) 

ที่มา: อําพล เจน, พระเจาชางเผือก, เขาถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://forum.ampoljane.com/index.php?showtopic=801 

 

 
 

ภาพที่ 12 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระเจาชางเผือก” ที่จัดทําขึ้นใหมเนื่องในโอกาสฉลอง  

   ครบรอบ 60 ปของภาพยนตรเรื่องนี้ (พ.ศ. 2544) ผลงานของ ปยุต เงากระจาง 

ที่มา: ผูจัดการออนไลน, หอภาพยนตรจัดฉายหนังขึ้นทะเบียน จํานวน 4 เรื่องที่พารากอน, 

เขาถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th/Drama/ViewNews. 

aspx?NewsID=9560000062223 
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      ชวงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหวาง พ.ศ. 2486-2488 กรุงเทพถูกทิ้งระเบิดอยาง

หนัก และ ป พ.ศ. 2485 เกิดน้ําทวมครั้งใหญในกรุงเทพ เหตุการณเหลานี้สงผลใหอุตสาหกรรม

ภาพยนตรไทยตองชะงักงันดังจะเห็นไดจากการท่ีใน ป พ.ศ. 2487 มีภาพยนตรไทยสรางขึ้นมา

เพียงเรื่องเดียวเทานั้น นอกจากน้ันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงถายเนื่องจากอุทกภัยครั้งใหญใน

กรุงเทพฯ ยังทําใหบริษัทภาพยนตรเสียงศรีกรุงจําตองยุติกิจการไปโดยปริยายอีกดวย 

       เมื่อสงครามโลกครั้งที่  2 ส้ินสุดลง โลกตกอยูในสภาวะสงครามเย็นระหวาง

มหาอํานาจสองฝาย คือ อเมริกากับกลุมประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต  

ประเทศไทยไดรับการสนับสนุนเปนพิเศษในดานตางๆ จากอเมริกา ทั้งนี้เพราะอเมริกาเกรงวา

ประเทศไทยจะกลายเปนอีกประเทศหนึ่งที่ตกอยูภายใตการยึดครองของกลุมประเทศที่มีระบอบ

การปกครองแบบคอมมิวนิสต เศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคนั้นจึงเติบโตคอนขางสูง เน่ืองจากมี

เงินดอลลารเขามาในประเทศเปนอยางมาก การไดรับเงินทุนสนับสนุนจํานวนมากจากมหาอํานาจ

อเมริกา  ทําใหรัฐบาลเริ่มเรงรัดพัฒนาประเทศดวยการออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 1 การลงทุนเริ่มเฟองฟู รวมถึงอุตสาหกรรมการสรางภาพยนตรไทยดวย หลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบ เริ่มมีภาพยนตรจากฮอลลีวูดเขามาฉายมากขึ้น จนในป พ.ศ. 2490 

บริษัทสรางภาพยนตรของฮอลลีวูดไดเขามาจัดต้ังบริษัทจัดจําหนายภาพยนตรในประเทศไทย 

(โดม สุขวงศ, 2525: 24) ในป  พ.ศ. 2492 ภาพยนตรไทยเร่ือง “สุภาพบุรุษเสือไทย” ซึ่งสรางดวย

ฟลมถายภาพยนตร  ขนาด 16 มม. ออกฉายและทํารายไดเปนประวัติการณ จึงทําใหเกิดกระแส

ความนิยมสรางภาพยนตรดวยฟลมถายภาพยนตรขนาด 16 มม. ข้ึน เพราะใชทุนในการสรางนอย

กวาฟลมขนาด 35 มม. และเทคนิคก็ไมยุงยากมาก ผูสรางภาพยนตรเพิ่มจํานวนมากขึ้นเพราะคน

เล็งเห็นวาสามารถสรางกําไรไดจากทุนสรางภาพยนตรจํานวนไมมากนัก การสรางภาพยนตรจึง

กลายเปนธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นอยางรวดเร็ว (วิมลรัตน อรุณโรจนสุริยะ, 2540: 120) ดังจะเห็นได

จากจํานวนของภาพยนตรไทย ในป พ.ศ. 2492  ซ่ึงมีการสรางเพียง 6 เรื่อง กลายเปน 47 เร่ือง ใน

ป พ.ศ. 2493 และเพิ่มจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ ในปตอๆ มา  

 

ภาพยนตรไทยและพัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตรไทยระหวางป พ.ศ. 2493-2503  

      ความสําเร็จของภาพยนตรฟลม 16 มม. เรื่อง “สุภาพบุรุษเสือไทย” ในป พ.ศ. 2492 

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ สรางแรงจูงใจใหนักสรางภาพยนตรสมัครเลนผันตัวเองเขามาเปน

ผูอํานวยการสรางภาพยนตรมากข้ึน โดยเฉพาะชวงป พ.ศ. 2500-2515 เกือบครึ่งของคนกลุมน้ี 

เขาสูวงการภาพยนตรเพียงหวังสรางกําไร แตไมมีความรูเกี่ยวกับการสรางภาพยนตรเทาใดนัก  

ทําใหงานสรางภาพยนตรมีคุณภาพตํ่า เพราะสรางกันอยางลวกๆ สวนเนื้อหาของภาพยนตร         
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ก็ไมมีอะไรแปลกใหมไปจากเดิม (วิมลรัตน อรุณโรจนสุริยะ, 2540: 120) โปสเตอรภาพยนตร

กลายเปนสื่อโฆษณาท่ีสรางแรงดึงดูดใจใหประชาชนเขามาชมภาพยนตรมากขึ้น ในยุคนี้โปสเตอร

ภาพยนตรไทยมีพัฒนาการท่ีกาวหนาไปจากเดิมอยางเห็นไดชัด เริ่มจากการท่ีผูสรางเร่ิมลงทุน

พิมพโปสเตอรภาพยนตรเปนส่ีสี มีการจางคนวาดภาพแสดงเนื้อหาของภาพยนตรโดยใชวิธีการ

เลาเร่ืองดวยภาพคลายงานจิตรกรรมฝาผนัง ที่เลาเรื่องหลายๆ ฉากไวในแผนเดียวกันสอดคลอง 

ไปกับเนื้อหาของภาพยนตรไทยในยุคนี้ที่เปนแบบ “ครบรส” การออกแบบตัวหนังสือก็พิถีพิถันมาก

ยิ่งขึ้น การแยกสีก็มีความละเอียดมากข้ึน โปสเตอรภาพยนตรไทยในยุคนี้ยังคงรูปแบบและเทคนิค

เดิมอยู คือมักนําภาพถายจากฉากในภาพยนตรและภาพดารานักแสดงมาตัดปะ 

      ผูกํากับและผูอํานวยการสรางมีสวนสําคัญนับต้ังแตการกําหนดเน้ือเรื่องที่จะสราง 

การคัดเลือกนักแสดง ความสมบูรณของภาพยนตรที่จะออกฉาย และเก่ียวเนื่องไปจนถึงรายไดที่

จะไดรับ ทวานายทุนที่อยูเบื้องหลังผูกํากับและผูอํานวยการสรางก็เปนตัวแปรสําคัญสําหรับ

ภาพยนตรไมแพกัน โดยเฉพาะภาพยนตร 16 มม. ท่ีสรางระหวางป พ.ศ. 2492-2515 นายทุน 

สวนใหญมักเปนเจาของโรงภาพยนตรหรือสายหนังตางจังหวัด ผูกํากับหรือผูอํานวยการสรางมัก

ตองอาศัยเงินทุนสําหรับสรางภาพยนตรจากเจาของโรงภาพยนตรหรือสายหนัง เจาของเงินทุนจะ

ยอมใหเงินลงทุนสรางภาพยนตรก็ตอเมื่อภาพยนตรเรื่องนั้นมีองคประกอบท่ีสามารถยืนยันถึง

รายไดทีจ่ะตามมา องคประกอบหรือเงื่อนไขที่นายทุนกําหนดขึ้น สงผลตอคุณภาพของภาพยนตร

ไทยไมนอยทีเดียว (มานพ อุดมเดช, 2531: 65) การทําโครงการเสนอขอทุนสรางภาพยนตรมักมี

แบบรางของโปสเตอรแนบไปดวยเพื่อใหนายทุนมองเห็นภาพชัดเจน ดวยเหตุนี้จุดขายของ

ภาพยนตรไมวาจะเปนเนื้อหาแบบครบทุกรสและดารานําจึงกลายเปนตัวกําหนดรูปแบบ เทคนิค 

และองคประกอบของโปสเตอรภาพยนตรไปโดยปริยาย (สมบูรณสุข นิยมศิริ, สัมภาษณ, 19 

ตุลาคม 2556) โดยเฉพาะในยุคที่เกิดดาราคูขวัญ เชน มิตร-เพชรา โปสเตอรจึงตองเนนจุดขายของ

ภาพยนตรใหเห็นชัดเจนโดยการเขียนภาพดารานักแสดงนําที่มีขนาดใหญกวาองคประกอบอ่ืนๆ 

ภายในภาพ  

      แตใชวากลุมผูกํากับหรือผูอํานวยการสรางจะตองพึ่ง เงินทุนจากนายทุนเสมอไป 

เพราะใน ระยะน้ีวงการภาพยนตรไทยยังมีผูกํากับและผูอํานวยการสรางภาพยนตรมืออาชีพท่ีมี

ความรูดานการสรางภาพยนตรเปนอยางดี มีโรงถายและอุปกรณในการถายทําภาพยนตรพรอม 

อีกท้ังยังมีเงินทุนในการสรางภาพยนตร และมักจะถายทําภาพยนตรดวยฟลม 35 มม. เสียงใน

ฟลมและสีธรรมชาติตามมาตรฐานสากลดวย ผูสรางภาพยนตรกลุมนี้ ไดแก  

     รัตน เปสตันยี นักสรางภาพยนตรคุณภาพคนหนึ่งของวงการภาพยนตรไทย ผูกอต้ัง       

หนุมานภาพยนตร เม่ือป พ.ศ. 2497 รัตน สรางภาพยนตรเรื่อง “สันติ-วีณา” เพื่อสงเขาประกวด
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ภาพยนตรนานาชาติแหงเอเชียอาคเนย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน และไดรับรางวัลถึง 3 รางวัล 

คือ ถายภาพยอดเย่ียม กํากับศิลปยอดเย่ียม และเผยแพรวัฒนธรรมดีเดน พรอมดวยรางวัลพิเศษ

จากสมาคมผูสรางภาพยนตรอเมริกา นับวาเปนภาพยนตรไทยเรื่องแรกที่ไดรับรางวัลระดับ

นานาชาติ หนุมานภาพยนตรยังสรางภาพยนตรที่นาสนใจอีกหลายเรื่อง อาทิเชน “ชั่วฟาดินสลาย” 

(พ.ศ. 2498) “โรงแรมนรก” (พ.ศ. 2500) และ “นํ้าตาลไมหวาน” (พ.ศ. 2507) ซ่ึงนับเปนเรื่อง

สุดทายของหนุมานภาพยนตร 

     พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอนุสรมงคลการ  ผูกอต้ังละโวภาพยนตร 

ภาพยนตรที่สรางชื่อเสียงใหกับละโวภาพยนตรเปนอยางมากคือ “นางทาษ" ซึ่งเปนภาพยนตรไทย

เรื่องแรก ท่ีสงเขาประกวดในเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ ณ กรุงเบอรลิน ในป พ.ศ. 2504 และได

นํามาจัดฉายในประเทศไทยในปถัดมา 

     พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาภาณุพันธยุคล ผูกอต้ังอัศวินภาพยนตร หลังจาก        

”บริษัทภาพยนตรไทย จํากัด” หรือ “ไทยฟลม” ที่ พระองคเจาภาณุพันธยุคล ทรงมีหุนสวนดวย

ประสบปญหาดานเงินทุนจนตองหยุดกิจการในป พ.ศ. 2483 และในปถัดมาตองขายกิจการใหกับ

กองทัพอากาศในท่ีสุด พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาภาณุพันธุยุคลไดทรงกอต้ังคณะละครชื่อ 

“อัศวินการละคร” ซึ่งตอมาไดกลายเปนคณะละครที่มีชื่อเสียงมากในยุคละครเวทีเฟองฟู เม่ือสิ้น

สงครามโลกครั้งที่ 2 ละครเวทีหมดความนิยม และกิจการภาพยนตร 16 มม. กําลังรุงเรือง       

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาภาณุพันธุยุคลจึงทรงตัดสินพระทัยหันกลับมาสรางภาพยนตร     

อีกครั้งหนึ่งในนาม “อัศวินภาพยนตร” โดยเปดตัวครั้งแรกดวยภาพยนตร 16 มม. เรื่อง “พันทาย 

นรสิงห”  ซึ่งสรางจากบทละครเวทีที่เคยไดรับความนิยมอยางสูงสุดมาแลว จากอมตะนิยายของ    

พระองคเอง ภาพยนตรเรื่องน้ีออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2493 ที่ ศาลาเฉลิมกรุง 

และประสบความสําเร็จดานรายไดที่สูงมากในสมัยนั้น จนมีการนํากลับมาฉายใหมอีกสองคร้ัง       

ในป พ.ศ. 2501 และ ป พ.ศ. 2509 (วิมลรัตน อรุณโรจนสุริยะ, 2540: 123-124) 

      ภาพยนตรที่สรางโดยผูกํากับและผูอํานวยการสรางมืออาชีพกลุมนี้  เปนแรงผลักดัน            

ใหเกิดพัฒนาการในทางท่ีดีตอภาพยนตรไทยและโปสเตอรภาพยนตรไทยไปพรอมๆ กัน                    

เชน โปสเตอรภาพยนตรไทยเรื่อง “พันทายนรสิงห” ของป พ.ศ. 2493 (ภาพท่ี 13) เปนโปสเตอร

แบบแนวต้ัง ท่ีใชเทคนิคภาพถายตัดปะ ตามหลักฐานที่คนพบสันนิษฐานวา เปนโปสเตอร

ภาพยนตรไทยเรื่องแรกที่มีการเวนพื้นที่วางไวดานลางสําหรับใหใสขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ี                 

และกําหนดเวลาการฉาย สวนโปสเตอรภาพยนตร “พันทายนรสิงห”  ท่ีเขียนขึ้นเมื่อนํากลับมา   

ฉายใหมในป พ.ศ. 2509 (ภาพที่ 14) จะเปนแบบแนวต้ังเชนกัน แตเปนเทคนิควาดภาพฝมือของ 

ชวนะ บุญชู รูปแบบของโปสเตอรเปลี่ยนไปเปนโปสเตอรโฆษณาภาพยนตรที่เลาเรื่องราวสําคัญ 
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ในภาพยนตรผานภาพประกอบอยางมีศิลปะ การจัดองคประกอบหลักและองคประกอบรอง         

ผสานเขาดวยกันไดอยางสวยงามและลงตัว สําหรับโปสเตอรแบบแนวนอน (ภาพท่ี 15) ซ่ึงขอมูล

ในโปสเตอรแสดงวาเปนระบบ 35 มม. ไมพบหลักฐานวาทําขึ้นในชวงปหรือ พ.ศ.ใด แตจากขอมูล

ที่พบวาภาพยนตรเรื่องนี้ถูกนํากลับมาฉายใหมอีกถึง 2 ครั้ง คือในป พ.ศ. 2501 และ พ.ศ. 2509 

ประกอบกับรูปแบบการวาดภาพที่ดูทันสมัยเหมือนแบบของ ชวนะ บุญชู จึงทําใหสันนิษฐานวา 

นาจะเปนโปสเตอรที่ทําขึ้นในป พ.ศ. 2509 เชนกัน  

 

 
 

ภาพที่ 13  โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พันทายนรสิงห” เทคนิคภาพถายตัดปะ (พ.ศ. 2493) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปด และ VCD/DVD หนังไทยในอดีต ตอนท่ี 37, เขาถึงเมื่อ    

9 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5712 
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ภาพที่ 14 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พันทายนรสิงห” เขียนข้ึนเมื่อนํากลับมาฉายใหม (พ.ศ. 2509)  

   ผลงานของ ชวนะ บุญชู 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1674 

 

 
 

ภาพที่ 15 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พันทายนรสิงห” เขียนขึ้นเมื่อนํากลับมาฉายใหม,  

               ไมปรากฏปทีพ่ิมพ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, happy time หนังไทยในอดีต ภาค 3, เขาถึงเมื่อ 26 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3899 
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       โปสเตอรภาพยนตรที่ใชเทคนิคภาพถายตัดปะพิมพ 4 สี อยางสวยงามหลายเร่ืองใน

ยุคนี้มักเปนโปสเตอรภาพยนตรของหนุมานภาพยนตร เชน เรื่อง “สันติ-วีณา” ในป พ.ศ. 2497 

(ภาพที่ 16-17) “ช่ัวฟาดินสลาย”  ในป พ.ศ. 2498 (ภาพท่ี 18) และ “โรงแรมนรก” ในป พ.ศ. 2500 

(ภาพที่ 19) สําหรับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สันติ-วีณา” ท่ีไดรับรางวัลระดับนานาชาติเรื่องแรก

ของไทย มีการทําโปสเตอรออกมา 2 แบบ คือโปสเตอรแบบราคาถูก (ภาพท่ี 16) ที่พิมพขอความ

ไววา “ชนะการประกวด 3 รางวัลโลกภาคอาเซีย” เพื่อโฆษณาคุณภาพระดับโลกของภาพยนตร

เ ร่ืองน้ีควบคูไปกับโปสเตอรคุณภาพดีและราคาสูงท่ีอาจทําออกมากอนหนา (ภาพที่  17) 

นอกจากน้ันยังมีโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวรรคมืด” ของ รัตน เปสตันยี ในป พ.ศ. 2501 (ภาพท่ี 

20) “รักริษยา”  (ภาพที่ 21) “จาวนักเลง” (ภาพที่ 22) และ “ผูยิ่งใหญทั้งเกา” (ภาพที่ 23) เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 16 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สันติ-วีณา” แบบราคาถูก (พ.ศ. 2497) 

ที่มา: โอเคเนชั่น, ใบปดหนังไทยยุคแรก, เขาถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/moviehall/2007/08/05/entry-1 
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ภาพที่ 17 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สันติ-วีณา” แบบคุณภาพดีและราคาสูง (พ.ศ. 2497) 

ที่มา: วิกิพีเดีย, สันติ-วีณา, เขาถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8% 

95%E0%B8%B4-%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%93%E0%B8%B2 

 

 
 

ภาพที่ 18 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ช่ัวฟาดินสลาย” (พ.ศ. 2498)         

ที่มา: โอเคเนชั่น, ชั่วฟาดินสลาย, เขาถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=641213 
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ภาพที่ 19 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โรงแรมนรก” (พ.ศ. 2500)           

ที่มา: ไทย โปสเตอร, ใบปดหนังภาพยนตรไทยจากหอภาพยนตร (องคการมหาชน),  

เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://thaiposter.blogspot.com/2010/12/ 

poster-by-thai-film-archive.html 
 

 
 

ภาพที่ 20 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวรรคมืด” (พ.ศ. 2501) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เพลงประกอบ “ภาพยนตรไทย” ในอดีต, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5533 
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ภาพที่ 21 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักริษยา” (พ.ศ. 2500)      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เพลงประกอบ “ภาพยนตรไทย” ในอดีต, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556,

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5533 

                                   

 
 

ภาพที่ 22 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จาวนักเลง” (พ.ศ. 2502) 

ที่มา: โอเคเนชั่น, อินทรีแดง พระเอกตลอดกาลของคนไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=644207 
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ภาพที่ 23 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูยิ่งใหญทั้งเกา” (พ.ศ. 2503) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร (Movie Poster), เขาถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2687 
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       ประมาณป พ.ศ. 2501 เปนตนมา เริ่มมีโปสเตอรภาพยนตรแบบภาพวาดข้ึน 

ถึงแมวาโปสเตอรภาพยนตรแบบนี้จะมีจํานวนไมมากนักแตก็มักมีคุณภาพดีและมักพิมพดวย

ระบบออฟเซตที่ตางประเทศ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหาดง” (ภาพที่ 24-26) “แมนาคคืน

ชีพ” (ภาพที่ 27) “เสือเฒา” (ภาพที่ 28)  และ “แสงสูรย” (ภาพที่ 29) เปนตน 

       พัฒนาการทางรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรจากเทคนิคภาพถายตัดปะมาเปน

แบบภาพเขียนทําใหเกิดอาชีพจิตกรวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรมืออาชีพที่ไมไดเปนชางศิลปใน          

สังกัดบริษัทสรางภาพยนตรตามมา เชน ทนง วีรกุล ผูนิยมใชสีชอลคและสีโปสเตอรในการวาด

โปสเตอรภาพยนตร ผลงานช้ินสําคัญของเขาคือโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือเฒา” (ภาพที่ 28) 

และ สมบูรณสุข นิยมศิริ หรือที่เรียกกันวา “เปยก โปสเตอร” ในวงการนักวาดภาพโปสเตอร

ภาพยนตร ผลงานชิ้นสําคัญในยุคแรกของเขาคือ “แสงสูรย” (ภาพที่ 29)  

       เปยก โปสเตอร จบการศึกษาดานศิลปะจากโรงเรียนเพาะชาง เขาเปนผูมีคุณูปการ

ตอวงการวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะเปนผูริเริ่มในการใชสี

โปสเตอรในการวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรแลว ยังเปนหนึ่งในผูพัฒนารูปแบบและคุณภาพ

โปสเตอรภาพยนตรไทยใหอยูในระดับสากลอีกดวย เปยกไดริเริ่มเปดสํานักวาดภาพโปสเตอร

ภาพยนตรไทยขึ้น ทําใหเขามีลูกศิษยและผูรวมงานจํานวนมากในสังกัด “สกุลชางเปยก โปสเตอร” 

นอกจากน้ันเปยกยังเปนผูกอต้ังโรงเรียนเอกชนช่ือ “เพาะศิลป” ข้ึนเพื่อเปดสอนการวาดภาพ

เบื้องตนดวย ลูกศิษยคนสําคัญที่ผานการศึกษาจากโรงเรียนนี้ และตอมาไดกลายเปนจิตรกรวาด

ภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยคนสําคัญ คือ บรรหาร สิตะพงศ (สมบูรณสุข นิยมศิริ, สัมภาษณ, 19 

ตุลาคม 2556) เปยกเปนผูประดิษฐโตะวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรแบบปรับไดทั้งแนวต้ังและ

แนวนอน และสามารถหมุนได 360 องศา เพื่อความสะดวกในการวาดภาพโปสเตอรภาพยนตร 

(ภาพที่ 30) นอกจากน้ันเขายังคิดประดิษฐจานสีโปสเตอรที่ประยุกตมาจากถาดใสน้ําแข็งโดย

ดานลางเปนกลองแสตนเลสสําหรับใสน้ําแข็งเพื่อปองกันไมใหสีโปสเตอรแหงเร็ว (ภาพที่ 31) อีก

หนึ่งประดิษฐกรรมของเขาคือกระบอกฉีดพนน้ําบนภาพระหวางการวาดภาพโปสเตอรเพื่อชวยใน

การเกลี่ยสีโปสเตอรใหเรียบเนียนขึ้น อุปกรณชวยวาดภาพท่ีเปยกประดิษฐนี้ไดกลายเปนตนแบบ

ใหนักวาดภาพโปสเตอรรุนหลังใชตามกันมาตลอด (กําพล นิยมไทย, สัมภาษณ, 12 ตุลาคม 

2556) สํานักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรของเปยก โปสเตอรกลายเปนแหลงเรียนรู และเพาะบม

จิตกรวาดภาพโปสเตอรคนสําคัญใหแกวงการภาพยนตรไทยในสมัยตอมา ดวยเหตุนี้ เปยก 

โปสเตอร จึงเปรียบเสมือนอาจารยใหญที่มีลูกศิษยมากมายในวงการนี้ อีกทั้งยังมีสวนรวมในการ

ผลักดันใหโปสเตอรภาพยนตรไทยมีพัฒนาการทางรูปแบบและความกาวหนาทางดานเทคนิคการ

เขียนภาพในระยะตอมาเปนอยางมาก 
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ภาพที่ 24 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหาดง” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2501) 

ที่มา: Thai World View, Amara Asavananda, accessed May 6, 2013, available from 

http://www.thaiworldview.com/tv/act.php?myChoice=Amara+Asavananda&mySearch=2 

 

 
 

ภาพที่ 25 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหาดง” แบบพิมพสองสี (พ.ศ. 2501) 

ที่มา: โอเคเนช่ัน, จุฬาตรีคูณ, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=105332 
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ภาพที่ 26 ใบแทรกหนังสือพิมพภาพยนตรเรื่อง “เหาดง” (พ.ศ. 2501) 

ที่มา: ทีเค สเตชั่น, เอะน่ัน เหาดง, เขาถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tonykoon&month=08-2007& 

date=27&group=3&gblog=24 

 

 
 
ภาพที่ 27 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมนาคคืนชีพ” (พ.ศ. 2503) 

ที่มา: โอเคเนชั่น, แมนาค, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=116881 
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ภาพที่ 28 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือเฒา” (พ.ศ. 2503) ผลงานของ ทนง วีรกุล    

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค10)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3176  
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ภาพที่ 29 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แสงสูรย” (พ.ศ. 2503) ผลงานของ เปยก (วาดคนเดียว) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1674 
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ภาพที่ 30 โตะวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรที่ประดิษฐโดยเปยก โปสเตอร            

ที่มา: โจ โปสเตอร ศักด์ิศิริ ปะโสทะกัง, Painting on Tongdee's Film Posters, เขาถึงเมื่อ  

26 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3587 

58310837798&set=a.581202678593359&type=3&theater         

                                            

 
 

ภาพที่ 31 จานสีสําหรับเขียนโปสเตอรภาพยนตรที่ประดิษฐโดยเปยก โปสเตอร            

               (ถายโดยผูวิจัยที่บานของ กําพล นิยมไทย) 
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      ระหวางป พ.ศ. 2493-2503 เปนชวงที่โปสเตอรภาพยนตรไทยมีพัฒนาการที่กาวหนา         

ไปในหลายดาน โปสเตอรที่ใชเทคนิคภาพถายตัดปะทั้งแบบพิมพสีเดียว สองสี หรือสามสี               

ก็มีพัฒนาการทางรูปแบบเชนกัน โดยเฉพาะโปสเตอรภาพยนตร ในป  พ.ศ. 2502 เรื่อง                  

“มือเหล็ก” (ภาพที่ 32) “แม” แบบพิมพสีเดียวและแบบพิมพ 4 สี (ภาพที่ 33-34) “แมนาค              

พระโขนง” (ภาพที่ 35) และ “เหนือมนุษย” ซ่ึงทําโปสเตอรออกมาหลายแบบ แตละแบบมีคุณภาพ

ตางกัน (ภาพท่ี 36-38) และ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “การะเกด” ในป พ.ศ.2501 (ภาพที่ 39)      

เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 32 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มือเหล็ก” (พ.ศ. 2502)                  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 18, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3604
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ภาพที่ 33 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แม” แบบพิมพสีเดียว (พ.ศ. 2502)         

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 34 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แม” แบบพิมพ 4 สี (พ.ศ. 2502)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปด และ VCD/DVD หนังไทยในอดีต ตอนท่ี 37, เขาถึงเมื่อ          

9 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5712 
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ภาพที่ 35 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมนาคพระโขนง” (พ.ศ. 2502)         

ที่มา: พันธุทิพย, ใบปดหนังผี, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/10/A8475078/A8475078.html 

 

   
 

ภาพที่ 36 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหนือมนุษย” แบบพิมพหลายสี แบบที่ 1 (พ.ศ. 2502) 

ที่มา: สัมพันธ จันทรผา, ภาพยนตรของ มิตร ชัยบัญชา (1), เขาถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://sampanchanpa.blogspot.com/2013/01/blog-post_24.html 
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ภาพที่ 37 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหนือมนุษย” แบบพิมพหลายสี แบบที่ 2 (พ.ศ. 2502) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค10)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3176 

 

 
 

ภาพที่ 38 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหนือมนุษย” แบบพิมพ 2 สี (พ.ศ. 2502) 

ที่มา: Thai World View, THAI MOVIES IN HK, accessed May 6, 2013,  

available from http://www.thaiworldview.com/tv/thaihk2.htm 
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ภาพที่ 39 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “การะเกด” (พ.ศ. 2501) 

ที่มา: โอเคเนชั่น, กลิ่นการะเกด, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=596634 

 

       ป พ.ศ. 2503 โปสเตอรภาพยนตรไทยมีความหลากหลายทางรูปแบบมาก เชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวดาวเทียม” (ภาพที่ 40) ท่ีมีการเขียนภาพแบบการตูนตอจากหัวของ  

นักแสดง ท่ีเปนภาพถาย  ซึ่ งนับวาเปนครั้ งแรกที่มีการออกแบบลักษณะนี้ ในโปสเตอร        

ภาพยนตรไทย โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รายก็รัก” (ภาพที่  41) เปนโปสเตอรภาพยนตร            

ไทยท่ีแปลกไปจากโปสเตอรภาพยนตรเรื่องอ่ืนๆ กอนหนานี้  คือเปนภาพแนวต้ังที่มีความสูง

มากกวาความกวาง  มีเทคนิคการเขียนภาพที่ทันสมัย และการจัดวางองคประกอบภาพ               

ที่โดดเดน จากขอมูลตัวอยาง  ที่พบทําใหสรุปไดวา โปสเตอรเรื่อง “รายก็รัก” เปนโปสเตอร

ภาพยนตรไทยเร่ืองแรก ซึ่งเลือกเขียนภาพในแนวต้ังที่มีขนาดความกวางนอยกวาความสูง            

ปนี้ยังพบการจัดองคประกอบของโปสเตอรที่มีลักษณะคลายกันคือ มีแถบสี่เหลี่ยมตรงกลาง

สําหรับใสชื่อเรื่อง ทําใหพื้นที่ของภาพถูกแบงออกเปน 3 สวน เชน โปสเตอรภาพยนตร            

เรื่อง  “คาน้ํานม” (ภาพท่ี 42) “จอมโจรโสฬส” (ภาพท่ี 43) และ “รอยไถ” (ภาพท่ี 44) ท่ีนาสนใจคือ 

การปรากฏช่ือภาพยนตรเปนภาษาจีนในโปสเตอรภาพยนตรไทยบางเรื่องดวย เชน ภาพยนตรเรื่อง             

“เหนือมนุษย” แบบพิมพ 2 สี ในป พ.ศ. 2502 (ภาพท่ี 38) “จอมโจรโสฬส” (ภาพท่ี 43) และ                  

“เด็กเสเพล” (ภาพที่ 45) เปนตน นอกจากน้ัน ในปน้ียังพบภาพยนตรเรื่อง “สามพราน” (ภาพท่ี 46) 

สรางโดย กองแพทย กรมตํารวจ เพื่อเก็บเงินรายไดบํารุงโรงพยาบาลตํารวจดวย จะเห็นไดวา     

ในยุคนี้ นอกจากภาพยนตรจะถูกสรางขึ้นเพื่อความบันเทิงแลว ภาครัฐยังใชสื่อภาพยนตร         

เพื่อสนับสนุนกิจการของทางราชการ และประกาศอุดมการณทางการเมือง เชน ภาพยนตรเรื่อง 

“พระเจาชางเผือก” (พ.ศ. 2484) ดวย 
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ภาพที่ 40 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวดาวเทียม” โปสเตอรภาพยนตรไทยเรื่องแรก 

                ที่มีการเขียนภาพแบบการตูนตอจากหัวของนักแสดงท่ีเปนภาพถาย (พ.ศ. 2503)            

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อมราในสาวดาวเทียม, เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2556,            

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5277 
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ภาพที่ 41 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รายก็รัก” โปสเตอรภาพยนตรไทยเรื่องแรก 

                ท่ีเลือกเขียนโปสเตอรในแนวต้ังที่มีขนาดความกวางนอยกวาความสูงมาก (พ.ศ. 2503)    

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 



40 

 

 
 

ภาพที่ 42 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คาน้ํานม” (พ.ศ. 2503)  

ที่มา: สัมพันธ จันทรผา, ภาพยนตรของ มิตร ชัยบัญชา (1), เขาถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://sampanchanpa.blogspot.com/2013/01/blog-post_24.html 

 

 
 

ภาพที่ 43 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จอมโจรโสฬส” (พ.ศ. 2503)  

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 44 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รอยไถ” (พ.ศ. 2503)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค14)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3865 

 

 
 

ภาพที่ 45 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เด็กเสเพล” (พ.ศ. 2503)  

ที่มา: พีเพิลซีน, ยังไมไดตั้งชื่อ, เขาถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.peoplecine.com/wboard/m_maintopic.php? 

GroupID=51&Begin=80&ID=9997 
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ภาพที่ 46 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามพราน” สรางโดย กองแพทย กรมตํารวจ  

                เพื่อหารายไดบํารุงโรงพยาบาลตํารวจ (พ.ศ. 2503) ผลงานของ เปยก (วาดคนเดียว)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค12)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3773 

 

        ระหวางป พ.ศ. 2493-2503 นับเปนชวงเวลาท่ีสถานการณหลายอยางในแวดวง

บันเทิงไทยมีสวนชวยผลักดันใหภาพยนตรไทยและรูปแบบโปสเตอรภาพยนตรไทยมีพัฒนาการที่

กาวหนามากขึ้น ไมวาจะเปนความสําเร็จของภาพยนตรเรื่อง “สุภาพบุรุษเสือไทย” ของ “ปรเมรุ

ภาพยนตร” ซ่ึงสามารถทํารายไดสูงสุดเปนประวัติการณ และไดปลุกกระแสการสรางภาพยนตร

ไทยพากยระบบ 16 มม. เชนเดียวกับความสําเร็จดานรายไดของภาพยนตรเรื่อง “เหาดง” หรือ

ความสําเร็จของภาพยนตรเรื่อง “สันติ-วีณา” ในการควารางวัลระดับนานาชาติ ซ่ึงสงผลใหการ

สรางภาพยนตรไทยเสียงในระบบ 35 มม. ฟนคืนชีพขึ้นอีกครั้ง รวมไปถึงการกําเนิดของ

สถานีโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม และจิตรกรวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรมืออาชีพ ชวงเวลานี้ 

ยังเปนยุคเร่ิมตนของการเกิดปรากฎการณดาราคูขวัญท่ีเปนขวัญใจประชาชนโดยเร่ิมจาก มิตร ชัย

บัญชา ซึ่งโดงดังจากภาพยนตรเรื่องแรก คือ “ชาติเสือ” (พ.ศ. 2501) และพัฒนาเขาสูยุคของการ 

“ติดดารา” ของคนไทยในเวลาตอมา สถานการณเหลานี้นับเปนปจจัยสําคัญที่สงผลเปนอยางมาก

ตอพัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตรไทยในยุคตอมาคือระหวางป พ.ศ. 2504-2513 
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ภาพยนตรไทยและพัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตรไทยระหวางป พ.ศ. 2504-2514 

       โปสเตอรภาพยนตรไทยระหวางป พ.ศ. 2493-2503 เร่ิมมีการใชเทคนิควาดภาพโดย       

จิตรกรวาดภาพโปสเตอรมืออาชีพใหเห็นบางแลว และเน่ืองจากระหวางป พ.ศ. 2504-2514     

เปนยุคที่ภาพยนตรไทยพากยระบบ 16 มม. สีธรรมชาติ ไดรับความนิยม เพราะใชทุนในการ       

สรางภาพยนตรไมมากเทาฟลม 35 มม. หลังจากป พ.ศ. 2504 เปนตนมา บริษัทผูสรางภาพยนตร

นาจะเริ่มตระหนักวาโปสเตอรภาพยนตรเปนสื่อโฆษณาที่สามารถ เชิญชวนใหคนควักเงิน                    

ในกระเปาซ้ือต๋ัวเขาชมภาพยนตรของตนได ดวยเหตุนี้จึงเริ่มมีการลงทุนกับโปสเตอรภาพยนตร

หรือส่ือโฆษณามากยิ่งขึ้น และทําใหเกิดนักวาดภาพโปสเตอรมืออาชีพขึ้น อีกทั้งยังสงผลให                

โปสเตอรภาพยนตรไทยมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นในที่สุด อยางไรก็ตาม  โปสเตอรภาพยนตร                

รูปแบบเดิมๆ ก็ยังคงมีใหเห็นอยูบาง แตก็มีพัฒนาการไปในทิศทางของตัวเองเชนกัน เชน การใช

เทคนิคตัดปะดวยภาพถาย แตใชเทคนิคการพิมพหลายสีเขามาชวย เปนตน จากการสํารวจ

ตัวอยางขอมูลโปสเตอรภาพยนตรไทยระหวางป พ.ศ. 2504-2514 ทําใหสามารถวิเคราะห

พัฒนาการทางรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรไทยในแตละปของชวงทศวรรษน้ีไดดังนี้ 

     พ.ศ. 2504 โปสเตอรภาพยนตรไทยสวนใหญในปนี้ ถึงแมจะยังคงใชเทคนิคตัดปะ

ภาพถาย เหมือนปกอนๆ แตสวนมากมักจะจัดพิมพหลายสีเพื่อความสวยงาม เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “กระทอมทิพย” (ภาพที่ 47) “ทาฉลอม” (ภาพที่ 48) “เย่ียมวิมานรัก” (ภาพที่ 49) 

“สามเสือ” (ภาพที่ 50) และ “สุดปรารถนา” (ภาพที่ 51) เปนตน ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “พระเจาอาชาตศัตรูกับพิมพิสารมหาราช” (ภาพที่ 52) แบบพิมพ 2 สี โดยพิมพภาพ 2 บล็อค 

บล็อคละสี (น้ําเงินและแดง) ไวในแผนเดียวกัน ซึ่งแปลกออกไปจากโปสเตอรเรื่องอ่ืนๆ ที่เคยมีมา 

นอกจากน้ันโปสเตอรภาพยนตรไทยบางเรื่องก็เริ่มพัฒนารูปแบบโดยการนําเทคนิคการวาดภาพ

เขามาใช โปสเตอรเหลานี้มักโดดเดนในดานการจัดวางองคประกอบภาพและงดงามในเชิงศิลปะ 

เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ศักด์ิไอเสือ” (ภาพที่ 53)  “สลักจิต” (ภาพที่ 54) “เรือนแพ” (ภาพที่ 

55) และ “ล่ันทมสอ้ืน” (ภาพที่ 56) สําหรับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลั่นทมสอ้ืน” จากขอมูลเทาที่

คนพบ อาจสามารถ สรุปไดวา เปนโปสเตอรภาพยนตรไทยเรื่องแรกที่นําภาพถายรูปดาราประกอบ

หลายคนมาจัดวางเรียงรายในแนวยาวประกอบกับภาพวาด สวนโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อีกอย” 

พบขอมูลที่เปนโปสเตอรภาพยนตรแบบพิมพ 4 สี (ภาพที่ 57) และแบบพิมพ 2 สี (ภาพที่ 58) 

สําหรับใชเปนใบแทรกหนังสือพิมพ  
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ภาพที่ 47 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กระทอมทิพย” (พ.ศ. 2504) 

ที่มา: พีเพิลซีน, ยังไมไดตั้งชื่อ, เขาถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.peoplecine.com/wboard/m_maintopic.php? 

GroupID=51&Begin=80&ID= 9997 

 

 
 

ภาพที่ 48 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทาฉลอม” (พ.ศ. 2504) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนท่ี3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ                       

20 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2809 
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ภาพที่ 49 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เยี่ยมวิมานรัก” (พ.ศ. 2504) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ศูนยขอมูลบันเทิงไทย 2550, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2837 

 

 
 

ภาพที่ 50 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามเสือ” (พ.ศ. 2504) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ศูนยขอมูลบันเทิงไทย 2550, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2837 
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ภาพที่ 51 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สุดปรารถนา” (พ.ศ. 2504) 

ที่มา: กําพล นิยมไทย, รูปภาพของ Kampol, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/kampol.niyomthai/photos_all 

 

 
 

ภาพที่ 52 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระเจาอาชาตศัตรูกับพิมพิสารมหาราช” แบบพิมพ 2 สี     

                ลักษณะเหมือนพิมพโปสเตอร 2 แบบไวในแผนเดียว (พ.ศ. 2504) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 53 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ศักด์ิไอเสือ” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2504)  

ที่มา: ไทยซีน, คิดถึง “หนังไทย”, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=51&Begin=100&ID=1479 

 

 
 

ภาพที่ 54 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สลักจิต” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2504)  

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 55 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เรือนแพ” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2504)  

                ผลงานของ เปยก (วาดคนเดียว) 

ที่มา: โอเคเนชั่น, เรือนแพ Tag เพลงรักลูกกรุง, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=557563 

 

 
 

ภาพที่ 56 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ล่ันทมสอ้ืน” (พ.ศ. 2504) 

ที่มา: กําพล นิยมไทย, รูปภาพของ Kampol, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/kampol.niyomthai/photos_all 



49 

 

 
 

ภาพที่ 57 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อีกอย” แบบพิมพ 4 สี (พ.ศ. 2504)  

   ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 58 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อีกอย” แบบพิมพ 2 สี (พ.ศ. 2504)  

   ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: ไทย สกูตเตอร, ขายของเกาจากคลองถม, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=140529 

&page=77& p=10924826#post10924826 
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     พ.ศ. 2505  โปสเตอรภาพยนตรไทยยังมีทั้งเทคนิควาดภาพแบบพิมพสีเดียว สองสี 

หรือ สี่สี และการนําภาพถายมาประกอบกับภาพวาด แตโปสเตอรที่ใชเทคนิควาดภาพอยางเดียว 

เร่ิมมีจํานวนมากข้ึนอยางเห็นไดชัด เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โจรแพรแดง” (ภาพท่ี 59)         

“ปนเด่ียว” (ภาพที่ 60) “นันทาวดี” (ภาพที่ 61) และ “บันทึกรักของพิมพฉวี” (ภาพที่ 62) เปนตน  

ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บันทึกรักของพิมพฉวี” (ภาพท่ี 62) เปนโปสเตอร

ภาพยนตรไทยเรื่องแรกที่วาดภาพสมุดบันทึกขนาดใหญไวในองคประกอบหลักที่ไดแนวคิดมาจาก

ชื่อเรื่อง สวนโปสเตอรภาพยนตรที่เปนภาพวาดและมีภาพถายนักแสดงประกอบตัดปะบริเวณขอบ

ดานลางของภาพคลายกับภาพยนตรเรื่อง “ล่ันทมสอ้ืน” ในป พ.ศ. 2504 (ภาพท่ี 56) ไดแก 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ออมอกสวรรค” (ภาพท่ี 63) “จอมจงอาง” (ภาพที่ 64) และ “จาวชีวิต” 
(ภาพที่ 65) โปสเตอรภาพยนตรไทยที่พิมพออกมา 2 รูปแบบ ไดแก “นางทาษ"  “แผนดินของใคร?” 

และ “สิงหโตหยก” โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางทาษ" เปนการใชเทคนิคภาพถายตัดปะทั้งสอง

แบบ แตโปสเตอรแนวนอนพิมพ 4 สี (ภาพที่ 66) สวนโปสเตอรแนวต้ังพิมพ 3 สีแบบงายๆ ราคา

ถูก (ภาพที่ 67) ทั้งสองแบบมีการนําภาพในกรอบสี่เหลี่ยมจัดวางเรียงกันแบบงายๆ ภาพในกรอบ

สี่เหล่ียมที่ใชเทคนิคการตัดปะ ทําใหภาพโดยรวมดูแข็งไปดวย โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดิน

ของใคร?” เปนโปสเตอรแนวต้ังที่ใชเทคนิคภาพถายตัดปะทั้งคู แตแบบหนึ่งเปนแบบพิมพ 4 สี 

(ภาพที่ 68) สวนอีกแบบหนึ่งเปนแบบพิมพ 2 สี (ภาพท่ี 69) นอกจากน้ันยังตางกันทั้งดานการ   

จัดวางองคประกอบภาพและการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่อง ทําใหสันนิษฐานไดวา นาจะเปน      

นักออกแบบโปสเตอรคนละคนกัน และผูวาจางใหอิสระกับนักออกแบบโปสเตอรในการสรางงาน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหโตหยก” แตละแบบใชเทคนิคตางกันคือ เทคนิคการวาดภาพ (ภาพ

ที่ 70) และเทคนิคภาพถายตัดปะ (ภาพที่ 71) ในปนี้ยังพบวาไดเริ่มมีการใชภาพทิวทัศนมาเปน

องคประกอบในฉากหลังของภาพดวย เชน “เหมยฟา” (ภาพที่ 72) และ “วิญญาณรักแมนาค” 

(ภาพที่ 73) เปนตน  

      เปยก โปสเตอร ผูเปรียบเสมือนตนแบบการเขียนภาพโปสเตอรใหกับนักวาดภาพ 

โปสเตอรภาพยนตรไทยในยุคกอน ไดเริ่มตนอาชีพนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรดวยการ       

วาดภาพโปสเตอรภาพยนตรดวยสีโปสเตอร  แลวนําไปเสนอตอ พิสิฐ ตันสัจจา เจาของ              

โรงภาพยนตรเฉลิมไทย จนไดกลายเปนผูเขียนโปสเตอรภาพยนตรประจําโรงภาพยนตรเฉลิมไทย

ต้ังแตนั้นเปนตนมา ชวงแรกๆ เปยกเริ่มตนดวยการวาดโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่องแรกที่สรางช่ือเสียงใหกับเขา คือ “เกาะรักเกาะสวาท” (ภาพที่ 74) ซ่ึงสงไปพิมพ

ระบบออฟเซตท่ีฮองกง ทําใหมีสีสันที่งดงามและเหมือนจริงมาก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง      

“เกาะรักเกาะสวาท” นี้เอง ไดเปนแรงบันดาลใจให สุจิน ปานสมุท สนใจในอาชีพนักวาดภาพ
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โปสเตอรภาพยนตร (สุจิน ปานสมุท, สัมภาษณ, 20 ตุลาคม 2556) และไดผันตัวมาเปน                     

นักออกแบบตัวอักษรโปสเตอรภาพยนตรคนสําคัญในประเทศไทย  

      นอกจากอิทธิพลทางรูปแบบการเขียนภาพแลว ยังปรากฏอิทธิพลรูปแบบตัวอักษร  

ชื่อเรื่องของโปสเตอรตางประเทศที่มีตอการออกแบบตัวอักษรช่ือเรื่องในโปสเตอรภาพยนตรไทย

หลายเรื่องของปนี้ เชน “จอมจงอาง” (ภาพที่ 64) และ “ทับสมิงคลา” (ภาพท่ี 75) ท่ีมีแนวคิดใน

การออกแบบตัวอักษรชื่อภาพยนตรตัวหนาและมีเงาอยูดานหลังลักษณะคลายกับรูปแบบ

ตัวอักษรช่ือเรื่องของโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เบนเฮอร” (Ben-Hur) ในป พ.ศ. 2502 (ภาพที่ 76-

77) เปนตน  

      ปจจัยสําคัญที่สงผลใหโปสเตอรภาพยนตรไทยในยุคนี้มีพัฒนาการท่ีกาวหนาไปจาก

เดิม นอกจากความสวยงามและความเหมือนจริงของโปสเตอรภาพยนตร ซึ่งตองสงไปพิมพดวย

ระบบออฟเซตท่ีฮองกง รวมทั้งอิทธิพลทางรูปแบบจากใบปดภาพยนตรตางประเทศแลว ในปนี้   

ยังเกิดดาราคูขวัญขวัญใจมหาชนคูใหม คือ มิตร ชัยบัญชา และ เพชรา เชาวราษฎร ซึ่งแสดงคูกัน

เรื่องแรกในภาพยนตรเรื่อง “บันทึกรักของพิมพฉวี” (ภาพที่ 62) และดวยความโดงดังของนักแสดง

คูขวัญนี้จะทําใหเกิดโรค “ติดดารา” ของมหาชนข้ึน ซึ่งจะสงผลอยางมากตอพัฒนาการของ

โปสเตอรภาพยนตรไทยในอนาคต เชน การเขียนภาพดารานักแสดงขนาดใหญเปนองคประกอบ

หลักของภาพ เปนตน 

 

  
 

ภาพที่ 59 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โจรแพรแดง” (พ.ศ. 2505)          

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปด และ VCD/DVD หนังไทยในอดีต ตอนท่ี 35, เขาถึงเมื่อ  

3 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4942 
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ภาพที่ 60 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปนเด่ียว” (พ.ศ. 2505) ผลงานของ เปยก (วาดคนเดียว) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนที ่3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asptopicID=2809 

 

 
 

ภาพที่ 61 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นันทาวดี” (พ.ศ. 2505) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 23, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4040 
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ภาพที่ 62 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บันทึกรักของพิมพฉวี” (พ.ศ. 2505)  

ที่มา: โอเคเนชั่น, ดาราคูขวัญ มิตร-เพชรา (ใบปดหนังเกา ตอนท่ี 2), เขาถึงเมื่อ        

19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/HOF/2007/05/24/entry-1           

 

  
 

ภาพที่ 63 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ออมอกสวรรค” (พ.ศ. 2505) ผลงานของ เปยก  

ที่มา: โอเคเนชั่น, ดาราคูขวัญ มิตร-เพชรา (ใบปดหนังเกา ตอนท่ี 2), เขาถึงเมื่อ           

19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/HOF/2007/05/24/entry-1           
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ภาพที่ 64 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จอมจงอาง” (พ.ศ. 2505)   

ที่มา: โอเคเนชั่น, ใบปดหนังไทยแบบวาด ยุคแรก, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, 

 เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id =117111 

 

 
 

ภาพที่ 65 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จาวชีวิต” (พ.ศ. 2505)   

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 66 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางทาษ" แบบพิมพ 4 สี (พ.ศ. 2505)      

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 67 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางทาษ" แบบพิมพ 3 สี (พ.ศ. 2505)   

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ขอประวัติคุณวิไลวรรณครับ, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3853   
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ภาพที่ 68 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินของใคร?” แบบพิมพ 4 สี (พ.ศ. 2505) 

ที่มา: รถไฟไทยดอทคอม, ภาพหายากในอดีต และภาพเกาจากหนังไทย, เขาถึงเมื่อ  

9 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums 

&file=viewtopic&t=6103&start=780&postdays=0&postorder=asc&highlight= 
 

 
 

ภาพที่ 69 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินของใคร?” แบบพิมพ 2 สี (พ.ศ. 2505)   

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 70 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหโตหยก” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2505)  

   ผลงานของ เปยก โปสเตอร  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค8)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2992 

 

 
 

ภาพที่ 71 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหโตหยก” เทคนิคภาพถายตัดปะ (พ.ศ. 2505) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค8)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2992 
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ภาพที่ 72 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหมยฟา” (พ.ศ. 2505) ผลงานของ เปยก (วาดคนเดียว)    

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 73 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วิญญาณรักแมนาค” (พ.ศ. 2505)   

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 
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ภาพที่ 74 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศฉบับภาษาไทยเรื่อง “เกาะรักเกาะสวาท”  

   ผลงานของ เปยก โปสเตอร ที่สรางชื่อเสียงใหกับเขาเปนอยางมาก (พ.ศ. 2503) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค12)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3773 

 

 
 

ภาพที่ 75 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทับสมิงคลา” (พ.ศ. 2505)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค10)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3176 
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ภาพที่ 76 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง เบนเฮอร (Ben-Hur) แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2502) 

ที่มา: IMP Awards, Ben-Hur Poster, accessed May 29, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1959/ben_hur.html 

 

 
 

ภาพที่ 77 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง เบนเฮอร (Ben-Hur) แบบแนวนอน (พ.ศ. 2502) 

ที่มา: Cine-Images, Ben-Hur, accessed May 29, 2013, available from 

http://www.cine-images.com/moteur/page_detail.php?id=6674 
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     พ.ศ. 2506 เปนปที่โปสเตอรภาพยนตรที่ใชเทคนิคการวาดภาพไดรับความนิยม                  

เปนอยางมาก จากขอมูลที่พบ โปสเตอรภาพยนตรไทยปนี้ใชเทคนิคการวาดภาพท้ังหมด            

ถึงแมวาจะยังคงมีเทคนิคภาพถายตัดปะขาวดําอยูบางในสวนที่เปนกรอบภาพเล็กๆ ที่แสดง           

รูปนักแสดงประกอบ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “7 สมิง” (ภาพที่ 78) “เข้ียวพิษ” (ภาพที่ 79) 

“อวสานอินทรีแดง” (ภาพที่ 80) และ “นางกระตายปา” (ภาพที่ 81) เปนตน ที่นาสนใจคือ 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อวสานอินทรีแดง” (ภาพท่ี 80) วาดภาพหนังสือพิมพไวในฉากหลัง   

เปนเรื่องแรก สวนใบแทรกหนังสือพิมพแบบพิมพสีเดียวหรือ 2 สีนั้นไมพบขอมูล 

       ในปนี้มีภาพยนตรแนวบูเพิ่มมากขึ้น คุณภาพของโปสเตอรภาพยนตรและฝมือ     

การวาดภาพมีทั้งดีและไมดีคละกัน แตมีพัฒนาการดานการนําเสนอและเทคนิคการเลาเรื่อง       

ที่แปลกใหมมากกวาเดิม โดยมักสรางฉากเด็ดๆ ที่คิดวาคนดูจะสนใจนํามาใสไวในภาพ เชน     

ฉากโป ฉากบู ฉากระเบิด หรือแสดงภาพดารานักแสดงจํานวนมาก รวมท้ังการออกแบบตัวอักษร

ชื่อเรื่องใหนาสนใจ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กัปตันเครียวฉลามเหล็ก” (ภาพที่ 82) ซึ่งวาด

ภาพฉากใตน้ําเพื่อจูงใจคนใหไปชมเทคนิคการถายทําใตน้ําอันทันสมัยที่สรางความต่ืนตาต่ืนใจ

ใหกับผูชม หรือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คมพยาบาท” (ภาพที่ 83) เร่ิมมีการจัดวางองคประกอบ

ภาพแบบเกาะกลุม หรือ “เจ็ดประจัญบาน” (ภาพที่ 84) ที่แบงพื้นที่ภาพเปนสวนๆ ในแนวต้ัง      

ไดอยางนาสนใจ และจัดวางองคประกอบภาพดารานําแบบเกาะกลุมไดอยางลงตัว 

       แนวคิดในการออกแบบตัวอักษรชื่อภาพยนตรคลายกับชื่อภาพยนตรเรื่อง “เบนเฮอร”         

มีใหเห็นมากขึ้นในปนี้ สวนใหญมักออกแบบตัวอักษรตัวหนาและมีเงาอยูดานหลัง เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “เจ็ดประจัญบาน” (ภาพที่ 84) “สมิงสาว” (ภาพที่ 85) “ชอเพชร” (ภาพท่ี 86) และ 

“ชโลมเลือด” (ภาพที่ 87) เปนตน ซึ่งในปตอๆ ไปจะพบเห็นการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องแบบ 

“เบนเฮอร” อยูเปนจํานวนมาก ในปนี้พบโปสเตอรภาพยนตรที่มีชื่อเรื่องเปนตัวอักษรจีนอยูดวย

เหมือนที่เคยพบในยุคกอนดวย เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางกระตายปา” (ภาพที่ 81) และ                

“กลางดงเสือ” (ภาพท่ี 88) เปนตน สันนิษฐานวาอาจเปนเพราะความตองการขยายกลุมคนดู       

ที่เปนชาวจีนในประเทศไทยดวย  
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ภาพที่ 78 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “7 สมิง” (พ.ศ. 2506)      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เปดมานคนดังหลังวัง แวดวงบันเทิงเมื่อวันวาน ภาคพิเศษ, เขาถึงเมื่อ 

18 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4702  

            

 
 

ภาพที่ 79 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เขี้ยวพิษ” (พ.ศ. 2506) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 4, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1717 
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ภาพที่ 80 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อวสานอินทรีแดง” (พ.ศ. 2506) ผลงานของ เปยก โปสเตอร       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนที ่3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asptopicID=2809 

                        

 
 

ภาพที่ 81 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางกระตายปา” (พ.ศ. 2506)  

   ผลงานของ เปยก (วาดคนเดียว) 

ที่มา: Thai World View, THAI MOVIES IN HK, accessed May 6, 2013,  

available from http://www.thaiworldview.com/tv/thaihk2.htm 
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ภาพที่ 82 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กัปตันเครียวฉลามเหล็ก” (พ.ศ. 2506) 

ที่มา: พีเพิลซีน, ใบปดหนังไทยคลาสสิค, เขาถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.peoplecine.com/wboard/m_maintopic.php?GroupID=51&Begin=0& 

ID=12553 

 

 
 

ภาพที่ 83 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คมพยาบาท” (พ.ศ. 2506) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ดาราทานใดท่ีเคย รับบท เย็น (คมพยาบาท) มาแลวบางคะ,  

เขาถึงเมื่อ 26 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp? 

topicID=2871 
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ภาพที่ 84 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจ็ดประจัญบาน” (พ.ศ. 2506) 

ที่มา: ดาราไทย, หนัง และ นางเอกของมิตร ในป 2506, เขาถึงเมื่อ 22 มิถุนายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://darathai.net/?p=316    
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ภาพที่ 85 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สมิงสาว” (พ.ศ. 2506) 

ที่มา: สายสัมพันธ, นําชมและชวนสะสมใบปดหนังไทยเกาๆครับ, เขาถึงเมื่อ  

18 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://saisampan.net/index.php?topic=55075.15                                 

 

 
 

ภาพที่ 86 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชอเพชร” (พ.ศ. 2506) 

ที่มา: ดาราไทย, หนัง และ นางเอกของมิตร ในป 2506, เขาถึงเมื่อ 22 มิถุนายน 2556.  

เขาถึงไดจาก http://darathai.net/?p=316    
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ภาพที่ 87 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชโลมเลือด” (พ.ศ. 2506) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 4, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1717 

 

  
 

ภาพที่ 88 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กลางดงเสือ” (พ.ศ. 2506) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ประวัติและผลงานของไชยา สุริยัน ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ 

22 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3517 
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     พ.ศ. 2507 ปนี้ โปสเตอรภาพยนตรไทยใชเทคนิคการวาดภาพเปนสวนใหญ 

โดยทั่วไปฝมือการวาดภาพยังไมโดดเดนมากนัก แตก็พอมีงานที่มีฝมืออยูบาง ตัวอยางโปสเตอร

เทคนิควาดภาพท่ีมีคุณภาพและความงามในเชิงศิลปะของปนี้  ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง  

“ลูกทาส” (ภาพที่ 89) และ “เลือดแคน” (ภาพที่ 90) เปนตน สวนโปสเตอรภาพยนตรเทคนิคผสม

ระหวางการวาดภาพและภาพถายตัดปะในสวนของนักแสดงประกอบ ไดแก โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “จําปูน” (ภาพที่ 91) เปนตน สวนโปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพถายตัดปะก็ยังคงพอมีให

เห็นอยูบางแตก็ลดนอยลงมาก เชน โปสเตอรเรื่อง “ศึกประจันตคาม” (ภาพท่ี 92) และ “อาชญากร 

999” (ภาพที่ 93) เปนตน ท่ีนาสังเกต คือ โปสเตอรของภาพยนตร 2 เร่ืองนี้มีการแบงพื้นที่ภาพ             

การจัดวางองคประกอบ และรายละเอียดบางอยางคลายกันมาก เชน การเขียนพื้นหลังของภาพ

เปนวงกลมซอนกันหลายๆ วง เพื่อสรางความโดดเดนใหกับองคประกอบสําคัญของภาพ และ        

ทําใหฉากหลังดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้จึงอาจสันนิษฐานไดวา อาจจะเปนโปสเตอรจากฝมือ

ของจิตรกรคนเดียวกันก็เปนได 

       ปนี้ภาพยนตรแนวบูไดรับความนิยมสูงมากดังจะสังเกตไดจากจํานวนของภาพยนตร

แนวบูที่มีมากที่สุด  รองลงมาเปนภาพยนตรแนวชีวิต  ตัวอยางภาพยนตรแนวบู  เชน                   

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คมแสนคม” (ภาพที่ 94) “พรายดํา” (ภาพที่ 95) “ทับเทวา” (ภาพที่ 96)                  

แ ล ะ  “ ร อ ย ป า ”  ( ภ า พ ที่  9 7 )  เ ป น ต น  ส่ิ ง ที่ น า สั ง เ ก ต ใ น โ ป ส เ ต อ ร ภ า พ ย น ต ร ป นี้ คื อ                       

การวางองคประกอบหลักของภาพไวบนตัวอักษรชื่อเรื่องเพื่อสรางความโดดเดนใหกับภาพ           

เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เลือดแคน” (ภาพที่ 90) และ “สิงหลาสิงห” (ภาพที่ 98)  

      เมื่อพิจารณารูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรไทยในปนี้ จะเห็นไดถึงการแลกเปล่ียน

และการใหอิทธิพลทางรูปแบบและเทคนิคซึ่งกันและกัน เชน โปสเตอรภาพยนตรเทคนิควาดภาพ

เรื่อง “หัวใจเถื่อน” (ภาพท่ี 99) ท่ีออกแบบคลายคลึงกับโปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพถายตัดปะ

เรื่อง “ช่ัวฟาดินสลาย” ในป พ.ศ. 2498 (ภาพท่ี 18) โดยเฉพาะการทํากรอบภาพรูปหัวใจใหกับ

องคประกอบหลักที่มีภาพดารานักแสดงอยูดานใน เปนตน ซ่ึงทําใหสามารถสรุปไดวา โปสเตอร

ภาพยนตรไทยนอกจากจะไดรับอิทธิพลทางรูปแบบจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศแลว      

ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดในการออกแบบกับโปสเตอรภาพยนตรไทยดวยกันเองอีกดวย 
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ภาพที่ 89 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกทาส” (พ.ศ. 2507) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 14, เขาถึงเมื่อ 24 มิถุนายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2463 

 

 
                    

ภาพที่ 90 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เลือดแคน” (พ.ศ. 2507) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, วีซีดี หนังไทย ในอดีต, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2577 



70 

 

 
 

ภาพที่ 91 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จําปูน” โปสเตอรภาพยนตรไทยเรื่องแรกท่ีทํากรอบภาพ 

                เลียนแบบจอฉายภาพยนตรระบบ 35 มม. (พ.ศ. 2507) ผลงานของ เปยก โปสเตอร   

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เพลงประกอบ ”ภาพยนตรไทย” ในอดีต, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5533 

 

 
 

ภาพที่ 92 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ศึกประจันตคาม” (พ.ศ. 2507) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ศูนยขอมูลบันเทิงไทย 3, เขาถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3831 
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ภาพที่ 93 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อาชญากร 999” (พ.ศ. 2507) 

ที่มา: วิกิพีเดีย, อาชญากร 999, เขาถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A 

%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_999 

 

 
 

ภาพที่ 94 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คมแสนคม” (พ.ศ. 2507) ผลงานของ เปยก โปสเตอร        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สุดยอดนางเอกหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556.             

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2481 



72 

 

 
 

ภาพที่ 95 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรายดํา” (พ.ศ. 2507) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 

 

 
 

ภาพที่ 96 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทับเทวา” (พ.ศ. 2507) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนท่ี 3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ     

6 มิถุนายน 2556. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2809 



73 

 

 
 

ภาพที่ 97 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รอยปา” (พ.ศ. 2507) ผลงานของ เปยก (วาดคนเดียว) 

ที่มา: ดาราไทย, หนัง-นางเอกของมิตร ป 2507, เขาถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://darathai.net/?p=335 

 

 
 

ภาพที่ 98 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหลาสิงห” (พ.ศ. 2507) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556.          

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1629 
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ภาพที่ 99 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หัวใจเถื่อน” (พ.ศ. 2507)  

ที่มา: ดาราไทย, หนัง-นางเอกของมิตร ป 2507, เขาถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2556.         

เขาถึงไดจาก http://darathai.net/?p=335 

 

     พ.ศ. 2508 เปนปที่โปสเตอรภาพยนตรไทยมีความหลากหลายเปนอยางมาก               

ทั้งดานเทคนิค รูปแบบ และการจัดองคประกอบศิลป ภาพยนตรหลายเรื่องจัดทําโปสเตอร          

ออกมาถึง 2 แบบ ซึ่งแตละแบบจะแตกตางกันทั้งดาน เทคนิค รูปแบบ การออกแบบ การจัดวาง

องคประกอบศิลป  และการออกแบบตัวอักษร  ตัวอยางเชน โปสเตอรภาพยนตร เ ร่ือง                   

“5 พยัคฆราย” (ภาพที่ 100-101) “ชุมทางเขาชุมทอง” (ภาพที่ 102-103) “มงกุฎเพชร” (ภาพท่ี 

104-105) “เทพบุตรนักเลง” (ภาพที่ 106-107) “อินทรีมหากาฬ” (ภาพที่ 108-109) “เสือขามแดน” 

(ภาพที่ 110-111) และ “ใจฟา” (ภาพที่ 112-113) เปนตน ท่ีนาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง          

”เทพบุตรนักเลง” แบบภาพถายตัดปะ (ภาพท่ี 106) เปนโปสเตอรภาพยนตรไทยเรื่องแรกท่ี

ออกแบบฉากหลังคลายกระดาษขาดทะลุ สวนโปสเตอรที่ทําออกมา 3 แบบ คือ “แผนดินสวรรค” 

(ภาพท่ี 114-116) และ “เงิน เงิน เงิน” (ภาพท่ี 117-119) ซึ่งโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เงิน เงิน 

เงิน” รูปแบบหน่ึง (ภาพที่ 119) ทํากรอบภาพเลียนแบบจอภาพยนตรคลายกับโปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “จําปูน” ในป พ.ศ. 2507 (ภาพท่ี 91) อยางไรก็ตามโปสเตอรภาพยนตรที่มีความงาม        

เชิงศิลปะยังเปนโปสเตอรภาพยนตรที่ใชเทคนิควาดภาพ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชุมทาง 

เขาชุมทอง” (ภาพที่ 103) “ธนูทอง” (ภาพที่ 120) และ “เกียรติศักด์ิทหารเสือ” (ภาพที่ 121)             

เปนตน การที่บริษัทผูสรางภาพยนตรยอมลงทุนจัดทําโปสเตอรภาพยนตร  หลายแบบใน                 
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เรื่องเดียวแสดงใหเห็นวา บริษัทผูสรางภาพยนตรใหความสําคัญกับการโฆษณา  ดวยสื่อโปสเตอร

ภาพยนตรมากยิ่งขึ้น และโปสเตอรภาพยนตรนาจะเปนแมเหล็กดึงดูดใจคนใหเขามาชม

ภาพยนตรไดมากกวาสื่ออ่ืนๆ 

       ส่ิงที่นาสังเกตในป 2508 คือความนิยมในการสรางภาพยนตรที่มีเนื้อหาจากวรรณคดี 

มากขึ้น เชน “ปลาบูทอง” (ภาพท่ี 122) และ “พระรถ-เมรี” (ภาพที่ 123) เปนตน สวนโปสเตอร

ภาพยนตรแนวบูก็มีรูปแบบคลายกับปกอนๆ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางไม” (ภาพที่ 124) 

เปนตน ในปนี้  เริ่มปรากฏภาพวาดผูหญิงเปลือยที่ โชวเรือนรางและสัดสวนในโปสเตอร          

ภาพยนตรไทยบางแลว เชน “นางเสือดาว” (ภาพที่ 125) และ “ลูกหญิง” (ภาพที่ 126) เปนตน 

       โปสเตอรภาพยนตรในปนี้มีการวาดภาพดารานักแสดงข่ีมาเหมือนในภาพยนตร

คาวบอย เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชุมทางเขาชุมทอง” (ภาพที่ 103) และ “ลูกผูชายชื่อ       

ไอแผน” (ภาพที่ 127) เปนตน หรือวาดภาพดารานักแสดงกับกีตารคลายกับเอลวิส เพรสลีย   

(Elvis Presley) เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วีระบุรุษเมืองใต” (ภาพที่ 128) คลายกับที่เคยพบ

ในโปสเตอรภาพยนตรไทยเร่ือง “อํานาจมืด” ในป พ.ศ. 2506 (ภาพที่ 129) มาแลว ซ่ึงนาจะเปน

เพราะในป พ.ศ. 2504 มีภาพยนตรที่ เอลวิส เพรสลีย แสดงเปนดารานําเขามาฉายในประเทศไทย

หลายเรื่อง เชน “บลูสฮาวาย” (Blue Hawaii) (ภาพท่ี 130) และ “The Young Ones” (ภาพที่ 131) 

เปนตน  

       นอกจากนั้นยังมีการออกแบบตัวอักษรที่คลายกับตัวอักษรชื่อเร่ืองของภาพยนตร

เรื่อง “เบนเฮอร” ในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางไม” (ภาพที่ 124) และ “ธนูทอง” (ภาพที่ 120) 

อีกทั้งการจัดวางทาทางการนอนดีดพิณของ พิสมัย วิไลศักด์ิ ในเรื่อง “ธนูทอง” ยังคลายกับทานอน

ของ อลิซาเบท เทยเลอร ในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คลีโอพัตรา” (Cleopatra) (ภาพท่ี 132-133)     

ซึ่งเขาฉายในประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2506 อีกดวย โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คลีโอพัตรา”         

ฉบับภาษาไทยวาดโดย ทองดี ภานุมาศ ศิษยเอกของ เปยก โปสเตอร ซึ่งถนัดในการวาดภาพ

โปสเตอรภาพยนตรจากตางประเทศท่ีเขามาฉายในประเทศไทย ทองดีชอบใชสีแบบแหง                

และทิ้งทีแปรง สวนตัวอักษรออกแบบและเขียนโดย สุจิน ปานสมุท เขาพยายามออกแบบ 

ตัวอักษรภาษาไทยใหคลายกับตัวอักษรชื่อเรื่องจากตนแบบภาษาอังกฤษ ซึ่งก็สามารถทําออกมา

ไดอยางสวยงามมาก สิ่ งที่นาสนใจในการเขียนโปสเตอร ภาพยนตรจากตางประเทศคือ            

ในขณะท่ีโปสเตอรตนฉบับใหความสําคัญกับนักแสดงนํา 3 คน แตทองดีไดเขียนโปสเตอร         

ให เขากับรสนิยมของคนไทย ดังนั้นจึงมีการเขียนภาพรายละเอียดเพิ่มเติมในฉากหลัง                

ซึ่งเปนการเลาเรื่องราวฉากที่นาสนใจในภาพยนตร อีกทั้งยังมีการเลือกเขียนภาพผูหญิง      

เปลือยกายท่ีเลนกับงูไวเพื่อดึงดูดใจใหคนเขามาดูภาพยนตร เปนตน 
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ภาพที่ 100 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “5 พยัคฆราย” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2508)  

                  ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556,             

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1629 

 

 
 

ภาพที่ 101 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “5 พยัคฆราย” เทคนิคภาพถายตัดปะ (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 102 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชุมทางเขาชุมทอง” แบบพิมพ 2 สี (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค8)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2992   

 

 
 

ภาพที่ 103 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชุมทางเขาชุมทอง” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2508) 

                  ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: ดาราไทย, หนัง-นางเอกของมิตร ในป 2509, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://darathai.net/ 
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ภาพที่ 104 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มงกุฎเพชร” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2508)  

                  ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 

 

 
 

ภาพที่ 105 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มงกุฎเพชร” เทคนิคภาพถายตัดปะ (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 
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ภาพที่ 106 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เทพบุตรนักเลง” เทคนิคภาพถายตัดปะ (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, รวมภาพและเร่ืองของมิตร ชัยบัญชา, เขาถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4334 

 

 
 

ภาพที่ 107 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เทพบุตรนักเลง” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, รวมภาพและเร่ืองของมิตร ชัยบัญชา, เขาถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4334 
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ภาพที่ 108 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อินทรีมหากาฬ” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: ดาราไทย, หนัง-นางเอกของมิตร ในป 2509, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://darathai.net/  

 

 
 

ภาพที่ 109 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อินทรีมหากาฬ” เทคนิคภาพถายตัดปะ (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ศูนยขอมูลบันเทิงไทย 3, เขาถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2556,         

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3831 
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ภาพที่ 110 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือขามแดน” เทคนิคภาพถายตัดปะ (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค8)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2992 

 

 
 

ภาพที่ 111 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือขามแดน” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2508)  

                  ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 
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ภาพที่ 112 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ใจฟา” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 113 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ใจฟา” เทคนิคภาพถายตัดปะ (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค28)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 4 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=4311 
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ภาพที่ 114 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินสวรรค” เทคนิคภาพถายตัดปะ  

                  พิมพ 2 สี (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค8)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2992 

 

    
 

ภาพที่ 115 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินสวรรค” เทคนิคภาพถายตัดปะ  

                  พิมพ 4 สี (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 116 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินสวรรค” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

  
 

ภาพที่ 117 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เงิน เงิน เงิน” เทคนิคภาพถายตัดปะผสมภาพวาดลายเสน           

                  (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: โอเคเนชั่น, สูจิบัตรขึ้นห้ิง, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,                                        

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=69284 
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ภาพที่ 118 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เงิน เงิน เงิน” เทคนิควาดภาพ แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ราชินีจอเงิน เพชรา เชาวราษฎร, เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2628 

 

 
 

ภาพที่ 119 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เงิน เงิน เงิน” เทคนิควาดภาพ แบบแนวนอน (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 29, เขาถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5746 
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ภาพที่ 120 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ธนูทอง” (พ.ศ. 2508) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, คนรักษหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2556,                           

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3038 

 

 
 

ภาพที่ 121 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกียรติศักด์ิทหารเสือ” (พ.ศ. 2508)  

                  ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: โอเคเนช่ัน, เกียรติศักดิ์ทหารเสือ, เขาถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2556,                           

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=669366 
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ภาพที่ 122 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปลาบูทอง” (พ.ศ. 2508) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อยากไดรายชื่อหนังของภาวนา ชนะจิตคะ, เขาถึงเมื่อ  

9 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2827 

 

 
 

ภาพที่ 123 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระรถ-เมรี” (พ.ศ. 2508) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ประวัติและผลงานของคุณไชยา สุริยัน ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ              

30 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3797 
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ภาพที่ 124 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางไม” (พ.ศ. 2508) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 15, เขาถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2601 

 

 
 

ภาพที่ 125 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางเสือดาว” (พ.ศ. 2508) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 
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ภาพที่ 126 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกหญิง” (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค31)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=4562 

 

 
 

ภาพที่ 127 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกผูชายชื่อไอแผน” (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: ไทย โปสเตอร, ใบปดหนังไทยจากหอภาพยนตร (องคการมหาชน) ครั้งที่ 3,  

เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://thaiposter.blogspot.com/2011/ 

03/3-poster-by-thai-film-archive-3.html 
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ภาพที่ 128 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วีระบุรุษเมืองใต” (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, รวมเด็ดสะเก็ดขาวบันเทิงในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2047 

 

 
 

ภาพที่ 129 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อํานาจมืด” (พ.ศ. 2506) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 130 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศฉบับภาษาไทยเรื่อง “บลูสฮาวาย” (พ.ศ. 2504)   

                  ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ    

ที่มา: แมงมุมสตูดิโอ, 1961-The Young Ones, Blues Hawaii, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.maengmumstudio.com/1961-the-young-ones-blues-hawaii.html 

 

 
                

ภาพที่ 131 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “The Young Ones” ฉบับฉายในประเทศไทย                

                  (พ.ศ. 2504) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: แมงมุมสตูดิโอ,1961-The Young Ones, Blues Hawaii, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,

เขาถึงไดจาก http://www.maengmumstudio.com/1961-the-young-ones-blues-hawaii.html 
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ภาพที่ 132 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คลีโอพัตรา” ฉบับภาษาตางประเทศ (พ.ศ. 2506)  

                  ผลงานของ Howard Terpning  

ที่มา: IMP Awards, Cleopatra Poster #2, accessed June 9, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1963/cleopatra_ver2.html 

 

 
 

ภาพที่ 133 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คลีโอพัตรา” ฉบับภาษาไทย (พ.ศ. 2506) 

                  ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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     พ.ศ. 2509 จากขอมูลท่ีรวบรวมได ในปนี้ไมพบใบแทรกหนังสือพิมพที่ใชเทคนิค 

พิมพสีเดียวและสองสีเลย สวนโปสเตอรที่ใชเทคนิคภาพถายตัดปะยังคงมีอยู แตลดนอยลงไปมาก 

ถึงแมโปสเตอรภาพยนตรเทคนิควาดภาพจะมีจํานวนมากก็ตาม แตฝมือและคุณภาพเชิงศิลปะ

กลับไมคอยโดดเดนเทาท่ีควร ภาพยนตรแนวบูในปนี้เริ่มมีการใสฉากที่ต่ืนเตนเราใจมากยิ่งขึ้น  

เชน ฉากการตอสูใตน้ําและเรือดําน้ํารูปทรงแปลกตาในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กระเบนธง” 

(ภาพที่ 134) เปนตน ที่นาสนใจในปนี้คือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชรตัดเพชร” ถึงแมวาจะทํา

ออกมา 2 แบบ แตนักออกแบบวาดภาพโปสเตอรเปนคนละคนกัน  

       ในปนี้มีความนิยมนําเรื่องราวในวรรณคดีหรือนิทานพื้นบานมาสรางเปนภาพยนตร            

มากข้ึน เชน  “เจาหญิงนกกระจาบ” (ภาพท่ี 137) “ผูชนะสิบทิศ” (ภาพที่ 138) “พระอภัยมณี” 

(ภาพที่ 139) “พิมพิลาไล” (ภาพท่ี 140) “นอยใจยา” (ภาพที่ 141) และ “โสนนอยเรือนงาม”   

(ภาพที่ 142) เปนตน  

       ส่ิงที่นาสังเกตคือ ในปนี้มักจะมีการต้ังชื่อเรื่องภาพยนตรโดยใชคํานําหนาเหมือนๆ 

กัน ตัวอยางเชน ช่ือเรื่องที่นําหนาดวยคําวา “นก” เชน ภาพยนตรเรื่อง “นกเอ้ียง” (ภาพที่ 143-

144) “นกยูง” (ภาพที่ 145) หรือ “นกแกว” (ภาพท่ี 146) ช่ือเรื่องที่นําหนาดวยคําวา “ลม” เชน 

ภาพยนตรเรื่อง “ลมหนาว” (ภาพท่ี 147-149) หรือ “ลมกรด” (ภาพท่ี 150) ชื่อเรื่องที่นําหนาดวย

คําวา “ชาติ” เชน ภาพยนตรเรื่อง “ชาติกระทิง” (ภาพที่ 151) หรือ “ชาติสิงห” (ภาพที่ 152) ช่ือเรื่อง

ที่นําหนาดวยคําวา “ปศาจ” เชน ภาพยนตรเรื่อง “ปศาจดํา” (ภาพที่ 153) หรือ “ปศาจเมียนอย” 

(ภาพที่ 154) นอกจากน้ันในปนี้ยังนิยมนําชื่อสัตวมาต้ังเปนชื่อภาพยนตรหรือเปนสวนหนึ่งของ  

ชื่อภาพยนตร ตัวอยางเชน “4 สมิง” “กระเบนธง” “กาเหวา” “เกิดเปนหงส” “งูผี” “เจาหญิงนก

กระจาบ” “นางนกปา” “สิงหสันติภาพ” “เสือเหลือง” และ “หงสเหิร” เปนตน ขอสังเกตดังกลาว   

มานี้ไมนาจะเปนความบังเอิญ แตอาจจะเปนวิธีการเลียนแบบหรือเปนเคล็ดใหภาพยนตร   

ประสบความสําเร็จดวยการต้ังชื่อเรื่องตามช่ือภาพยนตรที่ประสบความสําเร็จดานการเงินก็เปนได 

ไมเพียงเทาน้ันยังเลียนแบบแมกระทั่งตัวอักษรคํานําหนาของชื่อเรื่องดวย การออกแบบตัวอักษร

ในปนี้ก็นาสนใจ เพราะผูออกแบบมักออกแบบตัวอักษรใหลอไปกับความหมายของคํานั้นๆ เชน 

ชื่อเรื่องภาพยนตรที่นําหนาดวยคําวา “นก” มักจะออกแบบตัวอักษรใหมีลักษณะคลายหัวนก และ

ปกนก ภาพยนตรที่นําหนาดวยคําวา “ลม” มักจะออกแบบตัวอักษรที่ทําใหรูสึกถึงการเคล่ือนไหว

ของลม เปนตน สวนตัวอักษรที่มีลักษณะคลายรูปแบบตัวอักษรของโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง   

“เบนเฮอร” ก็ยังคงปรากฏใหเห็นในโปสเตอรภาพยนตรไทยหลายเร่ือง เชน ”แกวกลางสลัม”    

(ภาพที่ 155) และ “ศึกบางระจัน” (ภาพที่ 156) เปนตน 

 



94 

 

 
 

ภาพที่ 134 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กระเบนธง” ท่ีมีฉากการตอสูใตน้ําและเรือดําน้ํา 

                 รูปทรงแปลกตา (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: เด็กดี, มาดูกัน!! โปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.dek-d.com/board/view/2723584/ 

 

  
 

ภาพท่ี 135 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชรตัดเพชร” (พ.ศ. 2509) ผลงานของ เปยก โปสเตอร            

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค17)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3948 
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ภาพที่ 136 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชรตัดเพชร” (พ.ศ. 2509) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, รายงานขาว “ดาวดิน” ราชาหนังไทย กําลังกลับมา, เขาถึงเมื่อ  

19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3190 

 

  
 

ภาพที่ 137 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาหญิงนกกระจาบ” (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สุดยอดนางเอกหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2481 
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ภาพท่ี 138 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูชนะสิบทิศ” (พ.ศ. 2509) ผลงานของ เปยก โปสเตอร          

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ผูชนะสิบทิศเปนทั้งหนังท้ังละคร แลวกําลังเปนละครใหญอีกครั้ง  

ใครประทับใจจะเด็ดคนไหนมากกวากัน, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2857 

 

 
 

ภาพที่ 139 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระอภัยมณี” (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: โอเคเนชั่น, ดาราคูขวัญ มิตร-เพชรา (ใบปดหนังเกา ตอนท่ี 2), เขาถึงเมื่อ   

19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/HOF/2007/05/24/entry-1 
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ภาพที่ 140 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พิมพิลาไล” (พ.ศ. 2509) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: ดาราไทย, หนัง-นางเอกของ มิตร ในป 2509, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://darathai.net/?p=571 

 

 
 

ภาพที่ 141 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นอยใจยา” (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: โอเคเนช่ัน, จรัล มโนเพ็ชร นอยใจยา, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556,            

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=318758 
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ภาพที่ 142 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โสนนอยเรือนงาม” (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ประวัติและผลงานของคุณไชยา สุริยัน ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ     

30 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3797 

  

 
 

ภาพที่ 143 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นกเอ้ียง” แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4609 
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ภาพที่ 144 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นกเอ้ียง” แบบแนวนอน (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: ดาราไทย, หนัง-นางเอกของ มิตร ในป 2509, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://darathai.net/?p=571 

 

  
 

ภาพที่ 145 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นกยูง” (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4609 
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ภาพที่ 146 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นกแกว” (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 147 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลมหนาว” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 148 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลมหนาว” เทคนิคภาพถายตัดปะ แบบแนวนอน  

                 (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3184 

 

 
 

ภาพที่ 149 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลมหนาว” เทคนิคภาพถายตัดปะ แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3674 
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ภาพที่ 150 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลมกรด” (พ.ศ. 2509) ผลงานของ ประโยชน พรามพันธ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ยอนรอยนางเอกเจาน้ําตา “เนาวรัตน วัชรา”, เขาถึงเมื่อ           

19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3018 

 

  
 

ภาพที่ 151 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชาติกระทิง” (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค11)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3314 
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ภาพที่ 152 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชาติสิงห” (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค29)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=4406 

 

  
 

ภาพที่ 153 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปศาจดํา” (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 8, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1987 
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ภาพที่ 154 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปศาจเมียนอย” (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 8, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1987 

 

  
 

ภาพที่ 155 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แกวกลางสลัม” (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: ดาราไทย, หนัง-นางเอกของ มิตร ในป 2509, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://darathai.net/?p=571 
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ภาพที่ 156 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ศึกบางระจัน” (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1674 

 

     พ.ศ. 2510 โปสเตอรภาพยนตรในปนี้เกือบทั้งหมดใชเทคนิควาดภาพ มีเพียง

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พยัคฆเด่ียว” (ภาพท่ี 157) และ “เหล็กเพชร” (ภาพท่ี 158) ท่ียังใช

เทคนิคภาพถายตัดปะ และภาพยนตรเรื่อง “1 ตอ 7 ประจัญบาน” (ภาพที่ 159-160) ท่ีใชทั้ง

เทคนิคการพิมพ 2 สี และเทคนิคภาพถายตัดปะ โปสเตอรภาพยนตรปนี้สามารถแบงออกไดเปน

สองกลุม คือ กลุมท่ี วาดภาพแบบเต็มทั้งแผนกับกลุมที่แยกพื้นที่ภาพออกจากพ้ืนที่สําหรับขอมูล

ตัวอักษร 

      ส่ิงที่นาสังเกตคือ ปนี้มีการเขียนภาพองคประกอบในฉากหลังดวยเทคนิควาดเสน       

หรือสีเทาเพื่อลดความสําคัญขององคประกอบในฉากหลังไมใหแขงกับฉากหนา ตัวอยางเชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โปยเซียน” (ภาพที่ 161) และ “ทะเลเงิน” (ภาพที่ 162) เปนตน โปสเตอร

ภาพยนตรแนวสยองขวัญหรือภูตผีปศาจมักนิยมเขียนฉากหลังเปนภาพปาชา บางเร่ืองจะมี        

ภาพผูหญิงเปลือย อยูในโปสเตอรดวย เชน “บุญเพ็งหีบเหล็ก” (ภาพท่ี 163) ภาพนักแสดง

ประกอบที่มักอยูในกรอบเล็กๆ ใตภาพ เร่ิมถูกจัดวางในแบบที่ตางไปจากเดิมบาง ตัวอยางเชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกกรอก” (ภาพที่ 164) มีการจัดวางกรอบภาพนักแสดงประกอบ        

ใหเปนกรอบภาพของโปสเตอรภาพยนตรอีกทีหนึ่ง ซึ่งไมคอยเห็นวิธีการออกแบบในลักษณะน้ี 

บอยนัก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรายพิฆาต” (ภาพที่ 165-166) ทําออกมา 2 แบบ ซึ่งใน    

แบบหนึ่งนั้นมีความแปลกใหมดานการเลือกใชขนาดโปสเตอรในแนวนอน  (ภาพที่ 165) ท่ีมี 

ความสูงนอยกวาความกวางอยางมาก เปนครั้งแรกท้ังสองแบบจัดวางองคประกอบภาพคลายกัน 
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เหมือนกับใชโปสเตอรรูปแบบหนึ่งเปนตนแบบเพื่อวาดโปสเตอรอีกรูปแบบหน่ึงขึ้นมา โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “บาบ่ิน-บินเด่ียว” (ภาพที่ 167-168) ทําออกมา 2 แบบ ที่นาสนใจคือโปสเตอร

แนวต้ังที่มีขนาดความกวางนอยกวาความสูงมาก (ภาพที่ 167) เชนเดียวกับโปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง ”รายก็รัก” ในป พ.ศ. 2503 (ภาพท่ี 42) 

      การออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องที่มีลักษณะคลายรูปแบบตัวอักษรของโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “เบนเฮอร” ยังคงเปนที่นิยมมากในปนี้ สวนมากจะเปนภาพยนตรแนวบู เชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหสองแผนดิน” (ภาพที่ 169) และ “ภูพานอยารองไห” (ภาพท่ี 170) 

เปนตน ซึ่งโปสเตอรเรื่อง “ภูพานอยารองไห” พลิกแพลง “motif” จากโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศเรื่อง  “A Distant Trumpet“ ในป พ.ศ. 2507 (ภาพท่ี 171)  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จุฬาตรีคูณ” (ภาพที่ 172-173) มีอยู 2 แบบ แตละแบบ    

มีความงามเชิงศิลปะและการใหความสําคัญกับเรื่องราวของแตละฉากในภาพยนตรที่แตกตางกัน

ไปตามความคิดของนักวาดภาพโปสเตอรแตละคนอยางชัดเจน  

      ในชวง 2-3 ปที่ผานมามีการเขียนภาพใบหนาของดารานักแสดงนําขนาดใหญและ     

ภาพดาราประกอบจํานวนมาก ซึ่งแสดงใหเห็นการมุงเนน “ขายดารา” ของผูสรางภาพยนตร       

อยางชัดเจน ฝมือการวาดภาพ การจัดองคประกอบภาพ และการแบงพื้นที่ภาพของโปสเตอร

ภาพยนตรในทศวรรษน้ียังไมคอยดีนัก  

 

 
 

ภาพที่ 157 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พยัคฆเดี่ยว” (พ.ศ. 2510)          

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947 
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ภาพที่ 158 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหล็กเพชร” (พ.ศ. 2510) 

ที่มา: Thai World View, Old Thai movies wanted list, accessed June 29, 2013,  

available from http://www.thaiworldview.com/tv/lookingfor.htm 
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ภาพที่ 159 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “1 ตอ 7 ประจัญบาน” เทคนิคภาพถายตัดปะ  

                  แบบพิมพ 4 สี (พ.ศ. 2510) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 160 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “1 ตอ 7 ประจัญบาน” เทคนิคภาพถายตัดปะ  

                 แบบพิมพ 2 สี (พ.ศ. 2510) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 
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ภาพที่ 161 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โปยเซียน” (พ.ศ. 2510)            

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค10)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3176 

 

 
                      

ภาพที่ 162 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทะเลเงิน” (พ.ศ. 2510)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 18, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3604 
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ภาพที่ 163 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บุญเพ็งหีบเหล็ก” (พ.ศ. 2510) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เรื่องจริงที่ถูกสรางเปนภาพยนตร, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5076 

 

 
 

ภาพที่ 164 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกกรอก” (พ.ศ. 2510) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค22)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4074 
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ภาพที่ 165 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรายพิฆาต” โปสเตอรภาพยนตรไทยเรื่องแรกท่ีเลือกเขียน 

                 โปสเตอรในแนวนอนท่ีมีขนาดความสูงนอยกวาความกวางมาก (พ.ศ. 2510) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 166 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรายพิฆาต” สัดสวนมาตรฐาน (พ.ศ. 2510) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 167 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บาบิ่น-บินเด่ียว” แบบขนาดความกวางนอยกวา 

                 ความสูงมาก (พ.ศ. 2510) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 
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ภาพที่ 168 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บาบ่ิน-บินเด่ียว” สัดสวนมาตรฐาน (พ.ศ. 2510) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สมบัติ เมทะนี พระเอกตลอดกาล, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3874 

 

 
 

ภาพที่ 169 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหสองแผนดิน” (พ.ศ. 2510) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปด และ VCD/DVD หนังไทยในอดีต ตอนท่ี 37, เขาถึงเมื่อ  

9 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5712 
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ภาพที่ 170 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง  “ภูพานอยารองไห” (พ.ศ. 2510) ผลงานของ กําพล นิยมไทย 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

 

 
      

ภาพที่ 171 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง  “A Distant Trumpet” (พ.ศ. 2507) 

ที่มา: Film affinity, Visual Section of A Distant Trumpet, accessed June 29, 2013,  

available from http://www.filmaffinity.com/en/movieimage.php?imageId=837030024 
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ภาพที่ 172 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จุฬาตรีคูณ” (พ.ศ. 2510) ผลงานของ เปยก โปสเตอร  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร (Movie Poster), เขาถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2687 

 

 
 

ภาพที่ 173 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จุฬาตรีคูณ” (พ.ศ. 2510) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เพลงประกอบ “ภาพยนตรไทย” ในอดีต, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5533 
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     พ.ศ. 2511 โปสเตอรภาพยนตรปนี้ทั้งหมดใชเทคนิควาดภาพ ถึงแมฝมือ               

การออกแบบและวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรยังไมคอยดีนัก แตก็มี รูปแบบท่ีหลากหลาย        

จากความคิดที่เปนอิสระ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ระฆังผี” (ภาพท่ี 174) มีการจัดวาง

องคประกอบภาพในรูปทรงระฆังท่ีลอกับชื่อเรื่อง ซ่ึงนับเปนความคิดสรางสรรคที่แปลกใหม        

ในยุคนั้น และจากตัวอยางขอมูลที่รวบรวมได ในปนี้โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กบเตน” (ภาพที่ 

175-176) ท่ีทําออกมา 2 แบบ ซ่ึงในแบบหน่ึง (ภาพท่ี 175) มีการเลือกใชขนาดโปสเตอรใน

แนวนอนที่มีความสูงนอยกวาความกวางอยางมากคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พราย

พิฆาต” ในปที่แลว (ภาพที่ 165) โปสเตอรเรื่อง “แมนาคคะนองรัก” (ภาพท่ี 177) มีการออกแบบ

พื้นที่ภาพไดอยางลงตัว โดยจัดวางองคประกอบภาพในรูปสามเหล่ียมแบบคลาสิก อีกตัวอยาง

หนึ่งที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เปดนอย”  ที่ทําออกมา 2 แบบ โปสเตอรแตละแบบ     

มีการจัดวางองคประกอบศิลปและการออกแบบตัวอักษรที่แตกตางกัน แบบแรก (ภาพที่ 178)   

โดดเดนในดานการจัดองคประกอบศิลป การระบายสี และ การออกแบบตัวอักษรมากกวาแบบ       

ที่สอง ส่ิงท่ีนาสังเกตคือ โปสเตอรแบบท่ีสอง (ภาพที่ 179) ออกแบบภาพเปนรูปนักแสดงนําวิ่ง     

บนทุงกวางที่มีฉากหลังเปนแนวเขาคลาย “motif” ในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “The Sound of 

Music” ในป พ.ศ. 2508 (ภาพที่ 180) แตมีการทํากรอบภาพเปนจอภาพยนตรซุปเปอร ซีเนมา 

สโคป ระบบ 35 มม. และเขียนกรอบภาพแสดงรูปดารานําลอแผนฟลมภาพยนตร ซึ่งถึงแมจะเปน

ความคิดท่ีนาสนใจ แตการจัดวางองคประกอบโดยการวางแถบภาพน้ีทับไปบนพื้นที่หลัก ทําให

ภาพรวมของโปสเตอรขาดความเปนเอกภาพ เพราะพ้ืนที่ภาพถูกแยกออกเปนสองสวนอยาง

ชัดเจน จึงทําใหดูขัดสายตา การออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องเปนโนตเพลงของโปสเตอรแบบที่สอง

บอกเปนนัยใหรูวาภาพยนตรเรื่องนี้เปนภาพยนตรเพลงมากกวาแบบแรก ดังนั้น ถามองในแง  

ความงามทางศิลปะ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เปดนอย” แบบแรกจะมีความสวยงามและลงตัว        

ในการจัดวางองคประกอบภาพมากกวา แตถามองในแงการสื่อสารกับผู ชมเพื่อโฆษณาถึง       

ความเปนภาพยนตรเพลงและระบบภาพแบบซุปเปอร ซีเนมาสโคป โปสเตอรแบบที่  2 จะสื่อสาร 

ไดดีมากกวา สวนการออกแบบตัวอักษรก็ทําลอไปกับความหมายของช่ือเรื่อง โดยเฉพาะอักษร  

ตัวแรกจะดูเหมือนรูปกบกําลังเตน ในปนี้นอกจากโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กบเตน” แลว ยังมี

ภาพยนตรอีก 2 เรื่อง คือ  “เปดนอย” (ภาพท่ี 178-179) และ “พระลอ” (181-182) ที่ทําโปสเตอร

ออกมา 2 แบบ  

       โปสเตอรภาพยนตรในปนี้แสดงใหเห็นการหยิบยืม “motif” บางอยางของโปสเตอร

ภาพยนตรไทยปกอนๆ มาใช เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “7 ปาชา” (ภาพท่ี 185) นําภาพดารา
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โปมาวางไวตรงกลางภาพเหมือนกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บุญเพ็งหีบเหล็ก” ในปที่แลว      

(ภาพท่ี 163)  

 

 
 

ภาพที่ 174 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ระฆังผี” (พ.ศ. 2511) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค26)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4249 
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ภาพที่ 175 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กบเตน” แบบที่มีความสูงนอยกวาความกวางมาก  

                  (พ.ศ. 2511) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค11)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3314 

 

 
 

ภาพที่ 176 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กบเตน” สัดสวนมาตรฐาน (พ.ศ. 2511) 

ที่มา: ไทยซีน, รวมงานพากยในอดีตท่ีสวนสนุกงานวัดหลักสี่ บานแผว ในป 2511-2514, 

เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaicine.org/board/index.php?topic 

=4394.0 
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ภาพที่ 177 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมนาคคะนองรัก” (พ.ศ. 2511) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556,              

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1629 

 

 
   

ภาพที่ 178 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เปดนอย” แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2511) ผลงานของ พัชร แซอ้ึง           

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ลูกเปดขี้เหร สุทิศา พัฒนุช, เขาถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3562 
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ภาพที่ 179 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เปดนอย” แบบท่ี 2 (พ.ศ. 2511) ผลงานของ เปยก โปสเตอร  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค27)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4288  

 

 
 

ภาพที่ 180 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “The Sound of Music” (พ.ศ. 2508) 

ที่มา: Wood Stock War Drobe, Famous & Fashionable Movie Musicals!,  

accessed June 29, 2013, available from http://woodstockwardrobe.com/2012/ 

05/27/famous-musicals/ 
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ภาพที่ 181 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระลอ” แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2511) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 182 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระลอ” แบบแนวนอน (พ.ศ. 2511) ผลงานของ ทวีป 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, รวมเด็ดสะเก็ดขาวบันเทิงในอดีต, เขาถึงเมื่อ 29 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2047 
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ภาพที่ 183 โปสเตอรภาพยนตรจีนเรื่อง “18 ยอดมนุษยทองคํา” ฉบับภาษาไทย (พ.ศ. 2519)   

                  ผลงานของ กําพล นิยมไทย 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ศึกชุมนุมชาวยุทธรําลึกถึงหนังจีนกําลังภายใน ภาค 11+รวมมิตรหนัง

จีนในอดีตและปจจุบัน, เขาถึงเมื่อ 7 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com 

ForumDetail.asp?topicID=5413 

 

 
 

ภาพที่ 184 โปสเตอรภาพยนตรจีนเรื่อง “The 18 Bronzemen” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: กังฟู มูวี โปสเตอร, 18 Bronzemen - Shao Lin si shi ba tung ren (1976),  

เขาถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://zennposters.blogspot.com/ 

2013/02/18-bronzemen-1976.html 
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ภาพที่ 185 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “7 ปาชา” (พ.ศ. 2511) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค30)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4500 

 

     พ.ศ. 2512 โปสเตอรภาพยนตรไทยเกือบทั้งหมดในปนี้ใชเทคนิควาดภาพ ท่ีนาสนใจ

คือ การกลับมาอีกครั้งของโปสเตอรเทคนิคภาพถายตัดปะ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นองรัก” 

(ภาพที่ 186) และ “ดาวรุง” (ภาพท่ี 187) อยางไรก็ตาม การนําเอาเทคนิคเกากลับมาใชอีกครั้ง      

ในป พ.ศ. นี้ ก็แสดง ใหเห็นพัฒนาการในดานการจัดวางองคประกอบภาพที่คอนขางลงตัว      

และทันสมัยกวาเดิม ถึงแมวาในเรื่อง “ดาวรุง” สีสันจะมากเกินไปจนทําใหภาพรวมของโปสเตอร    

ขาดความเปนเอกภาพก็ตาม 

      โปสเตอรภาพยนตรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศในปนี้ เชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หลั่งเลือดแดนสิงห” (ภาพท่ี 188) ใช “motif” ทาดารานํายิงปนมาจาก

โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “จอหนนี่ ยูมา ลางชุมเสือโอเวอรร็อค” ฉบับภาษาไทย         

ในป พ.ศ. 2509 (ภาพท่ี 189) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “4 สิงหอีสาน” (ภาพที่ 190) ใช “motif”          

ในองคประกอบหลักเปนภาพดารานํายืนยิงปนตอสูอยูบนภูเขาที่มีแสงสองลงมาจากชองเขา
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ดานบนจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Duel At Diablo” ในป พ.ศ. 2509 (ภาพท่ี 191) 

โปสเตอรตนฉบับวาดดารานํา 5 คนยืนยิงปนอยูในองคประกอบหลักของภาพเทานั้น สวน

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “4 สิงหอีสาน” ตัดภาพดารานําหญิงยิงปนออกไปเหลือแค 4 คน         

และวาดภาพใบหนานักแสดงและภาพจากฉากในภาพยนตรลอมรอบภาพองคประกอบหลัก       

ที่อยูตรงกลางภาพ โปสเตอรภาพยนตรแนวบูที่ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องใหคลายกับโปสเตอร

ภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “เบนเฮอร” ยังคงมีใหเห็นเหมือนปกอนๆ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“เสือภูพาน” (ภาพท่ี 192) เปนตน โปสเตอรภาพยนตรแนวบูในปนี้ยังคงใช “motif” แบบเดิมๆ          

การจัดวางใบหนานักแสดงเรียงกันเปนแนวจะพบในภาพยนตร ที่มีการประชันบทบาทของดารา    

ที่มีชื่อเสียง เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สมิงจาวทา” (ภาพที่ 193) เปนตน  

      ปนี้มีภาพยนตรหลากหลายแนวคละกันไป ภาพยนตรแนวสยองขวัญหรือภูตผีปศาจ 

สวนมากมักเขียนเปนภาพใบหนาของผีขนาดใหญหรือภาพผีครึ่งตัวทําทายื่นมือออกมาขางหนา 

เหมือนจะบีบคอคน บรรยากาศของภาพในฉากหลังคลายกับภาพในโปสเตอรภาพยนตร         

แนวสยองขวัญของตางประเทศ บางเร่ืองปรากฏภาพผูหญิงเปลือยกายอยูในโปสเตอรภาพยนตร

ดวย เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คฤหาสนรัก” (ภาพท่ี 194) “เดชนางพราย” (ภาพที่ 195)         

“เจาแมสาริกา” (ภาพที่ 196) และ “ตุกแกผี” (ภาพที่ 197) เปนตน โปสเตอรภาพยนตรแนวตลก 

ในปนี้มักนิยมเขียนภาพใบหนาแบบภาพเหมือนของนักแสดง แตตัวและทาทางจะเขียนเปนแบบ

รูปการตูน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกาะสวาทหาดสวรรค” (ภาพที่ 198) “ลูกเขย” (ภาพท่ี 

199) และ “ผีเสื้อ” (ภาพที่ 200) ซ่ึงมีลักษณะคลายกันคือเปนการตูนแบบหัวโตทั้งหมด  

       โปสเตอรภาพยนตรทุกแนวในปนี้จะมีองคประกอบภาพจํานวนมาก สวนใหญ              

นักออกแบบโปสเตอรมักแกไขปญหาดวยการจัดวางองคประกอบภาพเปนกลุมๆ ตามความ 

สําคัญและตําแหนงภายในภาพโดยยึดหลักการใชความสําคัญของภาพเปนตัวกําหนดขนาด         

ขององคประกอบ เชน ภาพดารานํามักมีขนาดใหญ สีสันสดใส และอยูดานบนของภาพ สวน       

ภาพเลาเร่ืองรายละเอียดของเน้ือหามักมีขนาดเล็กและเกาะกลุมกันอยูบริเวณดานลางหรือ              

ในฉากหลัง ของภาพ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แกวแกนกลา” (ภาพที่ 201) “ไอเปย” (ภาพที่ 

202) “ตอยต่ิง” (ภาพที่ 203) และ “ชาติลําชี” (ภาพที่ 204) เปนตน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง      

“ชาติลําชี” (ภาพท่ี 204) มีการจัดองคประกอบท่ีแปลกออกไปคือ ใชภาพดาราประกอบในกรอบ

สี่เหลี่ยมผืนผาหนาแคบเรียงกันเปนแถวในฉากหลัง โดยมีภาพดารานําวางซอนทับในฉากหนา 

การจัดวางองคประกอบภาพหลักในรูปทรงสามเหล่ียมพบในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไกแกว” 

(ภาพที่ 205) และ “ไกฟา” (ภาพท่ี 206) การวางองคประกอบภาพหลักหรือภาพดารานําในรูป    

ทรงกลม ซึ่งสวนมากมักส่ือถึงพระจันทร พบในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวรรควันเพ็ญ” (ภาพที่ 



125 

 

207) “แสงเดือน” (ภาพที่ 208) และ “สอยดาวสาวเดือน” (ภาพท่ี 209) และบางครั้งก็ใชรูปทรง

อิสระท่ีไดแนวคิดมาจากช่ือของภาพยนตร เชน “วิมานไฟ” (ภาพที่ 210) และ “ปลาไหลทอง” (ภาพ

ที่ 211)เปนตน การจัดวางองคประกอบภาพที่หลากหลายในลักษณะน้ี นับเปนความพยายาม      

ของนักออกแบบโปสเตอร ในการแกปญหาเรื่องการจัดวางองคประกอบของภาพท่ีมีจํานวนมาก 

ใหมีเอกภาพมากข้ึน แตบางครั้งก็ไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก อยางไรก็ตาม ในปนี้ก็ยังมี

โปสเตอรที่แสดงใหเห็นฝมือการวาดภาพและการจัดวางองคประกอบภาพที่ดีแทรกเขามาใหเห็น

บาง เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาแมสาริกา” (ภาพที่ 196) “ไทยนอย” (ภาพท่ี 212) และ 

“ดอนเจดีย” (ภาพที่ 213) เปนตน สวนโปสเตอรทีโ่ดดเดนดานความงามเชิงศิลปะและ “ขายดารา” 

ไปดวยพรอมๆ กันในปน้ีคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลอยกระทง” (ภาพที่ 214)  

      ท่ีแปลกใหมและนาสนใจสําหรับพัฒนาการของโปสเตอรในปนี้คือการเขียนภาพแบบ

ไลสีบรรยากาศในฉากหลังดวยสีโทนเย็นและโทนรอนสลับกัน อาทิเชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“ผีเสื้อ” (ภาพที่ 200) และ “วังกาเหวา” (ภาพท่ี 215) เปนตน โปสเตอรที่โดดเดนดานการออกแบบ

คือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทับสะแก” (ภาพที่ 216) ที่จัดองคประกอบภาพในแนวต้ังไดอยาง         

ลงตัวและระบายสีผสานกันไดอยางสวยงาม ที่นาสนใจคือการกําหนดพื้นที่ภาพใหมีสัดสวน          

ความสูงมากกวาความกวางโดยจงใจเวนขอบดานขาง(ซายและขวา)ของโปสเตอรใหกวางมาก               

ซึ่งจะแตกตางจากโปสเตอรเรื่องอ่ืนในปนี้  สวนโปสเตอรภาพยนตรที่มีสัดสวนความยาว            

มากกวาความสูงคือโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พญาโศก” (ภาพท่ี 217) ซ่ึงคลายกับโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “กบเตน” ในป พ.ศ. 2511 (ภาพท่ี 175) 

      การออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องของภาพยนตรในปนี้ที่นาสนใจคือ การนําความหมาย

ของชื่อภาพยนตรมาเปนแนวคิดหรือหลักในการออกแบบตัวอักษร เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง         

“ดวนเหนือ” (ภาพที่ 218) “เปลวเทียน” (ภาพที่ 219) และ “ไอแมวดํา” (ภาพที่ 220) เปนตน 
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ภาพที่ 186 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นองรัก” (พ.ศ. 2512) 
ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ลูกเปดขี้เหร สุทิศา พัฒนุช, เขาถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3562 

 

 
 

ภาพที่ 187 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดาวรุง” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 1, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3014 
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ภาพที่ 188 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หลั่งเลือดแดนสิงห” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 189 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “จอหนนี่ ยูมา ลางชุมเสือโอเวอรร็อค”            

                 ฉบับภาษาไทย (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 190 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “4 สิงหอีสาน” (พ.ศ. 2512) ผลงานของ ทวีป 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 

 

 
       

ภาพที่ 191 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Duel At Diablo” (พ.ศ. 2509) 

ที่มา: IMP Awards, Duel At Diablo (1966), accessed May 24, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1966/duel_at_diablo.html 
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ภาพที่ 192 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือภูพาน” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
 

ภาพที่ 193 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สมิงจาวทา” (พ.ศ. 2512) ผลงานของ ทวีป 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 15, เขาถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2601 
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ภาพที่ 194 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คฤหาสนรัก” (พ.ศ. 2512)         

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

                      

 
 

ภาพที่ 195 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เดชนางพราย” (พ.ศ. 2512) ผลงานของ ชวนะ บุญชู     
ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค25)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/

ForumDetail.asp?topicID=4196 
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ภาพที่ 196 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาแมสาริกา” (พ.ศ. 2512)  
ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ ตอนที่ 4, เขาถึงเมื่อ      

20 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3918 

 

 
 

ภาพที่ 197 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตุกแกผี” (พ.ศ. 2512) 
ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 198 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกาะสวาทหาดสวรรค” (พ.ศ. 2512)                  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 13, เขาถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2332 

 

 
 

ภาพที่ 199 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกเขย” (พ.ศ. 2512)  

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 200 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผีเสื้อ” (พ.ศ. 2512)              
ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค16)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3916 

 

 
 

ภาพที่ 201 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แกวแกนกลา” (พ.ศ. 2512) ผลงานของ ทวีป     

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก (3), เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556,                       

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3519 
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ภาพที่ 202 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอเปย” (พ.ศ. 2512)      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1698 

 

 
 

ภาพที่ 203 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตอยต่ิง” (พ.ศ. 2512)         

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, รวมเร่ืองยอหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2102 
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ภาพที่ 204 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชาติลําชี” (พ.ศ. 2512)  

ที่มา: ไทยซีน, คิดถึง “หนังไทย”, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=51&Begin=100&ID=1479 

 

 
    

ภาพที่ 205 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไกแกว” (พ.ศ. 2512)           

ที่มา: ไทยซีน, รวมงานพากยในอดีตท่ีสวนสนุกงานวัดหลักสี่ บานแผว ในป 2511-2514, 

เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaicine.org/board/index.php?topic 

=4394.0 
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ภาพที่ 206 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไกฟา” (พ.ศ. 2512)  
ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 9, เขาถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2039 

 

  
 

ภาพที่ 207 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวรรควันเพ็ญ” (พ.ศ. 2512)                                                  
ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 
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ภาพที่ 208 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แสงเดือน” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนที่รักเธอ ตอนที่ 15, เขาถึงเมื่อ  

5 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5706 

 

  
              

ภาพที่ 209 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สอยดาวสาวเดือน” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: Thai World View, Thai Romance Movies, accessed July 6, 2013,  

available from http://www.thaiworldview.com/tv/tv6.php 
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ภาพที่ 210 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วิมานไฟ” (พ.ศ. 2512)           

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ราชินีจอเงิน เพชรา เชาวราษฎร, เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2628 

                               

 
                     

ภาพที่ 211 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปลาไหลทอง” (พ.ศ. 2512)   

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปด และ VCD/DVD หนังไทยในอดีต ตอนท่ี 37, เขาถึงเมื่อ         

9 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5712 
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ภาพที่ 212 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไทยนอย” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ราชินีจอเงิน เพชรา เชาวราษฎร ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ  

23 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3677 

 

 
                    

ภาพที่ 213 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดอนเจดีย” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: ไทยซีน, คิดถึง “หนังไทย”, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=51&Begin=100&ID=1479 
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ภาพที่ 214 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลอยกระทง” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: รถไฟไทยดอทคอม, ภาพหายากในอดีต และภาพเกาจากหนังไทย, เขาถึงเมื่อ           

9 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums 

&file=viewtopic&t=6103&start=780&postdays=0&postorder=asc&highlight= 

 

 
 

ภาพที่ 215 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วังกาเหวา” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 216 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทับสะแก” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 13, เขาถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2332 

 

 
 

ภาพที่ 217 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พญาโศก” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ลูกเปดขี้เหร สุทิศา พัฒนุช, เขาถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3562 
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ภาพที่ 218 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวนเหนือ” (พ.ศ. 2512)    

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก (3), เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3519 

                        

 
 

ภาพที่ 219 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เปลวเทียน” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 220 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอแมวดํา” (พ.ศ. 2512) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 4, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1717 
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     พ.ศ. 2513 เม่ือป พ.ศ. 2505 รัฐบาลไทยไดออกพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน       

เพื่อกิจกรรมอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงกิจการภาพยนตรรวมอยูดวย ป พ.ศ. 2510 กลุมผูสราง

ภาพยนตรระบบ 35 มม. ไดรวมตัวกันเปนสมาคมผูอํานวยการสรางภาพยนตรไทย และ

เคลื่อนไหวใหรัฐบาลออกสิทธิบัตรสงเสริมการลงทุนแกผูที่สรางภาพยนตร ระบบ 35 มม.       

ตอมา ในป พ.ศ. 2512-2513 รัฐบาลไดใหสิทธิบัตรสงเสริมการลงทุนแกผูที่สรางภาพยนตร    

ระบบ 35 มม. ซึ่งทําใหผูสรางภาพยนตรระบบ 35 มม. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมากข้ึน    

ดังจะเห็นไดจากความสําเร็จทางรายไดของภาพยนตร 35 มม. ถึง 2 เรื่อง คือ “โทน” และ       

“มนตรักลูกทุง” ในป พ.ศ. 2513 ยังมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นอีกหลายเหตุการณที่สงผลกระทบ  

ตอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของวงการภาพยนตรไทย โดยเฉพาะเหตุการณที่  มิตร ชัยบัญชา 

ดารายอดนิยมช่ือดังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะถายทําภาพยนตร  ซึ่งสงผลใหวงการ   

ภาพยนตรไทยตองพยายามหาทางสรางดารายอดนิยมชายหนาใหมขึ้นมา ที่โดดเดน คือ      

สมบัติ เมทะนี โดยมักประกบคูกับดารานักแสดงนําหญิง อาทิ เชน เพชรา เชาวราษฎร       

อรัญญา นามวงษ และ ภาวนา ชนะจิต เปนตน (วิมลรัตน อรุณโรจนสุริยะ, 2540: 125) 

       ในปเดียวกันนี้ เปยก โปสเตอร ไดเปลี่ยนบทบาทจากนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตร    

มาเปนผูกํากับภาพยนตร  โดยเริ่มจากภาพยนตร เรื่อง  “โทน” เปนเรื่องแรก ดวยเหตุนี้               

งานวาดโปสเตอรภาพยนตรจึงตกทอดมายังลูกศิษยของเปยก ซ่ึงพวกเขาก็มีโอกาสไดแสดง         

ฝมือในการวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรมากขึ้น สถานการณดังกลาวขางตนสงผลตอ                     

การเปล่ียนแปลงในวงการภาพยนตรไทย รวมท้ังพัฒนาการทางรูปแบบและเทคนิคในการ              

วาดโปสเตอรภาพยนตรเปนอยางมาก อาทิเชน เมื่อมีผูสรางภาพยนตรระบบ 35 มม. เพิ่มมากขึ้น 

ก็ทําใหความนิยมในการทํากรอบภาพโปสเตอรภาพยนตรลอกับจอภาพยนตรเหมือนกับ           

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จําปูน” ในป พ.ศ. 2507 (ภาพท่ี 91) เพื่อโฆษณาดึงดูดใจผูชมใหทราบ

วา ภาพยนตรเรื่องน้ันๆ สรางในระบบ 35 มม. เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชาติเหมราช”           

(ภาพที่ 221) “สองสิงหจาวพยัคฆ” (ภาพที่ 222) “อีสาวบานไร” (ภาพที่ 223) และ “สิงหสาวเสือ” 

(ภาพที่ 224) เปนตน ที่นาสนใจคือโปสเตอรภาพยนตรยุคนี้เกือบทั้งหมดมักจะจัดวางองคประกอบ

ภาพคลายกันคือ มักวางภาพ ดารานักแสดงนําไวทั้งดานซายและขวาของภาพ สวนชื่อภาพยนตร

จะวางไวตรงกลางภาพ ดานบนดวย 

      โปสเตอรภาพยนตรไทยในปนี้ สวนมากมักจะวาดภาพดารานักแสดงนําใหมี         

ขนาดใหญกวาองคประกอบอ่ืนๆ สวนฉากหลังจะเปนการเลาเรื่องดวยฉากในภาพยนตรพรอม

แสดงภาพดาราประกอบจํานวนมาก  เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาแมสไบทอง” (ภาพที่ 225) 

“เสนหลูกทุง” (ภาพที่ 226) “ไทยใหญ” (ภาพที่ 227) และ “สวรรคบานนา” (ภาพท่ี 228) เปนตน 
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ความนิยมการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรในลักษณะนี้ อาจเปนความพยายามของผูสราง

ภาพยนตรที่จะสรางดาราคูขวัญขึ้นมาใหมแทนที่ มิตร ชัยบัญชา และ เพชรา เชาวราษฎร หลังจาก 

มิตร ชัยบัญชา เสียชีวิตลง ดังนั้น การเขียนโปสเตอรโฆษณาภาพยนตรโดยใชขนาดเปนตัวเนน

องคประกอบหลักท่ีเปนภาพดารานักแสดงนําจึงคลายกับการโฆษณาดาราคูขวัญคูใหม อีกทั้งยัง

เปนการสืบตอประเพณีนิยมของโปสเตอรภาพยนตรไทยแบบ “ขายดารา” ซ่ึงเปนจุดขายของ

ภาพยนตรไทยในสมัยนั้น  

       ภาพยนตรเรื่อง “โทน” ของ เปยก โปสเตอร ไมเพียงสามารถทํารายไดสูงถึง 6 ลาน

บาท เปนอันดับสองรองจาก “มนตรักลูกทุง” แตยังเปนภาพยนตรที่สรางปรากฏการณใหมพรอม

กับ เปดทางเลือกในการแกไขปญหาอันเปนผลกระทบจากการสูญเสียดารายอดนิยมชายใหกับ  

วงการภาพยนตรไทย เพราะเปยกเลือกที่จะเปดโอกาสใหกับดารานักแสดงนําหนาเกาที่หางหาย

จากวงการไประยะหน่ึง ใหกลับมาสูจอเงินอีกครั้งหนึ่งนั่นคือ ไชยา สุริยัน และ อรัญญา นามวงษ 

ไมเพียงเทานั้น “โทน” ยังเปดศักราชใหมใหกับการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทย ที่สวนมาก    

เนนการเลาเรื่องดวยองคประกอบจํานวนมากมาย โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โทน” (ภาพท่ี 229) 

เปนโปสเตอรภาพยนตรไทยเรื่องแรกที่มีองคประกอบภาพนอยกวาเรื่องอ่ืนๆ แตโดดเดน            

ในดานการจัดวางองคประกอบ และเปนเรื่องแรกที่กลาทิ้งพื้นสีขาวโลงไว ในฉากหลังของ  

โปสเตอร ซึ่งไดกลายมาเปนตนแบบใหกับโปสเตอรภาพยนตรไทยหลายเรื่องในระยะตอมา 

อิทธิพลของโปสเตอรตางประเทศจะเห็นไดชัดเจนจากองคประกอบหลักของโปสเตอรที่             

เปนภาพผูชายกอดกับผูหญิงซ่ึงเปน “motif” ท่ีพบเห็นบอยคร้ังในโปสเตอรภาพยนตรฮอลลีวูด  

      เมื่อ เปยก โปสเตอร ไดเปลี่ยนบทบาทไปเปนผูกํากับภาพยนตร งานวาดภาพ

โปสเตอรภาพยนตรสวนใหญไดกลายมาเปนความรับผิดชอบของลูกศิษยในสํานัก ถึงแมบริษัท  

จะรับงานในชื่อ เปยก โปสเตอร ก็ตาม ดวยเหตุนี้คนรุนใหม ซึ่งเปนลูกศิษยของ เปยก โปสเตอร  

จึงมีโอกาสไดแสดงฝมือมากขึ้น และสรางเอกลักษณใหกับผลงานของตนเองตามความชอบและ  

ความถนัดทางเชิงชางของตนเอง ลายเซ็นของ เปยก โปสเตอร ในโปสเตอรภาพยนตรสามารถ    

บงบอกไดวาผลงานช้ินนั้น เปยก วาดคนเดียวหรือวาดโดยทีมงาน นั่นคือ ถา เปยก วาดคนเดียว 

จะเซ็นกํากับวา “เปยก” แตถาวาดโดยทีมงานจะเซ็นกํากับไววา “เปยก โปสเตอร” ทีมงานหรือ   

ลูกศิษยของ เปยก โปสเตอร  นี้เองคือผูที่จะมีบทบาทในวงการวาดภาพโปสเตอรภาพยนตร         

ในระยะตอมา ตัวอยางเชน โปสเตอรภาพยนตรที่ทํารายไดสูงสุดสองเร่ืองคือ “โทน” และ       

“มนตรักลูกทุง” (ภาพที่ 230) ลวนเปนฝมือของ บรรหาร สิตะพงศ ศิษยเอกของ เปยก โปสเตอร      

ที่ผานการฝกฝนจากโรงเรียนเพาะศิลปที่ เปยก โปสเตอร ไดกอต้ังขึ้น เปนตน (สมบูรณสุข นิยมศิริ, 

สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2556) 
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      โปสเตอรภาพยนตรในปนี้สวนมากใชเทคนิควาดภาพ แตก็ยังมีโปสเตอรที่ใช           

เทคนิคผสมอยูบางโดยมักจะนําภาพถายนักแสดงประกอบตัดปะผสมกับภาพวาด เชน      

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพลงรักแมน้ําแคว” (ภาพท่ี 231) “ไอยอดทอง” (ภาพท่ี 232) “กําแพง

เงินตรา” (ภาพที่ 233) “นาทีสะเทือนขวัญวันสิ้นมิตร ชัยบัญชา” (ภาพที่ 234) และ “สวรรคบาน

นา” (ภาพท่ี 228) เปนตน ปนี้นักวาดภาพโปสเตอรเริ่มมีทักษะฝมือในการวาดภาพมากข้ึน          

ดังจะเห็นไดจากการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรบางเรื่องที่แปลกใหมไปจากเดิม เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “พระจันทรแดง” (ภาพท่ี 235-236) ทําออกมา 2 แบบ ซึ่งใชชื่อเรื่องมาเปนแนวคิด

ในการออกแบบโดยจัดวางองคประกอบของภาพ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เรือมนุษย” (ภาพที่ 

237) ก็เปนผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่นําชื่อเรื่องมาเปนแนวคิดในการออกแบบและสรางจินตนาการ    

เชิงสัญลักษณ โดยจัดวางภาพผูหญิงไวในรูปทรงเรือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อินทรีทอง”    

(ภาพที่ 238-239) ถึงแมจะทํา ออกมา 2 แบบ ท้ังแบบภาพแนวต้ังและแนวนอน แตการออกแบบ

ตัวอักษรและ “motif” ขององคประกอบหลักจะคอนขางเหมือนกัน สวนโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง                      

“ทุงมหาราช” (ภาพที่ 240) จะเนนขนาดพิเศษของโปสเตอรที่มีสัดสวนความกวางมากกวา            

ความสูง เปนตน  

       โปสเตอรที่ เขียนหัวเปนภาพเหมือนดารานักแสดง  แต เขียนตัวเปนการ ตูน               

ซึ่งสื่อใหรูวาภาพยนตรเรื่องน้ันมีเนื้อหาตลกขบขันก็ยังคงความเปนเอกลักษณของโปสเตอร      

ภาพยนตรในแนวน้ีอยูเชนเดิม เชน ในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมนาคพระนคร” (ภาพที่ 241)

และ “บานสาวโสด” (ภาพท่ี 242) สวนโปสเตอรภาพยนตรที่ โดดเดนดานความงามเชิงศิลป         

และการจัดวางองคประกอบในปนี้ คือ “พระจันทรแดง” (ภาพท่ี 235-236) “ฟาคะนอง” (ภาพที่ 

243) “ลําพู” (ภาพที่ 244) “วาวนอย” (ภาพท่ี 245) และ “อัศวินดาบกายสิทธิ์” (ภาพที่ 246) 
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ภาพที่ 221 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชาติเหมราช” (พ.ศ. 2513)            

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

                                         

 
 

ภาพที่ 222 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สองสิงหจาวพยัคฆ” (พ.ศ. 2513)  

                  ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556,            

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1629 
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ภาพที่ 223 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อีสาวบานไร” (พ.ศ. 2513) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 4, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1717 

 

 
 

ภาพที่ 224 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหสาวเสือ” (พ.ศ. 2513)                                                     

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค27)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4288 
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ภาพที่ 225 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาแมสไบทอง” (พ.ศ. 2513)  

ที่มา: สายสัมพันธ, นําชม และชวนสะสมใบปดหนังไทยเกาๆ ครับ, เขาถึงเมื่อ                   

18 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://saisampan.net/index.php?topic=55075.15 

                                 

 
 

ภาพที่ 226 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสนหลูกทุง” (พ.ศ. 2513) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค31)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4562 
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ภาพที่ 227 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไทยใหญ” (พ.ศ. 2513) ผลงานของ เปยก โปสเตอร  

ที่มา: โอเคเนชั่น, พระเอกตลอดกาล สมบัติ เมทะนี, เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=101409 

 

 
  

ภาพที่ 228 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวรรคบานนา” (พ.ศ. 2513) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 
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ภาพที่ 229 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โทน” (พ.ศ. 2513) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3674 

 

 
 

ภาพที่ 230 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มนตรักลูกทุง” (พ.ศ. 2513) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ 

ที่มา: โอเคเนชั่น, หลงมนตเสนห มนตรักลูกทุง, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556,   

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=64702 
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ภาพที่ 231 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพลงรักแมน้ําแคว” (พ.ศ. 2513) ผลงานของ ชวนะ บุญชู 

ที่มา: โอเคเนชั่น, พระเอกตลอดกาล สมบัติ เมทะนี, เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=101409 

                                     

 
 

ภาพที่ 232 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอยอดทอง” (พ.ศ. 2513) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, “อรัญญา นามวงษ” นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ, เขาถึงเมื่อ 

16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3520 



153 

 

 
 

ภาพที่ 233 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กําแพงเงินตรา” (พ.ศ. 2513)         

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556,             

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1629 

 

 
 

ภาพที่ 234 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นาทีสะเทือนขวัญวันสิ้นมิตร ชัยบัญชา” (พ.ศ. 2513) 

                  ผลงานของ ชวนะ บุญชู 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ศูนยรวมขาวมิตร ชัยบัญชา 6-7-8 ตุลา 2549, เขาถึงเมื่อ           

16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2229              
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ภาพที่ 235 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระจันทรแดง” แบบส่ีเหลี่ยมจัตุรัส (พ.ศ. 2513) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาทีร่ัก เฟส 1, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556,         

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3014 

 

 
 

ภาพที่ 236 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระจันทรแดง” สัดสวนมาตรฐาน (พ.ศ. 2513) 

ที่มา: กําพล นิยมไทย, รูปภาพของ Kampol, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/kampol.niyomthai/photos_all 
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ภาพที่ 237 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เรือมนุษย” (พ.ศ. 2513) ผลงานของ เปยก โปสเตอร   

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

 

 
                           

ภาพที่ 238 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อินทรีทอง” แบบภาพแนวนอน (พ.ศ. 2513)  

                  ผลงานของ กําพล นิยมไทย และ มานพ ศุภนาม 

ที่มา: โอเคเนชั่น, อินทรีแดง พระเอกตลอดกาลของคนไทย, เขาถึงเมื่อ                                     

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=644207 
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ภาพที่ 239 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อินทรีทอง” แบบภาพแนวต้ัง (พ.ศ. 2513) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 19, เขาถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3799 

 

 
 

ภาพที่ 240 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทุงมหาราช” (พ.ศ. 2513) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 241 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมนาคพระนคร” (พ.ศ. 2513) ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: โอเคเนช่ัน, ตํานาน นางนาค แหงบางพระโขนง วิญญาณรักที่ยังไมตาย, เขาถึงเมื่อ  

2 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/moviehall/2007/08/12/entry-1 

 

 
 

ภาพที่ 242 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บานสาวโสด” (พ.ศ. 2513)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เพลงประกอบ “ภาพยนตรไทย” ในอดีต, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5533 
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ภาพที่ 243 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ฟาคะนอง” (พ.ศ. 2513) ผลงานของ พัชร แซอ้ึง 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,                  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3184 

 

 
 

ภาพที่ 244 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลําพู” (พ.ศ. 2513) ผลงานของ พัชร แซอ้ึง 

ที่มา: โอเคเนชั่น, เชิด ทรงศรี สุดยอดผูกํากับหนังของผม, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=75796 
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ภาพที่ 245 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วาวนอย” (พ.ศ. 2513) 

ที่มา: ไทยซีน, ใบปดหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=8&Begin=0&ID=5306 

 

 
 

ภาพที่ 246 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อัศวินดาบกายสิทธิ์” (พ.ศ. 2513)  

                  ผลงานของ เปยก โปสเตอร 

ที่มา: ดาราไทย, รําลึกถึง มิตร ชัยบัญชา, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556,                        

เขาถึงไดจาก http://darathai.net/mitr_004.html 
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     พ.ศ. 2514 ปนีโ้ปสเตอรภาพยนตรสวนใหญใชเทคนิควาดภาพ แตฝมือการวาดภาพ    

ไมคอยดีนัก สวนโปสเตอรที่ใชเทคนิคผสมภาพวาดกับภาพถายเริ่มมีนอยลง การวาดภาพ      

ดาราแสดงนําขนาดใหญกวาองคประกอบอ่ืนๆ และการจัดวางองคประกอบภาพแบบ            

เกาะกลุมยังคงเปนที่นิยม 

      ปนี้มีการสรางภาพยนตรแนวชีวิตเพิ่มมากขึ้น ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง   
“คนใจบอด” (ภาพที่ 247) เพราะใชเพียงภาพดารานักแสดงในเรื่องที่มีจํานวนมากตามเน้ือเรื่อง  

มาจัดวางองคประกอบเต็มพื้นที่ของภาพ มีการวาดภาพฉากในภาพยนตร เพิ่มเติมเพียง      

เล็กนอยและไมเนนภาพเลาเรื่องเหมือนในโปสเตอรภาพยนตรไทยเร่ืองอ่ืนๆ โปสเตอรภาพยนตร

แนวตลกในปนีน้ิยมวาดภาพดารานักแสดงนําเปนภาพแบบเหมือนจริง สวนภาพนักแสดงประกอบ

จะวาดเปนรูปการตูน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วิวาหพาฝน” (ภาพท่ี 248) และ “จอมเจาชู” 

(ภาพท่ี 249) เปนตน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จอมเจาชู” เขียนภาพการตูนเปนภาพแนวกราฟก           

ไมเหมือนกับโปสเตอรภาพยนตรยุคกอนที่เขียนเปนภาพการตูนหัวโต สวนโปสเตอรภาพยนตร

แนวบูก็ยังคงมีรูปแบบเดิมๆ ทั้งการจัดวางองคประกอบและการออกแบบตัวอักษร  เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ลูกยอด” (ภาพที่ 250) ท่ีวาดภาพดารานักแสดงนํายืนบนตัวอักษรช่ือเรื่องและ    

มีการเขียนภาพใบหนานักแสดงเรียงเปนแถวเพื่อสื่อถึงการประชันบทบาทของดารา การออกแบบ

ตัวอักษรของภาพยนตรแนวบูมักจะนิยมทําเปนแบบตัวหนาและเขียนแบบสามมิติ เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “เพลงรักพยัคฆสาว” (ภาพที่ 251) “ยอดตอยอด” (ภาพท่ี 252) “เสือขาว” (ภาพที่ 

253) และ “เหนือพญายม” (ภาพที่ 254) เปนตน ทั้งหมดนี้เปน “motif” ท่ีพบเสมอในโปสเตอร

ภาพยนตรแนวบูของไทย  

       ปนี้เริ่มมีโปสเตอรภาพยนตรที่ทิ้งพื้นที่ฉากหลังเปนสีขาวโลงและมีองคประกอบภาพ

นอยคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โทน” ในป พ.ศ. 2513 (ภาพที่ 229) เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “คาของคน” (ภาพท่ี 255) และ “ดวง” (ภาพท่ี 256-257) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“ดวง” ซ่ึงเปนภาพยนตรเรื่องที่ 2 ที่กํากับโดย เปยก โปสเตอร พิมพออกมา 2 แบบ (ภาพท่ี 256-

257) ท้ังแบบภาพแนวต้ังและแนวนอนโดยใชภาพเขียนเหมือนกัน จะตางกันก็ตรงที่การจัดวาง

องคประกอบขอมูลตัวอักษรที่เปลี่ยนแปลงไปตามสัดสวนของแผนภาพเทานั้น ซึ่งทําใหเห็นถึง

แนวคิดในการออกแบบและการจัดวางองคประกอบศิลปใหมีเอกภาพเพื่อสรางอัตลักษณและ 

สรางความประทับใจใหกับภาพยนตรไดเปนอยางดี โปสเตอรภาพยนตรที่มีความสวยงาม         

เชิงศิลปะในปนี้คือ “เพลงรักพยัคฆสาว” (ภาพที่ 251) “คาของคน” (ภาพที่ 255) “แววเสียงซึง”

(ภาพที่ 258) และ “เพชรพระอุมา” (ภาพที่ 259)  
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      ส่ิงที่นาสนใจในการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องภาพยนตรทุกแนวในปนี้จะสังเกตไดวา 

สวนมากมักเปนตัวอักษรประดิษฐ (Display Type) แบบเลนเชิง เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง    

“ไมมีวันที่เราจะพรากจากกัน” (ภาพที่ 260) “จงอางผยอง” (ภาพที่ 261) “รักขามขอบฟา” (ภาพที่ 

262) และ “พิษผยอง” (ภาพที่ 263) เปนตน สวนการออกแบบตัวอักษรช่ือเรื่องท่ีนําภาพซ่ึงได

แนวคิดมาจากชื่อเรื่องมาผสมกับตัวอักษรจะพบมากขึ้น เชน “เขยตีนโต” (ภาพที่ 264) “คนใจ

เพชร” (ภาพที่ 265) “ไกนา” (ภาพท่ี 266) และ “มันมากับความมืด” (ภาพที่ 267) เปนตน  

 

 
 

ภาพที่ 247 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนใจบอด” (พ.ศ. 2514) ผลงานของ กําพล นิยมไทย 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556,                  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1629 
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ภาพที่ 248 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วิวาหพาฝน” (พ.ศ. 2514)            

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ อดีตนางเอกยอดนิยมตลอดกาล ตอนท่ี 20, เขาถึง

เมื่อ 3 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=6264  

 

 
 

ภาพที่ 249 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จอมเจาชู” (พ.ศ. 2514) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ ตอนที่ 4, เขาถึงเมื่อ           

20 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3918 



163 

 

 
 

ภาพที่ 250 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกยอด” (พ.ศ. 2514) ผลงานของ พัชร แซอ้ึง 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ผลงานการแสดงของ เพชรรา เชาวราษฎร ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ   

1 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4194 

 

  
 

ภาพที่ 251 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพลงรักพยัคฆสาว” (พ.ศ. 2514)                                        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 252 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ยอดตอยอด” (พ.ศ. 2514)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 17, เขาถึงเมื่อ 26 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3334 

 

 
 

ภาพที่ 253 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือขาว” (พ.ศ. 2514) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1698 
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ภาพที่ 254 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหนือพญายม” (พ.ศ. 2514) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 10, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2070 

 

 
 

ภาพที่ 255 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คาของคน” (พ.ศ. 2514) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เพลงประกอบ “ภาพยนตรไทย” ในอดีต, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5533 
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ภาพที่ 256 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวง” แบบแนวนอน (พ.ศ. 2514)  

                  ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ     

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ดวง, เขาถึงเมื่อ 12 สิงหาคม 2556,                                                   

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3016 

 

 
 

ภาพที่ 257 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวง” แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2514)  

                  ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ    

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 258 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แววเสียงซึง” (พ.ศ. 2514) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ยอนรอยนางเอกเจาน้ําตา “เนาวรัตน วัชรา”, เขาถึงเมื่อ  

19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3018 

        

 
 

ภาพที่ 259 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชรพระอุมา” (พ.ศ. 2514) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 26, เขาถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4718 
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ภาพที่ 260 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไมมีวันที่เราจะพรากจากกัน” (พ.ศ. 2514)          

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ยอนรอยนางเอกเจาน้ําตา “เนาวรัตน วัชรา”, เขาถึงเมื่อ                        

19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3018 

                  

 
 

ภาพที่ 261 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จงอางผยอง” (พ.ศ. 2514) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: ไทยซีน, ใบปดหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=8&Begin=0&ID=5306 
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ภาพที่ 262 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักขามขอบฟา” (พ.ศ. 2514)                                                 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 5, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1751 

   

 
 

ภาพที่ 263 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พิษผยอง” (พ.ศ. 2514) 

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 
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ภาพที่ 264 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เขยตีนโต” (พ.ศ. 2514)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต (ตอนท่ี 8), เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1987 

                               

 
 

ภาพที่ 265 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนใจเพชร” (พ.ศ. 2514) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 
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ภาพที่ 266 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไกนา” (พ.ศ. 2514)                                    

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ราชินีจอเงิน เพชรา เชาวราษฎร ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ                          

23 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3677 

    

 
 

ภาพที่ 267 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มันมากับความมืด” (พ.ศ. 2514) 

ที่มา: โอเคเนชั่น, สูจิบัตรขึ้นห้ิง, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,                                        

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=69284 
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ภาพที่ 268 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กลัวเมีย” (พ.ศ. 2514)    

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ ตอนที่ 8, เขาถึงเมื่อ            

6 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4368 

               

\ 

 

ภาพที่ 269 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กวาจะรักกันได” (พ.ศ. 2514) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ อดีตนางเอกยอดนิยมตลอดกาล ตอนที่ 18,  

เขาถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp? 

topicID=6052 

\\ 
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ภาพที่ 270 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แกวขนเหล็ก” (พ.ศ. 2514) ผลงานของ ชวนะ บุญชู  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1698 

 

   
 

ภาพที่ 271 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักจารัก” (พ.ศ. 2514) 

ที่มา: ไทยซีน, ใบปดหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=8&Begin=0&ID=5306 
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ภาพที่ 272 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทะโมนไพร” (พ.ศ. 2514)     

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค11)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3314 

 

 
 

ภาพที่ 273 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แกวสารพัดนึก” (พ.ศ. 2514) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 1, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556,      

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3014 



175 

 

   
 

ภาพที่ 274 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จอมดาบพิชัยยุทธ” (พ.ศ. 2514)    

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 

 

 
 

ภาพที่ 275 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมศรีไพร” (พ.ศ. 2514)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, นาท ภูวนัย พระเอกมาดเทห สุดสมารท, เขาถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=6527 
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ภาพที่ 276 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดาบคูสะทานโลกันต” (พ.ศ. 2514)                

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 10, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2070 

                    

 
 

ภาพที่ 277 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มนตรักชาวไร” (พ.ศ. 2514) ผลงานของ เปยก โปสเตอร    

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, วันศุกรหนาออกวีซีดีหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3610 
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ภาพที่ 278 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักรองจาวนักเลง” (พ.ศ. 2514) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค34)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4788                

 

 
 

ภาพที่ 279 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มดตะนอย” (พ.ศ. 2514)  

ที่มา: โอเคเนชั่น, พระเอกตลอดกาล สมบัติเมทะนี, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=101409 
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ภาพที่ 280 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดอกดิน” (พ.ศ. 2514)         

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, “อรัญญา นามวงษ” นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ, เขาถึงเมื่อ  

16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3520 

                      

   
                             

ภาพที่ 281 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รุงทอง” (พ.ศ. 2514) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 10, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2070 
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ภาพที่ 282 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ส่ือกามเทพ” (พ.ศ. 2514)      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค27)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4288 

                      

 
 

ภาพที่ 283 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอหนุมบานนา” (พ.ศ. 2514)    

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค23)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4096 
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ภาพยนตรไทยและพัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตรไทยระหวางป พ.ศ. 2515-2535 

        หลังป พ.ศ. 2513 เปนตนมา เปนชวงท่ีการเปลี่ยนแปลงท้ังสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม สงผลตอพัฒนาการของภาพยนตรไทย        

อยางมีนัยยะสําคัญ โดยเฉพาะพัฒนาการดานเทคนิคการถายทํา ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 

เนื่องจากการขาดแคลนฟลมถายทําภาพยนตร ระบบ 35 มม. ทําใหผูสรางภาพยนตร           

จําตองเปล่ียนมาใชฟลม 16 มม. แทน ซึ่งสงผลใหภาพยนตรไทยท่ีถายทําดวยระบบ 16 มม.  

ได รับความนิยมอยางตอเนื่ องและยาวนานมากในประเทศไทย ถึ งแมว าปญหาและ                

ความจําเปนดังกลาวจะหมดไปพรอมกับการสิ้นสุดของสงครามโลก แตผูสรางภาพยนตร            

ในประเทศไทยสวนใหญก็ยังคงสรางภาพยนตรระบบ 16 มม. ตอไป สําหรับการถายทําภาพยนตร

ในระบบ 35 มม. ก็ยังพอมีอยูบางแตก็นอยมาก เนื่องจากมีคาใชจายสูงกวาและเทคนิคยุงยาก

มากกวาการถายทําภาพยนตรดวยระบบ 16 มม. จนกระท่ังป พ.ศ. 2513 เม่ือภาพยนตร         

เร่ือง “มนตรักลูกทุง” และ “โทน” ท่ีถายทําดวยระบบ 35 มม. ประสบความสําเร็จดานรายได   

อยางสูง  อีกทั้งคุณภาพของภาพที่มีขนาดใหญและคมชัดบนจอกวาง รวมท้ังคุณภาพของสี     

และเสียงที่ชัดเจน และประกอบกับเมื่อรัฐบาล เริ่มใหการสนับสนุนผูสรางภาพยนตรในระบบ      

35 มม. จึงทําใหผูสรางภาพยนตรเริ่มที่จะสรางภาพยนตรในระบบ 35 มม. เพิ่มมากขึ้น จนกระท่ัง        

เมื่อถึงป พ.ศ. 2515 ก็ไมมีผูสรางภาพยนตรไทยรายใดสรางภาพยนตรในระบบ 16 มม. อีกเลย 

ความสําเ ร็จของภาพยนตรเรื่อง “โทน” ยังทําให เนื้อหาของภาพยนตรไทยเปลี่ยนแปลง               

ไปดวยคือจากเดิมภาพยนตรไทยมักมีเนื้อหาแนวเพอฝน หางไกลจากชีวิตจริง แยกดีและช่ัว              

ออกจากกันอยางชัดเจน แตเมื่อภาพยนตรเรื่อง “โทน” นําเสนอเนื้อหาที่ใกลเคียงความเปนจริง   

ในสังคม อีกทั้งยังไดรับการยอมรับวา เปนภาพยนตรที่มี คุณภาพและมีคุณคาเชิงศิลปะ               

(โดม สุขวงศ, 2533: 46) จึงทําใหผูสรางภาพยนตรเริ่มหันมาสรางภาพยนตรแนวน้ีเพิ่มมากขึ้น 

ประกอบกับมีผูกํากับภาพยนตรรุนใหมที่จบการศึกษาดานการถายทําภาพยนตรโดยตรงจากทั้งใน            

และนอกประเทศ อีกทั้ ง ผูที่อยู ในวงการหนังสือพิมพหรือวงการโฆษณาก็เริ่ม เขามามี           

บทบาทในการกํากับภาพยนตรมากยิ่งขึ้น  ปจจัยทั้งหมดน้ีสงผลตอพัฒนาการดานเนื้อหา        

และเทคนิคการถายทําภาพยนตร รวมทั้งรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรไทยดวย 

       ระหวางป พ.ศ. 2515-2519 เปนยุคแหงความกาวหนาของวงการภาพยนตรไทย              

ซึ่งถูกผลักดันโดยผูกํากับคล่ืนลูกใหม เชน เปยก โปสเตอร หมอมเจาชาตรี เฉลิมยุคล และ        

เพิ่มพล เชยอรุณ เปนตน สวนวงการวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรก็เขาสูยุคลูกศิษยของ          

เปยก โปสเตอร เชน บรรหาร สิตะพงศ และ ทองดี ภานุมาศ เปนตน ซึ่งตอมาก็สามารถพัฒนา

รูปแบบการเขียนภาพท่ีเปนเอกลักษณของตนได  และบางคนก็แยกตัวออกมาต้ังสํานักของ    
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ตนเอง เชน สํานักวาดภาพของ ทองดี ภานุมาศ หรือ กําพล นิยมไทย ที่วาดภาพโปสเตอร

ภาพยนตรใหกับคายภาพยนตรกรุงเกษมฟลม ที่จัดฉายภาพยนตรจีนเปนหลัก ดวยเหตุนี้ 

โปสเตอรภาพยนตรจีนของคายกรุงเกษมฟลมจึงเป นฝมือของ กําพล นิยมไทย ทั้งหมด 

นอกจากน้ัน นักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรสํ านัก อ่ืนที่ เคยมีบทบาทมากอนหนา นี้                      

ก็สามารถพัฒนาฝมือใหสู งขึ้นและ มีผลงานที่ โดดเดนมากขึ้น  เชน  ชวนะ บุญชู  และ                  

พัชร แซ อ้ึง เปนตน สําหรับนักออกแบบตัวอักษรในโปสเตอรภาพยนตรไทยที่สําคัญ ไดแก        

สุจิน ปานสมุท  ซึ่งออกแบบและเขียนตัวอักษรใหกับนักวาดภาพโปสเตอรหลายสํานัก และเคย

รวมงานกับนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยเกือบทุกคน ก็เริ่มมีบทบาทชัดเจนมากข้ึน         

การกําเนิดของผูกํากับคล่ืนลูกใหมและการเขาสูยุคของนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรมืออาชีพ

รุนใหม ทําใหพัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตรไทยเปลี่ยนแปลงและกาวหนาไปจากเดิมมาก  

       โปสเตอรภาพยนตรไทยเทคนิควาดภาพท่ีทําขึ้นระหวางป พ.ศ. 2515-2535                  

ในระยะแรกๆ ทักษะฝมือยังไมคอยดีมากนัก แตก็มีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นในระยะหลัง เนื่องจากมี

การนําเทคนิคการสรางภาพใหมๆ มาใชในการออกแบบโปสเตอรภาพยนตร  เชน การประกอบ

ภาพจากสไลดและคอมพิวเตอรกราฟก เปนตน  

     พ.ศ. 2515 โปสเตอรภาพยนตรในปนี้สวนใหญออกแบบโดยใชโปสเตอรภาพยนตร       

ยุคกอนหนามาเปนแบบอยาง แตก็พยายามพัฒนาและทดลองออกแบบในรายละเอียด             

ใหแตกตางจากตนฉบับ ปนี้ทักษะฝมือในการวาดภาพไมคอยดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับตนแบบ 

ภาพดารานักแสดงยังเขียนไดดีพอใช องคประกอบภาพยังมีจํานวนมากอยู แตการจัดวาง

องคประกอบภาพยังทําไดไมคอยลงตัว จึงทําใหโปสเตอรภาพยนตรในปน้ีดูรกตาเปนสวนใหญ  

       ปนี้โปสเตอรภาพยนตรทั้ง 7 รูปแบบยังคงเปนที่นิยมในหมูนักเขียนโปสเตอร ความ

นาสนใจอยูที่การพลิกแพลง “motif” และการปรับเปล่ียนในรายละเอียด อาทิเชน รูปแบบท่ี 2        

ที่มีการทํากรอบภาพหลากหลายรูปแบบบนฉากหลังสีขาว เร่ิมมีการเปล่ียนพื้นสีขาวเปนสีดํา    

หรือระบายสีแบบเลนฝแปรง และเริ่มมีการทํากรอบภาพแบบแปลกๆ อยางสรางสรรค              

และหลากหลายมากขึ้น สวนใหญมักออกแบบใหลอกับชื่อเรื่อง เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“กล่ินร่ํา”(ภาพที่  284) ท่ีทํากรอบภาพเปนรูปหนังสือกางออกบนพื้นหลังสีดํา ฉากหลังเปน      

ภาพทิวทัศน และมีการระบายสีบรรยากาศแบบท้ิงฝแปรงคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง     

“ลมหนาว” ในป พ.ศ. 2509 (ภาพท่ี 147) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กินรีลอยฟา” (ภาพที่ 285)    

มีการออกแบบกรอบภาพดวยรูปทรงอิสระ โปสเตอรที่จัดอยูในรูปแบบที่ 3 ซ่ึงทํากรอบภาพ

เลียนแบบจอภาพยนตรระบบ 35 มม. และมักจัดวางองคประกอบหลักที่มีขนาดใหญไวตรง

กึ่งกลางพื้นท่ีโปสเตอรโดยเขียนภาพแบบหลุดจากกรอบ และเวนพื้นที่ขาวโลงเพื่อจัดวางขอมูล
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ตัวอักษร ยังคงปรากฏใหเห็นในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอบานนอก” (ภาพท่ี 286) 

“ศาลาลอย” (ภาพท่ี 287) “นพเกา” (ภาพที่ 288) และ “คนสูคน” (ภาพท่ี 289) เปนตน ท่ีนาสนใจ

คือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนสูคน” (ภาพที่ 289) ซ่ึงใหความสําคัญกับดารานักแสดงนํามากจึง

ขยายฉากหลังบริเวณกลางภาพตามความสูงของรูปพระเอกจนเต็มความกวางของโปสเตอร 

       ปนี้มีรูปแบบใหมเพิ่มขึ้นอีก 2 รูปแบบคือ รูปแบบแรก มีการแบงพื้นที่ในฉากหลัง         

ของภาพออกเปนชองๆ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรุงนี้ฉันจะรักคุณ” (ภาพที่  290)             

อีกรูปแบบหน่ึง เปนโปสเตอรที่ เขียนในแนวภาพจิตรกรรมและมีองคประกอบภาพนอย               

ซึ่งแตกตางจากโปสเตอรภาพยนตรในยุคกอนเปนอยางมาก เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชู” 

โปสเตอรโฆษณาผลงานการกํากับภาพยนตรเรื่องที่ 3 ของ เปยก โปสเตอร ซึ่งทําออกมา 2 แบบ 

ทั้งแบบภาพในแนวนอนและแนวต้ัง (ภาพที่ 291-292) ท้ังสองแบบมีความโดดเดนมากในปนี้ ซึ่ง

ไดกลายเปนตนแบบใหกับโปสเตอรภาพยนตรไทยหลายเรื่องในระยะตอมา 

       ปนี้มีความนิยมในการวาดภาพทิวทัศนไวในฉากหลังของโปสเตอรภาพยนตร           

หลายเร่ือง เชน “เข็ดจริงจริงใหด้ินตาย” (ภาพที่ 294) “หาดทรายแกว” (ภาพที่ 295) “เพลงรัก

ลูกทุง” (ภาพที่ 296) และ “ออมอกเจาพระยา” (ภาพที่ 297) เชนเดียวกับที่เคยปรากฏในโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “เหมยฟา” (ภาพท่ี 71) และ “วิญญาณรักแมนาค” ในป พ.ศ. 2505 (ภาพท่ี 72) 

มาแลว นอกจากนั้นยังนิยมเขียนรูปทรงกลมสีเหลืองเปนพื้นหลังใหกับองคประกอบหลักของภาพ

เพื่อเนนความสําคัญขององคประกอบน้ันๆ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมยาย” (ภาพท่ี 298) 

“นางฟาชาตรี” (ภาพที่ 299) “จันทรเพ็ญ” (ภาพที่ 300) และ “วังบัวบาน” (ภาพท่ี 301) เปนตน  

       โปสเตอรภาพยนตรที่มีภาพการตูนผสมรวมอยูดวยในปนี้มีอยู 2 เร่ือง คือเรื่อง             

“พอปลาไหล” (ภาพท่ี 302) และ “ระเริงชล” (ภาพที่ 303) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอปลาไหล”          

(ภาพท่ี 302) เปนโปสเตอรภาพยนตรแนวตลกที่เขียนภาพดารานักแสดงนําเปนภาพเหมือน      

สวนภาพนักแสดงประกอบจะเขียนเปนรูปการตูนแบบภาพกราฟกคลายโปสเตอรภาพยนตร     

เร่ือง “จอมเจาชู” (ภาพท่ี 249) ของปที่แลว สวนการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องสวนใหญจะนํา

ความหมายของช่ือเรื่องมาเปนแนวคิดในการออกแบบ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ระเริงชล”       

(ภาพที่ 303) ออกแบบภาพและจัดวางองคประกอบไดนาสนใจมาก โดยเฉพาะภาพเพชรา       

เลนสกีเหมือนกําลังจะพุงออกมาจากภาพ  

       ปนี้มีโปสเตอรภาพยนตรที่ออกแบบคอนขางนาสนใจและแตกตางไปจากเร่ืองอ่ืนๆ       

อาทิเชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวขบเผาะ” (ภาพที่ 304) มีการวาดภาพเด็กสาวเปลือยกาย 

ขนาดใหญคลายภาพถายขาวดําอยูกึ่งกลางภาพ ทําใหพื้นที่ภาพถูกแบงออกเปนสองสวน      

อยางชัดเจน ภาพหนังสือพิมพในฉากหลังทําให ดูราวกับวา ภาพยนตร เรื่องนี้สรางจาก              
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เรื่องจริง การเขียนภาพองคประกอบหลักดวย สีขาวดําในฉากหนาตัดกับภาพเลาเรื่อง                   

ที่ เ ขี ย น ด ว ย สี โ ท น ร อ น  ส ร า ง ค ว า ม แ ป ล ก ใ ห ม ใ ห กั บ ก า ร อ อ ก แ บ บ โ ป ส เ ต อ ร ใ น ป นี้                   

โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง “เจาลอย” (ภาพท่ี 305) แสดงให เห็นความพยายามในการ          

ออกแบบภาพและการจัดวางองคประกอบท่ีฉีกแนวไปจากเดิม ถึงแมวาจะยังไมคอย                 

ลงตัวนักและฝมือการเขียนภาพจะยังไมคอยดีก็ตาม โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สุดสายปาน”   

(ภาพที่ 306) ใชภาพกราฟกเขามาผสมทําใหดูทันสมัยมากขึ้น สวนโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง        

“2 สิงห 2 แผนดิน” (ภาพท่ี 307-309) ท่ีกํากับการแสดงโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร เปนภาพยนตร              

ที่มีการประกบดารานักแสดงไทยและจีน เน่ืองจากตองการนําภาพยนตรออกสูตลาดในระดับ

สากล ดวยเหตุนี้ จึงมีการทําโปสเตอรภาพยนตรถึง 3 ฉบับ คือท้ังฉบับภาษาไทย จีน และฝรั่ง        

ซึ่งมีรูปแบบแตกตางกันตามรสนิยมของแตละประเทศอยางชัดเจน  

 

 
 

ภาพที่ 284 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กลิ่นร่ํา” (พ.ศ. 2515) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ราชินีจอเงิน เพชรา เชาวราษฎร ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ  

23 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3677  
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ภาพที่ 285 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กินรีลอยฟา” (พ.ศ. 2515) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3184 

 

 
 

ภาพที่ 286 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอบานนอก” (พ.ศ. 2515)                        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 1, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556,                  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3014 
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ภาพที่ 287 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ศาลาลอย” (พ.ศ. 2515)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนที่รักเธอ ตอนที่ 3, เขาถึงเมื่อ  

19 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3807 

 

  
                                  

ภาพที่ 288 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นพเกา” (พ.ศ. 2515) ผลงานของ ชวนะ บุญชู 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 289 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนสูคน” (พ.ศ. 2515) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3184 

 

 
 

ภาพที่ 290 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรุงนี้ฉันจะรักคุณ” (พ.ศ. 2515) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556,             

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1629 
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ภาพที่ 291 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชู” (พ.ศ. 2515) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ 

ที่มา: โอเคเนช่ัน, ใบปดหนังไทย (รอบชิงชนะเลิศ), เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=50601 

 

 
 

ภาพที่ 292 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชู” (พ.ศ. 2515) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: โอเคเนชั่น, สูจิบัตรขึ้นห้ิง, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556,                                 

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=69284 
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ภาพที่ 293 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Doctor Zhivago” (พ.ศ. 2508)                                

                  ผลงานของ Howard Terpning 

ที่มา: Film affinity, Doctor Zhivago, accessed August 19, 2013,                             

available from http://www.filmaffinity.com/en/film977246.html 

 

   
 

ภาพที่ 294 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เข็ดจริงจริงใหด้ินตาย” (พ.ศ. 2515)       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค11)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3314 
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ภาพที่ 295 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หาดทรายแกว” (พ.ศ. 2515)  

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

   
 

ภาพที่ 296 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพลงรักลูกทุง” (พ.ศ. 2515) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง         

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 
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ภาพที่ 297 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ออมอกเจาพระยา” (พ.ศ. 2515)    

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 1, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3014 

 

   
 

ภาพที่ 298 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมยาย” (พ.ศ. 2515)           

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 299 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางฟาชาตรี” (พ.ศ. 2515)      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1698 

 

   
 

ภาพที่ 300 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จันทรเพ็ญ” (พ.ศ. 2515)       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ยอนรอยนางเอกเจาน้ําตา “เนาวรัตน วัชรา”, เขาถึงเมื่อ  

19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3018 
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ภาพที่ 301 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วังบัวบาน” (พ.ศ. 2515)   

ที่มา: โอเคเนช่ัน, วังบัวบาน อีกตํานานรักเศราสาวเชียงใหม, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=321111 

 

 
 

ภาพที่ 302 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอปลาไหล” (พ.ศ. 2515)                    

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ราชินีจอเงิน เพชรา เชาวราษฎร, เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2628 
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ภาพที่ 303 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ระเริงชล” (พ.ศ. 2515) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ราชินีจอเงิน เพชรา เชาวราษฎร, เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2628 

 

 
 

ภาพที่ 304 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวขบเผาะ” (พ.ศ. 2515) 

ที่มา: โอเคเนชั่น, หนังโปไทยกับเสรีภาพ ยุค 14 ตุลา 16, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=84587 
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ภาพที่ 305 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาลอย” (พ.ศ. 2515) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก (3), เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3519 

 

 
 

ภาพที่ 306 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สุดสายปาน” (พ.ศ. 2515) ผลงานของ เดช 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก (3), เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3519 



195 

 

 
           

ภาพที่ 307 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “2 สิงห 2 แผนดิน” (พ.ศ. 2515) 

ที่มา: กังฟู มูวี โปสเตอร, The Brothers-Da di shuang ying (1972), เขาถึงเมื่อ 

19 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://zennposters.blogspot.com/2012/12/ 

the-brothers-da-di-shuang-ying-1972.html 

 

                  
    

ภาพที่ 308 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “2 สิงห 2 แผนดิน” ฉบับภาษาจีน (พ.ศ. 2515)                

ที่มา: กังฟู มูวี โปสเตอร, The Brothers-Da di shuang ying (1972), เขาถึงเมื่อ  

19 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://zennposters.blogspot.com/2012/12/ 

the-brothers-da-di-shuang-ying-1972.html 
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ภาพที่ 309 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “2 สิงห 2 แผนดิน” ฉบับภาษาตางประเทศ (พ.ศ. 2515) 

ที่มา: กังฟู มูวี โปสเตอร, The Brothers-Da di shuang ying (1972), เขาถึงเมื่อ  

19 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://zennposters.blogspot.com/2012/12/ 

the-brothers-da-di-shuang-ying-1972.html 

 

     พ.ศ. 2516 ปนี้มี โปสเตอรภาพยนตร รูปแบบใหม เพิ่ม เข ามาคือโปสเตอร                       

ที่วาดภาพแบบแนวเหนือจริง เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เขาชื่อกานต” (ภาพท่ี 310)              

ในฉากหลังจะเปนภาพคนยืนในบรรยากาศท่ี เวิ้งวางเหนือจริง โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง             

“สายชล” (ภาพท่ี 311) เขียนเปนภาพดวงตาขนาดใหญที่มีภาพสะทอนในแกวตาเปนภาพ

คนจูบกัน  ดานลางของดวงตาเปนภาพจระเขยืนอยู ในน้ํ า  โปสเตอรภาพยนตร ในปนี้                 

สวนใหญมักจะไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตร ไทยที่ออกแบบได อยางโดดเดน                  
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ในปกอนๆ อาทิเชน ภาพยนตรเรื่อง “ชลาลัย” (ภาพที่ 312) “มารรัก” (ภาพที่ 313) “ทอง” (ภาพท่ี 

314) และ “เขาสมิง” (ภาพที่  315) ที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชู” แบบ                

ภาพแนวต้ังในป พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 292) ท่ีนาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทอง” (ภาพที่ 

314) ภาพยนตรไทยฟอรมยักษของ ฉลอง ภักดีวิจิตร จากโปสเตอรภาพยนตรเรื่องนี้ทําให                      

ทองดี ภานุมาศ ประสบความสําเร็จอยางสูงสุด โดดเดนขึ้นมาในวงการวาดภาพโปสเตอร

ภาพยนตรและเปนที่มาของการยอมรับให เปนนักวาดภาพโปสเตอรมือเอกของวงการ                  

สวนโปสเตอรภาพยนตรที่ออกแบบคลายคลึงกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชู ” แบบภาพ   

แนวนอนในป พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 291) ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จางฟูซาน” (ภาพท่ี 316) 

และ “ไมมีสวรรคสําหรับคุณ” (ภาพที่ 317) เปนตน 

       อิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรไทยปกอนหนายังเห็นไดจากโปสเตอรภาพยนตร          

เรื่อง  “ซําเหมา” (ภาพที่ 318) ที่ออกแบบคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอแกละเพื่อนรัก”    

ในป พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 319) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พยัคฆพันลาย” (ภาพที่ 320) ท่ีมีแนวคิด   

ในการออกแบบเปนภาพหนังสือพิมพในฉากหลังคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วัยขบเผาะ” 

ในป พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 304) โปสเตอรภาพยนตรที่ออกแบบภาพในพื้นที่รูปทรงกลมคลายกับ

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวง” ในป พ.ศ. 2514 (ภาพท่ี 257) เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง               

“คุงตะเคียน” (ภาพที่ 321) “คูกรรม” (ภาพที่ 322) และ “เดนดวงเดือน” (ภาพท่ี 323) เปนตน 

       โปสเตอรภาพยนตรในปนี้นิยมตีกรอบสี่ เหลี่ยมดวยเสนหนาใหกับภาพ เชน                

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แกวตาขวัญใจ” (ภาพท่ี 324) “เจาปลิวสิงหสุพรรณ” (ภาพที่ 325)          

“ไมมีคําตอบจากสวรรค” (ภาพที่ 326) และ “ยอดสงสาร” (ภาพที่ 327) นอกจากนั้นยังนิยมทํา

กรอบภาพดานนอกที่มีพื้นหลังสีดําลอมรอบกรอบภาพดานในไวอีกชั้นหนึ่ง  เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “สมตํา” (ภาพที่ 328) “ขอบฟาเขาเขียว” (ภาพที่ 329) “กระสือสาว” (ภาพที่ 330)

และ “จอมเมฆินทร“ (ภาพท่ี 331) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จอมเมฆินทร” (ภาพท่ี 331) เขียน

ภาพเลาเรื่องราวไดนาสนใจการจัดวางภาพนักแสดงนําไวในกรอบสี่เหลี่ยมบนฉากหลังสีดําสนิท

โดยมีภาพองคประกอบหลักซอนทับในฉากหนาจะคลายโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรุงนี้ฉันจะ   

รักคุณ” ในป พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 290) และมีแนวคิดในการออกแบบคลายกับโปสเตอรภาพยนตร

เร่ือง “พรานเพชฌฆาต” (ภาพท่ี 332) ท่ีเขียนภาพธงชาติหลายประเทศบนฉากหลังสีแดงเพื่อบอก

เปนนัยวาเปนภาพยนตรที่ 4 ประเทศทุมทุนสราง และมีการประชันบทบาทของดาราจาก 4 

ประเทศดวย โปสเตอรภาพยนตรเรื่องนี้การจัดวางองคประกอบไดดี ทําใหดูโดดเดนกวาโปสเตอร

รูปแบบเดิมๆ ที่นาสังเกตคือ การแบงพื้นที่ภาพโปสเตอรออกเปน 2 สวนในอัตราสวน 3:1 เชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สายชล” (ภาพที่ 311) และ “เหลือแตรัก” (ภาพที่ 333) เปนตน 
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       ปนี้มีการสรางภาพยนตรแนวสยองขวัญหรือภูตผีปศาจเพิ่มมากขึ้น แตยังคงมี        

รูปแบบคลายกับโปสเตอรในปกอนๆ คือมักจะวาดภาพใบหนาผีขนาดใหญหรือภาพผีครึ่งตัว    

แลวยื่นมือออกมาขางหนาคลายกําลังจะบีบคอคน สวนฉากหลังจะมีลักษณะคลายกับ           

ภาพในโปสเตอรภาพยนตรแนวสยองขวัญของตางประเทศ สวนโปสเตอรภาพยนตรแนวตลก   

ยังคงนิยมเขียนภาพแนวการตูนเพื่อสื่อถึงเนื้อหาตลกขบขันของภาพยนตร เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ผูกองยอดรัก” (ภาพที่ 335) “เตะฝุน” (ภาพท่ี 336) และ “อํานาจเงิน” (ภาพที่ 

337) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เตะฝุน” และ “อํานาจเงิน” วาดภาพแบบการตูนหัวโตและ                  

จัดองคประกอบภาพคลายกัน แตทักษะฝมือในการวาดภาพในเร่ือง “เตะฝุน” ทําไดดีกวา                 

ทั้งในดานการจับบุคลิกลักษณะของดารานักแสดง การวาดภาพเหมือนดารานักแสดง และ               

การจัดวางองคประกอบที่ลงตัวกวา  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทาเตียน” (ภาพที่ 338) ใชเทคนิคและรูปแบบเกาๆ หลาย

รูปแบบมาออกแบบภาพ สวนการ ออกแบบตัวอักษรชื่ อเรื่ องจะทําตามแบบโปสเตอร              

ภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “เบนเฮอร” โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อีหนู 13 สาว 11 บริสุทธิ์”    

(ภาพที่ 339) จัดวางองคประกอบไดแปลกใหมนาสนใจ และตางจากโปสเตอรภาพยนตรอ่ืนๆ     

ในปนี้โดยการเขียนภาพองคประกอบหลักในแบบภาพกราฟกวางซอนทับบนภาพเลาเรื่อง        

หลายๆ ฉากที่เขียนดวยเทคนิคสีน้ํา  

       คุณภาพโดยรวมของโปสเตอรภาพยนตร ไทยในปนี้คอนขางลดลงกวาปกอน               

สวนใหญมักออกแบบตามอยาง โปสเตอรภาพยนตร ในปกอนๆ หรือในป เดียวกัน หรือ               

จากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ อยางไรก็ตาม ในปนี้ยังพอมีโปสเตอรภาพยนตร                  

ที่ออกแบบไดงดงามอยางมีศิลปะใหเห็นอยูบาง เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไมมีสวรรค   

สําหรับคุณ” “ผูกองยอดรัก” และ “แหวนทองเหลือง” โปสเตอรทั้งสามเร่ืองโดดเดนในดาน         

การจัดองคประกอบภาพ โดยเฉพาะเรื่อง “ไมมีสวรรคสําหรับคุณ” (ภาพท่ี 317) โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ผูกองยอดรัก” ทําออกมา 2 แบบ แบบแรก (ภาพที่ 334) มีการวางองคประกอบ

หลักท่ีเปนภาพเหมือนดารานักแสดงนําฝายชายและหญิงไวตรงกลางภาพดานซายและขวา       

ของภาพเขียนเปนภาพเลาเรื่องดวยสีโทนรอนและโทนเย็น สวนแบบท่ีสอง (ภาพที่  335)                   

เขียนแบบการตูน เพื่อสื่อวาเปนภาพยนตรประเภทตลกดวย โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง                       

“แหวนทองเหลือง” (ภาพที่ 340) ใชสีน้ําตาลเขียนคลุมโทนสีเดียวท้ังภาพ สีฟาสดของตัวอักษร     

ชื่อเรื่องและสีแดงจัดของตัวอักษรแสดงขอมูลอ่ืนๆ ชวยสรางความโดดเดนและความสดสวาง

ใหกับภาพไดเปนอยางดี  
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ภาพที่ 310 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เขาชื่อกานต” (พ.ศ. 2516) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ   

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

                                                

 
                     

ภาพที่ 311 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สายชล” (พ.ศ. 2516) ผลงานของ ชวนะ บุญชู 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ลูกเปดขี้เหร สุทิศา พัฒนุช, เขาถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3562 
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ภาพที่ 312 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชลาลัย” (พ.ศ. 2516)     

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 1, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556,                  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3014 

               

 
 

ภาพที่ 313 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มารรัก” (พ.ศ. 2516)   

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 6, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1768 
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ภาพที่ 314 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทอง” (พ.ศ. 2516) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ               

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 

 

 
 

ภาพท่ี 315 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เขาสมิง” (พ.ศ. 2516) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 
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ภาพที่ 316 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จางฟูซาน” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: พีเพิลซีน, มีใครสนใจมั๊ยครับ, เขาถึงเมื่อ 29 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.peoplecine.com/wboard/m_maintopic.php?GroupID=62&Begin 

=496&RBegin=18&ID=2102 

 

 
 

ภาพที่ 317 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไมมีสวรรคสําหรับคุณ” (พ.ศ. 2516)  

                  ผลงานของ มานพ ศุภนาม    

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 21 (25 พ.ย.50), เขาถึงเมื่อ               

19 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4040 
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ภาพที่ 318 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ซําเหมา” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตรไทย/ภาพยนตรตางประเทศ(เวอรชั่นไทย) 

และVCD/DVDภาพยนตรไทยในอดีต ตอนที่ 36, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556,                                    

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5192 

                                    

 
 

ภาพที่ 319 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอแกละเพื่อนรัก” (พ.ศ. 2515) 

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 
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ภาพที่ 320 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พยัคฆพันลาย” (พ.ศ. 2516)      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1698 

           

 
 

ภาพที่ 321 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คุงตะเคียน” (พ.ศ. 2516)                                

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, “อรัญญา นามวงษ” นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ, เขาถึงเมื่อ                    

16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3520 
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ภาพที่ 322 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คูกรรม” (พ.ศ. 2516)                                       

ที่มา: โอเคเนชั่น, คูกรรม มีเวอรชั่นใหม ใหชวยตั้งชื่อครับ, เขาถึงเมื่อ 23 สิงหาคม 2556,

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=57518 

 

 
 

ภาพที่ 323 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เดนดวงเดือน” (พ.ศ. 2516)     

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 324 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แกวตาขวัญใจ” (พ.ศ. 2516)                     

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก (3), เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3519 

 

 
 

ภาพที่ 325 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาปลิวสิงหสุพรรณ” (พ.ศ. 2516)   

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ราชินีจอเงิน เพชรา เชาวราษฎร, เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2628 
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ภาพที่ 326 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไมมีคําตอบจากสวรรค” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 

 

 
 

ภาพที่ 327 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ยอดสงสาร” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต (ภาค29), เขาถึงเมื่อ   

19 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4406 
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ภาพที่ 328 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สมตํา” (พ.ศ. 2516) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556,              

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1629 

 

 
 

ภาพที่ 329 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขอบฟาเขาเขียว” (พ.ศ. 2516)            

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก (3), เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3519 
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ภาพที่ 330 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กระสือสาว” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ผลงานการแสดงของ “พิสมัย วิไลศักดิ์” ตอนที่ 7, เขาถึงเมื่อ            

9 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3147 
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ภาพที่ 331 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จอมเมฆินทร” (พ.ศ. 2516)                                                             

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 5, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1751 

 

 
 

ภาพที่ 332 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรานเพชฌฆาต” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค28)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 4 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4311 
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ภาพที่ 333 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหลือแตรัก” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
                    

ภาพที่ 334 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูกองยอดรัก” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: โอเคเนช่ัน, จดหมายจากผูกองยอดรัก, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=335043 
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ภาพที่ 335 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง ”ผูกองยอดรัก” แบบภาพการตูน (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค16)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3961 

 

  
 

ภาพที่ 336 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เตะฝุน” (พ.ศ. 2516) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 337 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อํานาจเงิน” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 338 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทาเตียน” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1674 
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ภาพที่ 339 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อีหนู 13 สาว 11 บริสุทธิ์” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
                    

ภาพที่ 340 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แหวนทองเหลือง” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, โรงหนังเฉลิมเขตร, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556,                       

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3075 
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     พ.ศ. 2517 ต้ังแตป พ.ศ. 2513 เปนตนมา โปสเตอรภาพยนตรไทยมีพัฒนาการ     

ทั้งทางรูปแบบและเทคนิคท่ีกาวหนาไปจากเดิมมาก แตยังปรากฏอิทธิพลของโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศใหเห็นอยางชัดเจน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะวันรอนที่หนองหาน” (ภาพที่ 

341) องคประกอบหลักท่ีเปนภาพดารานําชายหญิงจูบกันเปน “motif” ซ่ึงพบบอยครั้งใน  

โปสเตอรภาพยนตรฮอลลีวูด โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกาะรักนางงู” (ภาพที่ 342) มีลักษณะ

คลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คลีโอพัตรา” (ภาพท่ี 132) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อีสาน” 

(ภาพที่ 343) ไดแนวคิดการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องจากภาพยนตรเรื่อง “เบนเฮอร”  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วังน้ําคาง” (ภาพท่ี 344) “นางรอยชื่อ” (ภาพที่ 345) และ       

“ใครจะรองไหเพื่อฉัน” (ภาพท่ี 346) วางองคประกอบหลักซอนทับบนภาพเลาเรื่องหลายๆ ฉาก    

ไวดานใน สวนพื้นหลังของโปสเตอรจะปลอยใหขาวโลงเหมือนกับโปสเตอรภาพยนตร เรื่อง    

“Song of Norway” ในป พ.ศ. 2513 (ภาพท่ี 347)  

       โปสเตอรที่ ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรไทยปกอนๆ เชน โปสเตอร 

ภาพยนตรเรื่อง “คูหู” (ภาพที่ 349) และ “โสมสลัว” (ภาพท่ี 350) ซ่ึงจัดวางองคประกอบภาพแบบ

กอตัวเปนภูเขา บนพื้นหลังสีขาวโลงคลายโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชู” แบบภาพแนวต้ัง ในป  

พ.ศ. 2515 (ภาพที่ 292) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทิพพชาง” (ภาพท่ี 351) ออกแบบภาพคลาย

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จุฬาตรีคูณ” ในป พ.ศ. 2510 (ภาพท่ี 173)  

       อยางไรก็ตาม ถึงแมโปสเตอรภาพยนตรปนี้จะไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศและโปสเตอรภาพยนตรไทยปกอนๆ และคอนขางมีความเปน “ฝรั่ ง” มาก               

แตปนี้ก็นับเปนยุคทองของโปสเตอรภาพยนตรไทยอีกปหนึ่งเชนเดียวกับป พ .ศ. 2521               

นักออกแบบโปสเตอรภาพยนตรพยายามนําเทคนิคและรูปแบบใหมๆ มาทดลองเขียนภาพ        

เพื่อสรางความแปลกใหมใหกับโปสเตอร ซึ่งสงผลใหโปสเตอรภาพยนตรไทยมีพัฒนาการ            

ที่ ดีขึ้น  ปนี้นักวาดภาพโปสเตอรนิยมวาดภาพองคประกอบหลัก ฉากหลัง  กรอบภาพ                      

แ ล ะ อ อ ก แ บ บ ตั ว อั ก ษ ร แ บ บ ก ร า ฟ ก  เ พื่ อ ทํ า ใ ห โ ป ส เ ต อ ร ภ า พ ย น ต ร ดู โ ด ด เ ด น แ ล ะ                     

ทันสมัยมากกวาเดิม ตัวอยางเชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ธิดาพญายม” (ภาพท่ี 352) “คนกิน

เมีย” (ภาพที่ 353) และ “ดวยปกของรัก” (ภาพที่ 354) เปนตน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กรุงเทพ

พิศวาส” (ภาพท่ี 355) ออกแบบคลายโปสเตอร “ฝรั่ง” ซึ่งแปลกกวาโปสเตอรภาพยนตรปเดียวกัน 

ฝมือการวาดภาพคอนขางดี จัดวางตัวอักษรไดลงตัว ฉากหลังสีดําใหความรูสึกลึกลับ สีเขียวและ    

แสงสีน้ําเงินเหลือบๆ รอบองคประกอบหลักของภาพ รวมท้ังภาพหญิงชายเปลือยกายกอดจูบกัน

แฝงนัยของเร่ืองราวชีวิต ที่ครอบงําดวยความมืดดําแหงกิเลสและกามารมณ แปลกไปกวา

โปสเตอรภาพยนตรในปเดียวกัน  โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขัง 8” (ภาพที่ 356) มีการจัดวาง
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องคประกอบภาพเปนแทงในลักษณะกอตัวสูงขึ้นโดยมีฐานเปนชื่อภาพซึ่งออกแบบตัวอักษร       

ใหดูหนาแบบ 3 มิติ การจัดวางองคประกอบภาพในลักษณะน้ี การเลือกฉากในภาพยนตร           

ที่เปนภาพนักโทษหญิงในคุก รวมท้ังการเลือกใชสีภาพโดยรวมเปนสีเทาอมเขียวตัดดวยสีแดง       

ของตัวอักษรชื่อเรื่อง ทําใหโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขัง 8” ส่ือถึงความหมนหมองที่แฝง             

ไปดวยความนากลัวและความโหดราย ในท่ีคุมขังไดอยางนาสนใจ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง                

“รักคร้ังแรก” (ภาพที่ 357) ยืม “motif” มาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Breezy” ในป

พ.ศ. 2516 (ภาพท่ี 358) ท่ีนาสนใจคือ การเขียนภาพแสดงความเคลื่อนไหวของดารานําดวย

เทคนิคการวาดภาพซอนๆ กัน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทุงใหญอินทนนท” (ภาพท่ี 359)และ 

“น้ําผึ้งขม” (ภาพที่ 360) เปนตน 

       โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกในปนี้มีความหลากหลายมากขึ้น เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “4 สีทีเด็ด” (ภาพท่ี 361) วาดภาพแนวกราฟกผสมกับภาพการตูนลอเลียน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เศรษฐีภูธร” (ภาพท่ี 362) วาดภาพแนวการตูนหัวโต และโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “พอจอมโวย” (ภาพที่ 363) วาดภาพนักแสดงนําและตัวประกอบเปนภาพแบบ

เหมือนจริงทั้งหมด ใชเพียงทาทางของนักแสดงและการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องเพื่อบงบอกวา

เปนภาพยนตรแนวตลกเทานั้น   

      ปนี้มีการสรางภาพยนตรแนวโปเปลือยเพิ่มมากขึ้น นักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตร        

มีวิธีการ ส่ือถึงนัยยะทางเพศดวยวิธีการตางๆ อาทิ เชน เลือกวาดองคประกอบหลักเปน             

ภาพดาราแสดงนําหญิงในลักษณะก่ึงเปลือยและแสดงสีหนาทาทางแบบยั่วยวนโดยจะ           

วาดเปนภาพขนาดใหญและวางอยู ในฉากหนาสวนฉากหลังมักวาดเปนภาพชายหญิง             

กอดจูบกัน  เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตลาดอารมณ” (ภาพที่ 364) “สาวสิบเจ็ด” (ภาพท่ี 

365) และ “หัวใจ 100 หอง” (ภาพท่ี 366) เปนตน โปสเตอรเรื่อง “หัวใจ 100 หอง” (ภาพท่ี 366)   

มีการจัดวางภาพดาราแสดงนําหญิงนอนอยูบนเตียงในฉากหนาคลายกับโปสเตอรภาพยนตร  

เรื่อง “คลีโอพัตรา” (ภาพที่ 132) ที่นาสนใจคือ การวาดภาพผูชายเปลือยกายในโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ผัวเชา” (ภาพท่ี 367) และ “ผูชายขายตัว” (ภาพท่ี 368) ซ่ึงไมเคยปรากฏมากอน

ในโปสเตอรภาพยนตรปกอนๆ  โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทองประกายแสด” (ภาพที่ 369)        

วาดภาพดาราแสดงนําหญิงนอนเปลือยชวงลางในฉากหนา โดยวาดดอกกลวยไมขนาดใหญ

ปดบังของสงวนไว ฉากหลังวาดเปนภาพหญิงชายเปลือยกายกอดจูบกัน โปสเตอรภาพยนตร

เหลานี้แฝงนัยยะทางกามารมณอยางชัดเจน  

       โปสเตอรภาพยนตรที่ออกแบบอยางมีศิลปะในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง          

“บัวลําพู” (ภาพที่ 370) มีรูปแบบที่คลายเดิม แตมีพัฒนาการในการจัดวางองคประกอบ          
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และการออกแบบตัวอักษรกราฟก ทักษะฝมือการวาดภาพพอใชได โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง          

“นางรอยชื่อ” (ภาพท่ี 345) ออกแบบไดสวยงามลงตัวดวยการวางภาพเลาเรื่องจากในฉาก

ภาพยนตรไวในศีรษะของนักแสดงนําที่ใชเปนกรอบภาพขนาดใหญ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง            

“พิษสวาท” (ภาพท่ี 371) จัดองคประกอบภาพไดลงตัว และมีภาพทิวทัศนทั้งสองขางในฉากหลัง 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวสิบเจ็ด” (ภาพท่ี 365) โดดเดนทั้งในดานการจัดวางองคประกอบ

และการออกแบบตัวอักษร  

 

 
 

ภาพที่ 341 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะวันรอนท่ีหนองหาน” (พ.ศ. 2517)         

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 25, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4609 

 

 
 

ภาพที่ 342 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกาะรักนางงู” (พ.ศ. 2517) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ                              

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 25, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4609 
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ภาพที่ 343 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อีสาน” (พ.ศ. 2517)         

ที่มา: ไทยซีน, ใบปดหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=8&Begin=0&ID=5306 

 

 
 

ภาพที่ 344 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วังน้ําคาง” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทย ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1674 
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ภาพที่ 345 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางรอยชื่อ” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 346 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ใครจะรองไหเพื่อฉัน” (พ.ศ. 2517)  

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 
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ภาพที่ 347 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “Song of Norway” (พ.ศ. 2513) 

ที่มา: IMP Awards, Song of Norway (1970), accessed August 19, 2013,          

available from http://www.impawards.com/1970/song_of_norway.html 

 

 
 

ภาพที่ 348 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขอรอยย้ิมอีกครั้ง” (พ.ศ. 2517) ผลงานของ กําพล นิยมไทย  

ที่มา: กําพล นิยมไทย, รูปภาพของ Kampol, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/kampol.niyomthai/photos_all 
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ภาพที่ 349 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คูห”ู (พ.ศ. 2517) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สุดยอดนางเอกหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556,              

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2481 

 

 
                         

ภาพที่ 350 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โสมสลัว” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3184 
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ภาพที่ 351 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทิพพชาง” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 

 

 
                           

ภาพที่ 352 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ธิดาพญายม” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 1, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556,                

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3014 
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ภาพที่ 353 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนกินเมีย” (พ.ศ. 2517) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ              

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 

 

 
 

ภาพท่ี 354 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวยปกของรัก” (พ.ศ. 2517)  

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 
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ภาพที่ 355 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กรุงเทพพิศวาส” (พ.ศ. 2517)   

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 356 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขัง 8” (พ.ศ. 2517) ผลงานของ ชวนะ บุญชู 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 10, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2070 
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ภาพที่ 357 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักครั้งแรก” (พ.ศ. 2517) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ  

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 

 

 

 

ภาพที่ 358 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Breezy” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: IMP Awards, Breezy (1973), accessed May 4, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1973/breezy_ver2.html 
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ภาพที่ 359 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทุงใหญอินทนนท” (พ.ศ. 2517)           

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1698 

 

 
          

ภาพที่ 360 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “น้ําผึ้งขม” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 18, เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3064 
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ภาพที่ 361 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “4 สีทีเด็ด” (พ.ศ. 2517)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค11)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3314 

 

 
 

ภาพที่ 362 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เศรษฐีภูธร” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 363 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอจอมโวย” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

  
 

ภาพที่ 364 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตลาดอารมณ” (พ.ศ. 2517)                   

ที่มา: โอเคเนช่ัน, หนังโปไทยกับเสรีภาพยุค 14 ตุลา 16, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=84587 
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ภาพที่ 365 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวสิบเจ็ด” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: โอเคเนช่ัน, หนังโปไทยกับเสรีภาพยุค 14 ตุลา 16, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=84587 

 

 
 

ภาพที่ 366 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หัวใจ 100 หอง” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ ตอนที่ 11, เขาถึงเมื่อ  

19 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4800 
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ภาพที่ 367 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผัวเชา” (พ.ศ. 2517) ผลงานของ ชวนะ บุญชู     

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ ตอนที่ 11, เขาถึงเมื่อ  

19 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4800 

 

 
 

ภาพที่ 368 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูชายขายตัว” (พ.ศ. 2517)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตรที่ยังหาดูได, เขาถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5641 
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ภาพที่ 369 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทองประกายแสด” (พ.ศ. 2517) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 
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ภาพที่ 370 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บัวลําพู” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 4, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1717 

 

 
 

ภาพที่ 371 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พิษสวาท” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 1, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3014 
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     พ.ศ. 2518 ปนี้ โปสเตอรภาพยนตรไทยมีพัฒนาการที่ดีทั้งรูปแบบและทักษะ              

ฝมือการวาดภาพ การออกแบบลวดลายประดิษฐแบบกราฟกบริเวณกรอบภาพและใน             

ฉากหลัง รวมท้ังการจัดวางองคประกอบภาพจํานวนมากอาจทําใหดูรกสายตาไปบาง ท่ีนาสนใจ

คือ ปนี้มี โปสเตอรที่แสดงใหเห็นการทดลองออกแบบจัดวางองคประกอบภาพแบบใหม            

และโปสเตอรที่มีความเปนงานจิตรกรรมสูง  

      โปสเตอรภาพยนตรที่ ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศหรือ   

โปสเตอรภาพยนตรไทยปกอนๆ ยังคงมีอยูไมนอย เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไฟรักสุมทรวง” 

(ภาพที่ 372) ที่นํา “motif” มาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “คลีโอพัตรา” ในป        

พ.ศ. 2506 (ภาพท่ี 132) โปสเตอรภาพยนตรแนวภูตผีปศาจที่วาดฉากหลังคลายโปสเตอร

ภาพยนตร “ฝรั่ง” เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครรภผี” (ภาพท่ี 373) “โรงแรมผี” (ภาพท่ี 374) 

และ “ชุมทางผี” (ภาพท่ี 375) เปนตน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินแม” (ภาพท่ี 376) และ 

“ชาตินักเลง” (ภาพท่ี 377) ไดรับอิทธิพลแนวคิดในการออกแบบตัวอักษรจากโปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “เบนเฮอร” ในป พ.ศ. 2502 (ภาพท่ี 76) โปสเตอรภาพยนตรแนวบูที่นาสนใจในปนี้คือ 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะบันไฟตะไลเพลิง” (ภาพที่ 378) และ “สาวแสบ” (ภาพที่ 379)          

ที่ออกแบบโดยนําภาพของนักแสดงนําในทาเตะออกมาจากภาพ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง        

“ตัดเหลี่ยมเพชร” (ภาพท่ี 380) ซ่ึงกํากับการแสดงโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร ผูนิยมสรางภาพยนตร

แนวบูโดยเนนการประกบดารานําไทยกับดาราตางประเทศ เพื่อเปาหมายในการสงภาพยนตร    

ไปฉายในตางประเทศหรือทําใหภาพยนตรไทยมีความเปน “อินเตอร” มากข้ึน ดวยเหตุนี้            

การออกแบบโปสเตอรภาพยนตรจึงเนนรูปแบบท่ีเปนสากลดวยเชนกัน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง     

“ตัดเหล่ียมเพชร” มีการจัดวางองคประกอบภาพท่ีลงตัว ภาพเหมือนดารานักแสดงนําไทยและฝร่ัง

ถูกวางเปนรูปครึ่งวงกลมอยางเปนระบบจากซายไปขวาและจากฉากหนาไปฉากหลังของภาพ  

โดยใชพื้นที่ภาพตรงกลางเขียนฉากการตอสูที่อลังการในภาพยนตร โปสเตอรภาพยนตรเรื่องน้ี                 

นับไดวาโดดเดนท้ังดานการออกแบบ ฝมือการเขียนภาพ และการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่อง              

คลายเหลี่ยมเพชรท่ีไดแนวคิดมาจากชื่อเรื่อง  โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง  “หนุมานพบ 5                     

ไอมดแดง”  ของ  “บริษัทไชโยภาพยนตร ”  ท่ีนิยมใชภาพ องคประกอบหลักคลายกัน                     

ทั้ งฉบับภาษาไทย  (ภาพที่  381)  และฉบับภาษาตางประเทศ (ภาพที่  382)  แตฉบับ

ภาษาตางประเทศจะจัดวางองคประกอบของภาพและตัวอักษรชื่อเรื่องใหม ซึ่งบางครั้งอาจ                

ทําไดสวยงาม และลงตัวกวาฉบับภาษาไทย 

       โปสเตอรภาพยนตรที่ ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรไทยปกอนๆ เชน                

การออกแบบกรอบภาพเปนรูปทรงตางๆ และวางองคประกอบหลักซึ่งเปนภาพนักแสดงนํา         
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ไวดานในโดยอาจวางซอนทับบนองคประกอบรองท่ีเปนภาพเลาเรื่อง โดยทั่วไปมักนิยม           

วาดภาพแบบหลุดจากกรอบและมักทิ้งพื้นหลังของโปสเตอรใหขาวโลง  เชน โปสเตอร      

ภาพยนตรเรื่อง “โซเกียรติยศ” (ภาพที่  383) บางครั้งก็ใชภาพใบหนาของนักแสดงนําเปน        

กรอบภาพและวาดภาพองคประกอบรองซอนทับลงไป เชน โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง                  

“ผีสาวฮิสทีเรีย” (ภาพที่  384) ที่ออกแบบคลายกับโปสเตอรภาพยนตรป พ.ศ. 2517 เร่ือง         

“นางรอยชื่อ” (ภาพที่ 345) และท่ีนาสนใจคือ การใชเทคนิควาดภาพลายเสนกับภาพวาดระบายสี

ผสานกันไดอยางลงตัว โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จําเลยสวาท” (ภาพท่ี 385) และ “เทพบุตร      

ตัวแสบ” (ภาพที่ 386) ออกแบบภาพโดยแบงพื้นที่โปสเตอรออกเปน 2 สวนในอัตราสวน 1:3        

คลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สายชล” (ภาพที่ 311) และ “เหลือแตรัก”(ภาพที่ 333)                  

ในป พ.ศ. 2516 เพียงแตเขียนภาพในแนวต้ัง ซึ่งตางจาก “สายชล” และ “เหลือแตรัก”                 

ที่เปนภาพในแนวนอน ท่ีนาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรไทยเร่ือง “มีนัดไวกับหัวใจ” (ภาพที่ 387) 

ที่สงอิทธิพลใหกับโปสเตอรภาพยนตรจีนฉบับภาษาไทยเรื่อง “ทะเลเปยมรัก” (ภาพที่ 388)         

ทั้งการออกแบบกรอบภาพและการจัดวางองคประกอบ  

       นอกจากโปสเตอรภาพยนตรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ          

หรือโปสเตอรภาพยนตรไทยปกอนๆ ปนี้ยังมีความนิยมประดิษฐลวดลายตกแตงกรอบภาพ    

อยางหลากหลาย และมักออกแบบกรอบ ใหเขาชุดกับตัวอักษรชื่อเรื่องดวย สวนใหญ         

โปสเตอรภาพยนตรแบบนี้มักเขียนในแนวต้ัง เชน โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง “แด คุณครู              

ดวยคมแฝก” (ภาพที่ 389) “นางสาวมะลิวัลย” (ภาพที่ 390) “ฝายแกมแพร” (ภาพที่ 391) “พยอม

ไพร” (ภาพที่ 392) “มัน” (ภาพที่ 393) และ “ประสาท” (ภาพท่ี 394) เปนตน ท่ีนาสนใจในปนี้คือ 

ความนิยมวางองคประกอบภาพในโครงสรางคลายสามเหลี่ยมกลับหัว ซึ่งแปลกใหมไปจาก

โปสเตอรปกอนๆ  เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามเหลี่ยมทองคํา” (ภาพที่ 395) “สรอยสวาท” 

(ภาพที่ 396) “ลูกผูชาย” (ภาพที่ 397) และ “ทะเลทอง” (ภาพท่ี 398) เปนตน  

       ปนี้มีการสรางภาพยนตรแนวโป เพิ่มมากขึ้น โปสเตอรภาพยนตรจํานวนมาก                   

จึงมีภาพดารานําหญิงกึ่ง เปลือยท่ีทําทาเซ็กซี่มากกวาปกอนๆ ที่นาสนใจคือ โปสเตอร      

ภาพยนตร เรื่อง “สาวสบึมส” (ภาพท่ี 399) ที่ไดรับอิทธิพลการออกแบบและการจัดวาง

องคประกอบภาพจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “James Bond” ตอน “Live and           

Let Die” ในป พ.ศ. 2516 (ภาพที่ 400) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะวันตกดิน" (ภาพที่ 401)           

ที่ยืม ”motif” ภาพหนังสือมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Doctors' Wives”              

ในป พ.ศ. 2514 (ภาพท่ี 402) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวเจาพยัคฆ” (ภาพที่ 403) ไดแนวคิด

ในการออกแบบภาพจะมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Lady Ice” ในป พ.ศ. 2516 
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(ภาพที่ 404) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เทพบุตร” (ภาพท่ี 405) และ “แหมมจา” (ภาพที่ 406) 

ออกแบบภาพเหมือนกระดาษถูกฉีกออกจากกัน ซึ่งเปนการทดลองท่ีแปลกใหมและไมเคยปรากฏ

ในโปสเตอรภาพยนตรไทยปกอนๆ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ง้ิวราย” (ภาพที่ 407) และ “เผ็ด” 

(ภาพที่  408) ออกแบบภาพคลายกัน โดยแบงพื้นที่ภาพออกเปนสามสวนในแนวต้ังและ             

วางองคประกอบหลักซ่ึงเปนภาพดารานําไว ในชองตรงกลาง ดาราประกอบและฉากใน       

ภาพยนตรถูกจัดวางเฉลี่ยบนพื้นที่ภาพดานซายและขวาอยางลงตัว โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง  

“ขาวนอกนา” (ภาพท่ี 409) วางองคประกอบภาพในแนวเฉียง ซ่ึงแปลกไปจากโปสเตอรปกอนๆ 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “7 ดอกจิก” (ภาพที่ 410) แปลกใหมดวยเทคนิคผสมลายเสนกับการ  

วาดภาพระบายสีแบบทิ้งฝแปรงอยางฉับไว โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไมมีใครรักฉันจริง” (ภาพที่ 

411) มีความงามเชิงศิลปะและการจัดองคประกอบที่นาสนใจโดยการวางภาพเลาเรื่องลงใน

ชองวางระหวางรากตนไมซึ่งทําหนาที่ฐานรองรับองคประกอบหลักอยางมีศิลปะ การเนนจุดเดน

และผลักระยะจุดรองทําไดอยางลงตัว การออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องผสานเขากับกรอบภาพ       

ทรงกลมสรางความเปนเอกภาพใหกับภาพรวม 

       โปสเตอรภาพยนตรที่ออกแบบและจัดองคประกอบดีในปนี้  ไดแก  โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “มือปนพอลูกออน” (ภาพที่ 412) ที่ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องผสานเขากับ         

หนา เด็กย้ิมไดอยางลงตัว โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหย่ืออารมณ” (ภาพท่ี 413) ออกแบบ                   

ไดแปลกออกไปดวยการทํากรอบสีฟาดานนอก องคประกอบหลักที่เปนภาพดารานําหญิงชาย          

วางอยูในมุมลางซาย ฉากหลังเปนภาพเลาเรื่องโปๆ เปลือยๆ หลายฉากซึ่งกระจายตัวอยูบน       

ผาปูที่นอนสีขาวท่ีแฝงนัยยะถึงกิจกรรมทางเพศของตัวละครเอก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง         

“คุณครูคนใหม” (ภาพท่ี 414) ออกแบบและจัดวางองคประกอบไดโดดเดนดวยการวาดภาพ  

ดารานํา 4 คนไวในกรอบภาพหนาแคบที่อยูดานบนของพื้นที่ภาพแตจะเนนภาพ พิสมัย วิไลศักด์ิ 

ดารานําของเร่ือง ซึ่งวางทาในบทของคุณครูยืนถือไมเรียวใหเดนกวาคนอ่ืนๆ ภาพยนตรเรื่อง 

“ตัณหานักบุญ” (ภาพที่ 415) ออกแบบองคประกอบหลักไดนาสนใจ แตคอนขางดอยในการ         

วางองคประกอบ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลงเทวดา” (ภาพท่ี 416) และ “นายอําเภอใจเพชร” 

(ภาพท่ี 417) มีแนวคิดในการออกแบบคลายกันคือ เนนภาพดารานําชายถือปนยืนเดนอยู             

กลางภาพ การจัดวางองคประกอบภาพลงตัวและฝมือการวาดภาพดี  

       โปสเตอรภาพยนตรที่ทําออกมา 2 แบบในปนี้ คือ โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง             

“รางวัลชีวิต” (ภาพที่ 418-419) “นักเลงปาสัก” (ภาพที่ 420-421) “ความรักครั้งสุดทาย” (ภาพท่ี 

422-423) และ “คํามั่นสัญญา” (ภาพท่ี 424-425) โปสเตอรที่ออกแบบไดนาสนใจและแสดง          

ใหเห็นพัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตรไทยในปนี้ คือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลง               
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ปาสัก” แบบแนวนอน (ภาพท่ี 421) ท่ีเขียนภาพใบหนาขนาดใหญจนเต็มพื้นที่โปสเตอรของ              

นักแสดงนําสองคนแตชื่อเรื่องกลับมีขนาดเล็กมากไมสัมพันธกับภาพและไมมีภาพเลาเรื่อง       

เนื้อหาในภาพยนตรอยู เลย ซึ่ งนับเปนครั้งแรกท่ีมีการออกแบบภาพแนวน้ี ในโปสเตอร             

ภาพยนตรไทย โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ความรักครั้งสุดทาย” แบบท่ี 1 (ภาพที่ 422) มีความ   

เปนภาพจิตรกรรมสูงมาก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คํามั่นสัญญา” (ภาพท่ี 424) เปนโปสเตอร

ภาพยนตรไทยเรื่องแรกท่ีใชภาพถายดวยเทคนิคพิเศษเพียงภาพเดียวมาเปนองคประกอบหลัก  

ของโปสเตอร ซ่ึงแปลกออกไปจากโปสเตอรภาพยนตรในปกอนๆ 

 

 
 

ภาพที่ 372 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไฟรักสุมทรวง” (พ.ศ. 2518) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ  

ที่มา: ไทยซีน, บทที่ 101 ชุมทางหนังไทยในอดีต เสนอฉาย ปริม ประภาพร นางเอก

สิงโตทะเล, เขาถึงเมื่อ 29 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก http://www.thaicine.org/board/ 

index.php?topic=4163.0 
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ภาพที่ 373 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครรภผี” (พ.ศ. 2518) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ                

ที่มา: Thai World View, Old Thai movies wanted list, accessed June 29, 2013,  

available from http://www.thaiworldview.com/tv/lookingfor.htm 

 

 
 

ภาพที่ 374 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โรงแรมผี” (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ยอนรอยโรงแรมผี, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=6485 
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ภาพที่ 375 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชุมทางผี” (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, "อรัญญา นามวงษ" นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ, เขาถึงเมื่อ  

16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3520 

 

 
  

ภาพที่ 376 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินแม” (พ.ศ. 2518)      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ราชินีจอเงิน เพชรา เชาวราษฎร ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ                          

23 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3677          
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ภาพที่ 377 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชาตินักเลง” (พ.ศ. 2518)      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อยากไดประวัติยอคุณ ภาวนา ชนะจิต, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1724 

 

 
 

ภาพที่ 378 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะบันไฟตะไลเพลิง” (พ.ศ. 2518)     

ที่มา: อรุณสวัสด์ิ, ศิลปะใบปดหนัง, เขาถึงเมื่อ 11 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=3345.0 
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ภาพที่ 379 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวแสบ” (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
                           

ภาพที่ 380 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตัดเหล่ียมเพชร” (พ.ศ. 2518) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 381 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หนุมานพบ 5 ไอมดแดง” (พ.ศ. 2518)  

                 ผลงานของ พัชร แซอึ้ง       

ที่มา: บานมหา ดอทคอม, รวมทาแปลงรางไอมดแดง, เขาถึงเมื่อ 1 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.baanmaha.com/community/thread45641.html 

 

 
 

ภาพที่ 382 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หนุมานพบ 5 ไอมดแดง” ฉบับภาษาจีน (พ.ศ. 2518)       

ที่มา: กังฟู มูวี โปสเตอร, หนุมานผจญ 5 ไอมดแดง, เขาถึงเมื่อ 9 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก 

http://zennposters.blogspot.com/2012/10/hanuman-and-five-kamen-riders.html 
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ภาพที่ 383 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โซเกียรติยศ” (พ.ศ. 2518)  

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 

                      

 
 

ภาพที่ 384 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผีสาวฮีสทีเรีย” (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค10)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3176 



243 

 

 
                                                

ภาพที่ 385 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จําเลยสวาท” (พ.ศ. 2518)             

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, “อรัญญา นามวงษ” นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ, เขาถึงเมื่อ                

16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3520 

 

 
                                                

ภาพที่ 386 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เทพบุตรตัวแสบ” (พ.ศ. 2518) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, happy time หนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 24 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3704 
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ภาพที่ 387 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มีนัดไวกับหัวใจ” (พ.ศ. 2518) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, “อรัญญา นามวงษ” นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ ตอนที่ 3, เขาถึงเมื่อ  

19 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3807 

 

 
                                                        

ภาพที่ 388 โปสเตอรภาพยนตรจีนฉบับภาษาไทยเรื่อง “ทะเลเปยมรัก” (พ.ศ. 2518)  

                   ผลงานของ กําพล นิยมไทย 

ที่มา: กําพล นิยมไทย, รูปภาพของ Kampol, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/kampol.niyomthai/photos_all 
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ภาพที่ 389 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แดคุณครูดวยคมแฝก” (พ.ศ. 2518)  

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 

 

 
 

ภาพที่ 390 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางสาวมะลิวัลย” (พ.ศ. 2518) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: ไทย สกูตเตอร, ขายโปสเตอรหนัง ยุค 70s, เขาถึงเมื่อ 3 สิงหาคม 2556,                

เขาถึงไดจาก http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=701156 
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ภาพที่ 391 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ฝายแกมแพร” (พ.ศ. 2518)      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, “อรัญญา นามวงษ” นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ, เขาถึงเมื่อ                  

16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3520 

 

 
 

ภาพที่ 392 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พยอมไพร” (พ.ศ. 2518) ผลงานของ ชวนะ บุญชู 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค29), เขาถึงเมื่อ              

12 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4406 
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ภาพที่ 393 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มัน” (พ.ศ. 2518)           

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1674 

 

 
 

ภาพที่ 394 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ประสาท” (พ.ศ. 2518) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 8, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1987 
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ภาพที่ 395 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามเหลี่ยมทองคํา” (พ.ศ. 2518)  

                   ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ              

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

 

 
 

ภาพที่ 396 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สรอยสวาท” (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1674 
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ภาพที่ 397 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกผูชาย” (พ.ศ. 2518)   

ที่มา: ไทยซีน, คิดถึง “หนังไทย”, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=51&Begin=100&ID=1479 

                                

 
 

ภาพที่ 398 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทะเลทอง” (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค26)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4249 
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ภาพที่ 399 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวสบึมส” (พ.ศ. 2518)              

ที่มา: ไทย สกูตเตอร, แรกรักบนอานรถ, เขาถึงเมื่อ 16 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=10214&page=5#.U0EyUajWL6U 

 

 
 

ภาพที่ 400 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Live and Let Die” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: IMDb, Live and Let Die (1973), accessed September 6, 2013,                       

available from http://www.imdb.com/title/tt0070328/ 
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ภาพที่ 401 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะวันตกดิน” (พ.ศ. 2518)  

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 402 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Doctors' Wives” (พ.ศ. 2514)  

ที่มา: IMP Awards, Doctors' Wives Poster, accessed September 6, 2013, 

available from http://www.impawards.com/1971/doctors_wives.html 
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ภาพที่ 403 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวเจาพยัคฆ” (พ.ศ. 2518)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค23)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4096 

 

 
 

ภาพที่ 404 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Lady Ice” (พ.ศ.2516) 

ที่มา: IMP Awards, Lady Ice Poster, accessed September 6, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1973/lady_ice.html 



253 

 

 
                                               

ภาพที่ 405 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เทพบุตร” (พ.ศ. 2518)              

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 

 

 
                         

ภาพที่ 406 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แหมมจา” (พ.ศ. 2518) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: ปุกปกคลับ, ไปดูหนังกันเหอะ, เขาถึงเมื่อ 8 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก 

http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=alls&topic=287 
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ภาพที่ 407 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “งิ้วราย” (พ.ศ. 2518)                                

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 6, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1768 

 

 
 

ภาพที่ 408 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เผ็ด” (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1674 
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ภาพที่ 409 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขาวนอกนา” (พ.ศ. 2518) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สุดยอดนางเอกหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2481 

 

 
 

ภาพที่ 410 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “7 ดอกจิก” (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค5)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 13 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2883 
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ภาพที่ 411 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไมมีใครรักฉันจริง” (พ.ศ. 2518) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: คนเขียนภาพ, ผลงานใบปดหนัง อ.ทองดี ภานุมาศ, เขาถึงเมื่อ 29 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://dumrong-art.blogspot.com/2012/06/blog-post.html 
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ภาพที่ 412 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มือปนพอลูกออน” (พ.ศ. 2518) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 

 

 
 

ภาพที่ 413 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหยื่ออารมณ” (พ.ศ. 2518)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 
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ภาพที่ 414 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คุณครูคนใหม” (พ.ศ. 2518)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, รวมเร่ืองราวของคุณพิสมัย วิไลศักดิ์ ตอนที่ 3, เขาถึงเมื่อ             

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2533 

 

 
 

ภาพที่ 415 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตัณหานักบุญ” (พ.ศ. 2518)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนที่รักเธอ ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ         

19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3674 
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ภาพที่ 416 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลงเทวดา” (พ.ศ. 2518)     

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 14, เขาถึงเมื่อ 24 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2463 

 

 
 

ภาพที่ 417 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นายอําเภอใจเพชร” (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต (ตอนท่ี 21), เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4040 
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ภาพที่ 418 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รางวัลชีวิต” แบบภาพแนวต้ัง (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 

 

 
                            

ภาพที่ 419 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รางวัลชีวิต” แบบภาพแนวนอน (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, นัยนา ชีวานันท (ภาค 2), เขาถึงเมื่อ 13 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4772 
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ภาพที่ 420 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลงปาสัก” แบบภาพแนวต้ัง (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3184 

 

 
                            

ภาพที่ 421 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลงปาสัก” แบบภาพแนวนอน (พ.ศ. 2518) 

                   ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค18)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3975 
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ภาพที่ 422 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ความรักครั้งสุดทาย” แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2518)  

                  ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ    

ที่มา: Thai World View, Old Thai movies wanted list, accessed June 29, 2013,  

available from http://www.thaiworldview.com/tv/lookingfor.htm 

 

 
 

ภาพที่ 423 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ความรักครั้งสุดทาย” แบบท่ี 2 (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ผลงานของ ภัทราวดี มีชูธน ที่ทานทราบ, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3960 



263 

 

 
                  

ภาพที่ 424 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คํามั่นสัญญา” แบบที่ 1 (พ.ศ. 2518)    

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 4, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1717 

 

 
                  

ภาพที่ 425 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คํามั่นสัญญา” แบบที่ 2 (พ.ศ. 2518) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อยากไดประวัติยอคุณ ภาวนา ชนะจิต, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1724 
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     พ.ศ. 2519 การที่รัฐบาลไทยมีนโยบายขึ้นภาษีนําเขาภาพยนตรตางประเทศ                

ทําใหกลุมผู จัดจําหนายภาพยนตรจากฮอลลีวูด แสดงความไม เห็นดวยโดยการ งดสง                  

ภาพยนตรเขามาฉายในประเทศไทย ซึ่งมีผลดีตอการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย     

เปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากจํานวนการสรางภาพยนตรไทยที่สูงขึ้นจากจํานวน 87 เรื่อง         

ในป พ.ศ. 2518  เปน 117 เร่ือง ในป พ.ศ. 2519 อยางไรก็ตาม การเติบโตของอุตสาหกรรม

ภาพยนตรไทยก็ไปในเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ การสราง ภาพยนตรอยางรีบเรงแบบ             

สุกเอาเผากินสงผลกระทบตอโปสเตอรเชนกัน  ความ เรงรีบในการจัดทําโปสเตอรภาพยนตร       

ใหทันโฆษณากอนภาพยนตรลงโรง  ทําให คุณภาพของโปสเตอรภาพยนตร ในปนี้ดอย                

ลงไปกวาปกอนๆ ทั้งทักษะฝมือการวาดภาพและการเลือกคูสี  ถึงแมวาการออกแบบจะ      

คอนขางอิสระและหลากหลาย แตรูปแบบหลักๆ ของโปสเตอรภาพยนตรปกอนๆ ก็ยังคงถูก   

นํามาเปนแมแบบใหกับการออกแบบโปสเตอรในปนี้อยู โดยทั่วไปก็ยังไมมีพัฒนาการทาง    

รูปแบบเทาใดนักจะตางกันก็แตในรายละเอียดเทานั้น  เพราะนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตร     

ยังไมกลาฉีกแนวออกไปจากเดิมมากนัก สวนมากเปนการพลิกแพลงและประยุกตตอยอด       

จาก “motif” เดิมๆ ความนิยมในการออกแบบกรอบภาพดวยลวดลายเชิงตกแตงและปลอย       

พื้นหลังของโปสเตอรใหขาวโลงยังคงทําตอเนื่องมากจากปที่แลว การออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่อง  

ในปนี้ยังคงมีความลงตัวและสวยงามไมแพปกอนๆ ในปนี้เขียนการเขียนภาพแบบทิ้งฝแปรง     

และการใชเทคนิควาดภาพระบายสีผสมกับเทคนิควาดเสนเปนที่นิยมมากข้ึนในหมูนักเขียนภาพ

โปสเตอรภาพยนตรไทย 

       โปสเตอรภาพยนตรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศในปนี้         

ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สันติวีณา” ทําออกมา 2 แบบ แบบที่ 1 (ภาพท่ี 426) ใชเทคนิค

จิตรกรรมผสมกับวาดเสน แตยังทําไดไมคอยดีนัก สวนแบบที่ 2 (ภาพที่ 427) ยืม “motif” มาจาก

โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Ryan's Daughter” ในป พ.ศ. 2513 (ภาพท่ี 428) โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “เจาแม” (ภาพที่ 429) ยืม “motif” มาจากโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “The God 

Father” ในป พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 430) โปสเตอรภาพยนตรตลกเรื่อง “ตามลา อ.ต.ล.” (ภาพที่ 

431) ลอกแบบแนวคิดมาจากโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “Sinful Davey” ในป พ.ศ. 2512 (ภาพที่ 

432) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมดอกรักเร” (ภาพที่ 433) ออกแบบและจัดวางองคประกอบ

คลายกับโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “The Yakuza” ในป พ.ศ. 2518 (ภาพที่ 434) 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามสิงหดงเสือ” (ภาพท่ี 435) ยืม “motif” การจัดองคประกอบภาพมา

จากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Rio Conchos” ในป พ.ศ. 2507 (ภาพท่ี 436)         

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปาแสนสวย” (ภาพที่  437) ซ่ึงไดแนวคิดในการออกแบบมาจาก 
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โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “The Sound of Music” ในป พ.ศ. 2508 (ภาพท่ี 180) และ 

“เปดนอย” ในป พ.ศ. 2511 (ภาพท่ี 179) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชุมแพ” (ภาพที่ 438) ไดรับ

อิทธิพลการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องจากโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เบนเฮอร”  โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ทองนาสะเทือน” (ภาพที่ 439) ก็ไดรับแนวคิดในการออกแบบตัวอักษรชื่อเร่ือง

จากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Earth Quake” ในป พ.ศ. 2517 (ภาพท่ี 440) โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “เผาขน” (ภาพที่ 441) ยืม “motif” ภาพมองทะลุผานขาผูหญิงมาจากโปสเตอร

ภาพยนตรของฮอลลีวูดหลายเร่ือง  

      ปนี้นักออกแบบโปสเตอรภาพยนตรพยายามทดลองวาดภาพโปสเตอรใหดูทันสมัย     

มากข้ึนดวยการใชเทคนิควาดภาพแบบกราฟกเขามาชวย เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง      

“เกมส” (ภาพที่ 442) และ “นางแบบมหาภัย” (ภาพที่ 443) เปนตน ที่โดดเดนคือ โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “เกมส” (ภาพท่ี 442) ท่ีมีลักษณะเปนงานออกแบบคอนขางมาก การจัด

องคประกอบภาพและลวดลายแบบกราฟกในฉากหลังสื่อถึงเนื้อหาของภาพยนตรไดเปนอยางดี 

และโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางแบบมหาภัย” (ภาพที่ 443) มีการผสานกราฟกรูปผูหญิงนอน

เปลือยกายหันหลังเขากับตัวอักษรชื่อเรื่องที่ออกแบบไดอยางสวยงามและทันสมัย  

      ปนี้มีการสรางภาพยนตรแนวตลกเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นการออกแบบโปสเตอร       

ภาพยนตรแนวตลกจึงมีคอนขางหลากหลายรูปแบบ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไกหลง”    

(ภาพที่ 444-445) ท่ีใชรูปแบบการวาดภาพแบบเหมือนจริงไมเขียนภาพแบบการตูนเหมือน         

ปกอนๆ เชนเดียวกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมมายใจถึง” (ภาพที่ 446) ท่ีถึงแมจะมีการ              

เขียนภาพตัวการตูนหัวโตผสมอยูดวยก็ตาม โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกที่วาดเปนตัวการตูน    

หัวโตก็ยังคงมีอยู เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กามเทพแสนกล” (ภาพท่ี 447) นอกจากน้ัน          

ยังมีรูปแบบที่วาดภาพแนวการตูน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “น้ําตาลใกลมด” (ภาพที่ 448) 

และรูปแบบผสมระหวางภาพกับภาพเขียนลายเสน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไขจงอาง”  

(ภาพท่ี 449) เปนตน โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกปนี้ โดดเดนดวยภาพการตูนลายเสนท่ี  

ออกแบบใหมีสไตลที่แตกตางกันไปและสวนมากมักจะมีภาพโปผสมอยูดวย ที่นาสนใจคือ 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เดียมส” (ภาพท่ี 450) ซ่ึงมีการวาดภาพการตูนผสมภาพแบบกราฟก 

องคประกอบหลักของภาพเปนศีรษะนักแสดงท่ีเกาะกลุมกันกอตัวสูงขึ้นไปแบบภูเขาลอมรอบ 

ภาพการ ตูนผูหญิงโปรางกายอวบอวนซึ่งนั่งอยูบนชื่อเรื่องที่อยูบริเวณดานลางของภาพ          

ตัวอักษรชื่อเรื่องออกแบบแนวกราฟกเขากับองคประกอบหลักของภาพ โปสเตอรภาพยนตร      

แนวตลกท่ีไดแนวคิดในการออกแบบมาจากชื่อเรื่องจะมีจินตนาการในการประกอบภาพ              
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ที่โดดเดนและนาสนใจมาก เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอไกแจ” (ภาพท่ี 451) “แมปลาชอน” 

และ (ภาพที่ 452) “นางสาวลูกดก” (ภาพที่ 453) เปนตน  

      โปสเตอรภาพยนตรที่มีการออกแบบภาพแนวแฟนตาซีหรือเหนือจริงจะพบมาก             

ในปนี้  เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แดงอังคาร” (ภาพท่ี 454) “พรายกินรี” (ภาพที่ 455)       

“ภัยมืด” (ภาพที่ 456) “ทองลูกบวบ (ภาพที่ 457) ”แซบ” (ภาพที่ 458) “ดับสุริยา” (ภาพที่ 460-

461) และ “หมัดไทย” (ภาพที่ 462) เปนตน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สัตวมนุษย” (ภาพที่ 463) 

เปนโปสเตอรภาพยนตรที่เลนกับมุมมองของคนดู โดยเขียนเปนภาพมือขนาดใหญยื่นออกมา   

จากภาพ ซึ่งส่ือถึงอํานาจในทางมิชอบของคนตามเนื้อหาของภาพยนตร นอกจากนั้นยังมีการ 

ออกแบบโปสเตอรภาพยนตรโดยวาดองคประกอบหลักที่เปนภาพดาราแสดงนําใหมีขนาดใหญ

เกือบเต็มแผนโปสเตอรแลววาดมือใหมีลักษณะย่ืนออกมานอกภาพ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“ลูกเมียเชา” (ภาพที่ 464) และ “อสูรสวาท” (ภาพท่ี 465)  

      โปสเตอรภาพยนตรที่วาดภาพในมุมมองแบบตามดก็เปนที่นิยมมากเชนกันในปนี้         

เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทามฤตยู” (ภาพที่ 467) และ “เทวดาเดินดิน” (ภาพที่ 467) เปนตน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เทวดาเดินดิน” (ภาพที่ 467) จัดวางองคประกอบภาพและมุมมอง     

แบบตามดเหมือนกับโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Beyond the Valley of the Dolls”       

ในป พ.ศ. 2513 (ภาพท่ี 468) 

       โปสเตอรภาพยนตรแนวบูเรื่อง “17 ทหารกลา” ทําออกมาถึง 3 แบบ (ภาพท่ี 469-

471) อยางไรก็ตามการออกแบบภาพของโปสเตอรภาพยนตรทั้ง 3 แบบก็ไมมีความโดดเดน             

เทาใดนัก เชนเดียวกับการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่อง การจัดองคประกอบพอใชได แตทักษะ           

ฝมือการวาดภาพและการใชสีทําไดไม คอยดีนัก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง  “กบฏหัวใจ”              

(ภาพท่ี 472) มีการใสกราฟกลวดลายแทรกเขามา ถึงแมองคประกอบมากแตก็ลงตัว ที่นาสังเกต

คือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “17 ทหารกลา” และ “กบฏหัวใจ” จะวางองคประกอบท่ีเปน           

รูปดาราแสดงนําหญิงไวบริเวณกลางภาพดานลาง  รูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรที่                 

เพิ่มเขามาในปนี้ คือ โปสเตอรที่ แบงพื้นที่ โปสเตอร ในแนวนอนเปนครึ่งบนและครึ่งลาง                     

อยางชัดเจน โดยเวนพื้นท่ีฉากหลังของครึ่งบนใหขาวโลง เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง                 

“เสือ 4 แคว” (ภาพที่ 473) และ “สิงหสลัม” (ภาพที่ 474) เปนตน  

       ปนี้ โปสเตอรภาพยนตรที่มีความงามเชิงศิลปะคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง                   

“วัยอลวน”  ซ่ึงมีการทําโปสเตอรออกมา 2 แบบ การออกแบบและการจัดองคประกอบภาพ      

ของแตละแบบลวนนาสนใจ โดยแบบที่หนึ่ง (ภาพท่ี 475) มีการใชภาพเขียนลายเสนเขามาผสม

กับภาพวาด และจัดองคประกอบภาพในแนวเฉียงโดยวางภาพนางเอกที่นอนในเปลญวนไว       
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เต็มหนากวางของโปสเตอร ทําใหไดภาพท่ีดูแปลกตามากขึ้น  แตการใชสีดําเปนฉากหลัง                    

ไมคอยเขากันกับเน้ือหากระจุมกระจ๋ิมของภาพยนตรเทาใดนัก สวนแบบที่สอง (ภาพท่ี 476) 

ออกแบบกรอบภาพไดนาสนใจโดยวางองคประกอบหลักซึ่งเปนภาพดารานักแสดงนําชายหญิง         

ในกรอบรูปวงรี สวนดานลางวางองคประกอบภาพรองที่เปนภาพเลาเรื่องแทนกรอบดานลาง    

ของภาพและลอมรอบช่ือภาพยนตรดวยไปในตัว โปสเตอรภาพยนตรเรื่องอ่ืนๆ ที่ออกแบบสวยงาม

อยางมีศิลปะในปนี้ ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดัชนีไฉไล” (ภาพที่ 477) “แผนดินของเรา” 

(ภาพที่ 478) “ใครใหญใครอยู” (ภาพที่ 479) “เพื่อนคูแคน” (ภาพท่ี 480) และ “นรกตะรูเตา” 

(ภาพที่ 481) เปนตน 

 

  
 

ภาพที่ 426 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สันติวีณา” แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2519)            

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค10)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3176  
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ภาพที่ 427 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สันติวีณา” แบบท่ี 2  (พ.ศ. 2519) 

                  ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, นัยนา ชีวานันท (ภาค 2), เขาถึงเมื่อ 13 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4772 

 

 
 

ภาพที่ 428 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “Ryan's Daughter” (พ.ศ. 2513) 

ที่มา: IMP Awards, Ryan's Daughter Poster # 4, accessed September 6, 2013,                             

available from http://www.impawards.com/1970/ryans_daughter_ver4.html 
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ภาพที่ 429 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาแม” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ อดิเรก วัฏลีลา 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ ตอนที่ 4, เขาถึงเมื่อ          

20 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3918 

 

 
 

ภาพที่ 430 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “The God Father” (พ.ศ. 2515)  

ที่มา: Movies Pics, The God Father Movie Poster, accessed September 6, 2013,  

available from http://moviespics.wcgame.ru/the-godfather-movie-poster.html 
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ภาพที่ 431 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตามลา อ.ต.ล.” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทย ตอนท่ี 5, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1751 

 

 
 

ภาพที่ 432 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Sinful Davey” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: Movie Poster Shop, Sinful Davey (1969), accessed September 6, 2013,  

available from http://www.moviepostershop.com/sinful-davey-movie-poster-1969 
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ภาพที่ 433 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมดอกรักเร” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

 

 
 

ภาพที่ 434 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “The Yakuza” (พ.ศ. 2518)  

ที่มา: imfdb, Yakuza,The (1975), accessed September 6, 2013,  

available from http://www.imfdb.org/wiki/Yakuza,_The_(1975) 
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ภาพที่ 435 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามสิงหดงเสือ” (พ.ศ. 2519)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปด และ VCD/DVD หนังไทยในอดีต ตอนท่ี 37, เขาถึงเมื่อ  

9 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5712 

 

 
 

ภาพที่ 436 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Rio Conchos” (พ.ศ. 2507)  

ที่มา: Movie Goods, Rio Conchos, accessed September 6, 2013,  

available from http://www.moviegoods.com/movie_poster/rio_conchos_1964.htm 
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ภาพที่ 437 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปาแสนสวย” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3184 

 

 
 

ภาพที่ 438 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชุมแพ” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ชวนะ บุญชู 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 13, เขาถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2332  
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ภาพที่ 439 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทองนาสะเทือน” (พ.ศ. 2519)           

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

 

 
                                                

ภาพที่ 440 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Earth Quake” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: IMP Awards, Earth Quake (1974), accessed September 6, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1974/earthquake.html 
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ภาพที่ 441 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เผาขน” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สมบัติ เมทะนี พระเอกตลอดกาล ภาค 2, เขาถึงเมื่อ                          

6 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3920 

 

 
 

ภาพที่ 442 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกมส” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดภาพยนตรไทย ในอดีต ชุด 8, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/2012_02_01_archive.html 
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ภาพที่ 443 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางแบบมหาภัย” (พ.ศ. 2519)  

                  ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ  

ที่มา: Thai World View, Old Thai movies wanted list, accessed June 29, 2013,  

available from http://www.thaiworldview.com/tv/lookingfor.htm 

 

  
 

ภาพที่ 444 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไกหลง” แบบที่ 1 (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html  
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ภาพที่ 445 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไกหลง” แบบที่ 2 (พ.ศ. 2519) ผลงานของ พัชร แซอ้ึง 

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 

 

 
 

ภาพที่ 446 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมมายใจถึง” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: เด็กดี, รูปโปสเตอรหนังไทยโบราณ, เขาถึงเมื่อ 6 เมษายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.dek-d.com/board/view/1423466/ 
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ภาพที่ 447 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กามเทพแสนกล” (พ.ศ. 2519)       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค34)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4788 

 

 
 

ภาพที่ 448 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “น้ําตาลใกลมด” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3184 
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ภาพที่ 449 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไขจงอาง” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค30)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4500 

 

 
 

ภาพที่ 450 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เดียมห” (พ.ศ. 2519)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 5, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1751 
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ภาพที่ 451 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอไกแจ” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ พัชร แซอ้ึง                                  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, พระเอกทานใดที่เลนบทกะลอน เจาชู กุกกิ๊ก เฮฮาไดยอดเยี่ยม, 

เขาถงึเมื่อ 13 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp? 

topicID=3926 

 

 
 

ภาพที่ 452 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมปลาชอน” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ ตอนที่ 8, เขาถึงเมื่อ           

6 สิงหาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4368 
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ภาพที่ 453 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางสาวลูกดก” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ อดิเรก วัฏลีลา  

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
                    

ภาพที่ 454 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แดงอังคาร” (พ.ศ. 2519)                              

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 12, เขาถึงเมื่อ 18 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2238 
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ภาพที่ 455 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรายกินรี” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 

 

 
 

ภาพที่ 456 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ภัยมืด” (พ.ศ. 2519)          

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1698 
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ภาพที่ 457 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทองลูกบวบ” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ชวนะ บุญชู 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ ตอนที่ 17, เขาถงึเมื่อ 6 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5953 

 

 
 

ภาพที่ 458 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แซบ” (พ.ศ. 2519)          

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556,            

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1629 
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ภาพที่ 459 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “The Last Grenade” (พ.ศ. 2513) 

ที่มา: FFF Movie Posters, The Last Grenade, accessed September 6, 2013,           

available from http://fffmovieposters.com/shop/last-grenade-the/ 

 

 
 

ภาพที่ 460 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดับสุริยา” แบบที่ 1 (พ.ศ. 2519)            

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 8, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1987 
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ภาพที่ 461 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดับสุริยา” แบบที่ 2 (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 

 

 
 

ภาพที่ 462 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หมัดไทย” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ชวนะ บุญชู 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 9, เขาถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2039 
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ภาพที่ 463 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สัตวมนุษย” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 6, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1768 

 

 
 

ภาพที่ 464 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกเมียเชา” (พ.ศ. 2519)         

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค27)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4288 
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ภาพที่ 465 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อสูรสวาท” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ “ปยะมาศ โมนยะกุล”, เขาถึงเมื่อ   

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2501 

 

 
                    

ภาพที่ 466 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทามฤตย”ู (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เหมยฟา ดาราดังในอดีต, เขาถึงเมื่อ 5 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4855 
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ภาพที่ 467 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เทวดาเดินดิน” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 

 

 
 

ภาพที่ 468 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Beyond the Valley of the Dolls” (พ.ศ. 2513) 

ที่มา: Movie Poster, BEYOND THE VALLEY OF THE DOLLS POSTER, accessed  

May 19, 2013, available from http://www.movieposter.com/poster/MPW-60244/Beyond 

_The_Valley_of_the_Dolls.html  
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ภาพที่ 469 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “17 ทหารกลา” แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2519)                 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 470 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “17 ทหารกลา” แบบท่ี 2 (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: ไทยซีน, ใบปดหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=8&Begin=0&ID=5306 
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ภาพที่ 471 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “17 ทหารกลา” แบบท่ี 3 (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 472 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กบฏหัวใจ” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3184 
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ภาพที่ 473 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือ 4 แคว” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ชวนะ บุญชู           

ที่มา: มนัส ชุมทอง, ใบปดหนัง มิตร ชัยบัญชา, สมบัติ เมทะนี, เขาถึงเมื่อ 5 กันยายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://manus04.blogspot.com/2009/05/blog-post_05.html 

 

 
 

ภาพที่ 474 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหสลัม” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนท่ี 3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2809 
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ภาพที่ 475 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วัยอลวน” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ เปยก โปสเตอร      

ที่มา: ไทย เอ็กซตรีม, หนังเกาหรือโปสเตอรเกา, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaiextreme.net/forums/index.php?topic=277.0 

 

 
 

ภาพที่ 476 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วัยอลวน” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ  

ที่มา: พันธุทิพย, 25 เร่ืองราวมรดกภาพยนตรไทย, เขาถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://pantip.com/topic/31080654 
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ภาพที่ 477 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดรรชนีไฉไล” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก (3), เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3519 

 

 
 

ภาพที่ 478 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินของเรา” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สมบัติ เมทะนี พระเอกตลอดกาล, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3874 
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ภาพที่ 479 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ใครใหญใครอยู” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3184 

 

 
 

ภาพที่ 480 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพื่อนคูแคน” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ชวนะ บุญชู 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค16)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3916 
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ภาพที่ 481 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นรกตะรูเตา” (พ.ศ. 2519) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก (3), เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3519 
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     พ.ศ. 2520 ปนี้โปสเตอรภาพยนตรไทยคุณภาพคอนขางตํ่า ไมวาจะเปนการจัด

องคประกอบภาพ ทักษะฝมือการวาดภาพ และการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่อง นักวาดภาพ

โปสเตอรไมคอยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สวนใหญมักนําเอารูปแบบของโปสเตอรภาพยนตร     

ปกอนๆ มาใชโดยไมไดคิดอะไรใหมๆ เพิ่มเติมเทาใดนัก ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอยาง         

ที่ชัดเจนคือ ความนิยมในการวาดภาพแบบเต็มพื้นที่โดยไมมีกรอบภาพและการวาดภาพ         

แบบทิ้งฝแปรงเพื่อสรางสีบรรยากาศในฉากหลังแทนการเขียนภาพทิวทัศน ซึ่งปนี้หายไป        

เกือบหมด โปสเตอรที่ออกแบบไดนาสนใจในปนี้ คือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กูซิใหญ”            

(ภาพที่ 482) นาสนใจตรงที่วาดภาพดารานําในทาใชแขน 2 ขางคลองกับปนยาวท่ีพาดไวบนบา 

ซึ่งเปนการวางทาที่ เปนเอกลักษณของ “เจมสดีน” ดารายอดนิยมของฮอลลีวูด โปสเตอร 

ภาพยนตรเรื่อง “ลูกเจาพระยา” (ภาพที่ 483) ซึ่งไดรับแนวคิดในการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่อง 

จากโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เบนเฮอร” และออกแบบภาพโดยวาดภาพใบหนาดาราแสดงนํา 

เรียงรายคลายรูปสลักใบหนาประธานาธิบดีทั้งส่ีที่ เมาต รัชมอร (Mount Rushmore) ประเทศ

อเมริกา (ภาพท่ี 484) อยางไรก็ตาม ถึงแมการออกแบบภาพจะแสดงใหเห็นถึงความคิดริเริ่ม

สรางสรรคของนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรก็ตาม แตการจัดวางองคประกอบภาพและ        

การออกแบบตัวอักษรก็ยังไมลงตัว สวนฝมือการเขียนภาพยังไมคอยดีนัก 

      ปนี้มี โปสเตอรภาพยนตรที่ ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ               

เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทีใครทีมัน” ทําออกมา 2 แบบ โปสเตอรแบบแนวต้ัง (ภาพที่ 485)  

ที่มีภาพดารานําคนหนึ่งยืนถือปนยกขึ้นสูงระดับใบหนาอันเปนทาเอกลักษณของดารานํา           

ในโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “James Bond” (ภาพท่ี 486) สวนโปสเตอรแบบแนวนอน 

(ภาพที่ 487) ออกแบบภาพไดดีกวาแบบแรก องคประกอบหลักที่เปนภาพดาราแสดงนําชาย               

2 คน นั่งหันหนาเขาหากัน โดยมีองคประกอบรองท่ีเปนภาพดารานําชายหญิงอีก 3 คน             

และฉากเลาเรื่องในภาพยนตรวางอยูระหวางกลางถูกเชื่อมเขาหากันอยางเปนเอกภาพดวย      

ตัวอักษรช่ือเรื่องที่ออกแบบใหคลายกับวงโคงที่ เชื่อมระหวางเสา 2 ตน อยางไรก็ตาม               

ฝมือการวาดภาพก็ไมคอยดีมากนัก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “1 ตอ 7” ทําออกมา 2 แบบ       

(ภาพท่ี 488-489) ท่ีนาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “1 ตอ 7” แบบแนวนอน (ภาพที่ 489) 

แนวคิดการวางภาพธงชาติในฉากหลังคลายโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง "Patton"              

ในป พ.ศ. 2513 (ภาพท่ี 490) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักคุณเขาแลว” (ภาพท่ี 491) ออกแบบ

ตัวอักษรชื่อเรื่องคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “American Graffiti” ในป พ.ศ. 2516 (ภาพที่ 

492) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขย้ีมือปน” (ภาพที่ 493-494) ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องเปนภาพ

ปนคลายกับโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Fuzz” ในป พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 495) โปสเตอร
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ภาพยนตรเรื่อง “เกาลานหยดน้ําตา” (ภาพที่ 496-497) ทําออกมา 2 แบบ ที่นาสนใจคือ แบบที่

สอง (ภาพที่ 497) ซ่ึงมีการออกแบบลวดลายแบบกราฟกที่ทันสมัยแปลกตาตกแตงองคประกอบ           

ที่เปนชื่อเรื่อง แตแนวคิดในการออกแบบภาพจะคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “That's 

Entertainment  ภาค 2” (ภาพที่ 498) เปนตน 

       โปสเตอรภาพยนตรปนี้ที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรปกอนๆ เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “จันดารา” (ภาพที่ 499) แนวคิดในการออกแบบภาพคลายโปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “กระดังงากลีบทอง”  ในป พ.ศ. 2519 (ภาพท่ี 500) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อีเสือ” (ภาพที่ 

501) ท่ีเขียนภาพใหดูมีความเคล่ือนไหวดวยการวาดภาพ นักแสดงนําหญิงที่ขี่มาและถืออาวุธปน

ในลักษณะซอนกันหลายๆ ภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทุงใหญอินทนนท” (ภาพที่ 

359) และ “น้ําผึ้งขม” (ภาพที่ 360) ในป พ.ศ. 2517 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวัสดีคุณครู”  

(ภาพที่ 502) วางองคประกอบโดยใชภาพของดารานําที่อยูในทายืนเทาแขนทั้งสองขางบนโตะ 

เปนกรอบลอมรอบองคประกอบรองที่เปนภาพนักแสดงคนอ่ืนๆ และฉากเลาเรื่องในภาพยนตรไว

คลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกเมียเชา” (ภาพท่ี 464) และ “อสูรสวาท” (ภาพที่ 465) ในป 

ที่แลว แตตางกันที่โปสเตอรภาพยนตรเรื่องนี้วาดในแนวต้ังและจัดวางองคประกอบภาพไดลงตัว

และโดดเดน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวจอมแกน” (ภาพที่ 503) เปนภาพดารานําหญิงยืน    

หันหลังกางขาออกกวางคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เผาขน” ในป พ.ศ. 2519 (ภาพท่ี 441) 

แตโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวจอมแกน” ยืนหันหลังและหันกลับมามองดานหนา 

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น” (ภาพท่ี 504) ใชภาพเชิง

สัญลักษณไดอยางนาสนใจ 

       ปนี้มีโปสเตอรภาพยนตรที่ใชภาพถายมาปนกับภาพวาดอยูจํานวนหน่ึง ที่นาสนใจ

คือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลา” (ภาพท่ี 505) ซึ่งโดดเดนในการผสมผสานเทคนิคภาพถาย          

และภาพวาดเขาดวยกันไดอยางลงตัวสวยงาม ถึงแมวาการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่อง                

ในวงกลมจะไมคอยเขากับภาพรวมของโปสเตอรก็ตามแตเมื่อเปรียบเทียบกับโปสเตอร            

ภาพยนตรเรื่อง “ผูยิ่งใหญชายแดน” (ภาพที่ 506) ท่ีใชวิธีการเดียวกัน กลับแสดงใหเห็นการ           

ไมประสานกันขององคประกอบในภาพรวมซึ่งนาจะเปนผลมาจากสีสันที่ ไมคอยเขากัน                 

รวมทั้งจํานวนขององคประกอบที่มากเกินไปและการกําหนดขนาดขององคประกอบท่ี                  

ไมสัมพันธกัน  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผลเกา” ทําออกมา 3 แบบ (ภาพท่ี 507-509) ถึงแมวา               

แตละรูปแบบจะมีลักษณะแตกตางกันไป แตก็เปนโปสเตอรที่เนนคุณภาพดานการออกแบบ                  

และฝมือเชิงชางทั้ง 3 แบบ  
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      ปนี้ภาพยนตรแนวตลกมีมากพอๆ กับภาพยนตรแนวบู ตางจากปที่แลว ที่ภาพยนตร

แนวบูมีจํานวนมากกวา การออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องผสมกับภาพวาดแบบการตูนที่ลอกับ       

ชื่อเรื่องเปนที่นิยมมากในปนี้โดยเฉพาะภาพยนตรแนวบูและแนวตลก เชน โปสเตอรภาพยนตร

แนวตลกเร่ือง “พอตาปนโต” (ภาพท่ี 510) “พอนกฮูก” (ภาพท่ี 511) “เมืองอลเวง” (ภาพท่ี 512) 

และ “นักเลงไมมีอันดับ” (ภาพที่ 513) เปนตน ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรตลกเรื่อง        

“เมืองอลเวง” (ภาพที่ 512) ท่ีใชภาพถายผสมกับภาพการตูนลายเสนที่มีสไตลแปลกตาไปจากเดิม 

และโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง ”นักเลงไมมีอันดับ” (ภาพท่ี 513) เปนโปสเตอรภาพยนตรไทยเรื่อง

แรกที่วาดดารานําเปนภาพการตูนตัวเดียวจนเต็มพื้นที่ภาพ แตในตัวอักษรชื่อเรื่องจะวาดภาพ

ใบหนาของดารานักแสดงคนอ่ืนใสเขาไปดวย ที่นาสนใจคือ ปนี้โปสเตอรภาพยนตรแนวตลก       

ไมปรากฏภาพผูหญิงโปเปลือยอยูเลย ภาพยนตรตลกเรื่องอ่ืนๆ การออกแบบภาพการตูน              

ไมมีอะไรแตกตางจากป พ.ศ. 2519 โปสเตอรภาพยนตรแนวบูก็มีการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่อง

ผสมกับภาพวาดแบบการตูนที่ลอกับชื่อเรื่องดวยเชนกัน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปนมีตีน”                 

(ภาพที่ 514) “สิงหสําออย” (ภาพที่ 515) “ลูกขวาน” (ภาพที่ 516) และ “สิงหรถบรรทุก” (ภาพท่ี 

517) เปนตน  

 

 
 

ภาพที่ 482 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กูซิใหญ” (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 483 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกเจาพระยา” (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
 

ภาพที่ 484 รูปสลักใบหนาประธานาธิบดีทั้งสี่ที่ “เมาต รัชมอร” ประเทศอเมริกา  

ที่มา: Gogobot, Mount Rushmore National Memorial, accessed September 6, 2013,  

available from http://www.gogobot.com/mount-rushmore-national-memori-mount- 

rushmore-attraction 
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ภาพที่ 485 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทีใครทีมัน” แบบภาพแนวต้ัง  (พ.ศ. 2520)  

                    ผลงานของ ชวนะ บุญชู    

ที่มา: โอเคเนชั่น, ธรรมดาครับแตงตั้งตํารวจทีใครทีมันยุติธรรมดี, เขาถึงเมื่อ  

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/cbd/2009/08/14/entry-1 

 

 
 

ภาพที่ 486 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “James Bond” (พ.ศ. 2516) 

ที่มา: IMP Awards, Live and Let Die (1973), accessed September 6, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1973/live_and_let_die_ver1.html 
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ภาพที่ 487 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทีใครทีมัน” แบบภาพแนวนอน (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค28)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 4 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4311 

 

 
 

ภาพที่ 488 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “1 ตอ 7” แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: เด็กดี, โปสเตอรหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.dek-d.com/board/view/2019991/ 
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ภาพที่ 489 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “1 ตอ 7” แบบแนวนอน  (พ.ศ. 2520)                                                         

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ ตอนที่ 6, เขาถึงเมื่อ  

6 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4197 

 

 
 

ภาพที่ 490 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Patton” (พ.ศ. 2513)  

ที่มา: IMDb, Patton (1970), accessed September 6, 2013,  

available from http://www.imdb.com/title/tt0066206/ 
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ภาพที่ 491 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักคุณเขาแลว” (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3184 

 

 
 

ภาพที่ 492 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “American Graffiti” (พ.ศ. 2516)  

ที่มา: IMDb, American Graffiti (1973), accessed September 6, 2013,  

available from http://www.imdb.com/title/tt0069704/ 
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ภาพที่ 493 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขยี้มือปน” แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค8)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2992 

 

 
 

ภาพที่ 494 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขยี้มือปน” แบบแนวนอน (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 495 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Fuzz” (พ.ศ. 2515)  

ที่มา: IMDb, Fuzz (1972), accessed September 6, 2013,  

available from http://www.imdb.com/title/tt0068617/ 

 

 
 

ภาพที่ 496 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกาลานหยดน้ําตา” แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: โอเคเนชั่น, เกาลานหยดน้ําตา (2520), เขาถึงเมื่อ 23 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=80693 
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ภาพที่ 497 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกาลานหยดน้ําตา” แบบที่ 2 (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: โอเคเนชั่น, เกาลานหยดน้ําตา (2520), เขาถึงเมื่อ 23 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=80693 

 

 
 

ภาพที่ 498 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “That's Entertainment  ภาค 2” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: IMDb, That's entertainment (1976), accessed September 6, 2013,  

available from http://www.imdb.com/title/tt0069704/ 
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ภาพที่ 499 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จันดารา” (พ.ศ. 2520) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ   

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 500 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กระดังงากลีบทอง” (พ.ศ. 2519) 

ที่มา: ครูบานนอกบล็อก, รวมโปสเตอรภาพยนตรโบราณ, เขาถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.kroobannok.com/blog/11163 
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ภาพที่ 501 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อีเสือ” (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนท่ี 3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2809 

 

 
 

ภาพที่ 502 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวัสดีคุณคร”ู (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: โพสทจัง, รวมภาพยนตรท่ีสงเสริมอาชีพ “คร”ู, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://board.postjung.com/759889.html 
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ภาพที่ 503 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวจอมแกน” (พ.ศ. 2520)  

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 504 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทองพูน โคกโพธ์ิ ราษฎรเต็มขั้น” (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, วิยะดา อุมารินทร อดีตนางเอกฝมือดีอีกคน, เขาถึงเมื่อ  

4 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3461 
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ภาพที่ 505 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลา” (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก (3), เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3519 

 

 
 

ภาพที่ 506 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูยิ่งใหญชายแดน” (พ.ศ. 2520) ผลงานของ อดิเรก วัฏลีลา 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 10, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2070 
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ภาพที่ 507 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผลเกา” แบบที่ 1 (พ.ศ. 2520) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง 

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 

 

 
 

ภาพที่ 508 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผลเกา” แบบท่ี 2 (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 509 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผลเกา” แบบท่ี 3 (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 

 

 
 

ภาพที่ 510 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอตาปนโต” (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: โพสทจัง, สําหรับคนชอบหนังเกา, เขาถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://picpost.postjung.com/247832.html 
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ภาพที่ 511 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอนกฮูก” (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 5, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1751 

 

  
 

ภาพที่ 512 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เมืองอลเวง” (พ.ศ. 2520) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 
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ภาพที่ 513 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลงไมมีอันดับ” (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 514 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปนมีตีน” (พ.ศ. 2520) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 

 

 
 

ภาพที่ 515 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหสําออย” (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 516 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกขวาน” (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อยากไดหนังลูกขวาน สมบัติ อรัญญา พ.ศ.2520, เขาถึงเมื่อ  

25 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2383 

                          

 
 

ภาพที่ 517 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหรถบรรทุก” (พ.ศ. 2520) 

ที่มา: บานมหา ดอทคอม, โปสเตอรหนังในอดีต จัดมาใหชม, เขาถึงเมื่อ  

6 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.baanmaha.com/community/thread8962.html      
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     พ.ศ. 2521 ปนี้นับเปนปทองของโปสเตอรภาพยนตรไทยอีกครั้งหนึ่ง ถึงแมวาจะมี

โปสเตอรภาพยนตรจํานวนไมนอยที่ดอยคุณภาพและยังคงติดอยูกับรูปแบบเดิมๆ แตโปสเตอร

ภาพยนตรที่ คุณภาพดีจะโดดเดนทั้งทักษะฝมือการวาดภาพคนเหมือน ทิวทัศนในฉากหลัง                 

การจัดองคประกอบภาพ และการออกแบบตัวอักษร  โดยเฉพาะการออกแบบภาพและ                     

ทักษะฝมือในการวาดภาพทิวทัศนในฉากหลังจะดีมาก โปสเตอรภาพยนตรปนี้มี รูปแบบ             

ใกลเคียงกับงานจิตรกรรมมากจึงดูเปนงานศิลปะมากข้ึน ดังนั้นรูปแบบการเขียนภาพจึง

หลากหลายมากคือ มีทั้งรูปแบบเหมือนจริงและเหนือจริง การออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่อง              

มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นมาก แตก็ยังมีตัวอักษรแบบเกา อยูบาง รูปแบบของภาพยนตรในปนี้              

จะคละกันระหวางภาพยนตรแนวรักกระจุมกระจิ๋ม เพลง ทั้งเตนทั้งรองแบบเดียวกับภาพยนตร           

เรื่อง ”วัยอลวน” สวนภาพยนตรแนวชีวิต ภาพยนตรแนวโปเปลือยมีจํานวนนอยลง ภาพยนตร

แนวบูและแนวตลกมียังจํานวนมากกวาแนวอ่ืนๆ แตกลับไมมีพัฒนาการทางรูปแบบของ           

โปสเตอรภาพยนตร เทาใดนัก ปนี้มีภาพยนตร คุณภาพเพิ่มมากข้ึนคละไปกับภาพยนตร                   

เชิงพาณิชย ดวยเหตุนี้นักออกแบบโปสเตอรภาพยนตรจึงสามารถพัฒนารูปแบบการสรางงาน     

ที่เปนเอกลักษณของตนเองไดอยางอิสระ ที่นาสนใจคือ เริ่มมีตราปรากฏในโปสเตอรภาพยนตร

มากขึ้น ท่ีนาสังเกตคือ รูปแบบโปสเตอรภาพยนตรของบริษัทสรางภาพยนตรเล็กๆ มักคอนขาง

ลาสมัยซึ่งจะตางจากโปสเตอรของคายภาพยนตรยักษใหญที่จะดูทันสมัยและมีความเปน        

อินเตอรมากขึ้น เชน ภาพยนตร ของ “คายสหมงคลฟลม” และ “คายไฟวสตาร” ท่ีมีความงาม   

เชิงศิลปะสูง เปนตน 

       โปสเตอรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศในปนี้ ไดแก โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “7 อาถรรพณ” (ภาพที่ 518) ท่ีใช “motif” จากโปสเตอรภาพยนตรแนวสยองขวัญ

และภูตผีปศาจของตางประเทศ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ศศิมาบาเลือด” (ภาพท่ี 519) ออกแบบ

ภาพโดยไดแนวคิดมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “War Goddess” ในป พ.ศ. 2518           

(ภาพที่ 520) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะวันออมขาว” (ภาพท่ี 521) ไดแนวคิดในการออกแบบ

องคประกอบหลักมาจากโปสเตอรภาพยนตรอินเดียเรื่อง “Mother  India” ในป พ.ศ. 2500 (ภาพท่ี 

522) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือเผน” (ภาพท่ี 523) วาดภาพดารานํายืนถือปนโดยมีเงาพาด

ออกมาในฉากหนาคลายโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศหลายเร่ือง โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง    

“ฆาอยางเดียว” (ภาพที่ 524) วาดภาพแบบท้ิงฝแปรงเปนภาพดารานําครึ่งตัวถือปนอยูบน            

ฉากหลังสีแดงเขมและมีรอยเลือดไหลเปนทางยาวลงมา การจัดวางองคประกอบภาพทําไดลงตัว 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักลาผาทอง” (ภาพท่ี 525) ซ่ึงวาดภาพใบหนาของ สรพงษ ชาตรี 

เหมือนกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ถุยชีวิต” ในป พ.ศ. 2522 (ภาพท่ี 526) แตโปสเตอรภาพยนตร
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เรื่อง “นักลาผาทอง” ไดแนวคิดในการออกแบบภาพมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง 

“Gold” ในป พ.ศ. 2517 (ภาพท่ี 527) 

       โปสเตอรภาพยนตรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรไทยปกอนๆ เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “อาณาจักรนักเลง” (ภาพท่ี 528) ที่วาดภาพดารานําใหมีขนาดใหญมากและ     

อยูในทาใชแรงดันผนังใหแยกออกใหแยกออกจากกัน โดยมีองคประกอบรองเปนภาพนักแสดง   

คนอ่ืนๆ และภาพเลาเรื่องในฉากภาพยนตรอยูระหวางแขนทั้ง 2 ขางซึ่งเปน “motif” คลายกับ

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกเมียเชา” (ภาพท่ี 464) และ “อสูรสวาท” (ภาพที่ 465) ในป พ.ศ. 

2519 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชฌฆาตทอง” (ภาพท่ี 529) “ไมมีคําวารัก” (ภาพท่ี 530) และ 

“ลบลายเสือ” (ภาพที่ 531) ใช “motif” ท่ีวาดภาพเหมือนกระดาษฉีกที่ถูกฉีกออกจากกัน คลายกับ

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทองพูน โคกโพธ์ิ ราษฎรเต็มขั้น” ในป พ.ศ. 2520 (ภาพท่ี 504) 

       โปสเตอรภาพยนตรที่สื่อถึงความเปน “อินเตอร” เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง        

“2 สิงหเอเชีย” (ภาพที่ 532) ทักษะฝมือการวาดภาพคนเหมือนดี การจัดองคประกอบดวยการ  

วางภาพเหมือนดารานําสองเช้ือชาติแบบประชันหนากันทางดานซายและขวาของภาพส่ือถึง    

การประชันบทบาท แผนที่โลกในฉากหลังสื่อใหเห็นถึงความเปน “อินเตอร” ของภาพยนตร    

คลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินของเรา” ในป พ.ศ. 2519 (ภาพท่ี 478) ท่ีสื่อถึงแผนดิน

เกิดตามช่ือเรื่องภาพยนตร โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักขามโลก” (ภาพที่ 533) วาดภาพฉากหลัง 

เปนรูปสลักใบหนาประธานาธิบดีทั้งสี่ที่ “เมาต รัชมอร” ประเทศอเมริกา คลายกับโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ลูกเจาพระยา” ในป พ.ศ. 2520 (ภาพท่ี 483)  

       โปสเตอรภาพยนตรที่วาดภาพในแนวจิตรกรรมรูปแบบเหนือจริง เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “กาม” (ภาพที่ 535) “แผนดินวิปโยค” (ภาพท่ี 534) และ “ขโมยที่รัก” (ภาพที่ 536) 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขโมยที่รัก” (ภาพท่ี 536) วาดภาพมือของนักแสดงนําเหมือนกับยื่น

ออกมานอกภาพ และวาดภาพอาคารในมุมมองแบบตามด  โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขุนดอน” 

ทําออกมา 2 แบบ แบบแรก (ภาพที่ 537) วาดภาพดารานําถือปนโหนสลิงเหมือนจะพุงออกมา

นอกภาพ สวนแบบที่สอง (ภาพท่ี 538) ตัวอักษรชื่อเรื่องเปนแบบตัวหนาและมีเงาอยูดานหลัง    

แตออกแบบใหเปนมุมมองแบบ 3 มิติไดอยางนาสนใจ โดยตัวอักษรบางตัวเอนไปขางหลังบางตัว

เหมือนถูกผลักมาขางหนา  

       โปสเตอรที่วาดภาพแนวจิตรกรรมในปนี้ ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขามาคน

เดียว” (ภาพท่ี 540) วาดเปนภาพดารานํายืนเดนอยูบนตัวอักษรท่ีเขียนแบบ 3 มิติและใหดูคลาย         

กับหิน นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นความเคลื่อนไหวของนักแสดงนําโดยการวาดภาพ                      

ซอนๆ กัน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักระแวง” (ภาพท่ี 541) ใชเทคนิควาดภาพระบายสี             
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ผสมกับภาพเขียนลายเสนใหดูเหมือนภาพที่เขียนไมเสร็จ เชน องคประกอบหลักในฉากหลัง         

ที่เปนภาพนักแสดงนําชายหญิงซึ่งวาดภาพระบายสีเฉพาะสวนศีรษะ แตสวนลําตัววาดแบบ    

เขียนลายเสนคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักครั้งแรก” ในป พ.ศ. 2517 (ภาพท่ี 357) 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูขาหนูเหงา” (ภาพที่ 542) วาดภาพลายเสนดารานําในชุดนักเรียน  

เ ดินอยู ในบรรยากาศที่ เวิ้ งวางสี เทา นับเปนโปสเตอรที่ ออกแบบไดอยางทันสมัยดวย                    

ชั้นเชิงทางศิลปะ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูบานนอก” ทําออกมา 2 แบบ (ภาพท่ี 543-543) 

โปสเตอรทั้ ง  2  แบบ ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่ องเปนลายเสน คลายเขียนดวยชอลกบน                      

กระดานชนวน ซ่ึงสื่อถึงการศึกษาที่ขาดแคลนงบประมาณและความยากจนของคนในชนบท        

ไดอยางนาสนใจ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โรงเรียนนักเลง” (ภาพที่ 545) ออกแบบกรอบภาพ  

เปนภาพกระดานชนวนเพื่อส่ือถึงการศึกษาในโรงเรียนเชนกัน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง           

“หมอตีนเปลา” ทําออกมา 2 แบบ องคประกอบหลักที่วาดเปนภาพดารานําอุมหญิงสาวท่ี        

หมดสติและการออกแบบตัวอักษรจะเหมือนกันทั้งสองแบบ แตแบบแรก (ภาพที่  546)               

จะวาดองคประกอบหลักแบบเต็มตัวและเปนแบบเหมือนจริงบนฉากหลังสี เหลืองครีม                       

สวนแบบที่สอง (ภาพท่ี 547) วาดแบบตัดตกตรงสวนขาของดารานํา จะเนนองคประกอบหลัก 

ดวยขนาดที่ใหญและวาดมือจํานวนมากในทาพนมมืออยูดานลาง การเลือกใชดวยสีน้ําเงิน       

ตัดกับพื้นสีแดงเลือดหมูสื่อถึงเน้ือหาของภาพยนตรแนวโศกนาฏกรรม  

       โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกในปนี้มักวาดเปนภาพการตูนหัวโตแบบปกอนๆ                    

ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เมืองขอทาน” (ภาพท่ี 549) ท่ีใชภาพถายดาราและฉาก   

ในภาพยนตร ผสมกับภาพเขียนลายเสนการตูนขาวดําในกรอบภาพท่ีเปนแผนฟลม โปสเตอร

ภาพยนตรแนวภูตผีปศาจท่ีโดดเดนในปนี้คือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วิญญาณรักแมนาค        

พระโขนง” (ภาพท่ี 550) ที่วาดภาพหมอใสวิญญาณแมนาคแตกบริเวณดานลางของภาพ ควันท่ี

ลอยจากหมอดินขึ้นไปดานบนกลายเปนใบหนาของแมนาคซอนทับดวยภาพผี ขอบโปสเตอร                  

ทั้งดานซายและขวาวาดเปนภาพดารานําและดาราประกอบโดยมีควันทําหนาที่ เปนตัว              

แยกภาพแตละภาพออกจากกัน การออกแบบและจัดวางตัวอักษรชื่อเรื่องไวใตภาพหมอ                   

ชวยสรางความเปนเอกภาพใหกับองคประกอบที่เปนภาพและตัวอักษรไดอยางดี 

       โปสเตอรภาพยนตรที่เนนความเปนไทย ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แสนแสบ”       

(ภาพที่ 551-552) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกวียนหัก” (ภาพท่ี 553-554) ซ่ึงทําออกมา 2 แบบ 

ทั้งสองเร่ือง  

       โปสเตอรภาพยนตรที่มีความแปลกใหมในปนี้  ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“น้ําคางหยดเดียว” (ภาพที่ 555) การออกแบบภาพไดแนวคิดมาจากชื่อเรื่องโดยการวาดภาพ
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ใบหนานักแสดงนําหญิงและภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตรไวในพื้นที่ภาพรูปหยดน้ําบน      

พื้นสีขาวโลงบริเวณมุมลางซาย พื้นที่ภาพที่มีขนาดเล็กมากและองคประกอบภาพท่ีนอย ทําให

โปสเตอรนี้ ตางจากโปสเตอรภาพยนตรไทยปอ่ืนๆ และมีความทันสมัยมาก โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “กุญแจรัก” (ภาพท่ี 556) เปนโปสเตอรภาพยนตรซึ่งใชภาพถายดารามาจัดวางองคประกอบ       

ในกรอบภาพรูปกุญแจท่ีไดแนวคิดมาจากชื่อเรื่อง ฉากหลังวาดเปนลวดลายสวนดอกไมหลากสี 

ทําใหดูแปลกไปจากโปสเตอรภาพยนตรปกอนๆ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หลอนชื่อมาลี”                

(ภาพที่  557) ออกแบบเปนภาพผูหญิงเปลือยกายน่ังอยูบนตัวอักษรชื่อเรื่องแบบ 3 มิ ติ                 

โดยมีกระเปาใบใหญบังสวนที่เปนสะโพก พื้นภาพเปนสีเขียวมะกอกโลงๆ ไมมีภาพเลาเรื่อง        

จากฉากในภาพยนตรเหมือนโปสเตอรภาพยนตรไทยอ่ืนๆ จึงทําใหดูแปลกตาและทันสมัย        

เหมือนโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เลือดสีน้ําเงิน” (ภาพท่ี 558) 

วาดเปนกองหนังสือเลมใหญ ที่หนาปกเปนภาพดารานํายืนถือจอบรูปแบบคลายภาพจิตรกรรม  

ซึ่งดูแปลกใหมไปกวาโปสเตอรภาพยนตรปกอนๆ 

      โปสเตอรภาพยนตรที่มีการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องสวยงามในปนี้ ไดแก โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “เลือดในดิน” (ภาพท่ี 559) “วัยตกกระ” (ภาพท่ี 560) “วันเพ็ญ” (ภาพที่ 561)               

ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วันเพ็ญ” ตัวอักษรชื่อเรื่องออกแบบเปนภาพพระจันทร 

เต็มดวงกระทบผิวน้ําท่ีสวยงาม ปนี้นิยมตัวอักษรชื่อเรื่องแนวออนชอยคลายริบบิ้นสําหรับ

ภาพยนตรแนวชีวิต เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักเอย” (ภาพท่ี 562) และ “มนตรักอสูร”      

(ภาพที่ 563) เปนตน 

      โปสเตอรภาพยนตรที่มีความงามเชิงศิลปะในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง                 

“หัวใจหองที่ 5” (ภาพท่ี 564) “เหนือกวารัก” (ภาพที่ 565) และ “ไอขุนทอง” (ภาพที่ 566) เปนตน 

ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหนือกวารัก” (ภาพท่ี 565) ท่ีวาดภาพดารานําหญิงหมอบ

แทบเทาแมชีในฉากหนา สวนฉากหลังวาดเปนภาพวัดในบรรยากาศยามอัสดง การจัดวาง

องคประกอบภาพเรียบงายแตสวยงามเชิงศิลปะ  
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ภาพที่ 518 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “7 อาถรรพณ” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ ชวนะ บุญชู 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 519 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ศศิมาบาเลือด” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค27)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4288 

 

 
 

ภาพที่ 520 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “War Goddess” (พ.ศ. 2518)  

ที่มา: IMP Awards, War Goddess (1975), accessed September 6, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1975/war_goddess.html 
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ภาพที่ 521 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะวันออมขาว” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ อดิเรก วัฏลีลา 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
 

ภาพที่ 522 โปสเตอรภาพยนตรอินเดียเรื่อง “Mother India” (พ.ศ. 2500)  

ที่มา: The movie db, Mother India (1957), accessed September 6, 2013,  

available from http://www.themoviedb.org/movie/917-mother-india 
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ภาพที่ 523 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือเผน” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 

 

 
 

ภาพที่ 524 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ฆาอยางเดียว” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3184 
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ภาพที่ 525 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักลาผาทอง” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
 

ภาพที่ 526 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ถุยชีวิต” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 
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ภาพที่ 527 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Gold” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: Movie poster, Gold Poster, accessed September 6, 2013.  

available from http://www.movieposter.com/poster/MPW-56902/Gold.html 

 

 
 

ภาพที่ 528 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อาณาจักรนักเลง” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ทุกเรื่องเกี่ยวกับ ปยะมาศ โมนยะกุล ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

25 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2779 
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ภาพที่ 529 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชฌฆาตทอง” (พ.ศ. 2521)     

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 28, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5381 

 

 
 

ภาพที่ 530 โปสเตอรภาพยนตรเร่ือง “ไมมีคําวารัก” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ กําพล นิยมไทย 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อยากทราบประวัติ ชีวิต และผลงานของลลนา สุลาวัลย, เขาถึงเมื่อ  

6 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2354 
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ภาพที่ 531 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลบลายเสือ” (พ.ศ. 2521)                              

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญา นามวงษ นางเอกอีกคนท่ีรักเธอ ตอนที่ 6, เขาถึงเมื่อ  

6 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4197 

 

 
 

ภาพที่ 532 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “2 สิงหเอเชีย” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: Thai World View, THAI MOVIES IN HK, accessed May 6, 2013,  

available from http://www.thaiworldview.com/tv/thaihk2.htm 
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ภาพที่ 533 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักขามโลก” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 534 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินวิปโยค” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 
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ภาพที่ 535 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กาม” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนท่ี 3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2809 

 

 
 

ภาพที่ 536 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขโมยที่รัก” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 
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ภาพที่ 537 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขุนดอน” แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: เด็กดี, โปสเตอรหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.dek-d.com/board/view/2019991/ 

 

 
 

ภาพที่ 538 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขุนดอน” แบบท่ี 2 (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 
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ภาพที่ 539 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เมืองในหมอก” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, 2521 หนังสุดสยอง เมืองในหมอก, เขาถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4511 

 

 
 

ภาพที่ 540 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขามาคนเดียว” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สมบัติ เมทะนี พระเอกตลอดกาล, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3874 
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ภาพที่ 541 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักระแวง” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 

 

 
 

ภาพที่ 542 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูขาหนูเหงา” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: โพสทจัง, รวมภาพยนตรท่ีสงเสริมอาชีพ “คร”ู, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://board.postjung.com/759889.html 
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ภาพที่ 543 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูบานนอก” แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: โพสทจัง, รวมภาพยนตรท่ีสงเสริมอาชีพ “คร”ู, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://board.postjung.com/759889.html 

 

 
 

ภาพที่ 544 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูบานนอก” แบบแนวนอน (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 545 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โรงเรียนนักเลง” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, วิยะดา อุมารินทร อดีตนางเอกฝมือดีอีกคน, เขาถึงเมื่อ  

4 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3461 

 

  
 

ภาพที่ 546 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หมอตีนเปลา” แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 
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ภาพที่ 547 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หมอตีนเปลา” แบบที่ 2 (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 

 

 
 

ภาพที่ 548 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มหาหิน” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนท่ี 3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2809 
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ภาพที่ 549 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เมืองขอทาน” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: โอเคเนชั่น, เพิ่มพล เชยอรุณ ผูกํากับคลื่นลูกใหมในยุคทองของหนังไทย, เขาถึงเมื่อ  

3 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=85763 

 

 
 

ภาพที่ 550 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วิญญาณรักแมนาคพระโขนง” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: โพสทจัง, ตํานานรักและความเฮี้ยนของ “แมนาค” ถูกนํามาสรางเปนภาพยนตรมาก

ที่สุด, เขาถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://board.postjung.com/759889.html 
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ภาพที่ 551 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แสนแสบ” แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: ครูบานนอกบล็อก, รวมโปสเตอรภาพยนตรโบราณ, เขาถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.kroobannok.com/blog/11163 

 

 
 

ภาพที่ 552 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แสนแสบ” แบบท่ี 2 (พ.ศ. 2521)  

                    ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 553 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกวียนหัก” แบบที่ 1 (พ.ศ. 2521)  

                   ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 554 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกวียนหัก” แบบที่ 2 (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 555 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “น้ําคางหยดเดียว” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1698 

 

 
 

ภาพที่ 556 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กุญแจรัก” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, นันทนา เงากระจาง คุณการตูน นางเอกอมตะภาพยนตรไทย   

ป 2520-2523, เขาถึงเมื่อ 23 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=6053 
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ภาพที่ 557 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หลอนชื่อมาลี” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ อดิเรก วัฏลีลา 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค11)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3314 

 

 
 

ภาพที่ 558 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เลือดสีน้ําเงิน” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ ชวนะ บุญชู 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 
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ภาพที่ 559 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เลือดในดิน” (พ.ศ. 2521)     

ที่มา: โอเคเนชั่น, สูจิบัตรขึ้นห้ิง, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,                                        

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=69284 

           

 
 

ภาพที่ 560 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วัยตกกระ” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ พัชร แซอ้ึง 

ที่มา: Thai World View, Old Thai movies wanted list, accessed June 29, 2013,  

available from http://www.thaiworldview.com/tv/lookingfor.htm 
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ภาพที่ 561 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วันเพ็ญ” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค30)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4500 

 

  
                         

ภาพที่ 562 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักเอย” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 
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ภาพท่ี 563 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มนตรักอสูร” (พ.ศ. 2521) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: สบายบันเทิง, บันเทิง, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก  

http://www.xn--72c5afda1c0c3cgz4k.com/tag/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8 

%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87/ 

 

  
 

ภาพที่ 564 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หัวใจหองท่ี 5” (พ.ศ. 2521)                          

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก (3), เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3519 



345 

 

 
 

ภาพที่ 565 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหนือกวารัก” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 

 

 
 

ภาพที่ 566 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอขุนทอง” (พ.ศ. 2521) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 
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    พ.ศ. 2522 ปนี้โปสเตอรภาพยนตรไทยมีรูปแบบที่หลากหลายตอเนื่องมาจากปที่แลว 

ถึงแมวาในปนี้โปสเตอรภาพยนตรไทยจะมีรูปแบบใหมๆ มากขึ้น แตการจัดองคประกอบภาพ     

ไมคอยลงตัวนัก ซ่ึงตางจากปที่แลวที่การจัดองคประกอบภาพและทักษะฝมือการวาดภาพดีกวา   

และโดดเดนกวา เทคนิคแบบวาดเสนระบายสีเปนที่นิยมมากในปนี้ โปสเตอรภาพยนตรแนวบูปนี้ 

มีรูปแบบท่ีไมแตกตางไปจากเดิมนัก  

       ปนีโ้ปสเตอรภาพยนตรไทยไดรับอิทธิพลไมนอยจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ  

โดยเฉพาะแนวคิดในการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่อง เปนตัวหนาแบบสามมิติและมีเงาอยู              

ดานหลังจากภาพยนตรเรื่อง “เบนเฮอร” เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูทิม” (ภาพที่ 567)     

“คนภูเขา” (ภาพท่ี 568-569) “อยุธยาท่ีขารัก” (ภาพที่ 570) “พี่นองสองเสือ” (ภาพท่ี 571) “นรก

แตก” (ภาพที่ 572) และ “แผนดินเถื่อน” (ภาพท่ี 573) เปนตน ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตร

เร่ือง ”เจาพอมหาหิน” (ภาพที่ 574) ท่ีวาดภาพตัวอักษรชื่อเร่ืองคลายกําแพงขนาดใหญอยูใน   

ฉากหลังคลายกับโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Zulu Dawn” ในป พ.ศ. 2522 (ภาพท่ี 

575) สวนโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “The Arena” ในป พ.ศ. 2517 (ภาพท่ี 576)         

ที่ออกแบบตัวอักษรช่ือเรื่องเหมือนเปนฐานหินรองรับองคประกอบหลักที่เปนภาพดารานํา     

ขนาดใหญ ซ่ึงมีลักษณะเหมือนงานประติมากรรม สงอิทธิพลตอโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง          

“ไอหนุมตังเก” (ภาพท่ี 577) และ “เสือภูเขา” (ภาพที่ 578) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอคลั่งทะเล

โหด” (ภาพที่ 579) ลอก “motif” ภาพมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Krakatoa East 

of Java” ในป พ.ศ. 2512 (ภาพท่ี 580)  

       โปสเตอรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรไทยปกอนๆ เชน โปสเตอรภาพยนตร 

เรื่อง “แคนไอเพลิน” (ภาพที่ 581) ออกแบบภาพและตัวอักษรคลายกับโปสเตอรภาพยนตร      

เร่ือง “มหาหิน” ในป พ.ศ. 2521 (ภาพท่ี 548) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชาติหนากอนเที่ยง”  

(ภาพท่ี 582) ใชเทคนิคภาพถายตัดปะ แตแตกตางจากโปสเตอรภาพยนตรแบบตัดปะยุคกอนๆ                       

การออกแบบภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหนือกวารัก” ในป พ.ศ. 2521 (ภาพท่ี 565) 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไฟในทรวง” (ภาพที่ 583) และ “เพียงคําเดียว” (ภาพที่ 584)                       

จัดองคประกอบแบบเกาะกลุมกอตัวเปนภูเขาบนพื้นหลังสีขาวโลง และออกแบบตัวอักษร             

แนวออนหวานแบบริบบ้ินอยูดานลางคลายกัน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไรเสนหา” (ภาพที่ 585) 

ออกแบบภาพดารานําและฉากเลาเรื่องในภาพยนตรซอนไวในภาพองคประกอบหลักคลายกับ

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ระฆังผี” ในป พ.ศ. 2511 (ภาพที่ 174) ซ่ึงใชภาพระฆังขนาดใหญใน

องคประกอบหลัก แตโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไรเสนหา” วาดองคประกอบหลักเปนภาพศีรษะ

ขนาดใหญเต็มพื้นที่ของภาพ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หักเหลี่ยมนักเลงปน” (ภาพที่ 586)                  
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จัดองคประกอบของภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามเหล่ียมทองคํา” ในป พ.ศ. 2518 

(ภาพที่ 395) ปนี้โปสเตอรภาพยนตรแนวรักมักออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องที่ดูออนหวานแบบริบบิ้น 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อยูอยางเสือ” (ภาพท่ี 587) ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องแบบแปลกใหม

คลายตัวอักษรชื่อเรื่องในโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หนองหมาวอ”         

(ภาพที่ 588) “ทุงรวงทอง” (ภาพที่ 589) และ “ดาวเรือง” (ภาพท่ี 590) วาดภาพแบบงานจิตรกรรม 

คลายโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูบานนอก” ในป พ.ศ. 2521 (ภาพท่ี 543)  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหลาสิงห” (ภาพที่ 591) จัดวางองคประกอบภาพและ

การออกแบบตัวอักษรคลายกับโปสเตอรภาพยนตรชื่อเดียวกัน ในป พ.ศ. 2507 (ภาพที่ 98)  

       ปนี้การออกแบบภาพใหดูราวกับวาองคประกอบภายในภาพกําลังพุงออกมา       

นอกภาพยังคงไดรับความนิยม เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มนุษย 100 คุก” (ภาพท่ี 592)           

ที่วาดภาพดารานําเหมือนกับกระโดดทะลุออกมาจากภาพใบหนาคนที่กําลังทําทาเล็งปน 

โปสเตอรภาพยนตรแนวชีวิตนิยมออกแบบกรอบภาพหลากหลายรูปแบบและตกแตงดวย  

ลวดลายประดิษฐ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วิมานไฟ” (ภาพที่ 593) และ “สายทิพย” (ภาพที่ 

594) โปสเตอรภาพยนตรที่มีองคประกอบในฉากหลังเปนภาพพาดหัวขาวจากหนาหนังสือพิมพ 

ในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ฐานันดร 4” (ภาพที่ 595) และ “เตือนใจคดีที่ไมมีวันลืม” 

(ภาพที่ 596)  

      โปสเตอรภาพยนตรที่แสดงเอกลักษณความเปนไทย เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง        

“เลือดสุพรรณ” (ภาพท่ี 597) ตัวอักษรชื่อเรื่องออกแบบแนวเดียวกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“เกวียนหัก” (ภาพที่ 553-554) และ “แผลเกา” (ภาพที่ 507-509) ในปที่แลว โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “สุดสาคร” (ภาพท่ี 598) ภาพยนตรการตูนเรื่องแรกของไทย กํากับโดย ประยุต เงากระจาง            

กรอบภาพออกแบบเปนลายไทยประยุกต ดานในวาดเปนภาพการตูนประยุกตกับลายไทย                 

ไดอยางลงตัว เนื้อหาของภาพยนตรที่ เกี่ยวของกับวัฒนธรรมจีนสงผลตอการออกแบบ                   

ภาพของโปสเตอรภาพยนตรอยางชัดเจน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เขยใหมปงปง” (ภาพที่ 

599) และ “อยูกับกง” (ภาพที่ 600)  ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อยูกับกง” (ภาพที่ 

600) นอกจากการเลือกลวดลายแบบจีนตกแตงกรอบภาพแลวยังออกแบบตัวอักษรใหคลาย      

กับอักษรจีนอีกดวย ซึ่งจัดวางองคประกอบภาพในแนวเฉียงคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง            

“เลือดสุพรรณ” (ภาพท่ี 597) การวางรูปดาราประกอบในกรอบภาพเปนแนวยาวบริเวณ              

ดานบนขวาของภาพ ทําใหองคประกอบหลักที่เปนภาพชายชราชาวจีนกอดเด็กชายเดนมากขึ้น 

ฝมือการวาดภาพเหมือนของชางเขียนนับวาดีมาก 



348 

 

       โปสเตอรภาพยนตรแนวชีวิตในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามคนผัวเมีย”         

ทําออกมา 2 แบบ แบบแรก (ภาพท่ี 601) ใชเทคนิควาดภาพ สวนแบบที่สอง (ภาพที่ 602)            

ใชเทคนิคภาพถายตัดปะ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ช่ืนรัก” (ภาพที่ 603)  ซ่ึงมีเอกลักษณในการ

ออกแบบที่เปนของตนเองตามแบบฉบับของภาพยนตรแนวรักที่กํากับโดย หมอมเจาทิพยฉัตร         

ฉัตรชัย โดยเฉพาะตัวอักษรชื่อเรื่องแนวออนชอยคลายริบบิ้นซึ่งเปนที่นิยมมาต้ังแตปที่แลว  

       โปสเตอรภาพยนตรแนวภูตผีปศาจที่นาสนใจในปนี้ คือ โปสเตอรภาพยนตร             

เรื่อง  “ตะเคียนคะนอง” (ภาพที่ 604) ซ่ึงวาดฉากหลังเปนภาพเจดียที่ปรักหักพังตางไปจาก          

ปกอนๆ ท่ีนิยมวาดฉากหลังคลายโปสเตอรภาพยนตรแนวภูตผีปศาจของตางประเทศ โปสเตอร             

ภาพยนตรแนวตลกปนี้สวนใหญมักวาดภาพดารานําและดาราประกอบแบบเหมือนจริง                    

แตจะออกแบบตัวอักษรชื่อเ ร่ืองที่ เปนเอกลักษณของภาพยนตรแนวตลก เชน โปสเตอร           

ภาพยนตรเรื่อง “บ้ี บอด ใบ” (ภาพที่ 605-606) “เสือสะเออะปลน” (ภาพที่ 607) และ “เทวดา

บองส” (ภาพที่ 608) เปนตน ที่นาสังเกตคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บี้ บอด ใบ” แบบแนวนอน                

(ภาพท่ี 606) ท่ีถึงแมจะวาดภาพใบหนาของนักแสดงเปนแบบเหมือนจริงแตก็ยังคงลักษณะ         

การวาดภาพแบบการตูนหัวโตอยู ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หมอซง” (ภาพที่ 609)  

ที่วาดเปนภาพเขียนลายเสนแลวระบายสีแบบภาพการตูนทําใหดูแปลกไปจากโปสเตอร         

ภาพยนตรแนวตลกในปนี้และปกอนๆ  

      โปสเตอรภาพยนตรที่ออกแบบตางไปจากรูปแบบการวาดภาพโปสเตอรภาพยนตร         

แบบอ่ืนๆ ไดแก  โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง  “ปริญญาคร่ึงใบ” (ภาพท่ี 610) ซ่ึงวาดเปน                

ภาพเขียนลายเสนดวยสี เมจิกทั้ งภาพและตัวอักษรชื่อ เรื่อง  โปสเตอรภาพยนตร เ ร่ือง 

“สัญชาตญาณโหด” (ภาพที่  611) เปนงานวาดเสนแนวกราฟก แตระบายสีองคประกอบ                 

ตางๆ อยางสวยงาม ถึงแมองคประกอบภาพในฉากหลังจะมีจํานวนมากแตการกําหนด                  

ขนาดเล็กใหญภายในภาพ และการจัดวางองคประกอบภาพที่ลงตัวก็ทําให โปสเตอร                 

ภาพยนตรเรื่องน้ียังคงดูนาสนใจ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สุภาพบุรุษเสือไทย” (ภาพท่ี 612) 

ออกแบบภาพไดแปลกใหมกวาโปสเตอรภาพยนตรปกอนๆ โดยวาดภาพใบหนาดารานํา               

ใหมีขนาดใหญจนเต็มพื้นที่ภาพ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกลาและความมั่นใจในการเสนอ            

รูปแบบใหมๆ ในการออกแบบโปสเตอรของชางวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทย โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ลาบเลือด” (ภาพท่ี 613) วาดภาพใบหนาดารานําถือปนโดยมีฉากหลัง                 

เปนกําแพงหินที่มีตัวอักษรชื่อเร่ืองสลักอยูดานบนและมีรอยเลือดไหลลงมาดานลางเปนทาง          

ซึ่ ง ทําให ดูแปลกไปจากโปสเตอรภาพยนตรแนวบู ในปกอนๆ โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง              

“รอยไถ” (ภาพที่  614) วาดภาพแนวจิตรกรรม ทักษะฝมือในการวาดภาพและการจัดวาง
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องคประกอบคอนขางดี แตการออกแบบตัวอักษรและการจัดชองไฟของขอมูลตัวอักษรไมดีนัก 

โปสเตอรที่มีความงามเชิงศิลปะในปนี้  ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนภูเขา” (ภาพที่ 568-

569) “ไอคล่ังทะเลโหด” (ภาพที่ 579) “ไฟในทรวง” (ภาพท่ี 584) “เพียงคําเดียว” (ภาพที่ 585)                  

“เลือดสุพรรณ” (ภาพท่ี 597)  “อยูกับกง” (ภาพที่ 600) “สามคนผัวเมีย” แบบแรก (ภาพท่ี 602) 

และ “ไผแดง” (ภาพที่ 615)  

 

 
 

ภาพที่ 567 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูทิม” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 
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ภาพที่ 568 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนภูเขา” ฉบับภาษาไทย (พ.ศ. 2522)  

                  ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ  

ที่มา: พันธุทิพย, 25 เร่ืองราวมรดกภาพยนตรไทย, เขาถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://pantip.com/topic/31080654 

 

 
 

ภาพที่ 569 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนภูเขา” ฉบับภาษาอังกฤษ (พ.ศ. 2522) 

                  ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ 

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 
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ภาพที่ 570 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อยุธยาที่ขารัก” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745/ 

 

 
 

ภาพที่ 571 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พี่นองสองเสือ” (พ.ศ. 2522) ผลงานของ อดิเรก วัฏลีลา         

ที่มา: โพสทจัง, สําหรับคนชอบหนังเกา, เขาถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://picpost.postjung.com/247832.html 
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ภาพที่ 572 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นรกแตก” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 

 

 
 

ภาพที่ 573 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินเถื่อน” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 574 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาพอมหาหิน” (พ.ศ. 2522) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: ไทยซีน, คิดถึง “หนังไทย”, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=51&Begin=100&ID=1479 

 

 
 

ภาพที่ 575 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Zulu Dawn” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: imfdb, Zulu Dawn, accessed September 6, 2013,  

available from http://www.imfdb.org/wiki/Zulu_Dawn 
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ภาพที่ 576 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “The Arena” (พ.ศ. 2517) 

ที่มา: Horror News, The Arena (1974) Movie Poster (Version 01), accessed  

September 6, 2013,  available from http://horrornews.net/70963/the-arena- 

1974-movie-poster-version-01/ 

 

 
 

ภาพที่ 577 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอหนุมตังเก” (พ.ศ. 2522) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 578 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือภูเขา” (พ.ศ. 2522) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เลาเร่ืองหนังเมื่อครั้งป 2520-30 ตอนท่ี 1, เขาถึงเมื่อ  

30 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4321  
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ภาพที่ 579 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอคล่ังทะเลโหด” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1674 

 

 
                      

ภาพที่ 580 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Krakatoa East of Java” (พ.ศ. 2512) 

ที่มา: Movie Poster Company, Krakatoa East of Java, accessed June 29, 2013,  

available from http://www.moviepostercompany.co.uk/wordpress/krakatoa 
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ภาพที่ 581 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แคนไอเพลิน” (พ.ศ. 2522) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 582 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชาติหนากอนเท่ียง” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 
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ภาพที่ 583 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไฟในทรวง” (พ.ศ. 2522)         

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 

 

 
 

ภาพที่ 584 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพียงคําเดียว” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก (3), เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3519 
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ภาพที่ 585 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไรเสนหา” (พ.ศ. 2522) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ผลงานการแสดงของ “พิสมัย วิไลศักดิ์” ตอนที่ 6, เขาถึงเมื่อ  

26 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2849 

 

 
 

ภาพที่ 586 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หักเหลี่ยมนักเลงปน” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 



360 

 

 
                      

ภาพที่ 587 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อยูอยางเสือ” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค30)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4500 

 

 
 

ภาพที่ 588 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หนองหมาวอ” (พ.ศ. 2522) ผลงานของ อิสระ หลาวทอง     

ที่มา: โพสทจัง, รวมภาพยนตรท่ีสงเสริมอาชีพ “คร”ู, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://board.postjung.com/759889.html 
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ภาพที่ 589 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทุงรวงทอง” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค11)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3314 

 

 
                                

ภาพที่ 590 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง  “ดาวเรือง” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 591 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหลาสิงห” (พ.ศ. 2522) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนท่ี 3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2809 

 

 
                      

ภาพที่ 592 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มนุษย 100 คุก” (พ.ศ. 2522)  

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 593 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วิมานไฟ” (พ.ศ. 2522) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: โอเคเนชั่น, โปสเตอรหนังในอดีต, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.oknation.net/blog/konhardsongkwae/gallery/43499 

 

 
 

ภาพที่ 594 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สายทิพย” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 595 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ฐานันดร 4” (พ.ศ. 2522)                

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

 

 
 

ภาพที่ 596 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เตือนใจ” (พ.ศ. 2522) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3184 
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ภาพที่ 597 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เลือดสุพรรณ” (พ.ศ. 2522)  

ที่มา: โพสทจัง, สําหรับคนชอบหนังเกา, เขาถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://picpost.postjung.com/247832.html 

 

 
                      

ภาพที่ 598 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สุดสาคร” (พ.ศ. 2522)  

ที่มา: ไทย เอ็กซตรีม, หนังเกาหรือโปสเตอรเกา, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaiextreme.net/forums/index.php?topic=277.0 
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ภาพที่ 599 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เขยใหมปงปง” (พ.ศ. 2522)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ ปยะมาศ โมนยะกุล ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ  

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2779 

 

 
                    

ภาพที่ 600 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อยูกับกง” (พ.ศ. 2522)        

ที่มา: เด็กดี, โปสเตอรหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.dek-d.com/board/view/2019991/ 
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ภาพที่ 601 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามคนผัวเมีย” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2522) 

                    ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ        

ที่มา: โอเคเนชั่น, มาโหวตใบปดหนังไทยกันครับ (รอบคัดเลือก), เขาถึงเมื่อ  

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/moviehall/2007/06/01/entry-2 

 

 
 

ภาพที่ 602 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามคนผัวเมีย” เทคนิคภาพถายตัดปะ (พ.ศ. 2522)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 603 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชื่นรัก” (พ.ศ. 2522)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อรัญญาที่รัก เฟส 1, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3014 

 

 
                      

ภาพที่ 604 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะเคียนคะนอง” (พ.ศ. 2522)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค25)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4196 
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ภาพที่ 605 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บี้ บอด ใบ” แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2522)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  

 

 
 

ภาพที่ 606  โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บี้ บอด ใบ” แบบแนวนอน (พ.ศ. 2522)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 
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ภาพที่ 607 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือสะเออะปลน” (พ.ศ. 2522)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนที ่3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asptopicID=2809 

 

 
 

ภาพที่ 608 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เทวดาบองส” (พ.ศ. 2522)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, happy time หนังไทยในอดีต ภาค 3, เขาถึงเมื่อ 26 สิงหาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3899 
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ภาพที่ 609 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หมอซง” (พ.ศ. 2522)  

                    ผลงานของ อรรณพ กิติชัยวรรณ (แอด เดลินิวส) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 10, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2070 

 

 
 

ภาพที่ 610 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปริญญาครึ่งใบ” (พ.ศ. 2522)  

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 
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ภาพที่ 611 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สัญชาตญาณโหด” (พ.ศ. 2522)  

ที่มา: โอเคเนชั่น, เพิ่มพล เชยอรุณ ผูกํากับคลื่นลูกใหมในยุคทองของหนังไทย,  

เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=85763 

 

 
 

ภาพที่ 612 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สุภาพบุรุษเสือไทย” (พ.ศ. 2522)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 10, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2070 
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ภาพที่ 613 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลาบเลือด” (พ.ศ. 2522) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 

 

 
 

ภาพที่ 614 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รอยไถ” (พ.ศ. 2522) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 
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ภาพที่ 615 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไผแดง” (พ.ศ. 2522)  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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     พ.ศ. 2523 ปนี้พัฒนาการทางรูปแบบโปสเตอรภาพยนตรมีไมมากนัก สวนใหญ          

มักวาดภาพแบบเต็มพื้นที่ มีทั้งงานวาดภาพแนวจิตรกรรมและงานออกแบบเชิงประยุกตศิลป 

โปสเตอรปนี้โดดเดนดานการออกแบบที่หลากหลายโดยการนํา “motif” เดิมๆ มาคล่ีคลายรูปแบบ         

และรายละเอียดใหแปลกและแตกตางจากเดิม ทักษะฝมือการวาดภาพคนเหมือนและ             

ภาพทิวทัศนไมโดดเดนนัก ฉากหลังมักระบายสีแบบทิ้งฝแปรงเหมือนงานจิตรกรรม ไมนิยมปลอย

พื้นสีขาวโลงเหมือนปกอนๆ เร่ิมนําภาพถายมาใชเพิ่มมากข้ึน การออกแบบตัวอักษรโดดเดนเชิง

อักษรประดิษฐ ปนี้นิยมสรางภาพยนตรแนวตลกซึ่งสวนใหญมักวาดภาพดาราแบบการตูนหัวโต  

มีดารานําหนาใหมเพิ่มมากข้ึน ดารานําที่เคยโดงดังเริ่มแผวความนิยมลง โปสเตอรภาพยนตรไทย

เริ่มใหความสําคัญกับเน้ือหามากกวาดารานํา และท่ีนาสังเกตคือ แมแตโปสเตอรภาพยนตร    

จากคายสรางภาพยนตรใหญก็ยังไมคอยโดดเดนนักเหมือนสมัยกอน 

       ปนี้มีการนํา “motif” จากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศมาดัดแปลงเปนของตัวเอง 

เชน ภาพยนตรเรื่อง “เจมสแบน 007” (ภาพท่ี 616) วาดภาพลอกแบบเพื่อลอเลียนภาพยนตร  

เรื่อง “James Bond” ตอน “The Man with the Golden Gun” ในป พ.ศ. 2517 (ภาพท่ี 617) 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขุนเดช” ทําออกมา 2 แบบ แบบแรก (ภาพท่ี 618) วาดภาพดารานํา   

ถือปนทะลุออกมาจากผนังปูนคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “Joe Kidd” ในป พ.ศ. 2515 

(ภาพท่ี 619) สวนแบบที่สอง (ภาพท่ี 620) วาดภาพสถาปตยกรรมในฉากหลัง ดานลางของ

ภาพวาดใบหนาคนโผลออกมาจากดินแบบเหนือจริง โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอหนังเหนียว” 

(ภาพที่ 621) และ “ขวางทางปน” (ภาพท่ี 622) วาดภาพปนยิงเขาไปในภาพ ซึ่งเปนแนวคิด

เดียวกับโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “James Bond” ตอน “The Man with the Golden 

Gun” ดวย โปสเตอรภาพยนตรที่ออกแบบโดยเลนกับมุมมองของผูดูโปสเตอรเรื่องอ่ืนๆ ไดแก 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผาปน” (ภาพที่ 623) “หนุมบานนาสาวนาเกลือ” (ภาพท่ี 624) และ 

“ชายชาติเสือ” (ภาพที่ 625) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชายชาติเสือ” (ภาพที่ 625) วาดภาพ   

ดารานําขนาดใหญ ในทาพรอมตอสูและออกแบบตัวอักษรหนาแบบสามมิ ติใน มุมมอง                     

แบบตามด ที่นาสนใจคือ การระบายสีฉากหลังเปนวงกลมแบบท้ิงฝแปรงคลายโปสเตอร

ภาพยนตรไทยในยุคแรก ๆ  

       ภาพยนตร เรื่อง “จระเข ”  อํานวยการสรางและกํากับการแสดงโดย สมโพธิ                   

แสงเดือนฉาย แหงบริษัท “ไชโยภาพยนตร” โปสเตอรภาพยนตรของบริษัทนี้จะมีรูปแบบท่ีเปน

เอกลักษณภาพยนตรเรื่องนี้ทุมทุนสรางถึง 15 ลานบาท โดยบริษัทรวมทุนสราง 5 ประเทศ และ                  

ในป พ.ศ. 2522 ไดถูกนําไปจัดฉายโชวในมหกรรมหนังโลกที่เมืองคานส ประเทศฝร่ังเศส          

และเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ขอมูลเหลานี้ถูกนําลงโฆษณาไวในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง             
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“จระเข” ฉบับภาษาไทย ท่ีทําออกมา 2 แบบ แบบแรก (ภาพท่ี 626) วาดภาพจระเขกําลัง           

อาปากกวางหันออกมานอกภาพโดยมีหญิงสาวอยูในปาก และรอบตัวจระเขมีภาพคน              

ตัวเล็กๆ กําลังวายน้ําหนีการไลลาของจระเข รูปแบบที่ 2 (ภาพที่ 627) ภาพองคประกอบหลัก     

ยังเหมือนเดิม แตมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางเล็กนอยโดยเฉพาะการวางองคประกอบ

ขอมูลตัวอักษรที่อยูดานลางของภาพหลักเพื่อเพิ่มภาพรางวัลสุพรรณหงสทองคําบริเวณ            

มุมลางซายและเปล่ียนภาพผูหญิงเปลือยในปากจระเขเปนภาพผูหญิงใสชุดอาบน้ําสีแดง           

เปนตน สําหรับโปสเตอรภาพยนตร เรื่อง “จระเข ”  ฉบับภาษาตางประเทศยังคงใชภาพ    

องคประกอบหลักเหมือนเดิม จะตางกันก็แตการจัดวางองคประกอบรองบนพื้นที่โปสเตอร        

เทานั้น ตัวอยางเชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จระเข” ฉบับภาษาเกาหลี (ภาพท่ี 628) ใชรูปแบบ

เดียวกับโปสเตอรภาพยนตรฉบับภาษาไทยเกือบทั้งหมด แตจะวาดใหผูหญิงในปากจระเข         

ใสเสื้อผา ถึงแมในป พ.ศ. 2524 จะมีการจัดทําโปสเตอรฉบับภาษาตางประเทศรูปแบบใหม         

(ภาพที่ 629) แตภาพบนปกหลังดีวีดีภาพยนตรฉบับภาษาตางประเทศก็ยังคงปรากฏภาพ        

จากโปสเตอรภาพยนตรในรูปแบบแรกอยู (ภาพที่ 630) 

       ท่ีนาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จระเข” กลายเปนตนฉบับใหกับโปสเตอร

ภาพยนตรและหนาปกดีวีดีเรื่อง “Killer Crocodile” ในป พ.ศ. 2532 (ภาพท่ี 631-632)                      

ของ Fabrizio De Angelis ผูกํากับการแสดงชาวอิตาเลียน และยังใหแนวคิดในการออกแบบกับ

ชางวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยเรื่อง “ไอดางเกยชัย” ในป พ.ศ. 2531 ดวย (ภาพที่ 633) 

       โปสเตอรภาพยนตรที่ ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรไทยปกอนๆ เชน                 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “2 พยัคฆ” (ภาพที่  634) ท่ีวาดภาพดารานําสองคนยืนอยูตรง                  

กลางภาพ โครงสีของภาพเปนสีทอง ฉากหลังวาดภาพทิวทัศน แนวจิตรกรรมอยางสวยงาม      

และพิถีพิถัน และออกแบบตัวอักษรตัวหนาแบบสามมิติใหดูคลายสลักจากหินเหมือนกับ         

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือนอย” (ภาพที่ 635) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บานทรายทอง”       

(ภาพที่ 636) ฉากหลังวาดเปนภาพอาคารหลังเดียวกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พจมาน             

สวางวงศ” (ภาพที่ 637) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แกว” (ภาพที่ 638) วาดภาพแนวกราฟก        

ใหดูทันสมัยคลายกับที่ผูวาดโปสเตอรปกอนๆ เคยทํามาแลว แตไมลงตัว  ทั้งการจัดวาง

องคประกอบและการใชสีภายในภาพ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มันตองสู ” (ภาพที่  639)                      

จัดองคประกอบภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามเหลี่ยมทองคํา” ในป พ.ศ. 2518 

(ภาพที่ 395) 

      โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกในปนี้มักวาดแบบเต็มพื้นที่ภาพซึ่งมีทั้งการวาดภาพ        

ดารานําแบบเหมือนจริงและแบบการตูนหัวโต เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทหารเกณฑ ภาค 1” 
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(ภาพท่ี 640) และ “ทหารเกณฑ ภาค 2” (ภาพที่ 641) ซ่ึงออกแบบภาพและระบายสีเหมือน

หนาปกหนังสือการตูน ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอจู” (ภาพท่ี 642) ใชเทคนิค

ภาพถายผสมภาพวาดลายเสน ทําใหดูแปลกกวาโปสเตอรภาพยนตรแนวตลกเร่ืองอ่ืนๆ ในปนี้ 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูใหญมากับทุงหมาเมิน” (ภาพที่ 643) วาดภาพหนังสือพิมพ “ไทยรัฐ” 

ในฉากหลัง ซึ่งสื่อถึงแหลงกําเนิดของการตูนชื่อเรื่องเดียวกันผลงานของ “ชัย ราชวัตร” โปสเตอร

ภาพยนตรแนวภูตผีปศาจในปนี้ยังคงนิยมวาดภาพฉากหลังที่มีบรรยากาศคลายกับโปสเตอร

ภาพยนตรตางประเทศ เชน  โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บุญเพ็งหีบเหล็ก” (ภาพท่ี 644) และ            

“7 ปาชา” (ภาพที่ 645) เปนตน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผีหัวขาด” วาดภาพแบบเหนือจริง          

โดยทําออกมา 2 แบบ แบบแรก (ภาพท่ี 646) เนนองคประกอบท่ีเปนภาพดารานําถือหัวที่ขาด 

ของตัวเองแตอยางเดียว สวนแบบที่สอง (ภาพท่ี 647) จะวาดภาพใบหนาของดาราประกอบ

ลอมรอบภาพผีหัวขาดไวดวย   

       โปสเตอรภาพยนตรที่วาดแบบงานจิตรกรรมในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง           

“เทพเจาบานบางปูน” (ภาพท่ี 648) ปนี้มีความนิยมวาดภาพทิวทัศน หรือภาพสถาปตยกรรม     

ในฉากหลัง เชน  โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หลวงตา” (ภาพท่ี 649) วาดภาพวัดในฉากหลัง 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หน่ึงนองนางเดียว” (ภาพที่ 650) วาดภาพสุเหราในฉากหลัง โปสเตอร

ภาพยนตรเร่ือง “รักเธอสุดหัวใจ” (ภาพที่ 651) ในฉากหลังดานซายวาดเปนภาพเจดียชเวดากอง 

ประเทศพมา สวนดานขวาวาดเปนภาพพระปรางควัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อสื่อ       

ถึงเนื้อหาของภาพยนตรที่เกี่ยวกับความรักขามเชื้อชาติ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กองขาวนอย 

ฆาแม” ทําออกมา 3 แบบ แบบภาพแนวต้ัง (ภาพท่ี 652-653) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เงาะปา” 

(ภาพท่ี 655) วาดฉากหลังเปนภาพปาอยางสวยงาม แตองคประกอบในฉากหนาไมคอยเขากับ

ฉากหลังเทาใดนัก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อุกาฟาเหลือง” (ภาพที่ 656) ออกแบบภาพและ     

จัดวางองคประกอบไมเลวนักโดยวาดองคประกอบท่ีเปนภาพดารานักแสดงเรียงรายในแนวต้ัง     

ทั้งดานซายและขวาของภาพเพื่อเปดพื้นที่ตรงกลางภาพใหเห็นฉากหลัง ที่วาดเปนภาพทะเลบา

แบบท้ิงฝแปรงเหมือนงานจิตรกรรม 

      โปสเตอรภาพยนตรที่เขียนภาพแนวประยุกตศิลปในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตร          

เรื่อง “ผูหญิง” (ภาพที่ 657) “พรุงนี้ฉันจะรักคุณ” (ภาพที่ 658) และ “เมียสั่งทางไปรษณีย” (ภาพที่ 

659)            

      โปสเตอรภาพยนตรที่วาดภาพแบบเหนือจริงในปนี้ ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“แผนดินแหงความรัก”  (ภาพที่  662) ที่ วาดภาพแผนดินลอยขึ้นจากพื้น ทําให ดูคลาย                       

ภาพจิตรกรรมสมัยใหม โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง “นักเลงตาทิพย” (ภาพที่  663) วาดภาพ
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องคประกอบภาพทุกอยางให ดู เหมือนกับกําลัง พุ งออกมาจากภาพและดวงตาทําให                       

ไดภาพที่ดูแปลกตาและทันสมัย โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จากเธอที่เขาพิงกัน” (ภาพที่ 664)        

วาดเปนภาพใบหนาดารานําชายหันหนาเขาหากันราวกับเปนภาพสลักบนภูเขาขนาดใหญ      

คลายกับรูปสลักใบหนาประธานาธิบดีอเมริกันทั้งสี่ที่ เมาต รัชมอร (ภาพที่ 484) โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “กากี” (ภาพที่ 665) เปนภาพวาดแนวศิลปะไทยประยุกตแบบเหนือจริงของฝร่ัง 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไกรทอง” (ภาพท่ี 666-667) ทําออกมา 2 แบบ ทั้งสองแบบใชเทคนิค

ภาพถายตัดปะในสวนของภาพดารานักแสดง สวนองคประกอบหลักเปนภาพวาดไกรทองกําลัง           

สูกับชาละวัน ซึ่งเปนภาพจินตนาการที่ภาพถายในสมัยนั้นยังไมสามารถทําไดทัดเทียม                  

กับภาพวาด  

       การออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องในปนี้ ภาพยนตรแนวรักกระจุมกระจิ๋มมักออกแบบ 

ตัวอักษรออนชอยคลายริบบิ้นเชนเดิม ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเร่ือง “สุดรักสุดอาลัย” 

(ภาพที่  668) ท่ีออกแบบตัวอักษรคลายลายมือเขียนของเด็ก ซึ่ งแปลกไปจากโปสเตอร               

ภาพยนตร ปกอนๆ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บานหนองเสือ” (ภาพที่ 669) และ “7 ปาชา” (ภาพที่ 

645) ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องวาดเหมือนกับเขียนไวบนแผนไม  โปสเตอรภาพยนตร                    

ที่ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องผสมกับองคประกอบที่เปนภาพวาดซึ่งมักไดแนวคิดมาจากช่ือเรื่อง     

เชน เขาควายในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นายฮอยทมิฬ” (ภาพท่ี 670)  และ โครงสรางรูปเสือ        

ในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดานเสือเตน” (ภาพที่ 671) เปนตน ที่นาสังเกตคือ ตัวอักษรชื่อเรื่อง     

ของโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดานเสือเตน” จะออกแบบคลายคลึงกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“สิงหสําออย” ในป พ.ศ. 2520 (ภาพท่ี 515) 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จุฬาตรีคูณ” (ภาพที่  672-675) เปนโปสเตอรภาพยนตร           

เรื่องแรกของไทยท่ีออกแบบโปสเตอรภาพยนตรที่แยกตามบุคลิกภาพของตัวละคร ซึ่งทําออกมา              

หลายแบบ โปสเตอรแตละแบบจะวาดเปนภาพขนาดใหญของดารานําแตละคนไวในฉากหนา  

ฉากหลังวาดเปนภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตรที่ เกี่ยวของกับตัวละครหรือดารานํา             

ในโปสเตอรนั้นๆ ฉากหลังของภาพตัวละครชายมักวาดเปนฉากสูรบ สวนฉากหลังของภาพ        

ตัวละครหญิงมักวาดเปนฉากชายหญิงพลอดรักหรือพูดคุยกัน โปสเตอรภาพยนตรที่โดดเดน      

ทั้งในดานเชิงศิลปะ ทักษะฝมือการวาดภาพ และการจัดองคประกอบภาพในปนี้  ไดแก             

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผาปน” (ภาพที่  623) “หนุมบานนาสาวนาเกลือ” (ภาพที่  624)             

“เทพเจาบานบางปูน” (ภาพท่ี 648) “รักเธอสุดหัวใจ” (ภาพที่  651) “กากี” (ภาพที่  665)                  

“นายฮอยทมิฬ” (ภาพที่ 670) “สูอยางสิงห” (ภาพที่ 676) และ “วัยสวิง” (ภาพที่ 677)  
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ภาพที่ 616 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจมสแบน 007” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 13, เขาถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2332  

 

 
   

ภาพที่ 617 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “The Man with the Golden Gun” (พ.ศ. 2517)        

ที่มา: IMDb, The Man with the Golden Gun (1974), accessed September 6, 2013,  

available from http://www.imdb.com/media/rm1470085632/tt0071807?ref_=tt_ov_i#       
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ภาพที่ 618 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขุนเดช” แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 9, เขาถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2039 

 

 
   

ภาพที่ 619 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Joe Kidd” (พ.ศ. 2515)        

ที่มา: IMP Awards, Joe Kidd (1972), accessed September 6, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1972/joe_kidd.html 
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ภาพที่ 620 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขุนเดช” แบบท่ี 2 (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 9, เขาถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2039 

 

 
   

ภาพที่ 621 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอหนังเหนียว” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 622 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขวางทางปน” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
   

ภาพที่ 623 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผาปน” (พ.ศ. 2523) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค11)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3314 
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ภาพที่ 624 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หนุมบานนาสาวนาเกลือ” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  

 

 
   

ภาพที่ 625 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชายชาติเสือ” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: ไทยซีน, ใบปดหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=8&Begin=0&ID=5306 
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ภาพที่ 626 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จระเข” ฉบับภาษาไทย แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2523) 

                    ผลงานของ พัชร แซอึ้ง        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
 

ภาพที่ 627 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จระเข” ฉบับภาษาไทย แบบท่ี 2 (พ.ศ. 2523)  

                    ผลงานของ พัชร แซอึ้ง 

ที่มา: The Latarnia Forums, CROCODILE by Sompote Sands!! (1981), accessed  

May 9, 2013, available from http://thelatarniaforums.yuku.com/topic/3815/ 

CROCODILE-by-Sompote-Sands-1981?page=3#.U4Oy8HKSzSs 

        



385 

 

 
   

ภาพที่ 628 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จระเข” ฉบับภาษาเกาหลี (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: The Latarnia Forums, CROCODILE by Sompote Sands!! (1981), accessed  

May 9, 2013, available from http://thelatarniaforums.yuku.com/topic/3815/ 

CROCODILE-by-Sompote-Sands-1981?page=3#.U4Oy8HKSzSs 

 

  
 

ภาพที่ 629 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จระเข” ฉบับภาษาตางประเทศ รูปแบบใหม (พ.ศ. 2524)       

ที่มา: The Latarnia Forums, CROCODILE by Sompote Sands!! (1981), accessed  

May 9, 2013, available from http://thelatarniaforums.yuku.com/topic/3815/ 

CROCODILE-by-Sompote-Sands-1981?page=3#.U4Oy8HKSzSs 
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ภาพที่ 630 ปกดีวีดีภาพยนตรเรื่อง “จระเข” ฉบับภาษาตางประเทศ (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: The Latarnia Forums, CROCODILE by Sompote Sands!! (1981), accessed  

May 9, 2013, available from http://thelatarniaforums.yuku.com/topic/3815/ 

CROCODILE-by-Sompote-Sands-1981?page=3#.U4Oy8HKSzSs 

 

  
 

ภาพที่ 631 โปสเตอรภาพยนตรอิตาลีเรื่อง “Killer Crocodile” (พ.ศ. 2532) 

ที่มา: The Latarnia Forums, CROCODILE by Sompote Sands!! (1981), accessed  

May 9, 2013, available from http://thelatarniaforums.yuku.com/topic/3815/ 

CROCODILE-by-Sompote-Sands-1981?page=3#.U4Oy8HKSzSs 
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ภาพที่ 632 ปกดีวีดีภาพยนตรอิตาลีเรื่อง “Killer Crocodile” (พ.ศ. 2532)        

ที่มา: The Latarnia Forums, CROCODILE by Sompote Sands!! (1981), accessed  

May 9, 2013, available from http://thelatarniaforums.yuku.com/topic/3815/ 

CROCODILE-by-Sompote-Sands-1981?page=3#.U4Oy8HKSzSs 

 

   
 

ภาพที่ 633 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอดางเกยชัย” (พ.ศ. 2531)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค25)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4196 
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ภาพที่ 634 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “2 พยัคฆ” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 

 

 
   

ภาพที่ 635 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือนอย” (พ.ศ. 2523) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 
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ภาพที่ 636 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บานทรายทอง” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 

 

 
 

ภาพที่ 637 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พจมาน สวางวงศ” (พ.ศ. 2523)          

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 
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ภาพที่ 638 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แกว” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
   

ภาพที่ 639 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มันตองสู” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: ไทยซีน, ใบปดหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=8&Begin=0&ID=5306 
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ภาพที่ 640 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทหารเกณฑ ภาค 1” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: พีเพิลซีน, เปดกรุหนัง 16 มม. โดยอาร เอส (เกาลานหยดนํ้าตา), เขาถึงเมื่อ  

24 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.peoplecine.com/wboard/m_maintopic. 

php?GroupID=61&Begin=96&RBegin=36&ID=6362 

 

 
 

ภาพที่ 641 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทหารเกณฑ ภาค 2” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: อภิชัย ศักด์ิสุภา, จาอากาศตรี สวง ทรัพยสํารวย (ลอตอก) ตลกศิลปนแหงชาติ, 

เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://atatat9.blogspot.com/2012_09_01_ 

archive.html 
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ภาพที่ 642 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอจู” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
   

ภาพที่ 643 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูใหญมากับทุงหมาเมิน” (พ.ศ. 2523)  

                    ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  



393 

 

 
   

ภาพที่ 644 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บุญเพ็งหีบเหล็ก” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: สบายบันเทิง, บันเทิง, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก  

http://www.xn--72c5afda1c0c3cgz4k.com/tag/%E0%B8%9A%E0%B8%B 

1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87/ 

 

 
   

ภาพที่ 645 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “7 ปาชา” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 
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ภาพที่ 646 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผีหัวขาด” แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2523) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง       

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 

 

 
 

ภาพที่ 647 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผีหัวขาด” แบบท่ี 2 (พ.ศ. 2523) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, “สรพงษ ชาตรี” รวมทุกเรื่องราวและบันเทิงไทย ตอนท่ี 11, เขาถึงเมื่อ 

5 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4043  
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ภาพที่ 648 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เทพเจาบานบางปูน” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: พีเพิลซีน, รวมรูปโปสเตอรหนังไทยในอดีตมาใหรับชมกันครับ,  

เขาถึงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.peoplecine.com 

/wboard/m_maintopic.php?GroupID=51&Begin=0&ID=1392  

 

 
   

ภาพที่ 649 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หลวงตา” (พ.ศ. 2523) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค25)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4196 
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ภาพที่ 650 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หนึ่งนองนางเดียว” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1698 

 

 
   

ภาพที่ 651 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักเธอสุดหัวใจ” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, คุณประทับใจบทบาทของสรพงษ ชาตรีจากหนังเร่ืองอะไร ตอนท่ี 4, 

เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

ID=2745 
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ภาพที่ 652 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กองขาวนอยฆาแม” แบบภาพแนวต้ัง แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค34)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4788                 

 

 
 

ภาพที่ 653 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กองขาวนอยฆาแม” แบบภาพแนวต้ัง แบบท่ี 2 (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: ครูบานนอกบล็อก, รวมโปสเตอรภาพยนตรโบราณ, เขาถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.kroobannok.com/blog/11163 
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ภาพที่ 654 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กองขาวนอยฆาแม” แบบภาพแนวนอน (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
   

ภาพที่ 655 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เงาะปา” (พ.ศ. 2523) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ       

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 
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ภาพที่ 656 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อุกาฟาเหลือง” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 

 

 
   

ภาพที่ 657 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูหญิง” (พ.ศ. 2523) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เรื่องเชียงใหมคะ, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2450                 
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ภาพที่ 658 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรุงนี้ฉันจะรักคุณ” (พ.ศ. 2523)  

                    ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
   

ภาพที่ 659 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เมียสั่งทางไปรษณีย” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 
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ภาพที่ 660 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ยอดตาหลก” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
   

ภาพที่ 661 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นายอําเภอคนใหม” (พ.ศ. 2523) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 10, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2070 
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ภาพที่ 662 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินแหงความรัก” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
   

ภาพที่ 663 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลงตาทิพย” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 
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ภาพที่ 664 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จากเธอที่เขาพิงกัน” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนท่ี 3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2809 

 

 
   

ภาพที่ 665 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กากี” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เสนทางสายมายา อําภา ภูษิต, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2585 
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ภาพที่ 666 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไกรทอง” แบบที่ 1 (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 667 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไกรทอง” แบบที่ 2 (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 
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ภาพที่ 668 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สุดรักสุดอาลัย” (พ.ศ. 2523) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 29, เขาถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5746 

 

 
 

ภาพที่ 669 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บานหนองเสือ” (พ.ศ. 2523)                     

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 670 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นายฮอยทมิฬ” (พ.ศ. 2523)                               

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 671 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดานเสือเตน” (พ.ศ. 2523) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 28, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5381 
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ภาพที่ 672 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จุฬาตรีคูณ” แบบที่ 1 (พ.ศ. 2523)              

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 

 

 
                           

ภาพที่ 673 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จุฬาตรีคูณ” แบบที่ 2 (พ.ศ. 2523)              

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 
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ภาพที่ 674 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จุฬาตรีคูณ” แบบที่ 3 (พ.ศ. 2523)              

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 

 

 
 

ภาพที่ 675 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จุฬาตรีคูณ” แบบที่ 4 (พ.ศ. 2523)              

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ภาพยนตรสโมสร ภาพยนตรยังใหเกิดปญญา, เขาถึงเมื่อ  

13 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2575 
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ภาพที่ 676 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สูอยางสิงห” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
   

ภาพที่ 677 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วัยสวิง” (พ.ศ. 2523)        

ที่มา: พันธุทิพย, อันเนื่องมาจากนํ้าตาลไหม ชนะ คราประยูร เริงศิริ ลิมอักษร, เขาถึงเมื่อ  

25 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/ 

2009/09/A8330898/A8330898.html 
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     พ.ศ. 2524 ปนี้โปสเตอรภาพยนตรไทยมักวาดเต็มพื้นที่ภาพ มีทั้งวาดภาพแนว

จิตรกรรมและประยุกตศิลป การออกแบบภาพและทักษะฝมือการวาดภาพดีขึ้นกวาปที่แลว            

ปนี้เริ่มมีการนําภาพถายนักแสดงประกอบกลับมาใชแทนภาพวาดมากขึ้น 

       โปสเตอรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศในปนี้ เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ฤทธ์ิหมัดไรเทียมทาน” (ภาพท่ี 678) ยืม “motif” มาจากโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศเร่ือง “Genghis Khan” ในป พ.ศ. 2508 (ภาพท่ี 679) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง         

“เจาพอภูเขียว” (ภาพที่ 680) ไดแนวคิดในการออกแบบองคประกอบหลักของภาพคลายกับ 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “A Time for Killing“ ในป พ.ศ. 2510 (ภาพท่ี 681) โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “ปศาจ” (ภาพท่ี 682) ออกแบบภาพแบบเหนือจริงคลายกับโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ     

เรื่อง “Force Five” ในปเดียวกัน (ภาพท่ี 683) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สนับมือ” (ภาพท่ี 684) 

ลอก “motif” คนถูกยิงมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “The Groundstar 

Conspiracy”  ในป พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 685) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กามนิตวาสิฏฐี” (ภาพท่ี 

686) วาดภาพดารานําชายอุมดารานําหญิงในทาคลายกําลังจะจูบกัน เปน “motif” ท่ียืมมา         

จากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Gone With the Wind”  ในป พ.ศ. 2482 (ภาพท่ี 9)  

       โปสเตอรภาพยนตรที่ ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตร ไทยปกอนหนา                 

หรือปเดียวกัน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จอมตะบัน” (ภาพท่ี 687) วาดภาพดารานําแบบ

ซอนๆ กัน คลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขามาคนเดียว” ในป พ.ศ. 2521 (ภาพท่ี 369) 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขังแดง” (ภาพท่ี 688) ออกแบบ “motif” คลายกับโปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “ขัง 8”  ในป พ.ศ. 2517 (ภาพที่ 356) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูวิบาก” (ภาพท่ี 689) วาด

ภาพออกแนวจิตรกรรมคลายโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูบานนอก” ในป พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 543) 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวัสดีคนสวย” (ภาพท่ี 690) และ “รักครั้งสุดทาย” (ภาพที่ 691) จัดวาง

องคประกอบภาพในกรอบรูปทรงกลมคลายโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวง” ในป พ.ศ. 2514  

(ภาพที่ 257-258) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง ”นกนอย” (ภาพท่ี 692) และ “นางสาวโพระดก” (ภาพ

ที่ 693) จัดองคประกอบภาพคลายกัน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหคนองปน” (ภาพที่ 694) 

ออกแบบภาพและจัดวางองคประกอบภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตร เรื่อง “ผาปน”               

ในป พ.ศ. 2523 (ภาพท่ี 623) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกสาวกํานัน” (ภาพที่ 695) ใชภาพ         

พาดหัวขาวจากหนาหนังสือพิมพเปนฉากหลังของภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง      

“พยัคฆพันลาย” ในป พ.ศ. 2516 (ภาพท่ี 320)  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ระยา” (ภาพที่ 696) และ “เสือมังกร” (ภาพท่ี 697)                    

จัดองคประกอบภาพคลายกัน  การจัดองคประกอบภาพดวยการวาดภาพใบหนานักแสดงเรียง
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เปนแถวเปนที่นิยมในโปสเตอรภาพยนตรทุกแนวของปนี้  เชน โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง                       

“สงครามกับความรัก” (ภาพที่ 698) “สันกําแพง” (ภาพที่ 699) “วันสังหาร” (ภาพที่ 700) และ 

“ยอดหญิงผูยิ่งใหญ” (ภาพท่ี 701) เปนตน ตัวอักษรช่ือเรื่องภาพยนตรแนวบูของปนี้จะนิยม

ออกแบบเปนตัวหนาแบบสามมิติและมีเงาอยูดานหลัง กรณีที่ชื่อเรื่องยาวมากมักเขียนแบบ     

แบงคําออกเปนสองดานในลักษณะเฉียงเขาไปในภาพ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สงคราม      

กับความรัก” (ภาพที่ 698) และ “ยอดหญิงผูยิ่งใหญ” (ภาพที่ 701) เปนตน 

       โปสเตอรภาพยนตรปนี้มีทั้งวาดในแนวจิตรกรรมและประยุกตศิลป  โปสเตอร                  

ภาพยนตรที่วาดในแนวจิตรกรรม เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทุงกุลารองไห” ซ่ึงทําออกมา           

ทั้งภาพในแนวนอนและแนวต้ัง การออกแบบภาพไดแนวคิดมาจากช่ือเรื่อง แตแบบแนวนอน                    

(ภาพท่ี 702) จะมีคุณภาพดีกวาแบบแนวต้ัง (ภาพท่ี 703) ท้ังการออกแบบภาพและตัวอักษร            

ชื่อเรื่อง รวมท้ังทักษะฝมือการวาดภาพคนเหมือนและภาพทิวทัศน โปสเตอรภาพยนตร                      

ที่วาดภาพแนวประยุกตศิลปในปนี้ ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คุณปูซูซา” (ภาพท่ี 704)        

“รักขามคลอง” (ภาพท่ี 705) “คําอธิษฐานของดวงดาว” (ภาพท่ี 706) และ “แมศรีเรือน” (ภาพที่ 

707) เปนตน 

       โปสเตอรภาพยนตรแนวภูตผีปศาจมักวาดภาพบรรยากาศของฉากหลังคลาย             

โปสเตอรภาพยนตรแนวภูตผีปศาจของตางประเทศ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาแมสาริกา” 

(ภาพที่ 708) “ปศาจเมียนอย” (ภาพที่ 709) “ปาชาแตก” (ภาพที่ 710) และ ”ผีตาโบ” (ภาพที่ 711) 

เปนตน การออกแบบภาพใหองคประกอบหลักเหมือนกับจะย่ืนมือออกมาจากภาพ เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “พระรถเมรี” (ภาพที่ 712) และ “ดิน น้ํา ลม ไฟ” (ภาพที่ 713) เปนตน 

      โปสเตอรภาพยนตรตลกในปนี้มีทั้งแบบวาดภาพแบบการตูนและแบบเหมือนจริง 

โปสเตอรภาพยนตรตลกที่วาดภาพแบบการตูน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ยิ้มหนอยจา”       

(ภาพที่ 714) “พอปลาไหล” (ภาพท่ี 715) และ “ไปรษณียสุดหลอ” (ภาพที่ 716) เปนตน ที่นาสนใจ

คือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอปลาไหล” (ภาพที่ 715) ท่ีวาดภาพใบหนาดารานําแบบเหมือน

จริง แตวาดตัวเปนแบบการตูนหัวโต และใชภาพถายดารานําและดาราประกอบผสมลงไปใน

ภาพวาดดวย ท่ีนาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไปรษณียสุดหลอ” (ภาพที่ 716) ท่ีวาดเปน

ภาพการตูนแบบลายเสนระบายสี 

       โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกที่วาดภาพดารานําแบบเหมือนจริงในปนี้มักวาดใน                

แนวกราฟกมากขึ้น เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลุยเลอะ” (ภาพที่ 717) “ไอเสี่ยวหมัดสั่ง” (ภาพ

ที่ 718) “หมามุย” (ภาพที่ 719) และ “ไขลูกเขย” (ภาพที่ 720) เปนตน ที่นาสนใจคือ โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “หมามุย” (ภาพที่ 719) เปนภาพวาดลายเสนผสมกับภาพวาดระบายสีแบบ
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ประยุกตศิลป ตัวอักษรชื่อเรื่องเปนการผสมตัวอักษรกับภาพฝกหมามุยไดอยางลงตัว โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ไขลูกเขย” (ภาพที่ 720) ทํากรอบภาพเปนรูปทรงไข และวาดภาพลายเสนเปน

หางไกตอทายตัวอักษรชื่อเรื่อง โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกมักนิยมออกแบบตัวอักษรผสมกับ

ภาพโดยไดแนวคิดมาจากชื่อเรื่อง เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอเสี่ยวหมัดสั่ง” (ภาพท่ี 718)       

ที่วาดภาพแคนผสมกับตัวอักษรชื่อเรื่อง โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอหยาอาตือ” (ภาพที่ 721) 

วาดภาพหมูตอทายตัวอักษรชื่อเร่ือง โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทหารอากาศขาดรัก” (ภาพท่ี 722) 

วาดภาพเครื่องบินผสมกับตัวอักษรชื่อเรื่อง เปนตน 

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวงตาสวรรค” (ภาพที่ 723) ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่อง

แบบประดิษฐไดอยางงดงาม การออกแบบภาพและการจัดวางองคประกอบภาพทําไดดี   

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มหาราชดํา” (ภาพท่ี 724) วาดภาพดารานําหันหลังใหภาพในลักษณะ

กําลังเพงมองไปยังฉากหลังที่ เปนภาพสนามรบ ซ่ึงออกแบบภาพแปลกไปจากโปสเตอร  

ภาพยนตรเรื่องอ่ืนๆ ในปกอนๆ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือโคนสิงห” (ภาพที่ 725) วาดภาพ

ดารานําเพียงสองคนในทาเล็งปนเขาหากันบนนาเกลือ คนหน่ึงยืนอยูดานขวาสวนอีกคนหนึ่ง  

นอนอยูบนพื้นทางดานซาย แตไมมีภาพของนักแสดงคนอ่ืนๆ หรือภาพเลาเรื่องจากฉาก              

ในภาพยนตรประกอบอยูดวย เหมือนกับการนําฉากสําคัญในภาพยนตรเพียงฉากเดียวมา  

นําเสนอเพียงอยางเดียว โดยไมมีองคประกอบมากมายในภาพเหมือนโปสเตอรภาพยนตรไทย

ทั่วไป   
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ภาพที่ 678 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ฤทธิ์หมัดไรเทียมทาน” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 9, เขาถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2039 

 

 
   

ภาพที่ 679 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Genghis Khan” (พ.ศ. 2508)        

ที่มา: IMP Awards, Genghis Khan (1965), accessed May 4, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1965/genghis_khan.html 
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ภาพที่ 680 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาพอภูเขียว” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, คุณประทับใจบทบาทของ สรพงษ ชาตรี จากหนังเรื่องอะไร,  

เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp? 

topicID=2302 

 

 
   

ภาพที่ 681 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “A Time for Killing“ (พ.ศ. 2510)        

ที่มา: IMP Awards, A Time for Killing (1967), accessed May 4, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1967/time_for_killing.html 
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ภาพที่ 682 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปศาจ” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 

 

 
   

ภาพที่ 683 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Force Five” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: IMP Awards, Force Five (1981), accessed May 4, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1981/force_five_ver2.html 
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ภาพที่ 684 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สนับมือ” (พ.ศ. 2524) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, คุณประทับใจบทบาทของสรพงษ ชาตรีจากหนังเร่ืองอะไร ตอนท่ี 4, 

เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

ID=2745 

 

 
   

ภาพที่ 685 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “The Groundstar Conspiracy” (พ.ศ. 2515)        

ที่มา: IMP Awards, The Groundstar Conspiracy (1972), accessed May 26, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1972/groundstar_conspiracy.html 
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ภาพที่ 686 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กามนิตวาสิฏฐี” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 

 

 
   

ภาพที่ 687 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จอมตะบัน” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 9, เขาถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2039 
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ภาพที่ 688 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขังแดง” (พ.ศ. 2524) ผลงานของ ชวนะ บุญชู        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

 

 
   

ภาพที่ 689 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูวิบาก” (พ.ศ. 2524) ผลงานของ อิสระ หลาวทอง       

ที่มา: ไทย สกูตเตอร, ของเลนเกาเกา เกาไดใจ, เขาถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=389751#.U4TEK3KSzSs 
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ภาพที่ 690 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวัสดีคนสวย” (พ.ศ. 2524) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

 

 
   

ภาพที่ 691 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักคร้ังสุดทาย” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 
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ภาพที่ 692 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นกนอย” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, “สรพงษ ชาตรี” รวมทุกเรื่องราวและบันเทิงไทย ตอนท่ี 16, เขาถึงเมื่อ 

7 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4462 

 

 
   

ภาพที่ 693 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางสาวโพระดก” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 
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ภาพที่ 694 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหคนองปน” (พ.ศ. 2524) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
   

ภาพที่ 695 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกสาวกํานัน” (พ.ศ. 2524) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง        

ที่มา: โพสทจัง, สําหรับคนชอบหนังเกา, เขาถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://picpost.postjung.com/247832.html 
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ภาพที่ 696 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ระยา” (พ.ศ. 2524) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ       

ที่มา: ไฟวสตาร, ระยา, เขาถึงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.fivestarent.com/movie_details.php?mid=61 

 

 
   

ภาพที่ 697 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือมังกร” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 698 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สงครามกับความรัก” (พ.ศ. 2524)  

                    ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 

 

 
   

ภาพที่ 699 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สันกําแพง” (พ.ศ. 2524) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง       

ที่มา: ไทยซีน,ใบปดหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=8&Begin=0& 

RBegin=40&ID=5306 



424 

 

 
   

ภาพที่ 700 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วันสังหาร” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, วันศุกรหนาออกวีซีดีหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3610 

 

 
   

ภาพที่ 701 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ยอดหญิงผูยิ่งใหญ” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 
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ภาพที่ 702 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทุงกุลารองไห” แบบแนวนอน (พ.ศ. 2524) 

                   ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 28, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5381 

 

 
 

ภาพที่ 703 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทุงกุลารองไห” แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2524) 

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 28, เขาถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5381 
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ภาพที่ 704 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คุณปูซูซา” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

 

 
 

ภาพที่ 705 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักขามคลอง” (พ.ศ. 2524) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1674 
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ภาพที่ 706 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คําอธิฐานของดวงดาว” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, คุณประทับใจบทบาทของสรพงษ ชาตรีจากหนังเร่ืองอะไร ตอนท่ี 4, 

เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

ID=2745 

 

 
 

ภาพที่ 707 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมศรีเรือน” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เสนทางสายมายา อําภา ภูษิต, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2585 
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ภาพที่ 708 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาแมสาริกา” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
 

ภาพที่ 709 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปศาจเมียนอย” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สุพรรษา เน่ืองภิรมย ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4755 
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ภาพที่ 710 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปาชาแตก” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: พันธุทิพย, ใบปดหนังผี, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/10/A8475078/A8475078.html 

   

 
 

ภาพที่ 711 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผีตาโบ” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 



430 

 

 
 

ภาพที่ 712 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระรถเมรี” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 

   

 
 

ภาพที่ 713 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดิน น้ํา ลม ไฟ” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 714 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ยิ้มหนอยจา” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เสนทางสายมายา อําภา ภูษิต, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2585 

   

 
 

ภาพที่ 715 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอปลาไหล” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สมบัติ เมทะนี พระเอกตลอดกาล, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3874 
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ภาพที่ 716 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไปรษณียสุดหลอ” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 717 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลุยเลอะ” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปด และ VCD/DVD หนังไทยในอดีต ตอนท่ี 37, เขาถึงเมื่อ    

9 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5712 
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ภาพที่ 718 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอเสี่ยวหมัดสั่ง” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สุพรรษา เน่ืองภิรมย ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4755 

 

 
 

ภาพที่ 719 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หมามุย” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 
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ภาพที่ 720 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไขลูกเขย” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
 

ภาพที่ 721 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอหยาอาตือ” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: สบายบันเทิง, บันเทิง, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก  

http://www.xn--72c5afda1c0c3cgz4k.com/tag/%E0%B8%9A%E0%B8% 

B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87/ 



435 

 

 
 

ภาพที่ 722 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทหารอากาศขาดรัก” (พ.ศ. 2524)  

                    ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
 

ภาพที่ 723 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวงตาสวรรค” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 



436 

 

 
 

ภาพที่ 724 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มหาราชดํา” (พ.ศ. 2524)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เสนทางสายมายา อําภา ภูษิต, เขาถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2585 

 

 
 

ภาพที่ 725 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือโคนสิงห” (พ.ศ. 2524) ผลงานของ อดิเรก วัฏลีลา       

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 
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     พ.ศ. 2525 ปนี้ภาพยนตรไทยมีแนวโนมไปในทางขายความบันเทิงแตอยางเดียว

ภาพยนตรแนวสะทอนสังคมเริ่มหมดความนิยมลง เมื่อภาพยนตรขายความบันเทิงอยางเดียว

ผูสรางภาพยนตรจึงมักสรางภาพยนตรเลียนแบบภาพยนตรที่เคยประสบความสําเร็จมากอน      

ทําใหเนื้อหาของภาพยนตรแนวบูและภาพยนตรแนวตลกไมคอยแตกตางจากที่เคยผานมา            

เทาใดนัก ซึ่งสงผลตอพัฒนาการรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรไทยดวย ภาพยนตรแนวบู        

มักใช “motif” แบบเดิมๆ ภาพยนตรแนวตลกก็ไมมีพัฒนาการท่ีแปลกใหมอะไรนัก เพียงแต         

มีความนิยมวาดภาพแบบเหมือนจริง ไมวาดเปนตัวการตูนแบบยุคกอนๆ มากขึ้น ภาพยนตรแนว

ภูตผีปศาจยังวาดภาพในฉากหลังใหมีบรรยากาศแบบภาพยนตรแนวสยองขวัญของฝรั่งเชนเดิม 

แตโปสเตอรภาพยนตรแนวอ่ืนๆ จะออกแบบอยางอิสระมากขึ้น การจัดวางองคประกอบภาพ       

ก็มีการพัฒนาและคล่ีคลายมากกวาเดิม ปนี้นักวาดภาพโปสเตอรพยายามออกแบบภาพ           

ใหแตกตางไปจากเดิม และมักนิยมเขียนภาพแบบเต็มเฟรมและวาดภาพในแนวต้ังมากขึ้น        

แตองคประกอบภาพยังคงมีมากเหมือนเดิมบางครั้งมากจนดูรก  

       โปสเตอรภาพยนตรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรไทยปกอนๆ หรือ                       

ปเดียวกัน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูดอย” (ภาพท่ี 726) วาดภาพในแนวจิตรกรรม      

คลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูบานนอก” ในป พ.ศ. 2521 (ภาพท่ี 543) ดานลางของภาพ

ใชภาพถายจากฉากในภาพยนตรผสมกับภาพวาด โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สุดเหงา” (ภาพท่ี 

727) วาดภาพดารานําชายสวมชุดทหารยืนตรงในฉากหนาและวาดภาพใบหนาดารานําหญิง

ขนาดใหญคลายโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แสนซน” (ภาพที่ 728) ตางกันที่โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “แสนซน” วาดเปนภาพแนวต้ังและในฉากหลัง วาดเหมือนกระดาษโปสเตอรทะลุ โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “แววเสียงนางพราย” (ภาพท่ี 729) วาดภาพองคประกอบหลักเปนคนถือโซ              

อยูตรงกลางภาพ  คลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชั่วฟาดินสลาย” ในป พ.ศ. 2523 (ภาพท่ี 

730) แตที่แปลกไปจากโปสเตอรภาพยนตรแนวภูตผีปศาจปกอนๆ คือ วาดเปนภาพมือคนถือมีด

ผาตัวผีออกเปนสองซีก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แววมยุรา” (ภาพท่ี 731) วาดเปนภาพหนังสือ

ขนาดใหญเต็มพื้นที่ภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เลือดสีน้ําเงิน” ในป พ.ศ. 2521 (ภาพ

ที่ 558) หนาปกหนังสือวาดเปนภาพดารานําหญิงใสชุดราตรียาวสีขาวที่มีลวดลายนกยูงอยูขาง

กระโปรง ฉากหลังวาดเปนภาพหางนกยูงแนวประยุกตศิลปเต็มฉากหลังของปกหนังสือ ตัวอักษร

ชื่อเรื่องออกแบบไดอยางออนชอยสวยงาม 

       โปสเตอรภาพยนตรที่วาดภาพในแนวประยุกตศิลปของปนี้มักเปนภาพยนตรแนวรัก 

เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนึงหา” (ภาพที่ 732) ”เจาสาวของอานนท” (ภาพท่ี 733) “ใจเดียว” 

(ภาพที่ 734) “มนตรักลูกทุง” (ภาพท่ี 735) และ “กระทอมบินหลา” (ภาพที่ 736) ท่ีนาสังเกตคือ 
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โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กระทอมนกบินหลา” (ภาพท่ี 736) ท่ีใชภาพถายจากฉากในภาพยนตร

มาประกอบกับภาพเขียนโดยใชเทคนิคตัดปะบริเวณดานลางของภาพ 

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระเจาเสือพันทายนรสิงห” (ภาพที่ 737) ใชภาพถายจาก

ฉากในภาพยนตรมาประกอบกับภาพวาดบริเวณดานลางของภาพเชนกัน โปสเตอรภาพยนตร 

เรื่อง “สัตวสาวผูนารัก” (ภาพที่  738) วาดเปนภาพผูหญิงเปลือยกายนอนหันหลังออกมา         

นอกภาพ ฉากหลังวาดเปนภาพพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ การออกแบบภาพสวยงาม             

ทักษะฝมือการวาดภาพและการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องดี  

       โปสเตอรภาพยนตรแนวบูในปนี้มักใช “motif” แบบเดิมๆ เชน โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “ถลมคายนรกจางซีฟู” ท่ีทําออกมาทั้งแบบแนวต้ังและแนวนอน (ภาพที่ 739-740) โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “คนลาคน” (ภาพท่ี 741) วาดภาพดารานําชายลากดารานําหญิงที่ลมอยูบนพื้น  

ซึ่งเปน “motif” ท่ีปรากฏบอยครั้งในโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ การจัดวางองคประกอบภาพ

ทําไดลงตัว ฉากหลังของภาพวาดในแนวประยุกตศิลป โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทอง ภาค 2” 

(ภาพท่ี 742) วางองคประกอบภาพเปนภาพดารานําซอนกันขึ้นไปลอกับรูปทรงของภูเขา               

ในมุมมองแบบตามด ปนี้ “motif” ท่ีนิยมในโปสเตอรภาพยนตรแนวบูคือ การวาดภาพดารานํา       

ใหดูเหมือนกับยิงปน ออกมานอกภาพ ตัวอยางเชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักบุญทรงกลด”          

(ภาพท่ี 743) ”นักเลงโตเมืองอีสาน” (ภาพที่ 744) “อินทรีบานดอน” (ภาพที่ 745) และ “4 คิงส” 

(ภาพที่ 746) ที่นาสนใจคือ การออกแบบภาพของโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “4 คิงส” (ภาพท่ี 746) 

ที่ใชไพสัญลักษณคิงส  4 ใบมาประกอบภาพดารานําแตละคนในฉากหลัง ซึ่ งไดแนวคิด              

มาจากชื่อภาพยนตร  

       โปสเตอรภาพยนตรแนวบูที่แปลกออกไปในปนี้สวนใหญไดแนวคิดจากชื่อเรื่อง                   

ที่นาสนใจคือ การนําภาพลูกโลกมาประกอบกับองคประกอบหลักของภาพ เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “แผนจาวโลก” (ภาพท่ี 747) และ “พยัคฆราย 6 แผนดิน” (ภาพที่ 748) โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “แผนจาวโลก” (ภาพที่ 747) วาดเปนภาพคนครึ่งตัวใสสูทใชมือโอบลูกโลก ท่ีมี

ภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตรอยูดานในสวนภาพนักแสดงคนอ่ืนๆ อยูในกรอบท่ีเปน 

แผนฟลมโดยจัดเรียงในแนวต้ังทั้งดานซายและขวาของขอบโปสเตอร ตัวอักษรชื่อเรื่องเรียงตัว        

เปนวงโคงในลักษณะเปนฐานใหกับภาพองคประกอบหลัก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พยัคฆราย  

6 แผนดิน” (ภาพที่ 748) วาดองคประกอบหลักเปนภาพดารานําเหมือนกับกําลังขี่มอเตอรไซค      

พุงออกมาจากลูกโลกผาครึ่ง บริเวณดานบนของพื้นที่ภาพเหนือลูกโลกวาดเปนภาพใบหนา

นักแสดงคนอ่ืนๆ ขนาบขางซายขวาภาพดารานําที่ขี่มอเตอรไซตอยูตรงกลางภาพ ตัวอักษร                

ชื่อเรื่องถูกจัดวางไวในใจกลางภาพลูกโลก 
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      ท่ีนาสนใจในปนี้คือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชรตัดหยก” (ภาพที่ 749) ภาพยนตร

เรื่อง “เพชรตัดหยก” เปนภาพยนตรเรื่องแรกของ หมอมหลวง สุรีวัลย สุริยงค ดวยความสามารถ

ทางดานการแสดงเธอจึงควารางวัลตุกตาเงินดาวรุงฝายหญิงมาครอง และไดรับฉายา “ราชินี

หนังบู” ช่ือเสียงของหมอมหลวงสุรีวัลย สุริยงค  ในบทของผูหญิงนักตอสูโลดโผน สงผลตอ               

การออกแบบภาพโปสเตอรภาพยนตรแนวบูที่หมอมหลวงสุรีวัลย สุริยงค แสดงนํา คือมักจะ

ออกแบบภาพใหดารานําหญิงโดดเดนกวาภาพดารานําชายดวยทาทางการตอสูที่ดุเดือดอยาง

ชัดเจน ทําใหดูแปลกใหมกวาโปสเตอรภาพยนตรแนวบูปกอนๆ ที่มักนิยมวาดองคประกอบรอง

เปนภาพผูหญิงนุงนอยหมนอยหรือวาดเปนภาพใบหนาขนาดใหญของนักแสดงนําหญิง เชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพลิงภูหลวง” (ภาพที่ 750) “ลูกสาวนักเลง” (ภาพที่ 751) และ “วังผา

เดือด” (ภาพที่ 752) ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกสาวนักเลง” (ภาพท่ี 751) และ  

“วังผาเดือด” (ภาพที่ 752) ท่ีวาดเปนภาพดารานําหญิงในทาเตะเปนรูปขาซอนๆ กันเพื่อแสดง

ความเคล่ือนไหวดวย 

       โปสเตอรภาพยนตรที่แปลกออกไปในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขุนชาง

ขุนแผน ตอน จระเขเถนขวาด” (ภาพที่ 753) ท่ีวาดภาพแบบเหนือจริง ตัวอักษรชื่อเรื่องและขอมูล

ตัวอักษรถูกจัดกลุมไวที่เดียวกันคือบริเวณมุมบนซายของภาพ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวัสดี      

ไมเรียว” (ภาพที่ 754) วาดเปนภาพดารานําถือไมเรียวขนาดใหญ เต็มความกวางของภาพ                

ภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตรถูกวาดไวในกรอบสี่เหลี่ยมคลายกับการนําภาพถายมา     

จัดเรียงกันไวในฉากหลัง ทักษะฝมือการวาดภาพดี  การจัดวางองคประกอบภาพลงตัว 

       โปสเตอรภาพยนตรที่โดดเดนเชิงศิลปะในปนี้  ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง                      

“คุณยาเซ็กซี่” (ภาพที่ 755) ซึ่งมีทักษะฝมือในการวาดภาพดีและการจัดวางองคประกอบลงตัว 

แปลกใหมดวยการจัดวางขอมูลตัวอักษรไวบนถนนในฉากหนาคลายกับโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศ และโปสเตอรภาพยนตร เรื่อง “ ลูกอีสาน” (ภาพที่  756) ซ่ึง เปนภาพวาด                       

แนวจิตรกรรมท่ีโดดเดน นับเปนโปสเตอรภาพยนตรที่โดดเดนท่ีสุดในปนี ้
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ภาพที่ 726 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูดอย” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 
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ภาพที่ 727 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สุดเหงา” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 10, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2070 

 

 
 

ภาพที่ 728 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แสนซน” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 
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ภาพที่ 729 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แววเสียงนางพราย” (พ.ศ. 2525)                

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 16, เขาถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2726 

 

 
 

ภาพที่ 730 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ช่ัวฟาดินสลาย” (พ.ศ. 2523) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ  

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค25)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4196 
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ภาพที่ 731 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แววมยุรา” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
 

ภาพที่ 732 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนึงหา” (พ.ศ. 2525) ผลงานของ ทวีป      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค22)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4074 
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ภาพที่ 733 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาสาวของอานนท” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1674 

 

 
 

ภาพที่ 734 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ใจเดียว” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 735 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มนตรักลูกทุง” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: ไทยซีน, ใบปดหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=8&Begin=0&ID=5306 

 

 
 

ภาพที่ 736 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กระทอมนกบินหลา” (พ.ศ. 2525) ผลงานของ ชวนะ บุญชู       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 10, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2070 
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ภาพที่ 737 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระเจาเสือพันทายนรสิงห” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 

 

 
 

ภาพที่ 738 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สัตวสาวผูนารัก” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 739 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ถลมคายนรกจางซีฟู” แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2525)  

                    ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 

 

 
 

ภาพที่ 740 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ถลมคายนรกจางซีฟู” แบบแนวนอน (พ.ศ. 2525)      

                    ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ   

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/

ForumDetail.asp?topicID=2912 
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ภาพที่ 741 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนลาคน” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 

 

 
 

ภาพที่ 742 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทอง ภาค 2” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, รบกวนถามภาพยนตรเรื่อง “ทอง” คะ, เขาถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4362 
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ภาพที่ 743 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักบุญทรงกลด” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สุพรรษา เน่ืองภิรมย ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4755 

 

 
 

ภาพที่ 744 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลงโตเมืองอีสาน” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 
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ภาพที่ 745 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อินทรีบานดอน” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, “สรพงษ ชาตรี” รวมทุกเรื่องราวและบันเทิงไทย ตอนท่ี 16, เขาถึงเมื่อ 

7 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4462 

 

 
 

ภาพที่ 746 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “4 คิงส” (พ.ศ. 2525) ผลงานของ ชวนะ บุญชู      

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 16, เขาถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2726 
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ภาพที่ 747 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนจาวโลก” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 748 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พยัคฆราย 6 แผนดิน” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 
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ภาพที่ 749 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชรตัดหยก” (พ.ศ. 2525) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนท่ี 3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2809 

 

 
 

ภาพที่ 750 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพลิงภูหลวง” (พ.ศ. 2525) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 
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ภาพที่ 751 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกสาวนักเลง” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ผลงานการแสดงของ “พิสมัย วิไลศักดิ์” ตอนที่ 6, เขาถึงเมื่อ  

26 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2849 

 

 
 

ภาพที่ 752 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วังผาเดือด” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 
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ภาพที่ 753 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขุนชางขุนแผน ตอน จระเขเถนขวาด” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 2, เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1674 

 

 
 

ภาพที่ 754 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวัสดีไมเรียว” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: โพสทจัง, รวมภาพยนตรท่ีสงเสริมอาชีพ “คร”ู, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://board.postjung.com/759889.html 
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ภาพที่ 755 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คุณยาเซ็กซี่” (พ.ศ. 2525)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เวบแฟนคลับ จารุณี สุขสวัสดิ์ (ภาค 2), เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3685 

 

 
 

ภาพที่ 756 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกอีสาน” (พ.ศ. 2525) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ        

ที่มา: โอเคเนชั่น, มาโหวตใบปดหนังไทยกันครับ (รอบคัดเลือก), เขาถึงเมื่อ  

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/moviehall/2007/06/01/entry-2 
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     พ.ศ. 2526 ปนี้โปสเตอรภาพยนตรมีแนวโนมที่แยลงเกือบทั้งหมด ภาพยนตรแนวรัก    

เพิ่มจํานวนมากข้ึน การออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องของภาพยนตรแนวรักมักเลนเชิงมากจน               

ขาดพลัง ตัวอักษรชื่อเรื่องของภาพยนตรแนวบูยังคงเปนแบบเดิมๆ โปสเตอรภาพยนตรแนวตลก          

ปนี้มีทั้งแบบภาพวาดการตูนหัวโตผสมกับภาพกราฟกในฉากหลังและแบบภาพวาดเหมือนจริง  

แตจะออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องที่เปนเอกลักษณของภาพยนตรตลก ปนี้มีการนําภาพถาย               

มาใชทําโปสเตอรทั้งแผนหรือใชในองคประกอบหลักของภาพ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะใชภาพถายกับ        

ภาพดาราประกอบเทานั้น การจัดวางองคประกอบภาพไมคอยลงตัวและไมคอยมี ศิลปะ           

โปสเตอรภาพยนตรเทคนิควาดภาพในชวงหลังๆ จะออกแนวประยุกตศิลปมากขึ้น ทักษะการวาด

ภาพคนและภาพทิวทัศนในฉากหลังไมคอยดีนัก การใชสีไมคอยลงตัว การออกแบบตัวอักษร           

ชื่อเรื่องไมคอยมีความโดดเดน  

       โปสเตอรภาพยนตรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศในปนี้ เชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลงมหาหิน” (ภาพท่ี 757) วาดภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตร                  

ตางประเทศเรื่อง “You Can't Win 'Em All”  ในป พ.ศ. 2513 (ภาพท่ี 758) โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “7 พระกาฬ” (ภาพที่ 759) วาดภาพใบหนาดารานําในตัวเลข 7 คลายกับโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศเรื่อง “The Magnificent Seven” ในป พ.ศ. 2505 (ภาพท่ี 760)  

      โปสเตอรภาพยนตรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรปกอนๆ หรือในปเดียวกัน            

เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวรรคบานนา” (ภาพที่ 761) และ “ผูแทนนอกสภา” (ภาพท่ี 762) 

วาดภาพในแนวจิตรกรรมโดยใชสีโทนน้ําตาลคลายโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูบานนอก” ในป 

พ.ศ. 2521 (ภาพท่ี 543) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวรรคบานนา” (ภาพที่ 761) วาดภาพเหมือน

ดาราประกอบในกรอบสี่เหลี่ยมเรียงเปนแถวท่ีขอบดานลางและขอบดานขวาของภาพ สวน

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูแทนนอกสภา” (ภาพที่ 762) จะจัดวางภาพถายดาราประกอบเรียงไว

ขอบภาพดานขวาเทานั้น โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กตัญูประกาศิต” (ภาพที่ 763) เปนภาพชาย

ชราไวหนวดเคราทําทาราวกับกําลังยื่นมือขนาดใหญที่มีเล็บแหลมคมเหมือนมือปศาจออกมานอก

ภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เล็บครุฑ 78” ในป พ.ศ. 2525 (ภาพท่ี 764) โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “คําสั่งเสือ” (ภาพที่ 765) เขียนตัวอักษรชื่อเรื่องไวบนแผนไมเหมือนโปสเตอร

ภาพยนตร หลายเรื่องในปกอนๆ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลงรอยคม” (ภาพท่ี 766) ออกแบบ

ตัวอักษรใหแยกออกจากกันโดยมีภาพคนขี่มอเตอรไซตผาดโผนอยูตรงกลางคลายกับ “motif”      

ในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อินทรีบานดอน” ในปที่แลว (ภาพท่ี 745) โปสเตอรภาพยนตรที่มีชื่อ

เรื่องนําหนาดวยคําวา “ดวง” มักออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องผสมกับภาพวงกลมแบบโหราศาสตร 

เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวงมันเฮง” (ภาพที่ 767) และ “ดวงนักเลง” (ภาพที่ 768) เปนตน 
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      โปสเตอรภาพยนตรแนวบูปนี้มักใช “motif” เดิมๆ แตมีโปสเตอรที่วาดภาพดารานํา

หญิงใหโดดเดนมากกวาดารานําฝายชายเพ่ิมมากขึ้นตอเนื่องมาจากปที่แลว เชน โปสเตอร             

ภาพยนตรเรื่อง “อีสาวบานไร” (ภาพที่ 769) และ “อยาดีกวา” (ภาพที่ 770) เปนตน ที่นาสังเกตคือ 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมหัวลําโพง” (ภาพท่ี 771-772) ซ่ึงมีอยู 2 แบบ แบบแรก (ภาพที่ 771) 

วาดเปนภาพในแนวต้ังโดยวาดเปนภาพดารานําหญิงทําทาเตะเปนรูปขาซอนๆ กันเพื่อแสดง                    

ความเคล่ือนไหวคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกสาวนักเลง” ในป พ.ศ. 2525 (ภาพท่ี 751)        

“motif” ท่ีคลายกันนี้ยังพบในองคประกอบรองของโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พยัคฆทมิฬ”             

(ภาพที่ 773) ท่ีวาดเปนภาพดารานําครึ่งตัวถืออาวุธอยู เหนือตัวอักษรหินที่ทําหนาที่เหมือนกับ   

เปนฐานใหกับองคประกอบหลักของคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จาวภูผา” (ภาพที่ 774)  

       โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกปนี้มีทั้งภาพวาดแบบเหมือนจริงและภาพวาดแบบ

การตูน หัวโตผสมกับภาพวาดแนวกราฟกเพื่อใหดูทันสมัยมากขึ้น โปสเตอรภาพยนตรแนวตลก   

ที่วาดแบบเหมือนจริงยังคงออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องที่ เปนเอกลักษณของภาพยนตรตลก    

เชนเดิม เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เลนไมยาก” (ภาพท่ี 775) โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกที่

วาดเปนภาพแบบการตูนหัวโต เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เงิน เงิน เงิน” (ภาพที่ 776) เปนตน 

       ปนี้โปสเตอรภาพยนตรที่ทําออกมา 2 แบบมักออกแบบแยกเปน 2 เทคนิคดวยคือ          

เทคนิควาดภาพและเทคนิคภาพถายตัดปะ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สงครามปาก”                 

แบบภาพวาด (ภาพที่ 777) วาดเปนภาพดารานําชายครึ่งตัวสวมสูทอยูตรงกลางภาพ และมีภาพ

ดารานําหญิงซอนอยูกลางลําตัวคลายโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนจาวโลก” ในป พ.ศ. 2525 

(ภาพท่ี 747) ภาพดาราประกอบและภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตรถูกจัดวางไวในกรอบ         

รูปยาวดานลางของภาพ แบบที่สองใชเทคนิคภาพถายตัดปะทั้งหมด (ภาพท่ี 778) การจัดวาง

องคประกอบภาพไมคอยลงตัวนัก ตัวอักษรชื่อเรื่องเปนแบบเดียวกับโปสเตอรแบบภาพวาด 

โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง “พอตาจ๊ิกโก ” แบบภาพถาย (ภาพท่ี 779) เปนภาพในแนวต้ัง

องคประกอบหลักที่ เปนภาพถายดารานําหญิงชายทามกลางสวนดอกไมอยูในฉากหนา                    

สวนภาพดารานําชายท่ีแสดงเปนพอตาถูกนําไปจัดวางไวในฉากหลัง สวน แบบภาพวาด         

(ภาพท่ี 780) วาดเปนภาพในแนวนอน โดยวางองคประกอบหลักซึ่งเปนภาพดารานําชายท่ีแสดง

เปนพอตายืนเดนอยูกลางภาพคูกับสุนัขที่ใสแวนตาดําเหมือนกัน ภาพดารานําชายหญิงและ    

ภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตรขนาบขางซายขวา ฉากหลังเปนภาพทิวทัศน  สวน ตัวอักษร    

ชื่อเรื่องเปนแบบเดียวกันทั้งโปสเตอรแบบภาพวาดและภาพถาย  

       โปสเตอรภาพยนตรที่ทําออกมาแบบเดียวและใชเทคนิคภาพถายตัดปะทั้งภาพในปนี้        

เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พยัคฆราย 191” (ภาพท่ี 781) และ “รอยไมเรียว” (ภาพท่ี 782)          
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ทั้งสองเร่ืองพยายามออกแบบภาพใหคลายกับภาพวาด แตทําไดไมลงตัวนัก โปสเตอรที่ใชเทคนิค

ภาพถายตัดปะผสมกับภาพวาดท่ีนาสนใจในปนี้คือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วันวานยังหวานอยู” 

(ภาพที่ 783) เทคนิควาดภาพลายเสนดวยปากกาเมจิกที่สรางเอกลักษณใหกับภาพยนตรแนว

วัยรุนที่ “ศุภักษร” กํากับการแสดง แตปนี้แปลกออกไปดวยการนําภาพถายดาราเขามาตัดปะ       

ผสมดวย 

       โปสเตอรภาพยนตรที่วาดภาพแนวจิตรกรรมในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง           

“เพื่อนแพง” (ภาพท่ี 784) ทักษะฝมือการวาดภาพดี แตมีองคประกอบท่ีเปนภาพเลาเรื่องมาก

เกินไป ภาพชีวิตในเมืองและชนบทถูกวางไว เชิงเปรียบเทียบทางดานขวาและซายของ                

ภาพ ตัวอักษรชื่อเรื่องออกแบบแนวไทยประยุกต โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกียรติศักด์ิทหารเสือ” 

(ภาพที่ 785) วาดเปนภาพดารานําสามคนในชุดทหารรักษาพระองคกําลังใชดาบตอสูกันบนบันได                       

ซึ่งอยูกลางภาพ และทําหนาที่แบงพื้นที่ภาพออกเปน 3 สวน พื้นที่ภาพทางดานซายและขวาเปน

ภาพนักแสดงประกอบและภาพเลาเรื่องในฉากภาพยนตร 

       โปสเตอรภาพยนตรของปนี้ที่วาดในแนวประยุกตศิลป ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“มนตรักกองโลก” (ภาพที่ 786) “สงครามเพลง” (ภาพที่ 787) และ “ขอรักเธออีกสักครั้ง” (ภาพท่ี 

788) เปนตน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขอรักเธออีกสักครั้ง” (ภาพท่ี 788) วาดเปนภาพมือขนาด

ใหญถือดอกกุหลาบซอนทับบนภาพท่ีอยูในกรอบและภาพท่ีอยูนอกกรอบ ดูคลายกับภาพถาย                    

ที่ซอนอยูในภาพโปสเตอรอีกที ตัวอักษรช่ือเรื่องถูกวางไวในพื้นที่แคบๆ ทางดานลาง ทําให          

ดูอึดอัด โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อาถรรพณน้ํามันพราย” (ภาพที่ 789) มีองคประกอบในภาพ

มากเกินไป อีกทั้งการจัดวางองคประกอบภาพท่ีไมลงตัวจึงทําใหภาพดูรกตามาก  

      โปสเตอรภาพยนตรที่มีความงามเชิงศิลปะพอใชในปนี้ ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“มายาพิศวาส” (ภาพที่ 790) “เหาดง” (ภาพที่ 791) “สาวภูเขา” (ภาพที่ 792) และ “มือปน” (ภาพ

ที่ 793-794) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มือปน” เปนภาพในแนวต้ังทั้ง 2 แบบ ที่นาสนใจคือ แบบที่

สองที่เปนภาพวาดใบหนาคนขนาดใหญ (ภาพที่ 794) และภาพเฮลิคอปเตอรบินอยูบนทองฟา

คลายกับโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง  “Apocalypse Now” ในป พ.ศ. 2522 (ภาพท่ี 795) 

การออกแบบตัวอักษรทําไดไมดีนักทั้งสองแบบ 
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ภาพที่ 757 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลงมหาหิน” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค28)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 4 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4311 

 

 
 

ภาพที่ 758 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “You Can't Win 'Em All” (พ.ศ. 2513)        

ที่มา: IMP Awards, You Can't Win 'Em All (1970), accessed May 4, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1970/you_cant_win_em_all.html 
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ภาพที่ 759 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “7 พระกาฬ” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 6, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1768 

 

 
 

ภาพที่ 760 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “The Magnificent Seven” (พ.ศ. 2505)      

ที่มา: IMP Awards, The Magnificent Seven (1960), accessed May 4, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1960/magnificent_seven.html 
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ภาพที่ 761 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวรรคบานนา” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 10, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2070 

 

 
 

ภาพที่ 762 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูแทนนอกสภา” (พ.ศ. 2526) 

ที่มา: พีเพิลซีน, 100 หนังไทยที่คนไทยควรดู, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.peoplecine.com/wboard/m_maintopic.php?Group 

ID=51&Begin=0&RBegin=13&ID=11111        
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ภาพที่ 763 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กตัญูประกาศิต” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 

 

 
 

ภาพที่ 764 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เล็บครุฑ 78” (พ.ศ. 2525) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ        

ที่มา: เด็กดี, โปสเตอรหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.dek-d.com/board/view/2019991/ 
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ภาพที่ 765 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คําสั่งเสือ” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
 

ภาพที่ 766 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลงรอยคม” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: อมตะหนังไทย, ใบปดหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://nungthai-dawrung2512.blogspot.com/p/blog-page_16.html 
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ภาพที่ 767 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวงมันเฮง” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

 

 
 

ภาพที่ 768 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวงนักเลง” (พ.ศ. 2526) ผลงานของ ชวนะ บุญชู        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปด และ VCD/DVD หนังไทยในอดีต ตอนท่ี 35, เขาถึงเมื่อ  

3 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4942 
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ภาพที่ 769 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อีสาวบานไร” (พ.ศ. 2526) ผลงานของ ชวนะ บุญชู        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

 

 
 

ภาพที่ 770 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อยาดีกวา” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 
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ภาพที่ 771 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมหัวลําโพง” แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อภิรดี ตอนเลนเปนนางเอกแรกมีบทเลิฟซีนไหมครับ, เขาถึงเมื่อ  

1 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2732 

                         

 
 

ภาพที่ 772 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมหัวลําโพง” แบบแนวนอน (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 
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ภาพที่ 773 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พยัคฆทมิฬ” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  

 

 
 

ภาพที่ 774 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จาวภูผา” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, happy time หนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 24 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3704 
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ภาพที่ 775 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เลนไมยาก” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  

 

 
 

ภาพที่ 776 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เงิน เงิน เงิน” (พ.ศ. 2526)      

ที่มา: ไทยซีน, เปดกรุขาย ใบปดหนังเกา,เขาถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

 http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=160&Begin=400&ID=7908   
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ภาพที่ 777 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สงครามปาก” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: ไทยซีน, แจกโปสเตอรหนังไทยในอดีตสําหรับสมาชิกไทยซีนทุกทาน,  

เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaicine.com/wboard 

/maintopic.php?GroupID=160&Begin=400&ID=7908   

 

 
 

ภาพที่ 778 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สงครามปาก” เทคนิคภาพถายตัดปะ (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 9, เขาถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2039 



470 

 

 
 

ภาพที่ 779 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอตาจิ๊กโก” เทคนิคภาพถายตัดปะ (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

                         

 
 

ภาพที่ 780 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอตาจิ๊กโก” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 
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ภาพที่ 781 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พยัคฆราย 191” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เวบแฟนคลับ จารุณี สุขสวัสดิ์ (ภาค 2), เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3685 

 

 
 

ภาพที่ 782 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รอยไมเรียว” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชอบ พุมพวง ดวงจันทร มากๆ ครับ คิดถึงเสมอ แมจะจากโลกนี้ 

ไปนานแลวก็ตาม, เขาถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3070 
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ภาพที่ 783 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วันวานยังหวานอยู” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 5, เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=1751 

 

 
 

ภาพที่ 784 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพื่อนแพง” (พ.ศ. 2526) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง     

ที่มา: โพสทจัง, สําหรับคนชอบหนังเกา, เขาถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://picpost.postjung.com/247832.html 



473 

 

 
 

ภาพที่ 785 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกียรติศักด์ิทหารเสือ” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค31)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=4562 

 

 
 

ภาพที่ 786 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มนตรักกองโลก” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, รวมพลคนรักพี่ตาย เพ็ญพักตร ศิริกุล, เขาถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2556. 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4451 
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ภาพที่ 787 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สงครามเพลง” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อยากดูใบปดหนังท่ียอดรักแสดงทุกเรื่องครับ, เขาถึงเมื่อ  

29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4628 

 

 
 

ภาพที่ 788 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขอรักเธออีกสักครั้ง” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค22)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4074 
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ภาพที่ 789 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อาถรรพณน้ํามันพราย” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: ผูจัดการออนไลน, ตํานานสยิว ฉากโปในหนังไทย ลวดลายกามาบนแผนฟลม/

อภินันท, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจากhttp://www.manager.co.th/ 

Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9530000108366&CommentReferID= 

16714950&CommentReferNo=9& 

 

 
 

ภาพที่ 790 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มายาพิศวาส” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, เวบแฟนคลับ จารุณี สุขสวัสดิ์ (ภาค 2), เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3685 
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ภาพที่ 791 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหาดง” (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 10, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2070 
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ภาพที่ 792 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวภูเขา” (พ.ศ. 2526) ผลงานของ ชวนะ บุญชู        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, คุณประทับใจบทบาทของสรพงษ ชาตรีจากหนังเร่ืองอะไร ตอนท่ี 5, 

เขาถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail. 

asp?topicID=3043 

 

 
 

ภาพที่ 793 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มือปน” แบบที่ 1 (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 
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ภาพที่ 794 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มือปน” แบบท่ี 2 (พ.ศ. 2526)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, คุณประทับใจบทบาทของสรพงษ ชาตรีจากหนังเร่ืองอะไร ตอนท่ี 5, 

เขาถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

ID=3043 

 

 
 

ภาพที่ 795 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Apocalypse Now” (พ.ศ. 2522)        

ที่มา: IMP Awards, Apocalypse Now (1979), accessed May 4, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1979/apocalypse_now_ver2.html 
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     พ.ศ. 2527 ปนี้ภาพยนตรแนวบูคงไดรับความนิยมมาก เพราะนอกจากจะมี     

จํานวนมากแลวแมแตภาพยนตรแนวตลกยังตองมีบทบูเขามาผสมดวย โปสเตอรภาพยนตร   

แนวบูจะมีองคประกอบภาพคอนขางมาก การจัดวางองคประกอบภาพก็ไมคอยดีนัก ภาพยนตร

แนวรักมักจะวาดฉากหลังในแนวประยุกตศิลปและใชโทนสีสดใสออกชมพูมวงๆ แมแตโปสเตอร

ภาพยนตรของ หมอมเจาทิพยฉัตร ฉัตรชัย ซึ่งมักออกแบบแนวศิลปสวยงามแตปนี้กลับไมดีนัก       

ปนี้เริ่มกลับมามีความนิยมวาดภาพผูหญิงโปเปลือยมากขึ้นในโปสเตอรภาพยนตรทุกแนว   

รวมทั้งโปสเตอรภาพยนตรที่ออกแบบโดยใชภาพถายก็มีภาพแบบโปเปลือยดวย 

       โปสเตอรภาพยนตรแนวภูตผีปศาจในปนี้มักวาดภาพแบบเหนือจริงให ได                    

บรรยากาศสยองขวัญ อิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศมีเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด                 

เชน  โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผาโลง” (ภาพท่ี 796) ท่ีวาดภาพมนุษยหมาปาไวในฉากหลัง

ดานซาย โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เดชผีดิบ” (ภาพที่ 797) วาดภาพผีคลายกับแฟรงเกนสไตน 

เ ขียนภาพคางคาวเหมือนจะบินออกมานอกภาพ และจัดวางองคประกอบภาพ ตาม                  

สไตลฝรั่ง โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางพญางูผี” (ภาพท่ี 798) วาดภาพแนวประยุกตศิลป            

ตรงกลางภาพ  มีเปนภาพหญิงสาวในชุดนางพญานั่งชูมือสองขางอยูบนงูยักษทําใหมีรูปแบบ             

ที่แปลกออกไปจากโปสเตอรภาพยนตรแนวภูตผีปศาจของปกอนๆ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง                

“อิทธิฤทธ์ิน้ํามันพราย” (ภาพที่  799) วาดภาพผีซอนๆ กัน เพื่อแสดงการแปลงกายจากผี                      

มาเปนคน นับเปนการวาดภาพเพื่อแสดงความเคล่ือนไหวท่ีนาสนใจกวา  โปสเตอรภาพยนตร           

ปกอนๆ ท่ีมักใชกับภาพยนตรแนวบู เปนสวนใหญ การวาดภาพองคประกอบ ซอนๆ กัน                 

เพื่อส่ือถึงความหมายอ่ืน เชน จํานวนนับครั้งไมถวนปรากฏ ในโปสเตอรภาพยนตร เรื่อง                   

“100 เสนหา” (ภาพท่ี 800) โดยใชกับองคประกอบหลักที่เปนภาพชายหญิงจูบกันตรงกลางภาพ

ในกรอบภาพแนวประยุกตศิลปซึ่งนาจะไดแนวคิดมาจากชื่อเรื่อง ตัวอักษรช่ือเรื่องออกแบบ          

ไดนาสนใจ 

       โปสเตอรภาพยนตรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรปกอนๆ เชน โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง  “ไฟรักอสูร” (ภาพท่ี 801) วาดภาพแบบเกาะกลุมขึ้นไปคลายรูปทรงภูเขาฉากหลังปลอย 

ขาวโลงคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชู” ในป พ.ศ. 2515 (ภาพที่ 292) โปสเตอรภาพยนตร

เ ร่ือง “ขาจะอยู คํ้าฟา” (ภาพที่  802) ภาพตัวอักษรชื่อเรื่องไวดานลางเปนฐานใหกับภาพ

องคประกอบหลักคลายกับโปสเตอรภาพยนตรปกอนๆ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอหนุมรถ                   

อีแตน” (ภาพที่ 803) วาดองคประกอบรองที่เปนภาพนักแสดงและภาพเลาเรื่องจากฉากใน

ภาพยนตรลอมรอบองคประกอบหลักที่เปนภาพคนข่ีควายที่ดูคลายกับกําลังจะวิ่งออกมา       

นอกภาพฉากหลังจะเปนพื้นที่สีขาวโลงการออกแบบภาพในลักษณะนี้จะคลายกับโปสเตอร
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ภาพยนตรเรื่อง “มนตรักลูกทุง” ในป พ.ศ. 2525 (ภาพท่ี 735) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตีแสก

หนา” (ภาพที่ 804) ใชแนวคิดการออกแบบพื้นหลังของภาพใหเหมือนกระดาษขาดทะลุคลายกับ

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มนุษย 100 คุก” ในป พ.ศ. 2522 (ภาพท่ี 591) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“หลอนชื่อแสงโสม” (ภาพท่ี 805) วาดเปนภาพดารานําหญิงนั่งเปลือยกายและมีกระเปาบังอยู

ทางดานหนาคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หลอนชื่อมาลี” ในป พ.ศ. 2521 (ภาพที่ 557)      

แตวาดในลักษณะกลับดานกัน ภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตรสื่อความหมายชัดเจนถึง

กิจกรรมทางเพศของตัวละครเอกซ่ึงเปนรูปแบบที่นิยมกันมากในปน้ี 

       โปสเตอรภาพยนตรที่ทําออกมาสองแบบทั้งแบบภาพถายและภาพวาดในปนี้ ไดแก

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นํ้าพุ” (ภาพท่ี 806-807) “เสนหสาวใช” (ภาพที่ 810-811) และ               

“เพลิงพิศวาส” (ภาพที่ 808-809)  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บานสีดอกรัก” (ภาพที่ 812) ใชเทคนิควาดภาพกับ 

องคประกอบหลักซึ่งเปนภาพดารานําและดาราประกอบ สวนดานลางวางภาพถายในกรอบ

สี่เหลี่ยมเล็ก ซึ่งแสดงภาพอุบัติเหตุทางรถยนตระหวางการยกกองไปถายภาพยนตรเรื่องนี้            

      องคประกอบที่เปนภาพผูหญิงโปเปลือยพบมากในโปสเตอรภาพยนตรทุกแนวในปนี้          

เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสนหนางพราย” (ภาพที่ 813) “ไฟรักผานรก” (ภาพที่ 814) “สาว 

ดินระเบิด” (ภาพที่ 815) และ “หนุมใกลหอ” (ภาพที่ 816) เปนตน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หนุม

ใกลหอ” (ภาพท่ี 816) ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องผสมกับภาพผูหญิงเปลือยนั่งไขวขาและ                       

มีภาพรูกุญแจตรงตัวอักษร “อ” ถึงแมภาพยนตรเรื่องนี้จะออกแนวตลกแตภาพวาดผูหญิงโป

เปลือยในภาพและในตัวอักษรชื่อเรื่องก็บอกเปนนัยถึงฉากโปเปลือยในเร่ืองอยางชัดเจน 

       โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกที่แปลกออกไปในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง         

“ป.ล.ผมรักคุณ” (ภาพท่ี 817) ฉากหลังวาดลวดลายออกแนวประยุกตศิลป ภาพเหมือนนักแสดง

ประกอบในกรอบรูปดาวปรากฏในโปสเตอรภาพยนตรหลายเรื่อง  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขาวผองจาวสังเวียน” (ภาพที่ 818) วาดเปนภาพขนาดใหญ  

ของ ขาวผอง สิทธิชูชัย นักมวยชาวไทยคนแรกที่ไดเหรียญเงินจากการแขงขันชกมวยในโอลิมปก 

ครั้งที่  23 ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2527 ฉากหลังเปนภาพ                     

เหรียญเงินโอลิมปกซอนทับบนธงชาติไทย การนําเสนอภาพในลักษณะนี้นอกจากจะเปนการ        

เชิดชูเกียรตินักมวยโอลิมปกแลวยังเปนกลวิธีในการจูงใจคนไทยท่ีกําลังต่ืนเตนและยินดีกับ      

ขาวนี้ใหมาดูเรื่องราวชีวิตของนักกีฬาที่สรางชื่อเสียงใหประเทศคนนี้และ ทําใหโปสเตอร         

ภาพยนตรดูแปลกและแตกตางไปจากปกอนๆ ดวย โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ถามหาความรัก” 

(ภาพที่ 819) จัดวางองคประกอบภาพแปลกออกไปจากโปสเตอรภาพยนตรปกอนๆ โดยวาดภาพ
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เกาะกลุมกันไวดานขวาของภาพทั้งหมด และเวนพื้นที่วางไวทางดานซายของภาพ ฉากหลังวาด

เปนกระดาษทะลุเปนชองเพื่อใสตัวอักษรขอมูล โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไมเรียวหัก” (ภาพที่ 

820) ในฉากหลังเปนภาพครูกําลังหามนักเรียนที่กําลังจะตีกัน สวนฉากหนาเปนภาพนักเรียนชาย

เปลือยกายทอนบนถูกมัดนอนสลบอยู ภาพเหตุการณดังกลาวสื่อถึงเนื้อหาท้ังหมดของภาพยนตร

อยางชัดเจน  การวาดภาพแบบสามมิติ โดยเฉพาะการวาดมือใหดูราวกับกําลังยื่นออกมานอก

ภาพยังคงไดรับความนิยมอยูในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผีเอาะเอาะ” (ภาพที่ 821) 

“พรหมสี่หนา” (ภาพท่ี 822) “ชางรายเหลือ” (ภาพท่ี 823) และ “คาดเชือก” (ภาพท่ี 824) เปนตน 

โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง “คาดเชือก” (ภาพที่  824) จัดวางองคประกอบไดอยางลงตัว 

องคประกอบหลักถูกจัดวาง แบบเกาะกลุมเปนวงกลมบนพื้นสีขาวโลง ตัวอักษรชื่อเรื่องซึ่งทํา

หนาท่ีคลายฐานภาพวางอยูดานลางขององคประกอบหลักไดอยางลงตัว ตัวอักษรขอมูลวางถัด  

ลงมาดานลางเปนแนวเดียว กับตัวอักษรชื่อเรื่อง ถัดมาเปนภาพถายขาวดําของดาราประกอบใน

กรอบสี่เหลี่ยมวางเรียงแถวอยางเปนระเบียบ  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนขวางโลก” (ภาพที่ 825) ออกแบบภาพและจัดวาง

องคประกอบไดทันสมัยและนาสนใจ บริเวณพื้นที่ภาพดานบนถูกแบงออกเปนสองสวนเทาๆ กัน

ดานซายเปนอักษรขอมูล ดานขวาเปนภาพครึ่งตัวขนาดใหญของนักแสดงนําหญิงซึ่งเปน

องคประกอบหลักของภาพ วงกลมดานลางเปนตัวเชื่อมองคประกอบหลักและองคประกอบรอง            

ที่เปนภาพใบหนานักแสดงประกอบและฉากเลาเรื่องในภาพยนตรเขาดวยกันใหเปนเอกภาพ        

ไดอยางกลมกลืน ตัวอักษรชื่อเรื่องวางในแนวเฉียงไวบริเวณดานลางของภาพ ซึ่งไดแนวคิด               

มาจากชื่อภาพยนตร ทักษะฝมือการวาดภาพดีมาก 
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ภาพที่ 796 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผาโลง” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค25)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4196 

 

 
 

ภาพที่ 797 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เดชผีดิบ” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค25)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4196 
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ภาพที่ 798 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางพญางูผี” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 

 

 
 

ภาพที่ 799 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อิทธิฤทธิ์น้ํามันพราย” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค28)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 4 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4311 
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ภาพที่ 800 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “100 เสนหา” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, คุณประทับใจบทบาทของสรพงษ ชาตรีจากหนังเร่ืองอะไร ตอนท่ี 4, 

เขาถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

ID=2851 

 

 
 

ภาพที่ 801 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไฟรักอสูร” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ไฟรักอสูร รุนพี่ออฟ พงษพัฒน, เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5531 



485 

 

 
 

ภาพที่ 802 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขาจะอยูคํ้าฟา” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, “สรพงษ ชาตรี” รวมทุกเรื่องราวและบันเทิงไทย ตอนท่ี 16, เขาถึงเมื่อ 

7 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4462 

 

 
 

ภาพที่ 803 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอหนุมรถอีแตน” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: ไทยซีน, ใบปดหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=8&Begin=0&ID=5306 



486 

 

 
 

ภาพที่ 804 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตีแสกหนา” (พ.ศ. 2527) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ        

ที่มา: ไทยซีน, ใบปดหนังไทย, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=8&Begin=0&ID=5306 

 

 
 

ภาพที่ 805 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หลอนชื่อแสงโสม” (พ.ศ. 2527) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตรไทย/ภาพยนตรตางประเทศ(เวอรชั่นไทย)และVCD/ 

DVDภาพยนตรไทยในอดีต ตอนที่ 36, เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556,                                    

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5192 
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ภาพที่ 806 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “น้ําพุ” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: โอเคเนชั่น, มาโหวตใบปดหนังไทยกันครับ (รอบคัดเลือก), เขาถึงเมื่อ  

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/moviehall/2007/06/01/entry-2 

 

 
 

ภาพที่ 807 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “น้ําพุ” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค11)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3314 
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ภาพที่ 808 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพลิงพิศวาส” เทคนิคภาพถาย (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค11)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3314 

 

 
 

ภาพที่ 809 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพลิงพิศวาส” เทคนิคภาพวาด (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค11)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3314 
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ภาพที่ 810 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสนหสาวใช” เทคนิคภาพถาย (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 811 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสนหสาวใช” เทคนิคภาพวาด (พ.ศ. 2527) 

ที่มา: พีเพิลซีน, ใบปดหนังไทย แบงปนกันชม, เขาถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.peoplecine.com/wboard/m_maintopic.php?Group 

ID=51&Begin=0&ID=15470 
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ภาพที่ 812 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บานสีดอกรัก” (พ.ศ. 2527) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, คุณประทับใจบทบาทของสรพงษ ชาตรีจากหนังเร่ืองอะไร ตอนท่ี 4, 

เขาถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

ID=2851 

 

 
 

ภาพที่ 813 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสนหนางพราย” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค24)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=4163 
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ภาพที่ 814 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไฟรักผานรก” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  

 

 
 

ภาพที่ 815 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวดินระเบิด” (พ.ศ. 2527) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 816 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หนุมใกลหอ” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 817 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ป.ล. ผมรักคุณ” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 818 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขาวผองจาวสังเวียน” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, นักมวยไทยกับภาพยนตรไทย, เขาถึงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2529 

 

 
 

ภาพที่ 819 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ถามหาความรัก” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, happy time หนังไทยในอดีต ภาค 2, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3801 
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ภาพที่ 820 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไมเรียวหัก” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 821 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผีเอาะเอาะ” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: พันธุทิพย, ใบปดหนังผี, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/10/A8475078/A8475078.html 
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ภาพที่ 822 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรหมสี่หนา” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 10, เขาถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2070 

 

 
 

ภาพที่ 823 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชางรายเหลือ” (พ.ศ. 2527) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ     

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 824 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คาดเชือก” (พ.ศ. 2527) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, “สรพงษ ชาตรี” รวมทุกเรื่องราวและบันเทิงไทย ตอนท่ี 8, เขาถึงเมื่อ  

28 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3754  

 

 
 

ภาพที่ 825 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนขวางโลก” (พ.ศ. 2527) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ        

ที่มา: โอเคเนชั่น, เพิ่มพล เชยอรุณ ผูกํากับคลื่นลูกใหมในยุคทองของหนังไทย,  

เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=85763 
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     พ.ศ. 2528 ปนี้มีภาพยนตรหลายแนวคละกัน แตภาพยนตรแนวบูมีจํานวนมากที่สุด 

ภาพยนตรแนวตลกกลับมาใชภาพวาดแนวการตูนอีกครั้งหนึ่ง  

       โปสเตอรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรตางประเทศในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “ครูสมศรี” (ภาพที่ 826) ที่วาดเปนภาพมือถือปายประทวงย่ืนเขาไปในภาพคลายโปสเตอร

ภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “The Message” ในป พ.ศ. 2520 (ภาพท่ี 827) โปสเตอรภาพยนตร

แนวภูตผีปศาจยังคงวาดภาพผีแบบฝรั่งคลายกับที่พบในปที่แลว เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“จอมเมฆินทร” (ภาพที่ 828) วาดภาพผีเปนแบบแดร็กคูลาตามเน้ือหาของเร่ือง  

      โปสเตอรภาพยนตรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรปกอนๆ เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ขังหญิง” (ภาพท่ี 829) วาดภาพใบหนาดาราคลายภาพสลักหินบนหนาผา                    

ที่ เมาต รัชมอร ประเทศสหรัฐอเมริกา คลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง  “ลูกเจาพระยา”                 

ในป พ.ศ. 2520 (ภาพที่ 483) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “18 กะรัต” (ภาพที่ 830) วาดภาพเปน

การตูนลายเสนระบายสี ซึ่งเปนเอกลักษณของโปสเตอรภาพยนตรแนววัยรุนที่กํากับโดย ศุภักษร 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไกรทอง ภาค 2” (ภาพท่ี 831) นําภาพจระเขจากโปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “จระเข” ในป พ.ศ. 2523 (ภาพท่ี 626-627) และภาพไกรทองสูกับชาละวันจากโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ไกรทอง ภาค 1” ในป พ.ศ. 2523 (ภาพท่ี 666-667) มาผสมผสานกัน เหมือนเปน

การตอกยํ้าความสําเร็จของภาพยนตรเรื่อง “จระเข” และบอกผูชมใหรูเปนนัยวาภาพยนตรนี้              

คือภาคตอของเรื่อง “ไกรทอง ภาค 1” ไปพรอมๆ กัน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูหญิงคนนั้น                

ชื่อบุญรอด” (ภาพที่ 832) วาดภาพองคประกอบหลักรวมกลุมอยูทางดานซายสวนดานขวา         

เวนพื้นที่วางไวเพื่อใสตัวอักษรชื่อเรื่องและตัวอักษรขอมูล การจัดวางองคประกอบภาพลงตัว

ทักษะฝมือการวาดภาพดี โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กัมพูชา” (ภาพที่ 833) ทักษะฝมือดีและ           

การจัดองคประกอบลงตัว 

       โปสเตอรภาพยนตรที่ทําออกมา 2 แบบท้ังแบบภาพถายตัดปะและแบบภาพวาด   

ในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทับทิมโทน” โปสเตอรแบบภาพวาด (ภาพที่ 834) ออกแบบ

เปนภาพดารานําในทาเหมือนกําลังพุงสูงออกมาจากภาพขึ้นสูอากาศ หลังติดอุปกรณบิน มือซาย

ถือปน มือขวาถือทับทิม รอบองคประกอบหลักที่เปนภาพดารานําวาดเปนฉากท่ีดูอลังการใน

ภาพยนตร เชน ภาพชางใชงวงดึงเฮลิคอปเตอร สวนแบบภาพถายตัดปะ (ภาพที่ 835) ออกแบบ

เปนภาพดารานําถือปนพรอมตอสูบนภาพที่มีรูปทรงคลายทับทิมเจียรนัย ซึ่งทําเปนทั้งกรอบบรรจุ

ตัวอักษรช่ือเรื่องและภาพถายดาราประกอบ ฉากหลังเปนภาพถายจากฉากในภาพยนตรเปน         

ภาพตึกขนาดใหญหลายชั้นและคนติดอุปกรณบินดานหลัง เมื่อเปรียบเทียบโปสเตอรทั้งสอง

รูปแบบทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวา โปสเตอรภาพยนตรแบบภาพวาดสามารถออกแบบและ               
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จัดวางองคประกอบภาพไดสวยงามกวาและอลังการมากกวาโปสเตอรภาพยนตรที่ใชเทคนิค

ภาพถายตัดปะ ดวยเหตุนี้ภาพยนตรแนวบูที่ตองการแสดงความอลังการของฉากในภาพยนตร         

จึงนิยมใชเทคนิคภาพวาดเปนหลัก ถึงแมภาพยนตรแนวอ่ืนจะเปลี่ยนไปใชภาพถายในการ

ออกแบบมากขึ้นแลวก็ตาม โปสเตอรภาพยนตรแนวบูที่แสดงฉากอันอลังการในปนี้มัก ไดแก 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปลนลอยฟา” (ภาพที่ 836) และ “นักเลงสิบลอ” (ภาพที่ 837) เปนตน 

      ท่ีนาสนใจในปนี้คือ การกลับมาของเทคนิคภาพถายตัดปะในโปสเตอรภาพยนตรไทย

โปสเตอรภาพยนตรที่ใชเทคนิคภาพถายตัดปะทั้งหมดคลายโปสเตอรภาพยนตรไทยยุคแรกๆ         

ในปนี้ ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกสาวปาแชม” (ภาพท่ี 838) “วัลลี” (ภาพที่  839)         

“สามลอซี.๕” (ภาพท่ี 840) “เสียงเพลงแหงเสรีภาพ” (ภาพท่ี 841) “นักรองพอลูกออน” (ภาพที่ 

842) และ “ดวยรักคือรัก” (ภาพที่ 843) โปสเตอรภาพยนตรที่ใชภาพถายตัดปะผสมกับภาพวาด 

ในปน้ี เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักตะลุมบอน” (ภาพที่ 844) ท่ีวางภาพถายดารานําชายหญิง

ไวตรงกลางภาพโดยมีภาพวาดการตูนลายเสนอยูในกรอบลอมรอบภาพ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“หมอแมนาค” (ภาพที่ 845) ออกแบบภาพเลียนแบบหนาหนังสือพิมพทั้งแผน โดยมีภาพหมอดิน 

ที่วาดเปนภาพใบหนาผีอยูดานใน ดานลางเปนกรอบภาพถายจากในฉากภาพยนตร ตัวอักษร

ขอมูลเขียนเลียนแบบพาดหัวขาวหนังสือพิมพทําใหดูแปลกไปจากโปสเตอรภาพยนตรปกอนๆ 

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หยาเพราะมีชู” (ภาพท่ี 846) ออกแบบเปนภาพดานขาง

ของชายหญิงหันหนาเขาหากันแบบ “white in white” เพ่ือใชเสนรอบนอกของรูปนี้เปนกรอบภาพ

ใหกับองคประกอบหลักที่เปนภาพนักแสดงนําหญิงและภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตร               

ที่อยูตรงกลางภาพ ซึ่งทําใหดูแปลกไปจากภาพยนตรปกอนๆ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ก้ิงกา

กายสิทธ์ิ” (ภาพที่ 847) วาดภาพกิ้งกาท่ีพองแผงคอขนาดใหญเกือบเต็มพื้นที่ภาพในฉากหนา 

สวนฉากหลังวาดเปนภาพสัตวหลากหลายชนิดกระจายตัวอยู โดยรอบ ที่นาสังเกตคือ                  

เปนโปสเตอรภาพยนตรไทยเร่ืองแรกที่มีแตภาพสัตว ไมมีภาพคนอยูเลย โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“ทับพญาเสือ” (ภาพท่ี 848) จัดองคประกอบภาพไดลงตัว ไมรกไปดวยภาพเลาเรื่องในฉาก

ภาพยนตร แตเนนไปท่ีทาทางการใชอาวุธของนักแสดง โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผีเสื้อและ

ดอกไม” (ภาพท่ี 849) วาดภาพเชิงตกแตงดวยลวดลายแบบอิสลาม แตทักษะฝมือการวาดภาพ 

ไมคอยดีนัก  

       โปสเตอรภาพยนตรที่โดดเดนเชิงศิลปะทั้งการออกแบบภาพ การจัดองคประกอบ 

และทักษะฝมือในปนี้ ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทับพญาเสือ” (ภาพที่ 848) “ไกลปนเที่ยง”  

(ภาพท่ี 850) ”จับตาย” (ภาพที่ 851) “คนดีที่บานดาน” (ภาพที่ 852) และ “ปลัดเพชร บอพลอย” 

(ภาพที่ 853)  
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ภาพที่ 826 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูสมศร”ี (พ.ศ. 2528) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 

 

 
 

ภาพที่ 827 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “The Message” (พ.ศ. 2520)        

ที่มา: IMP Awards, The Message (1977), accessed May 4, 2013,  

available from http://www.impawards.com/1977/message.html 
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ภาพที่ 828 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จอมเมฆินทร” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค26)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4249 

 

 
 

ภาพที่ 829 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขังหญิง” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค31)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=4562 
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ภาพที่ 830 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “18 กะรัต” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  

 

 
 

ภาพที่ 831 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไกรทอง ภาค 2” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 13, เขาถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2332  
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ภาพที่ 832 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูหญิงคนนั้นชื่อบุญรอด” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: ผูจัดการออนไลน, หอภาพยนตรจัด Retrospective วิจิตร คุณาวุฒ,ิ  

เขาถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th/ 

Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000068394 

 

 
 

ภาพที่ 833 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กัมพูชา” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 834 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทับทิมโทน” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2528) 

                    ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ        

ที่มา: พันธุทิพย, รอยปหนังไทย ไปความาจากงานหนังสือ, เขาถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://2g.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A8482643/A8482643.html 

 

 
 

ภาพที่ 835 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทับทิมโทน” เทคนิคภาพถายตัดปะ (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 836 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปลนลอยฟา” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: พีเพิลซีน, ใบปดที่ไดมาใหมกับโชวการดเกามั่งใหมมั่ง, เขาถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.peoplecine.com/wboard/m_maintopic.php?GroupID=8&Begin 

=16&RBegin=54&ID=8432 

 

 
 

ภาพที่ 837 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลงสิบลอ” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 838 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกสาวปาแชม” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  

 

 
 

ภาพที่ 839 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วัลลี” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: แอท คลาวด, รูปใบปดหนังไทยเกาๆ, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://atcloud.com/stories/48250 
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ภาพที่ 840 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามลอซี.๕” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: เด็กดี, โปสเตอรหนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.dek-d.com/board/view/2019991/ 

 

 
 

ภาพที่ 841 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสียงเพลงแหงเสรีภาพ” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: สยาม เซาท, คาราบาว, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=11417.0;all 
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ภาพที่ 842 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักรองพอลูกออน” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อยากดูใบปดหนังท่ียอดรักแสดงทุกเรื่องครับ, เขาถึงเมื่อ  

29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4628 

 

 
 

ภาพที่ 843 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวยรักคือรัก” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 844 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักตะลุมบอน” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 845 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หมอแมนาค” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: โพสทจัง, ตํานานรักและความเฮี้ยนของ“แมนาค”ถูกนํามาสรางเปนภาพยนตรมาก

ที่สุด, เขาถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://board.postjung.com/759889.html 
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ภาพที่ 846 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หยาเพราะมีชู” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, คนรักนาถยามาทางนี้, เขาถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2964 

 

 
 

ภาพที่ 847 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กิ้งกากายสิทธิ์” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: พันธุทิพย, ใครเคยดูหนังไทยท่ีมีกิ้งกาตัวใหญบางอะ, เขาถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/A3100630/A3100630. 

html 
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ภาพที่ 848 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทับพญาเสือ” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สมบัติประกบพระเอกในยุค 80, เขาถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2531 

 

 
 

ภาพที่ 849 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผีเสื้อและดอกไม” (พ.ศ. 2528) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 
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ภาพที่ 850 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไกลปนเที่ยง” (พ.ศ. 2528) ผลงานของ ชวนะ บุญชู       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, happy time หนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 24 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3704 

 

 
 

ภาพที่ 851 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จับตาย” (พ.ศ. 2528) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนที่ 9, เขาถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2039 
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ภาพที่ 852 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนดีที่บานดาน” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 853 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปลัดเพชร บอพลอย” (พ.ศ. 2528)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนท่ี 3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2809 
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     พ.ศ. 2529 ปนี้ คุณภาพดานการออกแบบภาพและทักษะฝมือของนักวาดภาพ

โปสเตอรภาพยนตรจะมีทั้งดีและไมดีคละกัน แตการออกแบบตัวอักษรจะคอนขางดีกวา  

       โปสเตอรภาพยนตรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศในปนี้               

เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวลปน” (ภาพที่ 854) ออกแบบภาพองคประกอบหลักคลายกับ

โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “A Time for Killing” ในป พ.ศ. 2510 (ภาพท่ี 681) โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ชางมันฉันไมแคร” (ภาพที่ 855) ไดแนวคิดในการออกแบบตัวอักษรคลายกับ

โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “American Graffiti” ในป พ.ศ. 2516 (ภาพท่ี 492) 

       โปสเตอรภาพยนตรแนวบูปนี้มีรูปแบบเปน “ฝร่ัง” มากขึ้น เชน โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “คนดิบ” (ภาพที่ 856) จัดวางองคประกอบภาพในแนวเฉียง โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง        

“ชนคนโต” (ภาพที่ 857) วาดภาพดารานําชายใสชุดหนังสีดําใหมีขนาดใหญและโดดเดนกวา

องคประกอบอ่ืนๆ และวาดภาพมือซายแบบ 3 มิ ติใหคลายกับจะย่ืนออกมานอกภาพ                       

การออกแบบภาพใหดารานําชายมีขนาดใหญเกือบเต็มพื้นที่ภาพในลักษณะน้ีจะปรากฏบอยครั้ง

มากในโปสเตอรภาพยนตรแนวบูของปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มือปราบพญาเหยี่ยว” 

(ภาพที่ 858) ท่ีวาดภาพดารานําชายถือปนโอบรางดารานําหญิงไวโดยใชมุมมองแบบตามด  

       ปนี้มีโปสเตอรภาพยนตรแนวบูเพิ่มมากขึ้น แตมักจัดวางองคประกอบภาพ ออกแบบ

ตัวอักษร และใช “motif” เดิมๆ ในการออกแบบโปสเตอร โดยเฉพาะการออกแบบภาพและ

ตัวอักษรช่ือเรื่องแบบ 3 มิติเพื่อเลนกับมุมมองของผูดูโปสเตอร ความนิยมในการออกแบบภาพ

และตัวอักษรชื่อเรื่องแนวน้ีมีมาต้ังแต 4-5 ปกอนหนานี้แลวซึ่งในปนี้ไดมีการนํามาพัฒนา              

ใชมากขึ้น การวาดภาพดารานําถือปนยื่นออกมาหรือยิงออกมาจากภาพ เชน ในโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง  “เสือภูพาน” “ภูหินรองกลา” “มือปราบมหากาฬ” “เหนือฟายังมีเซียน” และ            

“ยิงทิ้ง” เปนตน ท่ีนาสังเกตคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือภูพาน” (ภาพที่ 859) “ภูหินรองกลา” 

(ภาพที่ 860) “มือปราบมหากาฬ” (ภาพท่ี 861) และ “เหนือฟายังมีเซียน” (ภาพที่ 862) วาดภาพ

ในแนวต้ังและออกแบบภาพคลายกันคือ วาดองคประกอบภาพหลักเปนภาพดารานําชายคร่ึงตัว

ขนาดใหญอยูทางดานซายหรือตรงกลางภาพในทาถือปนยิงออกมานอกภาพ ที่นาสนใจคือ 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ยิงทิ้ง” (ภาพที่ 863) ท่ีวาดภาพดารานํายิงปนออกมานอกภาพยังผูดู

ภาพ สวนการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องใหมีรูคลายกับถูกยิงดวยลูกกระสุนปน ไดแนวคิดมาจาก

ชื่อของภาพยนตร  โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตามฆา” (ภาพที่ 864) วาดเปนภาพดารานําชายยก

มือช้ีนิ้วออกมานอกภาพและอยูในทายืนวางเทาซายบนเนินที่อยูบริเวณมุมลางของภาพ ถึงแม 

การออกแบบภาพจะนาสนใจ แตการวาดภาพแบบ 3 มิติยังไมถูกตองทําใหภาพดูผิดสวนและ           

ไมเปนธรรมชาติ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มือปราบทมิฬ” (ภาพที่ 865) ออกแบบองคประกอบ
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ภาพหลักคลายการกอตัวของภูเขาโดยมีความเคล่ือนไหวแบบวนจากดานลางสูดานบน นับเปน

งานออกแบบท่ีแปลกตา แตการจัดวางองคประกอบภาพยังไมคอยลงตัวนัก 

       โปสเตอรที่วาดภาพแบบสามมิติใหองคประกอบหันเขาไปในภาพในปนี้  เชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดังกวาปน” (ภาพที่ 866) ซ่ึงบริเวณดานลางตรงกลางภาพวาดเปนภาพ

มือขนาดใหญถือปนเล็งไปยังดารานําชายหญิงที่อยูในภาพ คลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“ขวางทางปน” ในป พ.ศ. 2523 (ภาพที่ 662) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกิดมาลุย” (ภาพที่ 867) 

ออกแบบภาพคอนขางทันสมัย โดยวาดภาพมือถือดาบในแนวเฉียงบริเวณมุมลางซายของภาพ

ทาบทับภาพดารานําชายและหญิงที่ถือไมคมแฝกในทาพรอมตอสู ดานบนเขียนเปนภาพดวงตา

บนทองฟาแบบแนวเหนือจริง  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขาวหนา 1” (ภาพที่ 868) ใชชื่อเรื่องเปนแนวคิดในการ  

ออกแบบภาพ โดยวาดเปนภาพหนาแรกของหนังสือพิมพ เ ต็มแผนโปสเตอรคลายกับ                

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หมอแมนาค” ในปที่แลว (ภาพที่ 844) แตแตกตางกันที่โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ขาวหนา 1” วาดเลียนแบบหนาหนึ่งของหนังสือพิมพจริงๆ ขอความพาดหัวหลัก

และพาดหัวรองเปนขาวท่ีเกี่ยวของกับภาพยนตรหรือดารานักแสดงในเรื่อง ซึ่งเปนอีกกลวิธีหนึ่ง      

ที่กระตุนใหผูอานสนใจและตองการชมภาพยนตรมากขึ้น เชนเดียวกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง             

“หมอแมนาค” ที่จัดวางองคประกอบภาพไดลงตัวมากกวา การใชภาพหนังสือพิมพเพื่อโฆษณา

ภาพยนตรทั้งสองเรื่องนี้  เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกตางไปจากการวาดภาพหนังสือพิมพ                 

ในฉากหลังเพื่อเปนการโฆษณาแบบเตือนความจําใหผูชมนึกถึง เหตุการณรายที่ เกิดขึ้น       

ระหวางการถายทําภาพยนตรซึ่งเคยเปนขาวหนาหนึ่งมากอน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วายราย  

4 คิงส” (ภาพที่ 869) วาดภาพพาดหัวขาวหนังสือพิมพ 3 ภาษาทั้งไทย จีน และอังกฤษในฉากหลัง           

สวนองคประกอบหลักวาดเปนภาพดารานําชายถือปน ในแนวต้ังขนานกับใบหนา โดยมี                 

ดารานําหญิงลอมรอบท้ังดานซาย ขวา และลาง คลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจมสแบน 

007”  ในป พ.ศ. 2523  (ภาพท่ี 616)     

       โปสเตอรภาพยนตรที่ใชเทคนิคภาพถายทั้งหมดในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“รูแลวนาวารัก” (ภาพที่ 870) และ “ดวยรักและผูกพัน” (ภาพท่ี 871) พยายามออกแบบภาพ       

จัดวางองคประกอบภาพ และวางตัวอักษรชื่อภาพใหเหมือนกับโปสเตอรภาพยนตรแบบภาพวาด  

       โปสเตอรภาพยนตรที่ใชเทคนิควาดภาพในปนี้ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คูวุน 

วัยหวาน” (ภาพท่ี 872) วาดภาพแนวประยุกตศิลป ซึ่งมักนิยมระบายฉากหลังดวยสีสันสดใส    

แบบทิ้งฝแปรง โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นํ้าเซาะทราย” (ภาพท่ี 873) ใชเทคนิคผสมระหวาง

ภาพวาดแนวจิตรกรรมผสมกับภาพเขียนลายเสนดวยหมึกแนวประยุกตศิลป  
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       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตํารวจเหล็ก” ทําออกมาท้ังแบบภาพวาดและแบบ

ภาพถาย (ภาพที่ 874-875) และมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน  

       โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกในปนี้นิยมวาดภาพแบบเหมือนจริงมากขึ้น แตมัก

ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องตามแบบฉบับของภาพยนตรแนวตลก เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง  

“พอจอมยวน แมจอมยุง” (ภาพท่ี 876) และ “ขบวนการคนใช” (ภาพท่ี 877) เปนตน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ขบวนการคนใช” (ภาพที่ 877) วาดภาพออกแนวประยุกตศิลปคลายภาพเขียน

ลายเสนระบายสี 

 

 
 

ภาพที่ 854 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวลปน” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 855 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชางมันฉันไมแคร” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, “นก” สินจัย หงษไทย นางเอกคุณภาพอีกคนของวงการ, เขาถึงเมื่อ  

10 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5562 

 

 
 

ภาพที่ 856 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนดิบ” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค29)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=4406 
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ภาพที่ 857 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชนคนโต” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค8)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2992  

 

 
 

ภาพที่ 858 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มือปราบพญาเหย่ียว” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค8)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2992  
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ภาพที่ 859 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือภูพาน” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 

 

 
 

ภาพที่ 860 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ภูหินรองกลา” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 
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ภาพที่ 861 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มือปราบมหากาฬ” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, “สรพงษ ชาตรี” รวมทุกเรื่องราวและบันเทิงไทย ตอนท่ี 13, เขาถึงเมื่อ 

4 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4280  

 

 
 

ภาพที่ 862 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหนือฟายังมีเซียน” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 863 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ยิงทิ้ง” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, happy time หนังไทยในอดีต ภาค 4, เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4181 

 

 
 

ภาพที่ 864 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตามฆา” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: Thai World View, Old Thai movies wanted list, accessed June 29, 2013,  

available from http://www.thaiworldview.com/tv/lookingfor.htm 
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ภาพที่ 865 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มือปราบทมิฬ” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค31)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=4562 

 

 
 

ภาพที่ 866 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดังกวาปน” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 
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ภาพที่ 867 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกิดมาลุย” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: พีเพิลซีน, ทั่วๆไปของ พันนา ฤทธิไกร, เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.peoplecine.com/wboard/m_maintopic.php?Group 

ID=51&Begin=160&ID= 5348 

 

 
 

ภาพที่ 868 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขาวหนา 1” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค8)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2992   
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ภาพที่ 869 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วายราย 4 คิงส” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  

 

 
 

ภาพที่ 870 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รูแลวนาวารัก” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 871 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวยรักและผูกพัน” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: พันธุทิพย, ยอนวัยรําลึกความหลังกับโปสเตอรหนังไทยกันดีกวาครับ, เขาถึงเมื่อ  

8 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock 

/2012/09/A12604397/A12604397.html 

 

 
 

ภาพที่ 872 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คูวุนวัยหวาน” (พ.ศ. 2529) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ       

ที่มา: ไฟวสตาร, คูวุนวัยหวาน, เขาถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.fivestarent.com/movie_details.php?mid=104 



525 

 

 
 

ภาพที่ 873 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “น้ําเซาะทราย” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 7, เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1859 
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ภาพที่ 874 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตํารวจเหล็ก” เทคนิคภาพถายตัดปะ (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 

 

 
 

ภาพที่ 875 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตํารวจเหล็ก” เทคนิควาดภาพ (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 876 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอจอมยวน แมจอมยุง” (พ.ศ. 2529)  

                    ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ        

ที่มา: ไทยซีน, แจกโปสเตอรหนังไทยในอดีตสําหรับสมาชิกไทยซีนทุกทาน,  

เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaicine.com/wboard 

/maintopic.php?GroupID=160&Begin=400&ID=7908   

 

 
 

ภาพที่ 877 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขบวนการคนใช” (พ.ศ. 2529)        

ที่มา: ไฟวสตาร, ขบวนการคนใช, เขาถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.fivestarent.com/movie_details.php?mid=103 
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     พ.ศ. 2530 โปสเตอรภาพยนตรที่ไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ

ในปน้ี เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชร 7 เหลี่ยม” (ภาพที่ 878) ซ่ึงไดแนวคิดการออกแบบภาพ

มาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Lady Ice” ในป พ.ศ. 2516 (ภาพท่ี 404) โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ผีเจาเลห” (ภาพท่ี 879) ไดรับแนวคิดในการออกแบบภาพมาจากโปสเตอร

ภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Ghost Busters” ในป พ.ศ. 2527 (ภาพท่ี 880)  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สารวัตเถื่อน” (ภาพที่ 881) วาดภาพองคประกอบรอง                  

เปนภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตรไวในภาพกุญแจมือของตํารวจคลายโปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “อิสรภาพของทองพูน โคกโพ” ในป พ.ศ. 2527 (ภาพท่ี 882) 

       ปนี้มีโปสเตอรภาพยนตรที่ใชเทคนิคภาพถายจํานวนมาก และมีพัฒนาการที่นาสนใจ 

โปสเตอรภาพยนตรแบบภาพถายในปนี้มักจะไมเนนภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตร เชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดีแตก” (ภาพที่ 883-884) “ตะวันเพลิง” (ภาพท่ี 885-886) และ “หัวละ

แสน” (ภาพที่ 887) เปนตน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หัวละแสน” (ภาพที่ 887) ใชภาพถายใน

สตูดิโอของดารานํา ชายหญิงบนฉากหลังสีดําท่ีจัดวางทาทางตามแบบที่ตองการ สวนดานลาง

เปนภาพถายนักแสดงคนอ่ืนๆ ในกรอบภาพเล็กๆ เรียงเต็มความกวางของโปสเตอรและตัวอักษร

ชื่อภาพยนตรคลายกับโปสเตอรแบบภาพถายของภาพยนตรเรื่อง “ตํารวจเหล็ก” ในปที่แลว       

(ภาพที่ 875) ซ่ึงจัดวางองคประกอบภาพไดลงตัวมากกวาภาพยนตรเรื่องนี้ 

       โปสเตอรภาพยนตร เทคนิคภาพถายที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง               

“พลอยทะเล” (ภาพที่ 888) ซ่ึงใชภาพถายจากฉากในภาพยนตร 2 ภาพเรียงตอกันแบบงายๆ         

เพื่อเลาเร่ืองราวในภาพยนตรไดอยางนาสนใจ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางนวล” (ภาพท่ี 889) 

ถึงแมจะใชภาพถายทั้งหมด แตออกแบบใหดูคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเทคนิควาด โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “พรหมจารีสีดํา” (ภาพท่ี 890) ใชภาพถายนักแสดงวางบนตารางหมากฮอส 

เพื่อใหมีความหมายเชิงสัญลักษณซึ่งก็ทําใหไดภาพที่ดูทันสมัยและนาสนใจ  

      โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกในปนี้มีรูปแบบที่หลากหลายท้ังภาพวาดแบบการตูน          

แบบการตูนหัวโต และแบบเหมือนจริง แตการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องจะยังคงแสดงเอกลักษณ

ของภาพยนตรตลกอยางชัดเจน ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ฉันผูชายนะยะ” (ภาพที่ 

891) ท่ีใชเทคนิคภาพถายตัดปะผสมกับภาพวาดการตูน ซึ่งจะดูตางไปจากโปสเตอรภาพยนตร

แนวตลกของปกอนๆ  

       โปสเตอรภาพยนตรแนวรักในปนี้มักวาดภาพองคประกอบหลักในกรอบสี่เหลี่ยม               

และวางภาพองคประกอบรองซอนทับเขาไปในกรอบภาพขององคประกอบหลัก เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “กวาจะรูเดียงสา” (ภาพที่ 892) “คํามั่นสัญญา” และ (ภาพที่ 893) “สะพานรัก 
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สารสิน” (ภาพที่ 894) ท่ีตางออกไปคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เธอรองไหเมื่อคืนนี้” (ภาพที่ 895) 

ซึ่งวาดองคประกอบหลักท่ีเปนภาพหนังสือวางในแนวเฉียงไวตรงกลางภาพ ปกหนังสือ                      

วาดเปนภาพเด็กครึ่งตัวขนาดใหญอยูเหนือภาพชายหญิงที่กําลังนั่งอยูทามกลางทิวทัศน                    

อันสวยงามที่เปนทุงดอกไมและภูเขา สวนองคประกอบท่ีเปนพื้นหลังของภาพวาดดวยสีน้ําตาล

เปนภาพนักแสดงและฉากเลาเรื่องในภาพยนตรลอมรอบองคประกอบหลักที่เปนภาพสี ที่นาสนใจ

คือ การออกแบบขอมูลตัวอักษรใหเอียงขนานไปในแนวเดียวกับองคประกอบหลักที่เปนภาพ         

หนังสือตรงกลางภาพ 

       โปสเตอรภาพยนตรแนวบู ในปนี้ยั ง นิยมการออกแบบภาพให ดู เปนสามมิ ติ

เชนเดียวกับเมื่อปที่แลว แตจะพลิกแพลงการออกแบบภาพใหแปลกออกไปจากเดิม ถึงแมฝมือ 

การวาดภาพ จะไมคอยดีมากนักก็ตาม เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “9 ทรชน” (ภาพท่ี 896)        

“ฆาปดปาก” (ภาพท่ี 897) “นักสูปาฎิหาริย” (ภาพที่ 898) และ “พระรามทรงปน” (ภาพท่ี 899) 

เปนตน  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บาน” ออกแบบไดแปลกใหมทั้ง 2 แบบ แบบแรก (ภาพที่ 

901) วาดเลียนแบบเทคนิคภาพพิมพแกะไมแบบงานศิลปะ และไมเนนการเลาเรื่องตามแบบ

โปสเตอรภาพยนตรไทยที่เคยมีมา แบบที่ 2 (ภาพที่ 902) ใชภาพถายจากฉากในภาพยนตรที่เปน

ภาพสมาชิกในครอบครัวกําลังนั่งทํากิจกรรมรวมกันอยูในบานผสมผสานกับเทคนิควาดเสนแรเงา        

ดวยสีชอลคสีขาวไดอยางนาสนใจ โดยวาดรูปบานและสะพานไม เพิ่มเติมลงในภาพถาย           

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนกลางแดด” ทําออกมา 2 แบบ (ภาพที่ 903-904) ทั้งสองแบบ              

โดดเดนท้ังในดานการออกแบบภาพไดอยางนาสนใจและการจัดวางองคประกอบภาพที่ลงตัว             

สวนทักษะฝมือการวาดภาพคอนขางดี  
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ภาพที่ 878 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชร 7 เหลี่ยม” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  
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ภาพที่ 879 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผีเจาเลห” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค26)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4249 

 

 
 

ภาพที่ 880 โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Ghost Busters” (พ.ศ. 2527)        

ที่มา: 3D Juegos, Ghost Busters World, accessed September 6, 2013, available from 

http://www.3djuegos.com/comunidad-foros/tema/27621889/0/ghostbusters-1984/ 
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ภาพที่ 881 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สารวัตรเถ่ือน” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 882 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อิสรภาพของทองพูน โคกโพ” (พ.ศ. 2527)   

                    ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ      

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 
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ภาพที่ 883 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดีแตก” แบบที่ 1 (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, นาถยา แดงบุหงา สุดยอดนักแสดงหญิง, เขาถึงเมื่อ 18 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4774 

 

 
 

ภาพที่ 884 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดีแตก” แบบที่ 2 (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: ไทย โปสเตอร, ใบปดหนังไทย จากหอภาพยนตร (องคการมหาชน) ครั้งท่ี 2,  

เขาถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://thaiposter.blogspot.com/2011/ 

01/2-poster-by-thai-film-archive-2.html 
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ภาพที่ 885 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะวันเพลิง” แบบภาพแนวต้ัง (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 886 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะวันเพลิง” แบบภาพแนวนอน (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 
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ภาพที่ 887 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หัวละแสน” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, happy time หนังไทยในอดีต, เขาถึงเมื่อ 24 กันยายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3704 

 

 
 

ภาพที่ 888 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พลอยทะเล” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=1698 
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ภาพที่ 889 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางนวล” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: พีเพิลซีน, 100 หนังไทยที่คนไทยควรดู, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.peoplecine.com/wboard/m_maintopic.php?Group 

ID=51&Begin=0&RBegin=13&ID=11111        

 

 
 

ภาพที่ 890 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรหมจารีสีดํา” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สุพรรษา เน่ืองภิรมย ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4755 
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ภาพที่ 891 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ฉันผูชายนะยะ” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค29)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=4406 

 

 
 

ภาพที่ 892 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กวาจะรูเดียงสา” (พ.ศ. 2530) ผลงานของ พัชร แซอึ้ง        

ที่มา: ไทยซีน, แจกโปสเตอรหนังไทยในอดีตสําหรับสมาชิกไทยซีนทุกทาน, เขาถึงเมื่อ  

9 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php? 

GroupID=160&Begin=400&ID=7908   
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ภาพที่ 893 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คํามั่นสัญญา” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 894 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สะพานรักสารสิน” (พ.ศ. 2530)  

                   ผลงานของ เปยก (วาดคนเดียว) 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 895 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เธอรองไหเมื่อคืนนี้” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: สําเนา แหลงสํารอง, เธอรองไหเมื่อคืนน้ี (2530), เขาถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://copy-backup.exteen.com/20130606/entry 

 

 
 

ภาพที่ 896 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “9 ทรชน” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 22, 

เขาถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail 

.asp?topicID=5059 
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ภาพที่ 897 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ฆาปดปาก” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อภิรดี ตอนเลนเปนนางเอกแรกมีบทเลิฟซีนไหมครับ, 

เขาถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forum 

Detail.asp?topicID=2732 

 

 
 

ภาพที่ 898 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักสูปาฏิหาริย” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 
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ภาพที่ 899 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระรามทรงปน” (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค7)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=2947  

 

 
 

ภาพที่ 900 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรายตะเคียน” (พ.ศ. 2530) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค29)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=4406 
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ภาพที่ 901 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บาน” แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2530) ออกแบบโดย ทองธัช เทพารักษ        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 

 

 
 

ภาพที่ 902 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บาน” แบบท่ี 2 (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 903 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนกลางแดด” แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2530)  

                   ผลงานของ ชวนะ บุญชู        

ที่มา: เพลงพักใจ, เชิญชมภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยในอดีตครับผม, เขาถึงเมื่อ        

6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.plengpakjai.net/index.php?topic=3633.0 

 

 
 

ภาพที่ 904 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนกลางแดด” แบบแนวนอน (พ.ศ. 2530)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 
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     พ.ศ. 2531 ปนี้มีภาพยนตรแนวรักและแนวชีวิตจํานวนมาก โปสเตอรเทคนิค          

วาดภาพฝมือตกตํ่าลงมาก โปสเตอรที่ใชภาพถายจะเนนการออกแบบตามอยาง “ฝรั่ง”              

ไมเลาเรื่องดวยภาพจากฉากในภาพยนตร  องคประกอบภายในภาพนอยลงกวาโปสเตอร

ภาพยนตรไทยยุคกอนหนา แตยังคงเนน “การขายดารา” เชนเดิม การออกแบบตัวอักษรไมคอย

โดดเดนและมีความคิดสรางสรรคเหมือนเชนในอดีต เพราะมีการใชตัวอักษรสําเร็จรูปมากขึ้น  

       ในปนี้โปสเตอรแนวรักและแนวชีวิตมักจัดวางองคประกอบภาพหลักไวในกรอบ

สี่เหลี่ยมและวางตัวอักษรชื่อเรื่องไวดานลางหรือดานบนคลายกับปที่แลว แตปนี้มีทั้งโปสเตอร               

เทคนิคภาพถายตัดปะและเทคนิควาดภาพ เชน โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง “ความรัก”                       

(ภาพที่ 905) และ “คูกรรม” (ภาพที่ 906)  

      โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกที่นาสนใจในปนี้  ไดแก โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง                  

“กลิ่นสีและกาวแปง” (ภาพที่ 907) วาดภาพแบบการตูนลอภาพบุคคล โปสเตอรภาพยนตร      

เรื่อง  “ตลุยโรงหมอ” (ภาพที่ 908) ใชผามานบังตาในโรงพยาบาลเปนตัวแบงภาพออกเปนสวนๆ 

องคประกอบหลักในฉากหนาเปนภาพหมอกําลังผาตัดคนไข องคประกอบรองในฉากหลังท้ัง

ดานซายและขวาเปนภาพนักแสดงนําและฉากขําๆ ของเรื่อง ท่ีนาสนใจคือ การออกแบบตัวอักษร

ชื่อเรือ่งใหเปนภาพคนไขนอนยาวเหยียดและพันผาพันแผลที่แขนและขา  

       โปสเตอรภาพยนตรแนวภูตผีปศาจในปนี้มัก วาดภาพผีตามแบบปศาจใน                  

ภาพยนตร  “ฝรั่ง” และมักวาดเปนภาพผียื่นมือออกมานอกภาพหรือวาดใบหนาผีขนาดใหญ           

ไวในฉากหลัง เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มันโผลขึ้นมาหยอก” (ภาพที่ 909) และ “สูกับผีหนี

ไมได” (ภาพที่ 910) เปนตน 

       อาจกลาวไดวาต้ังแตป พ.ศ. 2531 เปนตนไป มีแตเพียงโปสเตอรภาพยนตรแนวบู    

เทานั้นที่ยังคงใชเทคนิควาดภาพและ ”motif” เดิมๆ อยางเหนียวแนน โปสเตอรภาพยนตร                

ที่นาสนใจในปนี้ ไดแก เร่ือง “มือปน 2 ไอมือดํา” (ภาพที่ 911) จัดวางองคประกอบภาพนักแสดง

ในแนวเฉียง โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักรบดํา” (ภาพที่ 912) จัดวางองคประกอบภาพใน

ลักษณะกอตัวสูงเหมือนภูเขากอตัวข้ึนไปดานบน ท่ีนาสนใจคือ การวาดภาพแบบทิ้งฝแปรง         

ดวยสีดําใหเขากับช่ือเรื่อง 

       ถึงแมโปสเตอรภาพยนตรที่ใช เทคนิคภาพถายปนี้มีจํานวนมาก แตชั้นเชิงใน            

การออกแบบและจัดวางองคประกอบไมดีเทาปที่แลว โปสเตอรที่โดดเดนทั้งดานการออกแบบ         

และความสวยงามในปนี้ คือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จงรัก” (ภาพที่ 913) สวนโปสเตอร

ภาพยนตร เทคนิควาดภาพท่ีโดดเดนในปนี้  คือโปสเตอรภาพยนตร เรื่อง “สมรภูมิ เถื่อน”          

(ภาพที่ 914)  
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ภาพที่ 905 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ความรัก” (พ.ศ. 2531)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ชุมทางหนังไทยในอดีต ตอนท่ี 27, เขาถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=5196 

 

 
 

ภาพที่ 906 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คูกรรม” (พ.ศ. 2531)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปด และ VCD/DVD หนังไทยในอดีต ตอนท่ี 37, เขาถึงเมื่อ    

9 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5712 
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ภาพที่ 907 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กลิ่นสีและกาวแปง” (พ.ศ. 2531)  

                  ผลงานของ วัชระ ประยูรคํา       

ที่มา: ไทยซีน, กลิ่นสีและกาวแปง, เขาถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/ex/maintopic.php?GroupID=07&Begin=15&ID=272 

 

 
 

ภาพที่ 908 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตลุยโรงหมอ” (พ.ศ. 2531) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค11)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3314 
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ภาพที่ 909 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มันโผลขึ้นมาหยอก” (พ.ศ. 2531)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 910 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สูกับผีหนีไมได” (พ.ศ. 2531)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 911 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มือปน 2 ไอมือดํา” (พ.ศ. 2531)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สรพงษ ชาตรี พระเอกตลอดกาลศิลปนแหงชาติ ตอนท่ี 25, เขาถึงเมื่อ 

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5591 

 

 
 

ภาพที่ 912 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักรบดํา” (พ.ศ. 2531)        

ที่มา: ไทยซีน, คิดถึง “หนังไทย”, เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaicine.com/wboard/maintopic.php?GroupID=51&Begin=100&ID=1479 
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ภาพที่ 913 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จงรัก” (พ.ศ. 2531)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค6)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=2912 

 

 
 

ภาพที่ 914 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สมรภูมิเถื่อน” (พ.ศ. 2531)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, happy time หนังไทยในอดีต ภาค 4, เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4181 
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     พ.ศ. 2532 โปสเตอรภาพยนตรในปนี้คุณภาพดอยลงมากทั้งการออกแบบภาพ ฝมือ

การวาดภาพ และความคิดสรางสรรค โปสเตอรภาพยนตรที่ใชเทคนิคภาพถายในปนี้จะมีรูปแบบ

คลายกับปที่แลว ที่แปลกออกไปคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไมมีพรุงนี้อีกแลว” (ภาพท่ี 915)        

ซึ่งไดแนวคิดในการออกแบบภาพมาจากเน้ือหาภาพยนตรโดยนําภาพถายคูดารานําหญิงชาย       

มาทําใหดูคลายกับภาพถายของคูรักที่ถูกฉีกออกจากกัน  

      โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกในปนี้กลับมานิยมเทคนิควาดภาพแนวการ ตูน

เหมือนเดิม ตามอยางโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กลิ่นสีและกาวแปง” ในปที่แลว (ภาพที่ 907) เชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กลิ่นสี 2 ตอน จีบสาวจิ๊จะ” (ภาพที่ 916) และ “กองรอยสบายสบาย” 

(ภาพท่ี 917) เปนตน ที่แปลกออกไปคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ความรักของคุณฉุย” (ภาพที่ 

918) ท่ีวาดองคประกอบหลักเปนภาพการตูนเต็มพื้นที่ภาพ และใชภาพถายดารานักแสดงและ

ภาพถายจากฉากในภาพยนตรในกรอบเล็กๆ วางเรียงบริเวณดานลางของภาพ 

       โปสเตอรภาพยนตรแนวบูยังคงใช “motif” เดิมๆ และเหนียวแนนกับเทคนิควาดภาพ           

ที่นาสนใจคือ การวาดภาพดารานําใหคลายกับตัวละครเรื่อง “Rambo” ของฝร่ัง และจะตอง        

คาดแถบผาสีดําไวที่ศีรษะดวย “Rambo” เปนภาพยนตรแนวบูของฮอลลีวูดที่ประสบความสําเร็จ

เปนอยางมาก จึงมีการสรางภาคตอขึ้นหลายภาค เชน ภาค 1 สรางในป พ.ศ. 2525 ภาค 2    

สรางในป พ.ศ. 2528 และภาค 3 สรางในป พ.ศ. 2531 โปสเตอรภาพยนตรไทยแนวบูที่วาดภาพ

ดารานําคลายกับแรมโบ ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บาทะลุดิน” (ภาพที่ 919) “พยัคฆภูพาน” 

และ (ภาพที่ 920) “โคตรอํามหิต” (ภาพที่ 921) เปนตน ที่โดดเดนคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“โคตรอํามหิต” (ภาพท่ี 921) ซ่ึงไดแนวคิดในการออกแบบภาพมาจากชื่อภาพยนตรและวาดภาพ

ดารานําแบบครึ่งตัวคลายแรมโบ มือซายหิ้วศีรษะมนุษยยื่นออกมานอกภาพ โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “วัยดิบ” (ภาพที่ 922) วาดฉากหลังเลียนแบบภาพที่ใชสีเสปยกระปองหรือแอรบรัชพน       

บนกําแพงซ่ึงเปนการผสมผสานงานกราฟต้ีเขากับภาพวาดระบายสีไดอยางนาสนใจ โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “เพชร” (ภาพท่ี 923) วาดภาพใหดูเปนสามมิติแบบเหนือจริงโดยวาดเปนภาพ   

มือขนาดใหญยื่นออกมานอกภาพ และมีภาพใบหนานักแสดงปรากฏอยูในฝามือดวย 

       โปสเตอรภาพยนตรแนวอ่ืนๆ ที่ใชเทคนิควาดภาพแบบแนวแฟนตาซีหรือแนวเหนือ

จริง ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ธันยาแมมดยอดยุง” (ภาพที่ 924) “เทวดาตกสวรรค” (ภาพที่ 

925) และ“แมเบ้ีย” (ภาพที่ 926) สําหรับเรื่อง “แมเบี้ย” (ภาพท่ี 926) จะใชเทคนิควาดภาพกับ 

ภาพองคประกอบหลักผสมกับเทคนิคตัดปะซึ่งเปนภาพนักแสดงและภาพฉากจากภาพยนตร      

ในกรอบภาพเล็กๆ  
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       โปสเตอรภาพยนตรที่มีความงามเชิงศิลปะในปนี้ ไดแก โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง           

“ปุลากง” (ภาพที่ 927) และ “เรือนแพ” (ภาพที่ 928)  

  

 
 

ภาพที่ 915 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไมมีพรุงนี้อีกแลว” (พ.ศ. 2532)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ไฟรักอสูร รุนพี่ออฟ พงษพัฒน, เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5531 

 

 
 

ภาพที่ 916 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กลิ่นสี 2 ตอน จีบสาวจ๊ิจะ” (พ.ศ. 2532)        

ที่มา: โอเคเนชั่น, เปยก โปสเตอร ผูกํากับในยุคทองของหนังไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5531
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ภาพที่ 917 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กองรอยสบายสบาย” (พ.ศ. 2532)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 918 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ความรักของคุณฉุย” (พ.ศ. 2532)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 919 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บาทะลุดิน” (พ.ศ. 2532)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

 

 
 

ภาพที่ 920 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พยัคฆภูพาน” (พ.ศ. 2532)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 921 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “โคตรอํามหิต” (พ.ศ. 2532) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=3048 

 

 
 

ภาพที่ 922 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วัยดิบ” (พ.ศ. 2532) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมบนใบปดหนังทองดี, 19 กันยายน 

- 5 ตุลาคม 2545, 38.  
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ภาพที่ 923 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชร” (พ.ศ. 2532)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 924 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ธันยาแมมดยอดยุง” (พ.ศ. 2532)  

                    ผลงานของ จํานงค ถาดก่ิง 

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 925 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เทวดาตกสวรรค” (พ.ศ. 2532)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 

 

 
 

ภาพที่ 926 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมเบี้ย” (พ.ศ. 2532) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, รวมพลคนชอบ ลิขิต เอกมงคล, เขาถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2801 
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ภาพที่ 927 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปุลากง” (พ.ศ. 2532)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, อยากไดโปสเตอรภาพยนตรเร่ือง “ปุลากง” นําแสดงโดย  

อําพล ลําพูน, เขาถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=3343 

 

 
 

ภาพที่ 928 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เรือนแพ” (พ.ศ. 2532) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: พีเพิลซีน, ใบปดหนังไทย แบงปนกันชม, เขาถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.peoplecine.com/wboard/m_maintopic.php?GroupID=51&Begin=0&ID=15470 
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     พ.ศ. 2533 ปนี้มีภาพยนตรคละกันหลายแนว แตภาพยนตรแนวบู ภูตผีปศาจ และ        

โป เปลือยจะมีจํานวนมากกวาแนวอ่ืนๆ คุณภาพเชิงศิลปะของโปสเตอรภาพยนตรทั้ ง               

เทคนิคภาพวาดและเทคนิคภาพถายตัดปะคอนขางตกตํ่าลงมากท้ังการออกแบบภาพ การจัดวาง

องคประกอบภาพ และทักษะฝมือการวาดภาพ นับเปนยุคตกตํ่าของโปสเตอรภาพยนตรไทย            

ก็วาได  

      โปสเตอรภาพยนตรไทยปนี้นิยมใชเทคนิคภาพถายตัดปะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ 

โปสเตอรภาพยนตรแนวโปเปลือยที่สวนใหญจะจัดวางองคประกอบอยางงายๆ องคประกอบ

ภายในภาพมักมีไมมาก โดยท่ัวไปจะมีเพียงองคประกอบหลักเพียงตัวเดียว ซึ่งมักเปนภาพถาย

ระยะใกลหรือเต็มตัวของดารานําหญิงในสภาพโปเปลือยหรือภาพถายคูกับดาราชายในลักษณะ

กําลังกอดจูบหรือเสพสังวาสกันโดยอาจเปนภาพถายจากฉากในภาพยนตรหรือภาพถาย                

ในสตูดิโอก็ได เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ความรักไมมีชื่อ” (ภาพท่ี 929) “เพ่ือน” (ภาพท่ี 930) 

“เพลิงอารมณ” (ภาพที่ 931) “ลํายอง” (ภาพที่ 932) “สวรรคชั้น 7” (ภาพที่ 933) “ก็หัวใจมัน

อยาก” (ภาพท่ี 934) “แรงฤทธ์ิพิษสวาท” (ภาพที่ 935) และ “มามาซัง” (ภาพที่ 936) เปนตน

นอกจากนั้นยังนิยมนําภาพถายดารานําชายหญิงกึ่งเปลือยกายกอดจูบกันจากฉากในภาพยนตร

ในกรอบส่ีเหล่ียมเล็กๆ จัดวางเรียงเปนแถวไวบริเวณขอบภาพดานใดดานหนึ่งเพื่อกระตุน        

ความสนใจของคนดู เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หัวใจหองที่ 5” (ภาพท่ี 937) และ “กวาจะถึง

สวรรค” (ภาพท่ี 938) เปนตน โปสเตอรภาพยนตรแนวโปเปลือยที่ใชภาพถายท้ังหมดนี้ เนนไปที่

การขายเร่ืองราวทางกามารมณอยางโจงแจงและไมมีชั้นเชิงทางศิลปะเทาใดนัก 

      ความนิยมในเรื่องราวเชิงยั่วยุทางกามารมณสงผลใหแมกระท่ังภาพยนตรแนวภูตผี

ปศาจก็ยังตองหาทางนําเสนอภาพโปเปลือยของดารานําหญิงหรือภาพนักแสดงชายหญิงกําลัง          

กอดจูบกันในโปสเตอรดวย เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดอกแกวดํา” (ภาพที่ 939) “ตัณหา

พระจันทร” (ภาพที่ 940) และ “ตัณหาน้ํามันพราย” (ภาพท่ี 941) นอกจากน้ันยังนิยมวาดภาพ

แบบสามมิติใหดูราวกับวาผีกําลังยื่นมือออกมานอกภาพอีกดวย เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“เจาสาวเที่ยงคืน” (ภาพที่ 942) และ “แมนาคคืนชีพ” (ภาพที่ 943) เปนตน 

       โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกปนี้มักนําเสนอเปนภาพการตูนคลายกับโปสเตอร             

ภาพยนตรเรื่อง “กล่ินสีและกาวแปง” ในป พ.ศ. 2531 (ภาพที่ 907) เชน โปสเตอรภาพยนตร            

เร่ือง “ดีดสีตีเปา” (ภาพท่ี 944) และ “3 กบาล” (ภาพที่ 945) เปนตน ที่นาสนใจคือ โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “จอนกับแดง” (ภาพที่ 946) ซ่ึงใชองคประกอบรองท่ีเปนภาพถายตัดเฉพาะสวน                    

ศีรษะของนักแสดงในกรอบรูปทรงอิสระระบายสี ลอมรอบภาพถายขนาดใหญที่ เปน            

องคประกอบหลักอีกที โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บุญชู ภาค 5” (ภาพที่ 947) วาดภาพดารานํา



559 

 

แบบเหมือนจริงนั่งอยูบนบันไดท่ียื่นออกมาจาก “สระ อู” ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของตัวอักษรชื่อเรื่อง  

ฉากหลังของภาพวาดเปนภาพทองฟาสีครามและปุยเมฆ รวมทั้งภาพนักแสดงประกอบที่วาดเปน

การตูนลายเสน การออกแบบภาพของโปสเตอรภาพยนตรทั้ง 2 เรื่องนี้ สรางความแปลกใหม 

ใหกับจากโปสเตอรภาพยนตรแนวตลกของปนี ้

       ปนีโ้ปสเตอรภาพยนตรแนวบูยังคงใช “motif” เดิมๆ แบบปกอนๆ และไมคอยมีความ

แปลกใหมเทาใดนัก ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตองปลน” (ภาพท่ี 948) ท่ีใชเทคนิค

ถายภาพจากมุมมองดานลางขึ้นสูดานบนซึ่งนาจะไดแนวคิดมาจากโปสเตอร เทคนิควาดภาพ 

แบบสามมิติในมุมมองแบบตามด โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทอง ภาค 4” (ภาพท่ี 949)              

จัดวางองคประกอบหลักที่ เปนภาพถายขนาดใหญไวในกรอบบริ เวณดานบนของภาพ                  

สวนภาพดาราประกอบและภาพถายจากฉากในภาพยนตรจะวางในกรอบเล็กๆ เรียงเปนแนวยาว

ไวดานลางตัวอักษรชื่อเรื่อง ซ่ึงแสดงใหเห็นการแบงสวนองคประกอบหลักและองคประกอบรอง

ของภาพอยางชัดเจน 

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนเลี้ยงชาง” (ภาพท่ี 950) โดดเดนมากท้ังในดาน                       

การออกแบบภาพและการวาดภาพแนวจิตรกรรมอยางมีชั้นเชิงทางศิลปะ องคประกอบนอยมาก

และไมใชภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตรจํานวนมากแบบเดิมๆ  

 

 
 

ภาพที่ 929 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ความรักไมมีชื่อ” (พ.ศ. 2533)        

ทีม่า: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ท่ีออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 
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ภาพที่ 930 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพื่อน” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ที่ออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 

 

 
 

ภาพที่ 931 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพลิงอารมณ” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ที่ออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 
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ภาพที่ 932 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลํายอง” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ที่ออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 

 

 
 

ภาพที่ 933 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวรรคชั้น 7” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ที่ออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 
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ภาพที่ 934 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ก็หัวใจมันอยาก” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ที่ออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 

 

 
 

ภาพที่ 935 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แรงฤทธิ์พิษสวาท” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ที่ออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 



563 

 

 
 

ภาพที่ 936 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มามาซัง” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ท่ีออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 

 

 
 

ภาพที่ 937 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หัวใจหองท่ี 5” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ที่ออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6

511805.html 
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ภาพที่ 938 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กวาจะถึงสวรรค” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ที่ออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 

 

 
 

ภาพที่ 939 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดอกแกวดํา” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: ครูบานนอกบล็อก, รวมโปสเตอรภาพยนตรโบราณ, เขาถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2556,               

เขาถึงไดจาก http://www.kroobannok.com/blog/11163 
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ภาพที่ 940 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตัณหาพระจันทร” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ท่ีออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 

 

 
 

ภาพที่ 941 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตัณหาน้ํามันพราย” (พ.ศ. 2533)  

                   ผลงานของ ประวัติ สําราญจริง        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ท่ีออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556,

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 
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ภาพที่ 942 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาสาวเที่ยงคืน” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ที่ออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 

 

 
 

ภาพที่ 943 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมนาคคืนชีพ” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: โพสทจัง, ตํานานรักและความเฮี้ยนของ“แมนาค”ถูกนํามาสรางเปนภาพยนตรมาก 

ที่สุด, เขาถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://board.postjung.com/759889.html 
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ภาพที่ 944 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดีดสีตีเปา” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: โอเคเนชั่น, เปยก โปสเตอร ผูกํากับในยุคทองของหนังไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5531 

 

 
 

ภาพที่ 945 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “3 กบาล” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค22)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4074 
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ภาพที่ 946 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จอนกับแดง” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ที่ออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 

 

 
 

ภาพที่ 947 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บุญชู ภาค 5” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: โอเคเนชั่น, อนึ่งระลึกถึง บุญชู 5 เน้ือหอม, เขาถึงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=248634 
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ภาพที่ 948 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตองปลน” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: พันธุทิพย, รวมใบปด ภาพยนตรไทย ที่ออกฉายใน ป 2533 คิดถึง หนังอาร หนังผี 

หนังบู อยากใหวงการหนังไทยกลับไปเปนแบบนี้อีกจัง 555, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2008/04/A6511805/A6 

511805.html 

 

 
 

ภาพที่ 949 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทอง ภาค 4” (พ.ศ. 2533)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, รบกวนถามภาพยนตรเรื่อง “ทอง” คะ, เขาถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4362 
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ภาพที่ 950 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนเล้ียงชาง” (พ.ศ. 2533) ผลงานของ ประวัติ สําราญจริง       

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(ตอนท่ี 3)และสารพันบันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ  

6 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2809 
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     พ.ศ. 2534 โปสเตอรภาพยนตรที่ใชเทคนิควาดภาพในปนี้มักเปนภาพยนตรแนวภูตผี

ปศาจและภาพยนตรแนวบู สวนภาพยนตรแนวอ่ืนๆ มักใชเทคนิคภาพถายตัดปะ  

       ปนี้มีภาพยนตรแนววัยรุนเพิ่มมากข้ึนและมักใชเทคนิคภาพถายตัดปะ แตการ

ออกแบบภาพนาสนใจ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เวลาในขวดแกว” (ภาพที่ 951) ที่ใชเทคนิค

ระบายสีในฉากหลัง และ “กลิ้งไวกอนพอสอนไว” (ภาพที่ 952-953)  

       โปสเตอรภาพยนตรแนวภูตผีปศาจมักวาดภาพแบบสามมิติโดยเลนกับมุมมอง    

ของคนดู เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บานผีปอบ ภาค 4” (ภาพที่ 954) “บานผีปอบ ภาค 6” 

(ภาพที่ 955) และ “ปอบผีทะเลน ตอน กล้ิงงาบงาบ” (ภาพท่ี 956) เปนตน ที่นาสนใจคือ โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “กะหัง” (ภาพที่ 957) ซ่ึงวาดภาพอสูรกายแบบฝร่ังย่ืนมือมาโอบองคประกอบหลัก

ที่อยูตรงกลางภาพไวคลายกับโปสเตอรภาพยนตรหลายเรื่องในปกอนๆ การออกแบบภาพและ 

การจัดวางองคประกอบภาพจะคลายคลึงกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปอบผีทะเลน ตอน กลิ้ง

งาบงาบ” (ภาพที่ 956) 

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วิถีคนกลา” (ภาพท่ี 958) ใชเทคนิคภาพถายแตออกแบบ

ภาพคลายเทคนิคภาพเขียน นับวาเปนโปสเตอรภาพยนตรไทยที่โดดเดนมากที่สุดของปนี ้

 

 
 

ภาพที่ 951 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เวลาในขวดแกว” (พ.ศ. 2534)        

ที่มา: โอเคเนชั่น, เวลาในขวดแกว, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/bookinlove/2009/09/08/entry-1 
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ภาพที่ 952 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กลิ้งไวกอนพอสอนไว” แบบท่ี 1 (พ.ศ. 2534)        

ที่มา: สบายบันเทิง, บันเทิง, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก  

http://www.xn--72c5afda1c0c3cgz4k.com/tag/%E0%B8%9A%E0%B8%B1 

%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87/ 

 

 
 

ภาพที่ 953 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กลิ้งไวกอนพอสอนไว” แบบท่ี 2 (พ.ศ. 2534)        

ที่มา: พีเพิลซีน, 100 หนังไทยที่คนไทยควรดู, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.peoplecine.com/wboard/m_maintopic.php?Group 

ID=51&Begin=0&RBegin=13&ID=11111        
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ภาพที่ 954 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บานผีปอบ ภาค 4” (พ.ศ. 2534)        

ที่มา: โอเคเนชั่น, หนังผีแบบไทยๆ, เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=53344 

 

 
 

ภาพที่ 955 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บานผีปอบ ภาค 6” (พ.ศ. 2534)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 
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ภาพที่ 956 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปอบผีทะเลน ตอน กล้ิงงาบงาบ” (พ.ศ. 2534)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 957 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กะหัง” (พ.ศ. 2534)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค27)และสารพัน 

บันเทิงไทย, เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ 

ForumDetail.asp?topicID=4288 
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ภาพที่ 958 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วิถีคนกลา” (พ.ศ. 2534)        

ที่มา: ไฟวสตาร, วิถีคนกลา, เขาถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2556, 

เขาถึงไดจาก http://www.fivestarent.com/movie_details.php?mid=148 
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     พ.ศ. 2535 โปสเตอรภาพยนตร ไทยปนี้ คุณภาพเชิงศิลปะตกตํ่าลงมากท้ัง                     

เทคนิคภาพวาดและภาพเขียน ต้ังแตป พ.ศ. 2531-2535 โปสเตอรภาพยนตรไทยนิยมใช            

เทคนิคภาพถายในการออกแบบมากขึ้น ทําใหเทคนิควาดภาพเริ่มตกยุคและนับเปนจุดเริ่มตน       

ของยุคแหงการลมสลายของโปสเตอรภาพยนตรไทย ดังจะเห็นไดจากภาพยนตรภาคตอ ซ่ึงเดิม

ออกแบบอยางมีเอกลักษณดวยเทคนิควาดภาพแตตอมาเปลี่ยนมาใชเทคนิคภาพถายแทน           

เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บานผีปอบ ภาค 8” (ภาพที่ 959) และ “บุญต้ังไข” (ภาพที่ 960) 

เปนตน จากการเปรียบเทียบกับโปสเตอรภาพยนตรภาพวาดในภาคกอนๆ ตัวอยางเชน “บานผี

ปอบ ภาค 4” (ภาพที่ 954) “บานผีปอบ ภาค 6” (ภาพที่ 955) และ “บุญชู ภาค 5” (ภาพที่ 947) 

แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาคุณภาพเชิงศิลปะของโปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพถายไมดีเทากับ

แบบเทคนิควาดภาพ โปสเตอรภาพยนตรที่เนนภาพโปเปลือยเปนที่นิยมมากข้ึน โดยมากมักใช

ภาพถายดารานําหญิงถายภาพแบบวาบหวิวคลายภาพในนิตยสารปกขาว เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “เพ็ญพักตร ภาค 6” (ภาพท่ี 961) เปนตน 

       โปสเตอรภาพยนตรที่มีคุณภาพเชิงศิลปะในปนี้  เชน โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง              

“เจาะเวลาหาโกะ” (ภาพท่ี 962) ใชเทคนิคการสรางภาพดวยการติดกระดาษสีปะนูนขึ้นมา                   

แบบสามมิติ แตกตางไปจากโปสเตอรภาพยนตร ในปกอนๆ โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง                    

“มอรแกน 99 คร่ึง ก็ถึงได” (ภาพที่  963-964) ทําออกมา 2 แบบ โดยใชเทคนิควาดภาพ               

ทั้งแบบภาพในแนวต้ังและแบบภาพในแนวนอน การจัดวางองคประกอบภาพลงตัว การออกแบบ

ตัวอักษรช่ือเรื่องดูแปลกใหมและนาสนใจ ภาพยนตรเรื่อง “มอรแกน 99 คร่ึงก็ถึงได” เปนผลงาน

กํากับการแสดงเร่ืองแรกและเร่ืองสุดทายของ ทองดี ภานุมาศ นักวาดภาพโปสเตอรคนสําคัญ         

คนหน่ึงของไทย เขาเปนศิษยเอกของ เปยก โปสเตอร และเปนผูวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง

นี้ดวยตนเอง หลังจากภาพยนตรไมประสบความสําเร็จทางดานรายไดมากนัก ทองดี ภานุมาศ         

ก็หันไปทํางานจิตรกรรมสรางสรรคเปนอาชีพหลักแทนการวาดภาพโปสเตอรภาพยนตร              

(ทองดี ภานุมาศ, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2556) ความนิยมโปสเตอรภาพยนตรเทคนิควาดภาพ

เริ่มลดนอยลงเรื่อยๆ และคอยๆ หายไปจากวงการภาพยนตรไทย อาจกลาวไดวา ป พ.ศ. 2535 

เปนปสิ้นสุดแหงยุคของโปสเตอรภาพยนตรเทคนิควาดภาพอยางแทจริง  
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ภาพที่ 959 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บานผีปอบ ภาค 8” (พ.ศ. 2535)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 960 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บุญต้ังไข” (พ.ศ. 2535)        

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2, เขาถึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 
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ภาพที่ 961 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพ็ญพักตร ภาค 6” (พ.ศ. 2535)        

ที่มา: มนัส ชุมทางหนังไทยในอดีต, อัลบั้ม, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,  

เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039405744 

 

 
 

ภาพที่ 962 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาะเวลาหาโกะ” (พ.ศ. 2535)        

ที่มา: Jign Pixnet, Ann, accessed September 6, 2013,  

available from http://jign.pixnet.net/blog/post/156295181-ann 
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ภาพที่ 963 โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มอรแกน 99 ครึ่งก็ถึงได” แบบแนวต้ัง (พ.ศ. 2535)    

                    ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ       

ที่มา: เอนจอย แจม, H/B : มอรแกน 99 ½, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน 2556,                   

เขาถึงไดจาก http://entertain.enjoyjam.net/forum/index.php?topic=82.0 

 

 
 

ภาพที่ 964 ตนฉบับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มอรแกน 99 ครึ่งก็ถึงได” แบบแนวนอน                                     

                    ท่ียังไมใสชื่อเรื่องและขอมูลตัวอักษร (พ.ศ. 2535) ผลงานของ ทองดี ภานุมาศ   

ที่มา: มูลนิธิหนังไทย, สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมบนใบปดหนังทองดี, 19 กันยายน  

- 5 ตุลาคม 2545, 41.  
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บทที่  3 

พัฒนาการดานการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทย 

ระหวาง พ.ศ. 2515 – 2535 

 

      ในระยะแรกภาพยนตรไทยสรางขึ้นเพื่อตอบสนองความบันเทิงของมวลชนสวนใหญ                     

ของประเทศ ดังนั้นภาพยนตรไทยจึงเปนมหรสพราคาถูกสําหรับใหความบันเทิงแกคนชนบท            

ชนช้ันลาง หรือชนชั้นกรรมาชีพ ใหผอนคลายจากงานหนักหรือลืมความอดอยากยากแคน                       

ในชีวิตไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ภาพยนตรไทยมักนําเสนอเร่ืองราวชีวิตใกลตัวที่เขาใจงายหรือ          

สะทอนความใฝฝนของคนชนบทโดยเนนไปที่ความบันเทิงเปนหลัก ความตองการและรสนิยม          

ของผูชมภาพยนตรสวนใหญที่เปนคนตางจังหวัดนี้ สงผลตอเนื้อหาของภาพยนตรและรูปแบบ           

ของโปสเตอรภาพยนตรเปนอยางมาก โดยเฉพาะภาพยนตร 16 มม. ท่ีสรางระหวางป พ.ศ. 2492-

2515 ปจจัยหน่ึงที่สําคัญตอพัฒนาการของภาพยนตรไทยคือนายทุนซึ่งสวนใหญมักเปนเจาของ

โรงภาพยนตรหรือสายหนัง ผูกํากับหรือผูอํานวยการสรางมักตองอาศัยเงินทุนสําหรับสราง

ภาพยนตรจากเจาของโรงภาพยนตรหรือสายหนัง สวนเจาของเงินทุนจะยอมใหเงินลงทุนสราง

ภาพยนตรก็ตอเมื่อภาพยนตรเรื่องนั้นมีองคประกอบที่สามารถรับประกันความสําเร็จดานรายได          

ที่จะตามมาไดชัดเจน เงื่อนไขที่นายทุนกําหนดขึ้นสงผลตอคุณภาพของภาพยนตรไทยไมนอย

ทีเดียว (มานพ อุดมเดช, 2531: 65) 

      การทําโครงการเสนอขอทุนสรางภาพยนตรมักมีแบบรางของโปสเตอรแนบไปดวย          

เพื่อเราความสนใจของนายทุน ดวยเหตุนี้จุดขายของภาพยนตรไมวาจะเปนเนื้อหาแบบครบทุกรส

และดารานํา จึงกลายเปนตัวกําหนดรูปแบบ เทคนิค และองคประกอบของโปสเตอรภาพยนตร             

ไปโดยปริยาย โดยเฉพาะในยุคท่ีดาราคูขวัญ เชน มิตร-เพชรา ไดรับความนิยมอยางสูง โปสเตอร

จึงตองเนนจุดขายของภาพยนตรใหเห็นชัดเจนโดยการเขียนภาพดารานักแสดงนําใหมีขนาดใหญ

กวาองคประกอบอ่ืนๆ ภายในภาพเพื่อใหเขากับรสนิยมในการชมภาพยนตรของคนไทยสวนใหญ

ในสมัยน้ัน ถึงแมวาขณะน้ันในประเทศไทยจะมีผูสรางภาพยนตรมืออาชีพที่นิยมถายทํา 

ภาพยนตรดวยฟลม 35 มม. เสียงในฟลมและสีธรรมชาติตามมาตรฐานสากล และไดรับรางวัล

ระดับนานาชาติมาแลวก็ตาม แตคนกลุมนี้ก็มีจํานวนไมมากนัก และภาพยนตรของพวกเขาก็       

ไมคอยไดรับความนิยมจากคนสวนใหญในประเทศมากนัก ดังนั้น รูปแบบของโปสเตอรภาพยนตร

ไทยสวนใหญในยุคแรกจึงออกแบบมาเพื่อใหสายหนังนําไปโฆษณาพรอมกับหนังเรและหนัง

กลางแปลงตามตางจังหวัด โปสเตอรภาพยนตรไทยจึงมีลักษณะเปนภาพเลาเรื่องจากฉากใน 

ภาพยนตรจํานวนมากแบบครบทุกรส สวนองคประกอบหลักมักเปนภาพดาราคูขวัญขนาดใหญ         
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ซึ่งก็สอดคลองไปกับเนื้อหาของภาพยนตรไทยสมัยนั้นที่เปนแบบครบทุกรสและเนนไปในทาง               

“ขายดารา” น่ันเอง  

      จนกระทั่งป พ.ศ. 2513 เกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอวงการภาพยนตรที่สําคัญ

หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสียชีวิตของ มิตร ชัยบัญชา ดารายอดนิยม รวมท้ัง

ความสําเร็จดานรายไดอยางทวมทนของภาพยนตรเรื่อง “มนตรักลูกทุง” และ “โทน” ท่ีถายทําดวย

ระบบ 35 มม. ซ่ึงคุณภาพของภาพเหนือกวาภาพระบบ 16 มม. อยางชัดเจน น่ันคือ ภาพบนจอ           

มีขนาดใหญกวาและคมชัดกวา คุณภาพของสีและเสียงก็สดใสและชัดเจนกวา นอกจากน้ัน              

เมื่อรัฐบาลไทยเริ่มใหการสนับสนุนผูสรางภาพยนตรในระบบ 35 มม. จึงทําใหผูสรางภาพยนตร

ไทยเร่ิมสนใจที่จะสรางภาพยนตรในระบบ 35 มม. เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสงผลใหการสรางภาพยนตรใน

ระบบ 16 มม. เริ่มลดลงทีละนอย จนกระทั่งเมื่อถึงป พ.ศ. 2515 ก็ไมมีผูสรางภาพยนตรไทยรายใด

สรางภาพยนตรในระบบ 16 มม. อีกเลย (วิมลรัตน อรุณโรจนสุริยะ, 2540: 125) 

      ความสําเร็จของภาพยนตรเรื่อง “โทน” ทําใหเนื้อหาของภาพยนตรไทยเปล่ียนแปลง

ไปดวยคือ จากเดิมภาพยนตรไทยมักมีเนื้อหาแนวเพอฝน หางไกลจากชีวิตจริง แยกดีและช่ัวออก

จากกันอยางชัดเจน แตเมื่อภาพยนตรเรื่อง “โทน” นําเสนอเนื้อหาท่ีใกลเคียงความเปนจริงในสังคม 

อีกทั้งยังไดรับการยอมรับวาเปนภาพยนตรที่มีคุณภาพและมีคุณคาเชิงศิลปะ จึงทําใหผูสราง

ภาพยนตรเริ่มหันมาสรางภาพยนตรแนวนี้เพิ่มมากข้ึน (โดม สุขวงศ, 2533: 46) ประกอบกับมี             

ผูกํากับภาพยนตรรุนใหมที่จบการศึกษาดานการถายทําภาพยนตรโดยตรงจากท้ังในและนอก

ประเทศ อีกทั้งผูที่อยูในวงการหนังสือพิมพหรือวงการโฆษณาก็เริ่มเขามามีบทบาทในการกํากับ

ภาพยนตรมากย่ิงขึ้น ปจจัยท้ังหมดนี้สงผลตอพัฒนาการดานเนื้อหาและเทคนิคการถายทํา

ภาพยนตร รวมท้ังรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรไทยดวย ในระยะนี้ภาพยนตรไทยจึงไดรับ    

ความนิยมจากชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญที่นิยมดูภาพยนตรคุณภาพมากขึ้น 

ซึ่งทําใหเนื้อหาของภาพยนตรไทยในระยะตอมาเริ่มหางไกลจากรสนิยมของมวลชนสวนใหญ               

ที่เปนคนตางจังหวัด มากขึ้นเรื่อยๆ ดวยเหตุนี้ คนตางจังหวัดจึงเริ่มหันไปดูละครโทรทัศน ซึ่งมี

เนื้อหาสอดคลองกับรสนิยมของตนเอง หรือเลือกชมภาพยนตรไทยซ่ึงสรางขึ้นเพื่อความบันเทิง

ของคนตางจังหวัดโดยเฉพาะ เชน ภาพยนตรเรื่อง “บานผีปอบ” ท่ีไดรับความนิยมและทํารายได 

สูงมากอยางตอเนื่องในตางจังหวัด จนทําใหตองสรางภาคตอขึ้นมาอีกหลายภาค  

       พัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตรไทยมีความสัมพันธกับประวัติศาสตรภาพยนตร         

อยางแนบแนนท้ังบริบทแวดลอมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโปสเตอรภาพยนตรไทย       

ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีการพิมพ และอิทธิพลจาก

รปูแบบของโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ ซึ่งเปนเหมือนครูของนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตร
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ของไทย รวมทั้งปจจัยที่ เกี่ยวของกับภาพยนตรไทยดวย อาทิเชน บริษัทผูสรางภาพยนตร                  

โรงภาพยนตร ระบบการฉายภาพยนตร ฟลมภาพยนตร สายหนัง ผูกํากับ ดารานักแสดง และ  

จิตรกรวาดภาพโปสเตอร  

      จากการสํารวจพัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตรไทยอยางละเอียดในบทที่  2                   

ทําใหสามารถวิเคราะหศิลปะการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทยตามเทคนิคได 3 กลุม ดังนี้ 

      1. โปสเตอรเทคนิคภาพถายตัดปะ ไดรับความนิยมในยุคแรกๆ ระหวาง พ.ศ. 2593- 

2510 จากน้ันจึงคอยๆ เส่ือมความนิยมลง และถูกนํากลับมาใชอีกครั้งราวป พ.ศ. 2512 สวนใหญ           

มักนําภาพถายนักแสดงและภาพจากฉากภาพยนตรมาจัดองคประกอบใหมแบบงายๆ มักพิมพ

ภาพแบบสีเดียว สองสี หรือหลายสี ในระยะตอมามีการจัดองคประกอบซับซอนมากข้ึน นิยม         

แบงพื้นที่ภาพเปนสวนๆ และใชสีสดใสเปนฉากหลังของภาพ การจัดฉากเนนความอลังการ             

เพื่อเราความสนใจ การเลาเรื่องและการจัดองคประกอบศิลปมีพัฒนาการทีดี่ขึ้น  

      2. โปสเตอรเทคนิคภาพวาด เริ่มปรากฏราวป พ.ศ. 2501 เปนตนมา และไดรับความ

นิยมเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ จนเขามาแทนที่โปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพถายตัดปะในเวลาตอมา            

อาจกลาวไดวาในป พ.ศ. 2517 และป พ.ศ. 2521 เปนปทองของโปสเตอรภาพยนตรไทยเทคนิค

ภาพวาด ซึ่งแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ ภาพวาดแนวจิตรกรรม ไดรับความนิยมอยางสูงระหวาง          

ป พ.ศ. 2515-2523 และ ภาพวาดแนวประยุกตศิลป ซ่ึงเริ่มจากความนิยมในการวาดกรอบภาพ              

แบบประดิษฐเชิงตกแตงราวป พ.ศ. 2516 และ ป พ.ศ. 2522 และตั้งแตป พ.ศ. 2523 เปนตนมา 

จึงเร่ิมมีความนิยมในการตกแตงฉากหลังและระบายสีภาพแบบประยุกตศิลปเพิ่มมากขึ้น  

       3. เทคนิคภาพถายตัดปะ เริ่มนํากลับมาใชอีกครั้งต้ังแตป พ.ศ. 2524 เปนตนมา       

โดยเริ่มใชกับสวนที่เปนองคประกอบรองของภาพในโปสเตอรภาพยนตรเทคนิควาดภาพ แลว

พัฒนาเปนแบบภาพถายทั้งแผนในป พ.ศ. 2526 จากน้ันโปสเตอรรูปแบบนี้ก็ไดรับความนิยม     

เพิ่มมากขึ้นจนเขามาแทนโปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพวาดในที่สุด  

 

โปสเตอรภาพยนตรไทยยุคเริ่มตน (พ.ศ. 2466-2492) 

      โปสเตอรภาพยนตรไทยในระยะเร่ิมแรกสันนิษฐานวา นาจะไดรับความคิดและ           

แบบอยางมาจากโปสเตอรตางประเทศท่ีเขามาพรอมกับการสั่งซื้อภาพยนตรเขามาจัดฉาย 

จนกระทั่งตอมาเม่ือมีบริษัทสรางภาพยนตรกําเนิดขึ้นในประเทศไทย การจัดทําโปสเตอรโฆษณา

ภาพยนตรไทยจึงนาจะดําเนินการโดยบริษัทผูสรางภาพยนตร ดังปรากฏหลักฐานภาพถายตอน

หนึ่งจากภาพยนตรเรื่อง “แกนกลาสี” (พ.ศ. 2479) ของบริษัทศรีกรุง ซึ่งจะสังเกตเห็นโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “กลัวเมีย” ติดอยูที่รั้วสังกะสี สําหรับจิตรกรผูวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรเรื่องนี้  
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ไมมีหลักฐานปรากฏ แตสันนิษฐานวา นาจะเปนผลงานของ แนม สุวรรณแพทย ผูควบคุมฝาย

ฉากและศิลปกรรมของบริษัทศรีกรุง (สมชาติ บางแจง, 2535: 43) 

      จากหลักฐานที่คนพบดังกลาวทําใหสันนิษฐานไดวา ในยุคเริ่มแรกโปสเตอร         

ภาพยนตรไทยจะเปนฝมือของฝายศิลปกรรมของบริษัทผูสรางภาพยนตรเปนหลัก ซ่ึงนาจะเปน            

ผูมีความรูความสามารถดานศิลปะ และจากรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรเทคนิควาดภาพ           

ในยุคนี้ที่มีลักษณะคลายหนาปกนวนิยาย จึงทําใหสันนิษฐานไดวา นักวาดภาพโปสเตอร

ภาพยนตรไทยในยุคน้ีนาจะทํางานดานวาดภาพประกอบหนังสือมากอนก็เปนได  

      เนื่องจากขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับโปสเตอรภาพยนตรไทยในยุคนี้หลงเหลืออยู เพียง                 

ไมมากและอยูในสภาพไมสมบูรณนัก จึงทําใหไมสามารถเห็นพัฒนาการทางรูปแบบของ          

โปสเตอรไดชัดเจน  เพราะหลักฐานท่ีพบสวนใหญเปนเพียงสูจิบัตร ซึ่งไมทราบวาภาพโปสเตอร        

จะเหมือนกับภาพหนาปกสูจิบัตรหรือไม  หรือจะออกแบบภาพสําหรับพิมพโปสเตอรตางหาก           

หลักฐานท่ีเปนสื่อสิ่งพิมพเกี่ยวกับภาพยนตรไทยยุคแรกเทาที่คนพบ ไดแก  

      1. ภาพถายนักแสดงจากฉากในภาพยนตร เชน ภาพยนตรเรื่อง “นางสาวสุวรรณ”         

(ภาพที่ 1)  

      2. สูจิบัตรหรือหนังสือเรื่องยอภาพยนตร ที่ขายใหผูชมอานกอนการฉายภาพยนตร           

เชน ภาพยนตรเรื่อง “โชคสองช้ัน” (ภาพที่ 2) และ “พระเจาชางเผือก” (ภาพที่ 11) 

       3. โฆษณาเชิญชวนใหประชาชนไปชมภาพยนตรในหนาหนังสือพิมพ เชน ภาพยนตร  

เรื่อง “ไมคิดเลย” (ภาพท่ี 3) และใบแทรกหนังสือพิมพ  

       ขณะที่กระบวนการพิมพสื่อโฆษณาภาพยนตรไทยและอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย         

ยังอยูในระยะเร่ิมตน สื่อส่ิงพิมพสําหรับโฆษณาภาพยนตรไทยในยุคนี้จึงมี รูปแบบงายๆ              

สวนใหญมักพิมพเปนภาพสีเดียวหรือสองสีบนกระดาษแผนไมใหญมากนัก ระยะนี้ความโดดเดน

ของโปสเตอรจึงมักอยูที่การออกแบบตัวอักษรเปนหลัก เทคนิคที่ใชในการออกแบบมี 2 เทคนิค  

คือ 

      1. เทคนิคภาพถายตัดปะ (collage) สวนใหญนิยมนําภาพถายนักแสดงจากฉากใน

ภาพยนตรมาจัดองคประกอบใหมแบบงายๆ แลวนําไปพิมพแบบสีเดียวหรือสองสี เชน              

ภาพยนตรเรื่อง “สามหัวใจ” (ภาพที่ 4)  

       2. เทคนิควาดภาพ พบในหนังสือเรื่องยอภาพยนตร  ซึ่งมีลักษณะเหมือนภาพ                    

หนาปกหนังสือนวนิยายในสมัยนั้น เชน ภาพยนตรเรื่อง “กลัวเมีย” (ภาพที่ 5) และ “เลือดชาวนา” 

(ภาพที่ 6) เปนตน  
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      ท่ีนาสนใจคือ ภาพยนตรเรื่อง “พระเจาชางเผือก” ซ่ึงไมพบหลักฐานที่เปนโปสเตอร

หลงเหลืออยู  พบแตเพียงสูจิบัตรภาพยนตรเทานั้น (ภาพที่  11) ถึงแมวาภาพขอมูลจาก             

สูจิบัตรภาพยนตรที่พบจะไมคอยชัด แตก็พอจะวิเคราะหแนวคิดในการออกแบบหนาปก            

สูจิบัตรได พื้นที่หนาปกถูกแบงออกเปนสองสวนอยางชัดเจนดวยแถบสีดําที่ เขียนชื่อเรื่อง              

ดวยตัวอักษรสีแดงในภาษาอังกฤษวา “The King of the White Elephant”  พื้นที่ดานบน               

ของปกใชเทคนิคภาพถายตัดปะโดยมีภาพสถาปตยกรรมไทยวางอยูตรงกลางภาพ  และ               

ขนาบขางซายขวาดวยภาพถายนักแสดงนําชายหญิง สวนดานลางเปนภาพ วาดสงคราม           

ยุทธหัตถี อยางไรก็ตามไมปรากฏหลักฐานวา โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระเจาชางเผือก”           

มีรูปแบบเชนไร พบแตเพียงโปสเตอรฝมือการวาดของ ปยุต เงากระจาง (ภาพท่ี 12) ที่พิมพ             

ในป พ.ศ. 2544 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปของภาพยนตรเรื่องน้ีเทานั้น อยางไรก็ตาม        

ไมมีหลักฐานวา โปสเตอรนี้ถูกออกแบบขึ้นใหมหรือเขียนตามแบบโปสเตอรเกาของภาพยนตร  

เร่ืองนี้ แตสันนิษฐานไดวา การสรางภาพยนตรเรื่องนี้เพื่อเผยแพรออกสูสายตาชาวโลกนาจะ   

สงผลตอการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรใหมีรูปแบบที่เปนสากลดวยเชนกัน อนึ่ง จากปกสูจิบัตร

ของภาพยนตรเรื่องน้ีทําใหพอจะสันนิษฐานไดวา รูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรก็นาจะ                      

มีลักษณะคลายคลึงกันหรืออาจเหมือนกับภาพหนาปกสูจิบัตรก็เปนได 

 

โปสเตอรภาพยนตรไทยยุคบุกเบิก (พ.ศ. 2493-2503) 

      ความสําเร็จของภาพยนตรระบบ 16 มม. เร่ือง “สุภาพบุรุษเสือไทย” ในป พ.ศ. 2492 

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ สรางแรงจูงใจใหนักสรางภาพยนตรสมัครเลนผันตัวเองเขามา        

เปนผูอํานวยการสรางภาพยนตรมากขึ้น โดยเฉพาะชวงป พ.ศ. 2500-2515 เกือบครึ่งหนึ่งของ                 

คนกลุมนี้  กาวเขาสูวงการภาพยนตรเพียงหวังสรางกําไร แตไมมีความรู เกี่ยวกับการสราง

ภาพยนตรเทาใดนัก ทําใหงานสรางภาพยนตรมีคุณภาพต่ํา เพราะสรางกันอยางลวกๆ สวนเน้ือหา

ของภาพยนตรก็ไมมีอะไรแปลกใหมไปจากเดิม โปสเตอรภาพยนตรกลายเปนสื่อโฆษณาที่            

สรางแรงดึงดูดใจใหประชาชนเขามาชมภาพยนตรมากขึ้น 

      อยางไรก็ตาม ระยะนี้วงการภาพยนตรไทยยังพอมีผูกํากับและผูอํานวยการสราง

ภาพยนตรมืออาชีพ ที่มีความรูดานการสรางภาพยนตรเปนอยางดี มีโรงถายและอุปกรณ            

ในการถายทําภาพยนตรพรอม อีกทั้งยังมีเงินทุนในการสรางภาพยนตร และมักจ ะถายทํา

ภาพยนตรด วยฟลม  35  มม. เ สียงในฟลมและสีธรรมชาติตามมาตรฐานสากลดวย                       

ผูสรางภาพยนตรกลุมนี้ ไดแก รัตน เปสตันยี  พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอนุสรมงคลการ          

และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาภาณุพันธยุคล ภาพยนตรที่สรางโดยผูกํากับและผูอํานวยการ
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สรางมืออาชีพกลุมนี้นับเปนแรงผลักดันใหเกิดพัฒนาการในทางที่ดีตอภาพยนตรไทยและ             

โปสเตอรภาพยนตรไทยไปพรอมๆ กัน ตัวอยางเชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สันติ-วีณา”          

ในป พ.ศ. 2497 ที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติเรื่องแรกของไทย ซึ่งมีการทําโปสเตอรออกมา          

2 แบบคือ โปสเตอรแบบราคาถูก (ภาพที่ 16) ท่ีพิมพขอความไววา “ชนะการประกวด 3 รางวัล 

โลกภาคอาเซีย” เพื่อโฆษณาคุณภาพระดับโลกของภาพยนตรเรื่องนี้ควบคูไปกับการพิมพ

โปสเตอรคุณภาพดีและราคาสูง (ภาพท่ี 17) ท่ีอาจทําออกมากอนหนาจะสงภาพยนตรไปประกวด

ก็เปนได โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สันติ-วีณา” รูปแบบนี้แสดงใหเห็นพัฒนาการทางรูปแบบ       

ของโปสเตอรภาพยนตรไทย ซึ่งใชเทคนิคภาพถายตัดปะท่ีสูงขึ้นกวาโปสเตอรยุคแรกท่ีเปน            

ภาพพิมพแบบสีเดียว สองสี หรือหลายสี พัฒนาการดานรูปแบบและคุณภาพดานการพิมพ                 

ที่สูงขึ้นของโปสเตอรรุนใหมเมื่อเปรียบเทียบกับโปสเตอรรุนกอนหนานี้แสดงใหเห็นวา บริษัท

ผูสรางภาพยนตร ผูกํากับ และผูอํานวยการสรางเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่สงผลตอพัฒนาการ

ดานคุณภาพและความงามเชิงศิลปะของโปสเตอรภาพยนตรไทยอยางแนนอน 

      ในยุคนี้โปสเตอรภาพยนตรไทยมีพัฒนาการท่ีกาวหนาไปจากเดิมอยางเห็นไดชัด            

โดยเริ่มจากการท่ีผูสรางภาพยนตร เริ่มลงทุนพิมพโปสเตอรภาพยนตรแบบสี่สี  และจาง                       

คนวาดภาพแสดงเนื้อหาของภาพยนตรโดยใชวิธีการเลาเรื่องดวยภาพหลายๆ ฉากไวบนกระดาษ

แผนเดียวคลายกับวิธีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบโปสเตอรในลักษณะนี้                    

จะสอดคลองไปกับเนื้อหาของภาพยนตร ไทยยุคนี้ที่นํา เสนอเนื้อหาแบบ “ครบทุกรส”                       

สวนการออกแบบตัวอักษรก็พิถีพิถันมากยิ่งขึ้น การแยกสีก็มีความละเอียดมากขึ้น โปสเตอร

ภาพยนตรไทยในยุคนี้ยังคงรูปแบบและเทคนิคเดิมอยู คือมักนําภาพถายจากฉากในภาพยนตร

และภาพดารานักแสดงมาตัดปะโดยพยายามจัดวางองคประกอบภาพใหเขากับตัวอักษรขอมูล 

      จากการสํารวจโปสเตอรภาพยนตรไทยระหวางป พ.ศ. 2493-2503  ทําใหพอจะสรุป

ไดวา โปสเตอรภาพยนตรไทยยุคบุกเบิกสวนมากมักนิยมใชเทคนิคการตัดปะภาพถายนักแสดง                  

จากฉากในภาพยนตร และจากขอมูลที่พบมักเปนโปสเตอรและใบแทรกตามหนังสือพิมพ                 

ทั้งแบบพิมพสีเดียวหรือแบบสองสีเปนสวนใหญ บางครั้งก็พบโปสเตอรเทคนิคภาพถายตัดปะ 

แบบพิมพ 4 สีบาง แตสวนมากมักเปนโปสเตอรภาพยนตรของบริษัทสรางภาพยนตรมืออาชีพ

ดังกลาวขางตน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สันติ-วีณา” (ภาพที่ 17) “ช่ัวฟาดินสลาย” (ภาพที่ 

18) ” โรงแรมนรก” (ภาพที่ 19) และ “สวรรคมืด” (ภาพท่ี 20) เปนตน ราวป พ.ศ. 2503 โปสเตอร 

ที่ใชเทคนิคการพิมพแบบสีเดียวหรือสองสีเริ่มมีจํานวนลดนอยลงมาก จนกระท่ังคอยๆ หายไป           

ในที่สุด โปสเตอรภาพยนตรไทยระหวางป พ.ศ. 2493-2503 สามารถแบงออกไดเปน 2 แบบตาม

เทคนิคท่ีใช ดังนี้  
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      1. โปสเตอรที่ใชเทคนิคภาพถายตัดปะ แบงออกไดเปน 3 แบบ คือ 

                  1.1 โปสเตอรแบบภาพถายตัดปะท่ีทําตามแบบเดิมคือ การนําภาพถายดารานักแสดง

และฉากในภาพยนตรมาตัดปะและจัดองคประกอบอยางงายๆ และอาจพิมพสีเดียว สองสี หรือ

สามสีก็ได เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหาดง” (ภาพท่ี 25-26) “มือเหล็ก” (ภาพที่ 32) “แม” 

(ภาพที่ 33-34) “แมนาคพระโขนง” (ภาพที่ 35) และ “เหนือมนุษย” (ภาพที่ 36-38) โปสเตอรแบบ

นี้เปนที่นิยมของคายภาพยนตรที่มีทุนนอย ผูจัดทําโปสเตอรภาพยนตรจะใชประโยชนจากศิลปะ

การออกแบบดึงความสนใจของผูคน ไมวาจะเปนการจัดวางองคประกอบท่ีลงตัวและนาสนใจ หรือ

การออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องอยางมีศิลปะ ตัวอยางเชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มือเหล็ก”         

ป พ.ศ. 2502 (ภาพท่ี 32) มีการออกแบบและจัดวางองคประกอบภาพไดนาสนใจ โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “แม” (พ.ศ. 2502) แบบพิมพสีเดียว (ภาพที่ 33) แตออกแบบกรอบภาพอยางมี

ลูกเลนเพื่อดึงดูดสายตาคน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมนาคพระโขนง” ป พ.ศ. 2502 (ภาพท่ี 35) 

ออกแบบตัวอักษรไดอยางมีศิลปะตามเน้ือหาของเร่ือง และที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“เหนือมนุษย” (พ.ศ. 2502) แบบพิมพ 2 สี (ภาพที่ 38) ซึ่งพื้นที่ครึ่งบนของโปสเตอรมีการจัดวาง

องคประกอบภาพแบบเลาเรื่องตามช่ือเรื่องไดอยางนาสนใจ 

                   1.2 โปสเตอรแบบภาพถายตัดปะที่มีการจัดองคประกอบแบบงายๆ เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “แม” แบบพิมพ 4 สี (ภาพที่ 34) และ “เหนือมนุษย” แบบท่ี 1 และ 2 (ภาพที่ 36-

37) นอกจากน้ันยังมีโปสเตอรแบบภาพถายตัดปะท่ีจัดวางองคประกอบแบบซับซอนมากขึ้น นิยม

แบงพื้นที่ออกเปนสวนๆ เพื่อเทสีพื้นที่สดใส บางครั้งจะจัดฉากใหดูอลังการนาสนใจ การเลาเรื่อง

และการจัดองคประกอบศิลปก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักริษยา”            

(ภาพที่ 21) “จาวนักเลง” (ภาพท่ี 22) และ “ผูยิ่งใหญทั้งเกา” (ภาพที่ 23) ท่ีนาสังเกตคือ การนํา

ภาพดาราประกอบมาแสดงไวในกรอบเล็กๆ เปนครั้งแรก นอกจากนั้นภาพถายที่เคยเปนสีขาวดํา 

ก็เริ่มกลายเปนภาพสี โดยอาจใชวิธีสกรีนสีเพิ่มเขาไปก็ได ที่นาสนใจคือ การพิมพชื่อโรงภาพยนตร

และวันที่ฉายไวในโปสเตอร ซึ่งทําใหสันนิษฐานไดวา โปสเตอรแผนนี้นาจะจัดทําขึ้นโดยเจาของ 

โรงภาพยนตรแกรนดเพื่อเปนการเรียกคนดู 

                   1.3 โปสเตอรภาพยนตรแบบพิมพสี่สี  ซึ่งมีการจัดองคประกอบจากภาพถายไดดี         

มากขึ้น เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สันติ-วีณา” (ภาพท่ี 17) “ช่ัวฟาดินสลาย” (ภาพที่ 18) 

“โรงแรมนรก” (ภาพที่ 19) “สวรรคมืด” (ภาพที่ 20) และ “การะเกด” (ภาพท่ี 39) โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “การะเกด” (พ.ศ.2501) มีการจัดวางองคประกอบที่เปนมืออาชีพมากขึ้น ดังจะ

เห็นไดจากความกลมกลืนในการจัดวางองคประกอบภาพโดยใชภาพนักแสดงประกอบทําเปน
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กรอบโปสเตอรลอมรอบภาพนักแสดงนําชายหญิงและขอมูลตัวอักษร เชน ชื่อภาพยนตร                 

และชื่อนักแสดง เปนตน  

      โปสเตอรภาพยนตรประเภทภาพถายตัดปะทั้ง 3 แบบน้ีแสดงใหเห็นพัฒนาการ                 

ของโปสเตอรประเภทนี้อยางชัดเจน เปาหมายของพัฒนาการทางรูปแบบก็คงเปนความพยายาม

ปรับตัวตอสูแขงขันกับโปสเตอรรูปแบบใหมที่เปนเทคนิคภาพวาดเพื่อความอยูรอดโดยมีตัวแปร

สําคัญคือ ทุน ศิลปะการออกแบบ และระบบการพิมพโปสเตอรภาพยนตรนั่นเอง  

       2. เทคนิควาดภาพ ประมาณป พ.ศ. 2501 เปนตนมา เริ่มมีโปสเตอรภาพยนตรแบบ

ภาพวาดขึ้น ถึงแมวาโปสเตอรภาพยนตรแบบน้ีจะมีจํานวนไมมากนัก แตก็มักมีคุณภาพดี และ         

มักพิมพดวยระบบออฟเซตที่ตางประเทศ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหาดง” (ภาพที่ 24)            

“แมนาคคืนชีพ” (ภาพที่ 27) “เสือเฒา” (ภาพที่ 28) และ “แสงสูรย” (ภาพที่ 29) เปนตน  

       จากขอมูลเทาที่คนพบทําใหพอจะสรุปไดวา โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เหาดง”                    

เปนโปสเตอรภาพยนตรไทยเร่ืองแรกที่ใชเทคนิควาดภาพ (ภาพท่ี 24) ผูอํานวยการสราง      

ภาพยนตรเรื่อง “เหาดง” คือ แท ประกาศวุฒิสาร ผูเคยสรางภาพยนตรเรื่อง “สุภาพบุรุษเสือไทย” 

ภาพยนตรที่ สร างกระแสใหกับภาพยนตร  16 มม.  มาแลว  ภาพยนตร เ รื่ อง  “เหาดง”                       

ก็ประสบความสําเร็จอยางมากเชนกัน อาจเปนเพราะมีการโฆษณาลวงหนาทั้งทางวิทยุ            

และโทรทัศน (สถานีโทรทัศน ชอง 4 บางขุนพรมเริ่มแพรภาพคร้ังแรกในประเทศไทยเมื่อ                       

ป พ.ศ. 2498 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศนสงผลดีกับการโฆษณา

ภาพยนตรมากกวาที่จะเปนคูแขง) นอกจากนั้นยังมีการทํารถแหโฆษณาภาพยนตร และจัดทํา 

“คัทเอาท” ขนาดยักษรูป อมรา อัศวนนท สวมชุดเหาดงสูงถึง 12 เมตร ต้ังอยูที่วงเวียนราชเทวี 

และหนาโรงภาพยนตรเอ็มไพร (ภาพท่ี 965) การจัดทําโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพของภาพยนตร          

เรื่องนี้เทาท่ีคนพบเปนโปสเตอรทั้งแบบภาพวาด (ภาพที่ 24) ภาพถายตัดปะแบบพิมพ 2 สี (ภาพที่ 

25) และใบแทรกหนังสือพิมพ (ภาพที่ 26) เม่ือพิจารณาจากโปสเตอรภาพยนตรแบบภาพวาดท่ีมี

คุณภาพและงดงามทางกระบวนศิลปจึงอาจกลาวไดวา ความสําเร็จของการโฆษณาภาพยนตร

สวนหน่ึงก็นาจะมาจากการทําโปสเตอรรูปแบบใหมที่สวยงามและดึงดูดใจคน สําหรับโปสเตอร

ภาพยนตรรูปแบบนี้  ซ่ึงนาจะตองใชทุนในการทําสูงกวารูปแบบแรกท้ังการวาจางคนออกแบบ

โปสเตอรและการพิมพในระบบออฟเซตในตางประเทศ สวนใหญมักเปนโปสเตอรของบริษัทสราง

ภาพยนตรมืออาชีพเชนเดียวกับโปสเตอรภาพยนตรภาพถายตัดปะแบบ 4 สี 
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ภาพที่ 965 คัดเอาทภาพยนตรเรื่อง “เหาดง” หนาโรงภาพยนตรเอ็มไพร (พ.ศ. 2501) 

ที่มา: โอเคเนช่ัน, โรงมหรสุข, เขาถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.oknation.net/blog/kanokrat/2007/09/18/entry-1 

 

โปสเตอรภาพยนตรไทยยุคแสวงหาความเปนเอกลักษณไทย (พ.ศ. 2504-2514) 

      ความสําเร็จดานรายไดของภาพยนตรไทยพากยระบบ 16 มม. สีธรรมชาติ และ

ปรากฏการณดาราคูขวัญ ขวัญใจมหาชนคูใหม คือ มิตร ชัยบัญชา และ เพชรา เชาวราษฎร          

ส งผลใหจํ านวน ผู ช มภ าพ ยน ตร ไทยสู งขึ้ น  บริษัทผู ส ร า งภาพยนตร จึ ง เ ริ่ มลงทุนกับ                       

โปสเตอรภาพยนตรหรือสื่อโฆษณามากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากการพิมพโปสเตอรออกมา               

ถึง 2-3 แบบสําหรับภาพยนตรเรื่องเดียว นอกจากน้ันโปสเตอรภาพยนตรเทคนิควาดภาพ                 

ก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด โปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพถายตัดปะยังคงมีใหเห็น             

อยูบาง แตก็มีพัฒนาการไปในทิศทางของตัวเองเชนกัน ระหวางป พ.ศ. 2504-2514 นักวาดภาพ

โปสเตอรมืออาชีพเริ่มใชกระบวนการทางศิลปะเขามาใชในการออกแบบโปสเตอรภาพยนตร               

มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดวางองคประกอบภาพในรูปสามเหลี่ยมแบบคลาสิก 

      โปสเตอรภาพยนตรไทยเปนงานที่ตองทํากอนภาพยนตรถายทําเสร็จ บางคร้ังอาจ         

ตองทํากอนการสรางภาพยนตร ไมวาจะนําไปใชเพื่อประกอบการขอทุนสรางจากนายทุน              

หรือเพื่อโฆษณาภาพยนตรลวงหนา ดังนั้น นักเขียนโปสเตอรจึงตองอาศัยขอมูลภาพ ถาย                

ของนักแสดงจากภาพยนตรเรื่องอ่ืนหรือจากโปสเตอรภาพยนตรเรื่องอ่ืนมาเปนตนแบบ                     

จากนั้นจึงนําจินตนาการของตนตามเน้ือหาของเร่ืองมาสรางภาพท่ีอลังการใหกับโปสเตอร             
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เพื่ อ ดึง ดูดใจคนให ไปชมภาพยนตร  ซึ่ งบางครั้ งฉากแ บบนั้ นในโปสเตอรภาพยนตร                       

อาจไมมีในภาพยนตร  หรือถึงมีก็ไมอลังการเทาก็ได  ดวยเหตุนี้  โปสเตอรภาพยนตรไทย               

จึงเต็มไปดวยจินตนาการสรางสรรคโดยนักวาดภาพโปสเตอร จนบางครั้งคนชมภาพยนตรไทย

ถึงกับกลาววา “โปสเตอรภาพยนตรดูสนุกกวาภาพยนตรเสียอีก” (สมบูรณสุข นิยมศิริ, สัมภาษณ, 

19 ตุลาคม 2556) ดังนั้น เทคนิคการวาดภาพจึงเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการทําโปสเตอรภาพยนตร

ไทย เพราะสามารถตอบสนองจินตนาการและเพิ่มอรรถรสใหกับโปสเตอรภาพยนตรไดมากกวา

เทคนิคภาพถายตัดปะ และส่ิงนี้นาจะเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหในระยะตอมาโปสเตอรภาพยนตร

ไทยแนวบูนิยมใชเทคนิควาดภาพในการสรางสรรคโปสเตอรมากกวาเทคนิคอ่ืน         

      เมื่อนําโปสเตอรที่ ใช เทคนิคภาพถายตัดปะมาเปรียบเทียบกับโปสเตอรที่ ใช                     

เทคนิควาดภาพจะพบวา โปสเตอรที่ใช เทคนิคการวาดภาพจะมีความสวยงามเชิงศิลปะ           

มากกวาท้ังดานความกลมกลืนของสีและการจัดองคประกอบภาพที่สวยงาม เพราะเทคนิค           

การวาดภาพสามารถสรางสรรคองคประกอบทางศิลปะไดอยางอิสระ เชน การเพิ่มขนาด

องคประกอบหลักของภาพใหโดดเดนหรือการลดขนาดขององคประกอบรองเพื่อไมให                      

แยงความสนใจไปจากองคประกอบหลัก การคุมโทนสีและการเกล่ียสีใหกลมกลืนอยางมีเอกภาพ 

รวมท้ังการสรางสรรคองคประกอบภาพที่มาจากจินตนาการของผูวาดเอง เน่ืองจากโดยทั่วไป

ในชวงที่นักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรสรางสรรคผลงาน สวนใหญภาพยนตรเรื่องนั้นๆ                

อาจยังไมไดเปดกลองหรือยังสรางไมเสร็จ  พวกเขาจึงไมมีโอกาสไดชมภาพยนตรเรื่องท่ี                  

ตนเองวาดมากอน ทําใหตองใชจินตนาการเพื่อสรางสรรคโปสเตอรภาพยนตรออกมาใหมี              

ความงดงามและดึงดูดใจคนมากที่สุด ดังนั้น การวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรจึงตองอาศัยฝมือ                       

และความสามารถของผูวาดเปนสําคัญ 

      พัฒนาการทางรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรจากเทคนิคภาพถายตัดปะมาเปน             

แบบภาพเขียนทําใหเกิดอาชีพจิตกรวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรมืออาชีพที่ไมไดเปนชางศิลป          

ในสังกัดบริษัทสรางภาพยนตรตามมา เชน ทนง วีรกุล และ “เปยก โปสเตอร” ส่ิงที่สําคัญคือ  

เปยก โปสเตอร จบการศึกษาดานศิลปะในระบบจากโรงเรียนเพาะชาง นอกจากนั้น ตอมา            

เปยก ยังเปนผูกอต้ังโรงเรียนเอกชนชื่อ “เพาะศิลป” ขึ้นเพื่อเปดสอนการวาดภาพเบ้ืองตนให              

นักวาดภาพโปสเตอรรุนหลังอีกดวย (สมบูรณสุข นิยมศิริ, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2556) ซึ่งทําให

ลูกศิษยในสังกัด “สกุลชางเปยกโปสเตอร” ไดรับการถายทอดความรูดานศิลปะจาก เปยก 

โปสเตอร และจะสงผลตอพัฒนาการทางรูปแบบและความกาวหนาดานเทคนิคการเขียนภาพ

โปสเตอรภาพยนตรไทยในระยะตอมาเปนอยางมาก 
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โปสเตอรภาพยนตรไทยยุคแหงความกาวหนาและยุคพลิกผันสูความเปนสากล  

(พ.ศ. 2515-2535) 

      ระหวางป พ.ศ. 2515-2519 เปนยุคแหงความกาวหนาของวงการภาพยนตรไทย              

ซึ่งถูกผลักดันโดยผูกํากับคล่ืนลูกใหม เชน เปยก โปสเตอร หมอมเจาชาตรี เฉลิมยุคล และ        

เพิ่มพล เชยอรุณ เปนตน สวนวงการวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรก็เขาสูยุคลูกศิษยของ          

เปยก โปสเตอร เชน บรรหาร สิตะพงศ และ ทองดี ภานุมาศ เปนตน นอกจากนั้นนักวาดภาพ

โปสเตอรภาพยนตรสํานักอ่ืนท่ีเคยมีบทบาทมากอนหนานี้ก็สามารถพัฒนาฝมือใหสูงขึ้นและมี

ผลงานท่ีโดดเดนมากขึ้น เชน ชวนะ บุญชู และ พัชร แซอ้ึง เปนตน สําหรับนักออกแบบตัวอักษร 

ในโปสเตอรภาพยนตรไทยท่ีสําคัญ ไดแก  สุจิน ปานสมุท  ซ่ึงออกแบบและเขียนตัวอักษรให        

กับนักวาดภาพโปสเตอรหลายสํานัก และเคยรวมงานกับนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทย      

เกือบทุกคน (สุจิน ปานสมุท, สัมภาษณ, 20 ตุลาคม 2556) ก็เริ่มมีบทบาทชัดเจนมากขึ้น                

การกําเนิดของผูกํากับคล่ืนลูกใหมและการเขาสูยุคของนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรมืออาชีพ

รุนใหม ทําใหพัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตรไทยเปลี่ยนแปลงและกาวหนาไปจากเดิมมาก 

และอาจกลาว ไดวาป พ.ศ. 2517 และ 2521 เปนปทองของโปสเตอรภาพยนตรไทย อยางไรก็ตาม 

อิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศก็มีใหเห็นมากขึ้น โดยเฉพาะโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศเรื่อง “Ben-Hur” (ภาพท่ี 76-77) “Cleopatra” (ภาพท่ี 132) และ “Doctor Zhivago” 

(ภาพที่ 293) เปนตน  

       การถือกําเนิดของสํานักวาดภาพโปสเตอรที่สําคัญในยุคนี้คือ สํานักของ เปยก 

โปสเตอร ซึ่งมีลูกศิษยคนสําคัญ ไดแก ทองดี ภานุมาศ และบรรหาร สิตะพงศ และสํานักของ ทนง 

วีรกุล  ซ่ึงใหอิทธิพลตอ พัชร แซอ้ึง และ ชวนะ บุญชู สงผลดีตอพัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตร

ไทยเปนอยางมาก ความรอบรูเกี่ยวกับทฤษฎีการสรางงานศิลปะและความเชี่ยวชาญดานทักษะ

ฝมือทําใหนักวาดภาพโปสเตอรจากทั้งสองสํานักนี้สามารถพัฒนาเทคนิคการวาดภาพท่ีเปน

เอกลักษณของตนเองข้ึนมาได อยางไรก็ตาม ส่ิงที่ไมควรจะมองขามในการวิเคราะหพัฒนาการ

ทางรูปแบบของโปสเตอรไทยก็คือ อิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ เมื่อภาพยนตร

ตางประเทศเขามาฉายในประเทศไทย นักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยจะไดรับการวาจางให

ออกแบบวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรเรื่องนั้นขึ้นใหมใหเขากับรสนิยมของคนไทยโดยมีโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่องนั้นจากตางประเทศเปนตนแบบ ดวยเหตุนี้ นักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทย  

จึงมีโอกาสไดศึกษาและเรียนรูเทคนิคการวาดภาพและแนวคิดในการออกแบบภาพที่หลากหลาย 

จากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ อาจกลาวไดวา โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเปนเหมือน

ครูของนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทย (สมบูรณสุข นิยมศิริ, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2556)
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ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ ทองดี ภานุมาศ ที่ไดรับอิทธิพลเทคนิคการวาดภาพสีแบบแหงและการ    

ทิ้งฝแปรงจาก Howard Terpning นักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรที่มีชื่อเสียง ผลงานท่ีโดดเดน

และมีชื่อเสียงของเขา ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “Gone with the Wind” (ภาพที่ 9) 

“Cleopatra” (ภาพท่ี 132) “The Sound of Music” (ภาพที่ 180) และ “Doctor Zhivago” (ภาพท่ี 

293) เปนตน  

 

โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ “ปรมาจารย” ของนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทย  
      โปสเตอรภาพยนตรไทยจํานวนมากไดรับอิทธิพลทางรูปแบบจากโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศ เนื่องจากจิตรกรวาดภาพโปสเตอรของไทยใชโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเปน

แบบอยางในการเรียนรูเพื่อฝกฝนการวาดภาพ นอกจากน้ันนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทย

มักจะนิยมสะสมหนังสือรวมผลงานของนักวาดภาพโปสเตอรตางประเทศที่ตนชื่นชอบไวเพื่อ 

ศึกษาและเรียนรูดานการจัดวางองคประกอบ การออกแบบภาพและเทคนิคการวาดภาพ อีกท้ัง

เมื่อมีภาพยนตรตางประเทศเขามาฉายในประเทศไทย นักวาดภาพโปสเตอรจะไดรับการวาจาง  

ใหเขียนภาพโปสเตอรโฆษณาภาพยนตรเรื่องนั้นขึ้นมาใหมเพื่อใหเขากับรสนิยมของคนไทย              

ในยุคนั้นดวย ดังนั้น โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศและนักวาดภาพโปสเตอรตางประเทศจึง

เปรียบเสมือนครูของนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทย และสงอิทธิพลตอโปสเตอรภาพยนตร

ไทยทั้งทางตรงและทางออมดวย (กําพล นิยมไทย, สัมภาษณ, 12 ตุลาคม 2556) 

       นักวาดภาพโปสเตอรนิยมใชโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศและโปสเตอรภาพยนตร

ไทยที่โดดเดนเปนแมแบบในการสรางงาน การออกแบบภาพท่ีเปนแบบแผนในบางลักษณะ หรือ 

“motif” เผยใหเห็นอิทธิพลของโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศในโปสเตอรภาพยนตรไทยอยาง

ชัดเจน เชน การวาดภาพดารานักแสดงกับกีตารคลายกับเอลวิส  เพรสลีย (Elvis Presley)             

แบบเดียวกับท่ีพบในโปสเตอรภาพยนตรไทยเรื่อง “อํานาจมืด” ในป พ.ศ. 2506 (ภาพที่ 129) 

ตนแบบภาพนาจะมาจากโปสเตอรภาพยนตรที่ เอลวิส เพรสลีย แสดงเปนดารานํา และถูกนํา         

เขามาฉายในประเทศไทยหลายเรื่อง เชน “บลูสฮาวาย” (Blue Hawaii) (ภาพที่ 130) และ “The 

Young Ones” (ภาพท่ี 131) เปนตน หรือโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กูซิใหญ” (ภาพที่ 482) วาด

ภาพดารานําในทาใชแขน 2 ขางคลองกับปนยาวที่พาดไวบนบา ซึ่งเปนการวางทาที่ เปน

เอกลักษณของ “เจมส ดีน” (James Dean) ดารายอดนิยมของฮอลลีวูดในยุคนั้นหรือโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ทีใครทีมัน” แบบแนวต้ัง (ภาพที่ 485) ท่ีมีภาพดารานําคนหน่ึงยืนถือปนยกขึ้นสูง

ระดับใบหนา ซึ่งเปนทาเอกลักษณของดารานําในโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “James 

Bond” (ภาพท่ี 486) เปนตน  
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       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คลีโอพัตรา” ฉบับภาษาไทย (ภาพที่ 133) ท่ีวาดโดย ทองดี         

ภานุมาศ ศิษยเอกของ เปยก โปสเตอร ซึ่งถนัดในการวาดโปสเตอรภาพยนตรจากตางประเทศ         

ที่เขามาฉายในประเทศไทย สวนตัวอักษรออกแบบและเขียนโดย สุจิน ปานสมุท สุจินสามารถ

ออกแบบตัวอักษรภาษาไทยใหคลายคลึงกับตัวอักษรชื่อเรื่องจากตนแบบภาษาอังกฤษไดอยาง

สวยงามมาก ส่ิงที่นาสนใจในการเขียนโปสเตอรภาพยนตรจากตางประเทศเรื่องนี้คือ ในขณะท่ี

โปสเตอรตนฉบับใหความสําคัญกับนักแสดงนํา 3 คน แตทองดีไดเขียนภาพรายละเอียดเพิ่มเติม

ในฉากหลัง ซึ่งเปนภาพเลาเรื่องราวฉากท่ีนาสนใจในภาพยนตร อีกทั้งยังเขียนภาพผูหญิงเปลือย

กายเลนกับงูไวดวย ซึ่งเปนการออกแบบที่ปรับใหเขากับรสนิยมของผูชมชาวไทยในชวงเวลานั้น 

และเปนการดึงดูดใจใหคนเขามาชมภาพยนตรดวย การออกแบบโปสเตอรภาพยนตรในลักษณะน้ี

แสดงใหเห็นถึงความสามารถของนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรของไทยในการออกแบบภาพ 

เพื่อเลาเรื่องจากจินตนาการ อีกทั้งยังเผยใหเห็นความสามา รถในการพลิกแพลง “motif”                 

จากโปสเตอรตางประเทศมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับรสนิยมของคนไทยไดเปนอยางดี ดังน้ัน 

โปสเตอรภาพยนตรไทยจึงนับเปนศิลปะท่ีสะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตรทั้งทางสังคมและ

วัฒนธรรมในยุคนั้น รวมทั้งสะทอนบุคลิกลักษณะและรสนิยมในการชมภาพยนตรของคนไทย        

ในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดีอีกดวย  

      รสนิยมในการชมภาพยนตรที่แตกตางกันระหวางคนไทยและฝรั่งคือตัวกําหนด

รูปแบบและการออกแบบภาพโปสเตอรภาพยนตรอยางชัดเจน ดังจะสังเกตไดจากการท่ีโปสเตอร

ภาพยนตรตางประเทศมักใหความสนใจกับองคประกอบหลักมาก จึงไมนิยมวาดรายละเอียดอ่ืนๆ 

หรือองคประกอบรองในฉากหลังใหแขงกับองคประกอบหลัก สวนโปสเตอรภาพยนตรไทยจะนิยม

เลาเรื่องราวหรือเนื้อหาของภาพยนตรเปนองคประกอบรองจํานวนมากไวในฉากหลังของภาพ         

ซึ่งสงผลใหโปสเตอรภาพยนตรไทยมีองคประกอบภายในภาพมากกวาโปสเตอรตางประเทศ 

องคประกอบรองซ่ึงเปนภาพเลาเรื่องเหลานี้อาจเปนภาพจากฉากในภาพยนตรหรือเขียนขึ้นจาก

จินตนาการของผูวาดภาพก็ได เพราะโปสเตอรภาพยนตรไทยสวนใหญจะวาดไวต้ังแตภาพยนตร

ยังไมเปดกลองหรือวาดระหวางการถายทําภาพยนตรเพื่อใหทันกับการนําไปโฆษณาเผยแพร                       

ดวยเหตุนี้ นักวาดภาพจึงรูเพียงเนื้อหาเพียงคราวๆ ของภาพยนตร  หรือยังไมไดดูภาพยนตร             

เร่ืองน้ันๆ มากอน การหยิบยืม “Motif” จากโปสเตอรภาพยนตรเรื่องอ่ืนๆ มาพลิกแพลงและ

ผสมผสานกับจินตนาการของตนเอง จึงเปนกลวิธี ในการออกแบบภาพของนักวาดภาพ            

โปสเตอรภาพยนตรไทย ตัวอยางเชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระลอ” แบบท่ี 2 (ภาพที่ 182) 

การออกแบบตัวอักษร การออกแบบภาพ และการวางองคประกอบภาพ  จะคลายคลึงกับ          

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เบนเฮอร” แบบภาพแนวต้ังในป พ.ศ. 2502 (ภาพท่ี 76) ขณะท่ีโปสเตอร
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ภาพยนตรเรื่อง “พระลอ” เปนภาพในแนวนอน และมีองคประกอบมากกวาโปสเตอรภาพยนตร

เร่ือง “เบนเฮอร” เพราะผูวาดภาพตองการเนนภาพเลาเรื่องราวและฉากที่ยิ่งใหญมโหฬาร             

การโฆษณาแบบ “ขายดารา” แสดงใหเห็นอยางชัดเจนจากการวาดภาพดาราแสดงนําใหมี        

ขนาดใหญเพื่อเนนความโดดเดนและใหผูชมมองเห็นไดอยางชัดเจน นอกจากน้ันยังวาดภาพ        

ดาราประกอบไวในกรอบรูปวงกลมดานลางภาพดวย เมื่อเปรียบเทียบกับโปสเตอรภาพยนตร         

เร่ือง “เบนเฮอร” จะไมพบภาพของนักแสดงเลย แตการออกแบบจะมุงเนนไปที่ชื่อของผูกํากับ 

William Wyler และดาราแสดงนํา สิ่งนี้สะทอนใหเห็นรสนิยมของคนไทยท่ีแตกตางจากฝร่ัง         

อยางชัดเจน  

       ภาพยนตรเรื่อง “เจมสแบน 007” (ภาพที่ 616) ซ่ึงเปนภาพยนตรตลกลอเลียน

ภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “เจมส บอน 007” ก็ทําโปสเตอรภาพยนตรเชิงลอเลียนโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “เจมส บอนด 007” ดวยเชนกัน  โดยวาดภาพ เทพ เทียนชัย ดาราตลกในสมัยนั้น 

ทําทายืนไขวขาถือปนแนบอกเหมือนกับเจมส บอนด ตัวอักษรชื่อเรื่องออกแบบคลายกับโปสเตอร

ตนฉบับ แตปากกระบอกปนที่อยูทายเลข 7 ซึ่งเปนหมายเลขรหัสของเจมส บอนด กลับเขียน

ลอเลียนใหงอลงมาดานลาง ฉากหลังดานซายวาดภาพคนยิงปนใหญแบบล้ํายุคที่ลอกแบบมา

จากโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “James Bond” ตอน “The Man with the Golden Gun” ผลงาน

ลําดับ ที่ 9 ในชุด “บอนด เดอะซีรีส” ในป พ.ศ. 2517 (ภาพท่ี 617)  

      สวนโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวสบึมส” (ภาพที่ 399) ไดรับอิทธิพลการออกแบบ

และการจัดวางองคประกอบภาพจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “James Bond” ตอน 

“Live and Let Die” ในป พ.ศ. 2516 (ภาพท่ี 400) แตเปลี่ยน “motif” ผูหญิงนุงนอยหมนอยนั่งบน

จรวดเปนนั่งครอมอยูบนปนใหญที่แฝงนัยยะทางเพศอยางโจงแจง  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สนับมือ” (ภาพที่ 684) ลอก “motif”  คนถูกยิงราวกับกําลัง

จะกระเด็นออกมานอกภาพจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “The Groundstar 

Conspiracy” ในป พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 685) สวนการออกแบบชื่อภาพยนตรโดยวาดภาพสนับมือ

ตอทายตัวอักษรตัวสุดทายของชื่อ นาจะไดแนวคิดมาจากช่ือภาพยนตร “James Bond 007”           

ซึ่งวาดรูปปนตอทายเลข 7  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาหญิงนกกระจาบ” (ภาพที่ 137) และ “เกาะรักนางงู” 

(ภาพท่ี 342) ไดแนวคิดการจัดองคประกอบเปนภาพดารานําหญิงในทานอนตะแคงอยูบนเตียง  

ในฉากหนาและดารานําชายนั่งเคียงขาง จากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “คลีโอพัตรา”        

ในป พ.ศ. 2506 (ภาพที่ 132) แตภาพเลาเรื่องในฉากหลังของโปสเตอร “เกาะรักนางงู” จะเนน

รายละเอียดและความอลังการของฉากมากกวาโปสเตอร “คลีโอพัตรา” ซึ่งดูเรียบงายกวา 
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เนื่องจากตองการเนนไปที่ภาพของดารานําหญิงชาย สวนโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไฟรักสุมทรวง” 

(ภาพที่ 372) ก็นํา “motif” ภาพดารานําหญิงในทานอนตะแคงบนเตียงในฉากหนามาจาก

โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “คลีโอพัตรา” เชนกัน 

      องคประกอบรองท่ีเปนภาพคนถอดเสื้อยืนตอสูกับตํารวจที่อยูบนหลังมาในโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ภูพานอยารองไห” (ภาพที่ 170) พลิกแพลงมากจาก “motif” ภาพอินเดียนแดง 

ยืนตอสูกับคาวบอยท่ีอยูบนหลังมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “A Distant 

Trumpet“ ในป พ.ศ. 2507 (ภาพท่ี 171)  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ใครจะรองไหเพื่อฉัน” (ภาพที่ 344-346) วางองคประกอบ

หลักซอนทับบนภาพเลาเรื่องหลายๆ ฉากไวดานใน สวนภาพองคประกอบหลัก  ที่เปนรูปดารานํา

จะเขียนแบบหลุดจากกรอบเพ่ือสรางความนาสนใจใหกับภาพ สวนพื้นหลังของโปสเตอรจะ ปลอย

ใหขาวโลงเหมือนกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “Song of Norway” ในป พ.ศ. 2513 (ภาพท่ี 347)  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักครั้งแรก” (ภาพที่ 357) ใชเทคนิควาดภาพระบายสีผสม

กับภาพเขียนลายเสน การจัดวางทาทางของนักแสดงนําชายหญิงซึ่งเปนองคประกอบหลักของ

ภาพเปน “motif” ท่ียืมมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Breezy” ในป พ.ศ. 2516 

(ภาพที่ 358) สวนโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะวันตกดิน" (ภาพที่ 401) ยืม ”motif” ภาพหนังสือ 

มาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Doctors' Wives” ในป พ.ศ. 2514 (ภาพท่ี 402) 

       โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง “สาวเจาพยัคฆ ”  (ภาพที่  403) ออกแบบภาพให

องคประกอบหลักซึ่งเปนภาพดารานําหญิงคนหน่ึงยืนถือปนพิงเพชร สวนอีกคนหนึ่งถือปนนั่งอยู

บนเพชรขนาดใหญที่มีฉากเลาเรื่องจากภาพยนตรอยูดานใน ถึงแมแนวคิดในการออกแบบภาพ 

จะมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Lady Ice” ในป พ.ศ. 2516 (ภาพท่ี 404) แตก็

สามารถพลิกแพลงใหเขากับเนื้อหาของภาพยนตรไดดีมาก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชร 7 

เหลี่ยม” (ภาพที่ 878) ซ่ึงไดแนวคิดการออกแบบภาพดารานําชายยืนบนเพชรเม็ดใหญโดยมีภาพ

นักแสดงคนอ่ืนๆ สะทอนบนผิวหนาดานลางของเพชรคลายโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง 

“Lady Ice” เชนเดียวกับ ที่โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สาวเจาพยัคฆ” ในป พ.ศ. 2518 (ภาพท่ี 403) 

เคยทํามาแลว แตโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชร 7 เหล่ียม” เปล่ียนเปนภาพดารานําชายยืน     

บนเพชรขนาบขางซายขวาดวยดารานําหญิงสองคนในทาถืออาวุธพรอมตอสู 

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สันติวีณา” แบบที่ 2 (ภาพที่ 427) ยืม “motif” ภาพดารานํา

ชายหญิงในทากําลังจะจูบกันมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Ryan's Daughter”  

ในป พ.ศ. 2513 (ภาพที่ 428) แต “สันติวีณา” ก็มีความงามเชิงศิลปะในแบบฉบับของตัวเอง        

อยูดวย  
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      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาแม” (ภาพที่ 429) ยืม “motif” ภาพและการออกแบบ

ตัวอักษรช่ือเรื่องที่มีสัญลักษณเปนรูปมือถือสายชักหุนกระบอก และการใชพื้นหลังสีดํามาจาก

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “The God Father” ในป พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 430) แตโปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “เจาแม” มีการเพิ่มภาพเลาเรื่องจากฉากภาพยนตรจํานวนมากในฉากหลังและบริเวณพื้นที่

ดานลางของโปสเตอรตามรสนิยมแบบไทยๆ จนทําใหภาพดูรกตาและไมมีเอกภาพ ที่นาสนใจคือ 

องคประกอบในฉากหลังจะใชเทคนิควาดภาพแบบกราฟก เพื่อใหดูทันสมัยดวย  

       โปสเตอรภาพยนตรตลกเรื่อง “ตามลา อ.ต.ล.” (ภาพท่ี 431) ไดแนวคิดในการ

ออกแบบภาพมาจากโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “Sinful Davey” ในป พ.ศ. 2512 (ภาพท่ี 432)      

สวนโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แมดอกรักเร” (ภาพท่ี 433) ออกแบบและจัดวางองคประกอบ   

คลายกับโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “The Yakuza” ในป พ.ศ. 2518 (ภาพท่ี 434) 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปาแสนสวย” (ภาพท่ี 437) ไดแนวคิดในการออกแบบมาจากโปสเตอร

ภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “The Sound of Music” ในป พ.ศ. 2508 (ภาพที่ 180) และ “เปด

นอย” ในป พ.ศ. 2511 (ภาพท่ี 179) 

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามสิงหดงเสือ” (ภาพที่ 435) ยืม “motif” องคประกอบ

หลักท่ีเปนภาพกลุมดารานําชายยืนถือปนและอาวุธเพื่อตอสูอยูบนภูเขาซึ่งอยูบริเวณดานบน   

ของภาพ สวนดานลางเปนกรอบภาพส่ีเหลี่ยมพื้นขาวโลงที่มีภาพภูเขาทั้งลูกอยูดานในและ          

มีตัวอักษรช่ือเรื่องนูนออกมาจากภูเขามาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Rio 

Conchos” ในป พ.ศ. 2507 (ภาพท่ี 436) แตตางกันตรงท่ีโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามสิงหดง

เสือ” วาดดารานําชายยืนอยูเพียงสามคน ขณะที่ตนฉบับมีสี่คน นอกจากน้ันบริเวณฉากหนา          

ยังวาดภาพดารานักแสดงคนอ่ืนๆ และภาพเลาเรื่องในฉากภาพยนตรไวดวย  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “1 ตอ 7” ทําออกมา 2 แบบ (ภาพที่ 488-489) ท่ีนาสนใจ

คือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “1 ตอ 7” แบบแนวนอน (ภาพท่ี 489) ไดแนวคิดการวางภาพธงชาติ

ไวในฉากหลังคลายโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง "Patton" ในป พ.ศ. 2513 (ภาพท่ี 490) 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ศศิมาบาเลือด” (ภาพท่ี 519) ไดแนวคิดในการออกแบบภาพมาจาก

โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “War Goddess” ในป พ.ศ. 2518 (ภาพท่ี 520) แตจะ      

พลิกแพลงโดยการวางองคประกอบหลัก ซึ่งเปนภาพนักแสดงนําหญิงขนาดสูงใหญไวตรง               

กลางภาพโดยอยูในทายืนครอมองคประกอบรองท่ีเปนภาพนักแสดงท้ังชายหญิงและภาพเลาเรื่อง

จากฉากในภาพยนตร  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะวันออมขาว” (ภาพที่ 521) ไดแนวคิดในการออกแบบ

องคประกอบหลักมาจากโปสเตอรภาพยนตรอินเดียเรื่อง “Mother India” ในป พ.ศ. 2500 (ภาพท่ี 
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522) แต “ตะวันออมขาว” ออกแบบพลิกแพลงเปนภาพผูหญิงแบกแอกไวบนไหลแทนควาย โดย        

มีลูกเล็กๆ ชวยกันดึงลากคันไถเพื่อไถนา บนทองฟาเขียนเปนภาพนักแสดงทั้งชายหญิงเรียงราย

อยูเหนือภาพองคประกอบหลักและอักษรชื่อเรื่อง ซ่ึงวางอยูในองคประกอบท่ีเปนภาพพระอาทิตย

กําลังจะตกดิน  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอคลั่งทะเลโหด” (ภาพท่ี 579) ลอก “motif” ภาพ                 

เรือสําเภาขนาดใหญที่ถูกคลื่นทะเลคล่ังพัดเอียงเปนแนวเฉียงและฉากหลังท่ีเปนภาพภูเขาไฟ

ระเบิดจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Krakatoa East of Java” ในป พ.ศ. 2512 (ภาพ

ที่ 580) สวนดานบนของภาพวาดใบหนาดารานําเรียงกันคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง      

“เพชรตัดเพชร” ในป พ.ศ. 2509 (ภาพที่ 135-136) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอคลั่งทะเลโหด” 

เปนโปสเตอรที่มีคุณภาพเชิงศิลปะ โดดเดนทั้งการจัดวางองคประกอบ ทักษะการวาดภาพ              

คนเหมือน ภาพทิวทัศน และการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่อง  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขุนเดช” ทําออกมา 2 แบบ แบบแรก (ภาพท่ี 618) วาด

ภาพดารานําถือปนทะลุออกมาจากผนังปูนคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “Joe Kidd” ในป 

พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 619) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาพอภูเขียว” (ภาพที่ 680) ไดแนวคิดในการ

ออกแบบองคประกอบหลักที่เปนภาพดารานําชายสองคนถือปนประจันหนาพรอมตอสูกัน        

ดานบนโดยมีภาพดารานําหญิงอยูดานลางของภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ

หลายเรื่อง เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “A Time for Killing“ ในป พ.ศ. 2510 (ภาพท่ี 681)  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กามนิตวาสิฏฐี” (ภาพท่ี 686) ยืม “motif” ภาพดารานํา

ชายอุมดารานําหญิงในทากําลังจะจูบกันบนฉากหลังที่ระบายสีแบบทิ้งฝแปรงมาจากโปสเตอร

ภาพยนตรตางประเทศ เรื่อง “Gone With the Wind” ในป พ.ศ. 2482 (ภาพท่ี 9) เพียงแตวาดภาพ

สลับดานกัน สวนการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องขนาดใหญตรงกลางภาพโดยมีภาพเลาเรื่องฉาก

ตางๆ ในภาพยนตร โดยเฉพาะภาพมาวิ่งอยูดานหนามาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง 

“เบนเฮอร” ในป พ.ศ. 2502 (ภาพท่ี 77)  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักเลงมหาหิน” (ภาพท่ี 757) วาดภาพดารานําสี่คนในทา

ยิงปนอยูหนารถไฟ ที่ ดูราวกับกําลังจะพุงออกมานอกภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศเร่ือง “You Can't Win 'Em All” ในป พ.ศ. 2513 (ภาพท่ี 758) โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “7 พระกาฬ” (ภาพที่ 759) วาดภาพใบหนาดารานําในตัวเลข 7 คลายกับโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศเร่ือง “The Magnificent Seven” ในป พ.ศ. 2505 (ภาพที่ 760) จะตางจากตนฉบับ

ตรงที่เปนภาพในแนวนอน สวนตัวอักษรชื่อเรื่องออกแบบเปนตัวหนาแบบสามมิติและมีเงาอยู

ดานหลัง  
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      “motif” เปนภาพมือถือปายประทวงยื่นเขาไปในภาพในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง         

“ครูสมศรี” (ภาพท่ี 826) คลายกับโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “The Message” ในป 

พ.ศ. 2520 (ภาพท่ี 827) ซ่ึงวาดเปนภาพมือถือธงยื่นเขาไปในภาพ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวล

ปน” (ภาพที่ 854) ออกแบบองคประกอบหลักเปนภาพดารานําชายสองคนยืนถือปนประจันหนา

กันในทาพรอมตอสูโดยมีภาพดารานําหญิงนั่งอยูดานลางระหวางชายสองคนนี้ ซึ่งคลายกับ

โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “A Time for Killing” ในป พ.ศ. 2510 (ภาพท่ี 681)  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผีเจาเลห” (ภาพท่ี 879) ไดรับแนวคิดในการออกแบบภาพ

มาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Ghost Busters” ในป พ.ศ. 2527 (ภาพท่ี 880) โดย

วาดเปนภาพผีโผลออกมาจากสัญลักษณ “หาม” ในทายื่นมือทั้งสองขางออกมาขางหนาคลายจะ

บีบคอคนดู แตโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “Ghost Busters” วาดภาพผีแบบการตูน การออกแบบ

ตัวอักษรช่ือภาพยนตรเรื่อง “ผีเจาเลห” ท่ีเปนภาพผีแบบการตูนในสัญลักษณ “หาม” ก็ไดแนวคิด

มาจากภาพยนตรเรื่องนี้เชนกัน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผีเจาเลห” จะมีองคประกอบรองเปน

ภาพจากฉากในภาพยนตรหลายๆ ฉากเพื่อเลาเรื่องราวตามรสนิยมแบบไทยๆ ซ่ึงจะแตกตางไป

จากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Ghost Busters” ท่ีมีองคประกอบนอยกวามากอยาง

ชัดเจน 

       โปสเตอรภาพยนตรไทยแนวภูตผีปศาจมักนิยมวาดภาพบรรยากาศของฉากหลัง

คลายโปสเตอรภาพยนตรแนวภูตผีปศาจของตางประเทศ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครรภผี” 

(ภาพที่ 373) “โรงแรมผี” (ภาพที่ 374) “ชุมทางผี” (ภาพที่ 375) “เจาแมสาริกา” (ภาพที่ 708) 

“ปศาจเมียนอย” (ภาพท่ี 709) “ปาชาแตก” (ภาพที่ 710) และ ”ผีตาโบ” (ภาพที่ 711) เปนตน  

สวนใหญจะนิยมวาดภาพผีขนาดใหญแบบครึ่งตัวยื่นมือออกมาดานหนาคลายจะบีบคอคน        

โดยเขียนภาพในแนวเหนือจริง   

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จอมเมฆินทร” (ภาพที่ 828) วาดภาพผีเปนแบบแดร็กคูลา      

ตามเนื้อหาของเร่ือง สวนฉากหลังวาดบรรยากาศสยองขวัญตามแบบภาพยนตรแนวภูตผีปศาจ 

ของตางประเทศ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บุญเพ็งหีบเหล็ก” (ภาพที่ 644) วาดฉากหลังเปนภาพ

กิ่งไมตายซากสีดําปราศจากใบและคางคาวบินวอน ที่นาสนใจคือ การวางชื่อเรื่องภาพยนตร      

ไวเต็มพื้นที่ดานขางของหีบเหล็ก ซึ่งแสดงใหเห็นการออกแบบภาพและตัวอักษรชื่อเรื่องใหเขากัน

อยางมีเอกภาพ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “7 ปาชา” (ภาพที่ 645) วาดภาพผีสาวช้ีมือออกมาจาก

ภาพ ฉากหลังวาดภาพคางคาวและผีดูดเลือด โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “7 อาถรรพณ” (ภาพที่ 

518) จัดวางองคประกอบภาพดีมากและการวาดภาพโดยใชเทคนิคระบายสีผสมกับภาพเขียน
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ลายเสนไดอยางกลมกลืนและนาสนใจ ฉากหลังออกแบบโดยใช “motif” จากโปสเตอรภาพยนตร

แนวสยองขวัญและภูตผีปศาจของตางประเทศ   

       ท่ีนาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรไทยเรื่อง “จระเข” กลายเปนตนฉบับใหกับโปสเตอร

ภาพยนตรและหนาปกดีวีดีเรื่อง “Killer Crocodile” ในป พ.ศ. 2532 (ภาพท่ี 631-632) ของ 

Fabrizio De Angelis ผูกํากับการแสดงชาวอิตาเลียน ท้ังหมดนี้แสดงใหเห็นวาโปสเตอรภาพยนตร

ฝมือคนไทยท่ีมีความงามเชิงศิลปะและออกแบบแนวสากล ก็สามารถสงอิทธิพลใหกับนักวาดภาพ

โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศไดเชนกัน นอกจากน้ันโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จระเข” ยังให

แนวคิดในการออกแบบภาพใหกับชางวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยเร่ือง “ไอดางเกยชัย”       

ในป พ.ศ. 2531 ดวย (ภาพที่ 633) 

      นอกจากอิทธิพลทางรูปแบบการเขียนภาพแลว ยังปรากฏอิทธิพลรูปแบบตัวอักษร      

ชื่อเรื่องของโปสเตอรตางประเทศที่มีตอการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องในโปสเตอรภาพยนตรไทย

จํานวนไมนอย โดยเฉพาะแนวคิดในการออกแบบตัวอักษรชื่อภาพยนตรดวยตัวหนาแบบ 3 มิติ

และมีเงาอยูดานหลังที่มีลักษณะคลายกับรูปแบบตัวอักษรชื่อเรื่องของโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“เบนเฮอร” (Ben-Hur) ในป พ.ศ. 2502 (ภาพท่ี 76-77)  
      การออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องที่มีลักษณะคลายรูปแบบตัวอักษรของโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “เบนเฮอร” สวนใหญมักนิยมใชกับโปสเตอรภาพยนตรที่ทุมทุนสรางเพื่อใหดู

ยิ่งใหญ มโหฬาร  เชน ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร ตํานาน นิทาน บู เปนตน  เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ธนูทอง” (ภาพที่ 120) “นางไม” (ภาพที่ 124) “สิงหสองแผนดิน” (ภาพที่ 169)          

“ภูพานอยารองไห” (ภาพที่ 170) “อีสาน” (ภาพที่ 343) “แผนดินแม” (ภาพที่ 376) “ชาตินักเลง” 

(ภาพท่ี 377) “ชุมแพ” (ภาพท่ี 438) “ครูทิม” (ภาพท่ี 567) “คนภูเขา” (ภาพที่ 568-569) และ 

“อยุธยาที่ขารัก” (ภาพที่ 570) เปนตน  

      แนวคิดการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องแบบตัวหนาแบบ 3 มิติคลายหินและทําเงา

ดานหลังยังถูก นํามาประยุกตใชโดยจัดวางเรียงเปนแนวนอนไวดานลางหรือดานบนของภาพ เชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พี่นองสองเสือ” (ภาพที่ 571) และ “นรกแตก” (ภาพท่ี 572) เปนตน 

บางคร้ังก็ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องใหมีขนาดใหญแบบสามมิติคลายสลักจากหินภูเขาโดยอาจ

วางไวตรงกลางภาพดวย เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินเถื่อน” (ภาพท่ี 573) ท่ีนาสนใจคือ 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง ”เจาพอมหาหิน” (ภาพท่ี 574) ท่ีวาดภาพตัวอักษรชื่อเรื่องคลายกําแพง

ขนาดใหญอยูในฉากหลัง และวาดภาพสนามสูรบไวในฉากหนาคลายกับโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศเรื่อง “Zulu Dawn” ในป พ.ศ. 2522 (ภาพท่ี 575) 
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       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อยุธยาท่ีขารัก” (ภาพที่ 570) ใชชื่อเรื่องภาษาอังกฤษวา         

“The Last days of Ayudhya“ คลายกับชื่อภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “The Last days of 

Pompeii“ แตการออกแบบภาพจะไดรับอิทธิพลจากภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “คลีโอพัตรา” 

ผสมกับ “เบนเฮอร” โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทองนาสะเทือน” (ภาพท่ี 439) ไดรับแนวคิดในการ

ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Earth Quake” ในป พ.ศ. 

2517 (ภาพท่ี 440) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขย้ีมือปน” (ภาพที่ 493-494) ออกแบบตัวอักษร        

ชื่อเรื่องเปนภาพปนคลายกับโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Fuzz” ในป พ.ศ. 2515          

(ภาพที่ 495) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “รักคุณเขาแลว” (ภาพท่ี 491) และ “ชางมันฉันไมแคร” 

(ภาพที่  855) ไดแนวคิดในการออกแบบตัวอักษรที่ทันสมัยคลายกับโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศเร่ือง “American Graffiti” ในป พ.ศ. 2516 (ภาพท่ี 492) สวนโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“ฤทธิ์หมัดไรเทียมทาน” (ภาพท่ี 678) ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องโดยยืม “motif” ภาพ

สถาปตยกรรมจีนผสมกับตัวอักษรชื่อเ รื่องมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง       

“Genghis Khan” ในป พ.ศ. 2508 (ภาพท่ี 679) เปนตน 

 

โปสเตอรภาพยนตรไทย “ครูใหญ” ของนักวาดภาพโปสเตอรไทย 
นักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยนอกจากจะไดรับอิทธิพลทางรูปแบบจากโปสเตอร

ภาพยนตรตางประเทศแลว ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดในการออกแบบระหวางนักวาดภาพ

โปสเตอรภาพยนตรไทยดวยกันเองและสงตอแรงบันดาลใจใหกับนักวาดภาพโปสเตอรรุนตอๆ มา

อีกดวย โดยเฉพาะวิธีการการหยิบยืม “motif” จากโปสเตอรภาพยนตรอ่ืนมาใชจะมีใหเห็น                

อยูเสมอ เพราะสวนใหญโปสเตอรภาพยนตรไทยมักถูกวาดขึ้นกอนท่ีจะมีการสรางภาพยนตร    

หรือระหวางการถายทําภาพยนตร ทําใหขาดตนแบบภาพถายจากฉากภาพยนตรจริงมาใช

ประกอบในการเขียนภาพ ดังนั้น นักวาดภาพโปสเตอรจึงตองหาวิธีการหยิบยืมภาพถายจาก

ภาพยนตรเรื่องอ่ืน หรือโปสเตอรภาพยนตรไทยเรื่องอ่ืนที่มีเนื้อหาคลายคลึงกัน หรือภาพถายของ

ดาราจากนิตยสารดารามาเปนตนแบบในการวาด ตัวอยางที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง        

“นักลาผาทอง” (ภาพที่ 525) ซ่ึงวาดภาพใบหนาของ สรพงษ ชาตรี เหมือนกับโปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “ถุยชีวิต” ในป พ.ศ. 2522 (ภาพที่ 526) ทําใหสันนิษฐานวา นักวาดภาพนาจะใชภาพถาย

ภาพเดียวกันเปนตนแบบ หรือโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ถุยชีวิต” อาจใชโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“นักลาผาทอง” เปนตนแบบ แตโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นักลาผาทอง” ไดแนวคิดในการ

ออกแบบภาพมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Gold” ในป พ.ศ. 2517 (ภาพท่ี 527) 
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ไมวาจะเปนการวาดภาพดารานํายื่นมือออกมานอกภาพ การออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องใหมี

ลักษณะคลายหิน และการวางชื่อเรื่องไวดานบนสุดของภาพ  

       โปสเตอรภาพยนตรที่จัดวางองคประกอบภาพแบบกอตัวเปนภูเขาบนพื้นหลังสีขาว

โลงคลายโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชู” แบบภาพแนวตั้ง ในป พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 292) เชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คูหู” (ภาพที่ 350) และ “โสมสลัว” (ภาพที่ 350) ซ่ึงออกแบบพลิกแพลง

ภาพไดสวยงามและจัดวางองคประกอบภาพอยางนาสนใจ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จําเลย

สวาท” (ภาพท่ี 385) ประยุกตการออกแบบภาพองคประกอบหลักที่มีลักษณะกอตัวขึ้นไปคลาย

ภูเขาเหมือนโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชู” ในแนวต้ัง เขากับแถบสีดานขวามือ ซึ่งใชเปนพื้นท่ี                

ใหขอมูลตัวอักษรโดยใชภาพน้ําทะเลเปนตัวเชื่อมระหวางพื้นที่ภาพทั้งสองดาน 

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูวิบาก” (ภาพที่ 689) วาดภาพออกแนวจิตรกรรมคลาย

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ครูบานนอก” ในป พ.ศ. 2515 (ภาพที่ 543) ท่ีนาสังเกตคือ โปสเตอร

ภาพยนตรที่สะทอนเรื่องราวของภาพชีวิตในชนบทมักวาดภาพในแนวจิตรกรรมเหมือนจริง          

และมักใชโครงสีโดยรวมเปนสีน้ําตาล เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกอีสาน” (ภาพที่ 756)            

ซึ่งเปนภาพวาดแนวจิตรกรรมที่โดดเดนทั้งการออกแบบและการจัดวางตัวอักษรชื่อเรื่องไวบน

พื้นดินที่แตกระแหง ซ่ึงส่ือถึงความแหงแลงของผืนแผนดิน คลายโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทุงกุลา

รองไห” แบบแนวนอน ในป พ.ศ. 2524 (ภาพท่ี 702) การจัดวางองคประกอบภาพและทักษะฝมือ

การวาดภาพดีมาก 

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทิพพชาง” (ภาพที่ 351) ออกแบบภาพคลายโปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “จุฬาตรีคูณ” ในป พ.ศ. 2510 (ภาพท่ี 173) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แคน                   

ไอเพลิน” (ภาพที่ 581) ออกแบบภาพและตัวอักษรคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มหาหิน”  

ในป พ.ศ. 2521 (ภาพท่ี 548) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หักเหล่ียมนักเลงปน” (ภาพที่ 586)          

จัดองคประกอบของภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามเหล่ียมทองคํา” ในป พ.ศ. 2518 

(ภาพที่ 395) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สวัสดีคนสวย” (ภาพท่ี 690) และ “รักครั้งสุดทาย” (ภาพที่ 

691) จัดวางองคประกอบภาพในกรอบรูปทรงกลมคลายโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวง”               

ในป พ.ศ. 2514  (ภาพที่ 257-258) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “จอมตะบัน” (ภาพที่ 687) วาดภาพ

ดารานําแบบซอนๆ กันเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขามาคน

เดยีว” ในป พ.ศ. 2521 (ภาพท่ี 369)  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขังแดง” (ภาพท่ี 688) ออกแบบ “motif” ท่ีเปนชื่อเรื่องโดย

การผสานตัวอักษรเขากับองคประกอบ ซึ่งไดแนวคิดมาจากกําแพงคุกที่มีหอสังเกตการณและ      

กรงขังนักโทษมากประกอบเขาดวยกัน รูปแบบการวาดภาพออกแนวจิตรกรรมจะคลายกับ



601 

 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขัง 8” ในป พ.ศ. 2517 (ภาพท่ี 356) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง ”นกนอย” 

(ภาพท่ี 692) และ “นางสาวโพระดก” (ภาพท่ี 693) จัดองคประกอบภาพคลายกันโดยวาง

องคประกอบหลักไวทางดานขวาสวนตัวอักษรชื่อเรื่องอยูทางดานซายของภาพ รูปแบบการวาด

ภาพเปนแนวประยุกตศิลปเหมือนกัน  โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกสาวกํานัน” (ภาพที่ 695)           

ใชภาพพาดหัวขาวจากหนาหนังสือพิมพเปนฉากหลังของภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“พยัคฆพันลาย” ในป พ.ศ. 2516 (ภาพท่ี 320)  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ระยา” (ภาพท่ี 696) และ “เสือมังกร” (ภาพท่ี 697)         

จัดองคประกอบภาพคลายกันโดยการนําภาพดาราประกอบจัดเรียงเปนแถวไวบริเวณขอบภาพ

ดานซายและดานขวาของโปสเตอรแทนกรอบภาพ ดานหนาตรงกลางวาดเปนภาพดารานําในทา

พรอมตอสู ตัวอักษรช่ือเร่ืองวางไวตรงกลางภาพดานบนสุด จะตางกันตรงท่ีภาพยนตรเรื่อง  

“ระยา” ออกแบบองคประกอบตรงกลางภาพไดดีกวาโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสือมังกร” ซึ่งจะ

วาดเปนภาพดารานําชายถืออาวุธเหมือนกับกําลังจะวิ่งออกมานอกภาพ สวนการออกแบบ               

ชื่อเรื่องของ “ระยา” จะประสานตัวอักษรชื่อเรื่องเขากับรูปทรงกลมของดวงอาทิตยและขอมูล

ตัวอักษรท่ีเรียงตัวลอกับวงโคงของดวงอาทิตยไดอยางลงตัว  

      การจัดองคประกอบภาพดวยการวาดภาพใบหนานักแสดงเรียงเปนแถวเพื่อเปนการ

โฆษณาการประชันบทบาทของดารานําจะเปนที่นิยมในโปสเตอรภาพยนตรไทยทุกแนวต้ังแตป

พ.ศ. 2509 เปนตนมา เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง  “เพชรตัดเพชร” (ภาพท่ี 135-136)                    

“สมิงจาวทา” (ภาพท่ี 193) “สงครามกับความรัก” (ภาพที่ 698) “สันกําแพง” (ภาพท่ี 699) “วัน

สังหาร” (ภาพที่ 700) และ “ยอดหญิงผูยิ่งใหญ” (ภาพที่ 701) เปนตน 

      โปสเตอรภาพยนตรแนวบูมักใช “motif” แบบเดิมๆ เชน วาดเปนภาพดารานํายิงปน

ออกมาจากภาพ ฉากหลังมักวาดเปนฉากการตอสูและการระเบิดของรถ เรือ มอเตอรไซค 

เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร หรือรถไฟ เพื่อโฆษณาความอลังการและความต่ืนเตนของฉากตอสู                  

ในภาพยนตร  ตัว อักษร ช่ือเรื่ องมักออกแบบเปน อักษรตัวหนาแบบสามมิ ติและมี เงา                      

อยูทางดานหลัง เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ถลมคายนรกจางซีฟู” (ภาพที่  739-740)                  

ที่ ทํ าออกม าทั้ ง แบบแ นว ต้ั งและ แนวนอน  ท้ั งสองแ บบจัดวาง องคประก อบภ าพไ ด                       

คอนขางลงตัวโดยวาดองคประกอบหลักเปนภาพเหลานักสูถือปนในโครงสรางรูปสามเหลี่ยม          

ฉากหนาและฉากหลั งวาดเปนฉากสู รบคล ายกันและมี องคประกอบมากเหมือนกัน                     

แตภาพในแนวต้ัง (ภาพท่ี 739) จัดวางตัวอักษรชื่อเรื่องไวดานลาง ภาพดารานําถูกจัดวางไวตรง               

กลางภาพทามกลางแสงไฟจากระเบิดในฉากหลัง สวนภาพในแนวนอน (ภาพท่ี 740)                   

จัดวางตัวอักษรชื่อเรื่องเปนวงโคงแบบสามมิติไวดานบนสุดเพื่อสรางความอลังการใหกับภาพ 
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       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหลาสิงห” (ภาพที่ 591) ผลงานของ บรรหาร สิตะพงศ 

ศิษยเอกอีกคนหน่ึงของ เปยก โปสเตอร มีการจัดวางองคประกอบภาพและการออกแบบตัวอักษร

คลายกับโปสเตอรภาพยนตรชื่อเดียวกัน ในป พ.ศ. 2507 (ภาพท่ี 98) ซึ่งเปนผลงานของ เปยก 

โปสเตอร อาจารยใหญของวงการวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทย โปสเตอรภาพยนตรที่มี         

ชื่อเรื่องเหมือนกันและการวาดภาพโปสเตอรใหคลายกับผลงานของอาจารยใหญ เปนเสมือน           

การบูชาครูของศิษย     

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สิงหคนองปน” (ภาพที่ 694) ออกแบบภาพในแนวนอนและ

จัดวางองคประกอบภาพในแนวเฉียงโดยวาดเปนภาพดารานําขนาดใหญในทากําลังเล็งปน

ออกมานอกภาพคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผาปน” ในป พ.ศ. 2523 (ภาพท่ี 623) 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กตัญูประกาศิต” (ภาพที่ 763) เปนภาพชายชราไวหนวดเคราทําทา

ราวกับกําลังยื่นมือขนาดใหญที่มีเล็บแหลมคมเหมือนมือปศาจออกมานอกภาพ คลายกับ

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เล็บครุฑ 78” ในป พ.ศ. 2525 (ภาพที่ 764) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“นักเลงรอยคม” (ภาพท่ี 766) ออกแบบตัวอักษร ใหแยกออกจากกันโดยมีภาพคนขี่มอเตอรไซต

ผาดโผนอยูตรงกลางคลายกับ “motif” ในโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “อินทรีบานดอน” ในป พ.ศ. 

2525 (ภาพที่ 745) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพชรตัดหยก” (ภาพที่ 749) ไมวาจะเปนการเลือก

พื้นท่ีภาพที่มีสัดสวนความยาวมากกวาความกวาง การจัดวางภาพใบหนานักแสดงเรียงเปนแนว

ผสานกับภาพภูเขา และการเขียนภาพดวยโทนสีน้ําตาล ซึ่งทําใหดูราวกับเปนรูปประติมากรรมที่

สลักอยูบนหนาผาคลายรูปสลักใบหนาประธานาธิบดีทั้งสี่ที่ “เมาต รัชมอร” ประเทศอเมริกา  

(ภาพท่ี 484) ทํานองเดียวกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ลูกเจาพระยา” ในป พ.ศ. 2520 (ภาพท่ี 

483)  

      ท่ีนาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรจีนเรื่อง “18 ยอดมนุษยทองคํา” (The 18 

Bronzemen) (ภาพท่ี 183) ที่วาดโดย กําพล นิยมไทย เพ่ือใชเปนโปสเตอรในประเทศไทย ซึ่งมี

การออกแบบและการจัดวางองคประกอบภาพเหมือนกับโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พระลอ”        

เกือบทั้งหมด เมื่อนําโปสเตอรนี้มาเปรียบเทียบกับโปสเตอร “The 18 Bronzemen” (ภาพท่ี 184) 

ของประเทศจีนแลว จะพบวามีการยืม “motif” และองคประกอบภาพบางอยางจากโปสเตอร “The 

18 Bronzemen” ของจีนมาผสมกับโปสเตอรเรื่องนี้ของไทยไดอยางนาสนใจ การเปรียบเทียบ

โปสเตอรภาพยนตร 3 เร่ืองนี้ดวยกัน เผยใหเห็นอิทธิพลของโปสเตอรฮอลลีวูด โดยเฉพาะเร่ือง 

“Ben-Hur” ท่ีมีตอการออกแบบโปสเตอรของไทยและจีน รวมท้ังความสามารถในการพลิกแพลง 

“motif” ด้ังเดิมซึ่งตองอาศัยทั้งจินตนาการและพัฒนาการทางความคิดดานการออกแบบที่แยบยล

ของนักวาดภาพโปสเตอรมืออาชีพของไทยอยางชัดเจน 
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       อยางไรก็ตาม การหยิบยืม “motif” จากโปสเตอรภาพยนตรเรื่องอ่ืนมาใช บางครั้งก็

ไมมีการพลิกแพลงการสรางภาพและการออกแบบใหตางออกไปจากตนฉบับเดิมหรือไมมีการ

ประยุกตใหมเลยก็มี กรณีนี้จะเกิดขึ้นในยุคที่มีการสรางภาพยนตรไทยออกมาจํานวนมาก 

ความเรงรีบในการทํางานใหเสร็จทันเวลาจึงเปนสาเหตุใหโปสเตอรภาพยนตรไทยหลายเร่ือง        

มีการออกแบบหรือการจัดวางองคประกอบภาพคลายคลึงกัน ซึ่งสงผลใหคุณภาพของโปสเตอร

ภาพยนตรไทยดอยลงไปอยางนาเสียดายในระยะตอมา เน่ืองจากการทํางานแบบสุกเอาเผากิน

เชนเดียวกับการสรางภาพยนตรไทยในยุคนั้น 

      ถึงแมโปสเตอรภาพยนตรไทยจะไดรับอิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ     

อยู ไมนอย แตนักวาดภาพโปสเตอรไทยก็สามารถผลิตโปสเตอรที่แปลกใหมทั้ งในดาน               

การออกแบบและจัดวางองคประกอบภาพไดอยางสรางสรรค อีกทั้งยังสามารถแสดงฝมือ            

การวาดภาพในระดับสูงใหเปนที่ประจักษอีกดวย ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นพัฒนาการอันกาวหนา 

ของโปสเตอรภาพยนตรไทยและความคิดริเริ่มและสรางสรรคในการออกแบบของนักออกแบบ

โปสเตอรภาพยนตรไทยไดเปนอยางดี 

      ความนิยมในการใชภาพเลาเรื่องเพื่อกระตุนความสนใจของผูคนสงผลใหโปสเตอร

ภาพยนตรไทยมีองคประกอบในภาพเยอะมากเกินไป และหากการแบงพื้นที่ภาพและการจัดวาง

องคประกอบภาพไมดี ก็จะสงผลใหภาพขาดความสมบูรณลงตัว  ทองดี ภานุมาศ นักวาดภาพ

โปสเตอรภาพยนตรไทยกลาวไววา “โปสเตอรภาพยนตรไทยวาดยากที่สุดในโลก” เพราะบริษัท

ผูสรางภาพยนตรมักตองการใหผูวาดใสภาพดารานักแสดงลงไปใหมากที่สุด และบางคร้ังยังให

วาดภาพคนท่ีไมไดเกี่ยวของกับเนื้อหาของภาพยนตรลงไปดวย เชน เจาของสถานท่ีถายทํา

ภาพยนตร เหตุผลเพียงเพราะหวังวาในอนาคตหากจะมาขอใชสถานที่ถายทําอีกครั้ง เจาของ         

จะไดอนุญาตหรืออํานวยความสะดวกให อีกกรณีหนึ่ง ทองดี ภานุมาศ เกือบถูกดักทํารายจาก

นักแสดงดาวราย เพียงเพราะไมไดใสภาพของนักแสดงคนนั้นลงในโปสเตอรภาพยนตร (ทองดี         

ภานุมาศ, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2556) ขอมูลเบื้องหลังการทําโปสเตอรดังกลาวมาแลวขางตน

แสดงใหเห็นวา ฝมือการวาดภาพและการออกแบบเชิงศิลปะของนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตร

ไมใชตัวแปรอยางเดียวท่ีกําหนดคุณภาพของโปสเตอรภาพยนตร แตยังมีตัวแปรอ่ืนๆ ที่คาดไมถึง

อีกมากมาย ซึ่งสงผลใหโปสเตอรภาพยนตรไทยมีลักษณะเฉพาะแตกตางออกไปจากโปสเตอร

ภาพยนตรในตางประเทศอยางชัดเจน 

      อิทธิพลของโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศท่ีมีตอการออกแบบโปสเตอรภาพยนตร             

ของไทยที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ การจัดวางองคประกอบภาพในโครงสรางรูปสามเหล่ียมแบบ   

คลาสิก การจัดวางองคประกอบภาพในแนวเฉียง การจัดองคประกอบภาพในลักษณะกอตัวขึ้น
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เปนรูปภูเขา และการเขียนภาพท่ีเนนความเปนสามมิติ การจัดวางองคประกอบภาพท่ีเปนสากล 

ในลักษณะน้ี รวมทั้งความคิดสรางสรรคและฝมือทางเชิงชางของนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตร

ไทยยุคนี้  ทําใหโปสเตอรภาพยนตรไทยมีพัฒนาการท่ีสูงขึ้นและมีคุณภาพใกลเคียงกับ                    

ภาพจิตรกรรมมากยิ่งขึ้น และนับเปนการยกระดับของโปสเตอรภาพยนตรไทยใหสูงขึ้นในระดับ

สากลอีกดวย 

      ต้ังแต ป พ.ศ. 2515 เปนตนมา โปสเตอรภาพยนตรเทคนิควาดภาพแนวจิตรกรรม         

เริ่มไดรับความนิยมและมีพัฒนาการเชิงศิลปะท่ีดีมากขึ้น เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ความรัก

ครั้งสุดทาย” แบบท่ี 1 (ภาพที่ 422) มีความเปนภาพจิตรกรรมสูงมาก ภาพหญิงสาวนอนอยูใน        

ทุงหญา ซึ่งนาจะเขียนจากภาพถายในฉากภาพยนตร บอกเลาเนื้อหาสวนหน่ึงของเร่ือง โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่องนี้เนนเทคนิคการเขียนภาพโดยการทิ้งฝแปรงท่ีฉับไวแบบงานจิตรกรรมและคุณคา

ดานความงามแนววิจิตรศิลปอยางชัดเจน  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอขุนทอง” (ภาพที่ 566) วาดภาพดารานํายืนแบกคันไถ  

ในฉากหนา ฉากหลังวาดเปนภาพทิวทัศนที่พื้นดินแตกระแหงดวยความแหงแลง ตัวอักษรชื่อเรื่อง

ออกแบบเปนสามมิติคลายกอขึ้นมาจากดิน การออกแบบภาพมีความเปนงานจิตรกรรมสูง               

แตนาเสียดาย ท่ีใชภาพถายสีของดาราประกอบมาจัดวางไวในกรอบและเรียงเปนแถวบริเวณ

ดานลางของภาพ ทําใหองครวมของภาพสูญเสียความเปนเอกภาพไป  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนภูเขา” (ภาพที่ 568-569) วาดภาพออกแนวงานจิตกรรม

และโดดเดนท้ังในดานการออกแบบและการจัดองคประกอบภาพ ดังนั้น เม่ือภาพยนตรถูกนําไป

ฉายยังตางประเทศ จึงยังคงใชโปสเตอรรูปแบบเดิมในการโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน 

       ในชวงป พ.ศ. 2516 เปนตนมา เริ่มปรากฏมีการวาดภาพโปสเตอรขึ้นอีกแนวหน่ึงคือ           

แนวประยุกตศิลป โดยเริ่มตนจากความนิยมในการเขียนลวดลายประดับกรอบภาพหรือประกอบ

ตัวอักษรชื่อภาพอยางวิจิตรพิสดารกอน จากนั้นจึงพัฒนาเปนการออกแบบเขียนกรอบลอมรอบ

องคประกอบท่ีเปนภาพไว และมักเขียนกรอบดานนอกลอมกรอบภาพดานในไวอีกชั้นหนึ่ง เชน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แดคุณครูดวยคมแฝก” (ภาพที่ 389) “นางสาวมะลิวัลย” (ภาพที่ 390) 

“ฝายแกมแพร” (ภาพที่ 391) “พยอมไพร” (ภาพที่ 392) “มัน” (ภาพที่ 393) “ประสาท” (ภาพท่ี 

394) และ “ผีเส้ือและดอกไม” (ภาพท่ี 849) เปนตน อยางไรก็ตาม ถึงแมการออกแบบภาพใน

ลักษณะน้ีจะทําใหงายตอการวางขอมูลตัวอักษรที่มักอยูในพื้นที่นอกกรอบภาพดานในก็ตาม          

แตก็สงผลใหพื้นที่ภาพมีขนาดเล็กลงกวาเดิมมาก                  

      ต้ังแตป พ.ศ. 2523 เปนตนมา โปสเตอรภาพยนตรแนวประยุกตศิลปที่ใชเทคนิค    

วาดเสนระบายสีจะเริ่มปรากฏใหเห็นแลว ภาพวาดแนวนี้มักเนนการใชสีที่สดใสและเสน                       
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ที่ออนหวาน ฉากหลังนิยมเขียนภาพธรรมชาติแบบทิ้งฝแปรงเพื่อสรางบรรยากาศใหกับพื้นท่ี

ภายในภาพ หรือไมก็เขียนเปนรูปดอกไมหรือลวดลายแนวประยุกตศิลปที่มีสีสันสดใสเชนกัน 

รูปแบบการวาดภาพและการใชสีสดใสออกหวานๆ ในลักษณะน้ีจะนิยมใชกับโปสเตอรภาพยนตร

แนวรักและแนวตลกขบขัน ตางจากภาพยนตรแนวมหากาพย และบูโลดโผนที่จะนิยมวาดภาพ                

แนวจิตรกรรมมากกวา ตัวอยางเชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูหญิง” (ภาพที่ 657) ท่ีออกแบบ

วาดลวดลายในฉากหลังแนวตกแตงเหมือนสวนดอกไม โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรุงนี้ฉันจะรัก

คุณ” (ภาพท่ี 658) และ “เมียส่ังทางไปรษณีย” (ภาพท่ี 659) ท่ีวาดฉากหลังเปนภาพดอกไมสีสด

คลายกัน สวนการจัดองคประกอบสวยงามและลงตัวเหมือนกัน ที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตร

เร่ือง “เมียส่ังทางไปรษณีย” ท่ีออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องผสมผสานกับตราประทับไปรษณีย          

ซึ่งเปนแนวคิดที่ไดมาจากเนื้อหาและชื่อของภาพยนตร โปสเตอรภาพยนตรแนวตลกเรื่อง         

“ยอดตาหลก” (ภาพที่ 660) วาดภาพฉากหลังแนวตกแตงเปนรูปดาวกระจายทั่วพื้นภาพสีน้ําเงิน 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นายอําเภอคนใหม” (ภาพที่  661) วาดภาพตราสัญลักษณของ

นายอําเภอขนาดใหญไวในฉากหลัง และเขียนเปนองคประกอบหน่ึงของตัวอักษรชื่อเรื่องดวย 

อยางไรก็ตาม ภาพวาดแนวประยุกตศิลปในระยะแรกๆ นักวาดภาพโปสเตอรมักมีทักษะฝมือดี

พอๆ กับนักวาดภาพแนวจิตรกรรม ดังจะสังเกตไดจากความสามารถในการเขียนภาพใบหนา 

ดารานักแสดงและกายวิภาคมนุษยไดดีมาก 

       ในระยะเวลาเพียงไมกี่ทศวรรษนักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยก็สามารถพัฒนา

รูปแบบอันเปนเอกลักษณของตัวเอง ซึ่งตางจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศที่เปนแมแบบ           

อยางชัดเจนไมวาจะเปนภาพยนตรแนวไหน น่ันคือ องคประกอบหลักของภาพโปสเตอรมักวาด

เปนภาพดารานํา เพราะคนไทย “ติดดารา” จึงตองวาดใหมีขนาดใหญเพื่อเนนใหเห็นอยางชัดเจน 

ซึ่งเปนแบบฉบับของการจัดวางภาพองคประกอบหลักของโปสเตอรภาพยนตรไทยทุกยุคสมัย  

สวนองคประกอบรอง มักวาดเปนภาพเลาเรื่องจากเนื้อหาหรือฉากในภาพยนตรไวในฉากหลัง        

หรือลอมรอบองคประกอบหลัก โปสเตอรภาพยนตรไทยเทคนิคภาพวาดท่ีพัฒนาเขาสูความเปน

สากล สามารถแบงไดเปน 10 รูปแบบตามแนวคิดในการออกแบบ ดังนี้ 

      1. โปสเตอรภาพยนตรที่จัดวางองคประกอบภาพในโครงสรางรูปสามเหลี่ยมแบบ 

คลาสิก การจัดวางองคประกอบภาพในโครงสรางรูปสามเหล่ียมแบบคลาสิกรวมท้ังโครงสราง                        

รูปสามเหล่ียมกลับหัว เปนหนึ่งในวิธีการจัดวางองคประกอบหลักของภาพท่ีนิยมกันมากในการ

ออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทยเทคนิคภาพวาด ตัวอยางเชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง                 

“แมนาคคะนองรัก” (ภาพที่ 177) “ไมมีสวรรคสําหรับคุณ” (ภาพที่ 317) “สามเหล่ียมทองคํา” 
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(ภาพที่ 395) “สรอยสวาท” (ภาพที่ 396) “ลูกผูชาย” (ภาพท่ี 397) และ “ทะเลทอง” (ภาพที่ 398) 

เปนตน  

      โปสเตอรเรื่อง “แมนาคคะนองรัก” (ภาพท่ี 177)  มีการออกแบบพื้นที่ภาพไดอยาง  

ลงตัว พื้นท่ีภาพสีขาวดานบนและดานลางของโปสเตอรแบงเปนชองใสภาพนักแสดงประกอบ 

รวมท้ังชองวางสําหรับเขียนสถานที่และวันที่จัดฉายภาพยนตรในสัดสวนที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาพ 

ที่อยูตรงกลาง นอกจากการแบงพื้นที่ซึ่งคํานึงถึงภาพรวมของโปสเตอรแลว สิ่งที่นาสนใจคือ           

การจัดวางองคประกอบภาพในรูปสามเหล่ียมแบบคลาสิกที่เนนดารานําแสดง โดยวางรูปแมนาค 

ที่มีขนาดใหญที่สุดไวดานบนของสามเหล่ียม สวนภาพดาราคนอ่ืนๆ วางอยูบริเวณฐานของ

สามเหลี่ยม ขณะเดียวกันก็ใชพื้นที่ดานซายและขวาของสามเหล่ียมที่อยูตรงกลางภาพเลา 

เรื่องราวในภาพยนตร ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการดานฝมือและความคิดในการออกแบบ

โปสเตอรที่กาวหนามากกวาในยุคกอนๆ 

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไมมีสวรรคสําหรับคุณ” (ภาพท่ี 317) จัดวางองคประกอบ

ภาพหลัก ซึ่งเนนเร่ืองราวรักสามเสาระหวางชายหน่ึงหญิงสอง ไวในโครงสรางรูปสามเหลี่ยม     

แบบคลาสิก ฉากหลังเปนภาพทิวทัศนยามอัสดงและภาพใบหนาขนาดใหญของนักแสดงสมทบ

ชายหญิง บรรยากาศของภาพธรรมชาติสามารถสื่อสะทอนอารมณความรูสึกที่แสดงบนสีหนา  

ของคนทั้งคูไดเปนอยางดี ฝมือการวาดภาพคนทําไดดี ภาพเขียนโดยรวมมีคุณภาพเทียบไดกับ

ผลงานจิตรกรรม ถึงแมการออกแบบตัวหนังสือจะดูแข็งเกินไป แตก็เขาไดกับองครวมของภาพ  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามเหลี่ยมทองคํา” (ภาพที่ 395) ซ่ึงโดดเดนทั้งดานฝมือ        

การเขียนภาพ การออกแบบ และการจัดวางองคประกอบภาพ ผูวาดนาจะเลือกโครงสรางภาพ

แบบสามเหลี่ยมกลับหัวเพื่อใหลอกับชื่อภาพยนตร 

       2. โปสเตอรภาพยนตรที่จัดวางองคประกอบภาพในแนวเฉียง พบต้ังแตป พ.ศ. 2515                 

เปนตนมา เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เจาลอย” (ภาพท่ี 305) “ขาวนอกนา” (ภาพที่ 409)              

“วัยอลวน” (ภาพที่ 475) “เลือดสุพรรณ” (ภาพที่ 597) “สามคนผัวเมีย” (ภาพที่ 601) “ทับพญา

เสือ” (ภาพที่ 848) “คนดิบ”  (ภาพที่ 856) และ “มือปน 2 ไอมือดํา” (ภาพที่ 911) เปนตน  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขาวนอกนา” (ภาพท่ี 409) ทักษะการเขียนภาพคนเหมือน        

ทําไดดี ท่ีนาสนใจคือ การเขียนภาพเมล็ดขาวเปลือกไวบนพื้นที่ภาพดานลางเพื่อใชวางขอมูล

ตัวอักษร  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คนดิบ” (ภาพท่ี 856) จัดวางองคประกอบภาพในแนวเฉียง 

โดยใชตําแหนงของนักแสดงนําชายท้ังสองคนรวมทั้งสีหนา ทาทาง ทิศทางการเคล่ือนไหว และ

การวางอาวุธเปนตัวกําหนด นอกจากนั้นยังสรางความโดดเดนใหกับองคประกอบหลักของภาพ
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ดวยการใชเปลวเพลิงที่ลุกไหมขึ้นมาจากซากกองกระดูกสัตวดานลางลอมรอบภาพนักแสดงนํา

ชาย 2 คนและภาพนักแสดงหญิงไว ซึ่งทําใหภาพมีความเปนเอกภาพมากข้ึน ฝมือการวาด

ภาพเหมือนนักแสดงคอนขางด ี 

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เลือดสุพรรณ” (ภาพที่ 597) จัดวางองคประกอบภาพ         

ในแนวเฉียงโดยวางองคประกอบหลักที่เปนภาพใบหนาดารานําชายหญิงขนาดใหญไวบริเวณ

ดานซายบน สวนดานลางของภาพเปนฉากในสนามรบ ตัวอักษรชื่อเรื่องออกแบบแนวเดียวกับ

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกวียนหัก” (ภาพท่ี 553-554) และ “แผลเกา” (ภาพที่ 507-509) 

โปสเตอรภาพยนตรเรื่องนี้นับวาโดดเดนทั้งในดานจัดวางองคประกอบภาพที่ลงตัว การคุมโทนสี

ของภาพไดอยางกลมกลืน รวมท้ังทักษะฝมือการวาดภาพและการออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่อง                

ที่เยี่ยมยอด  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สามคนผัวเมีย” ทําออกมา 2 แบบ แบบแรก (ภาพท่ี 601) 

จัดวางองคประกอบภาพในแนวเฉียงโดยมีองคประกอบหลักเปนภาพหญิงสาวในทาหันขาง         

และหันหนามองลงมาที่ใบหนาของชายหนุม 2 คนซึ่งอยูดานหลังของเธอ การคุมโทนภาพดวย           

สีโทนฟาทําใหภาพหญิงสาวท่ีมีขนาดใหญและมีลักษณะเหมือนลอยอยูบนทองฟาผสานเขากับ

ภาพทิวทัศนในฉากหนาของภาพที่เปนภูเขาและทะเลไดอยางกลมกลืน สวนการออกแบบ 

ตัวอักษรชื่อเรื่องก็มีความงามในเชิงศิลปะและเขากับภาพไดเปนอยางดี  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มือปน  2 ไอมือดํา” (ภาพที่ 911) จัดวางองคประกอบภาพ

นักแสดงในแนวเฉียงตามองคประกอบหลักที่เปนภาพมือถือปนขนาดใหญ โดยมีองคประกอบรอง

ที่เปนภาพดารานักแสดงในทาทางตางๆ ซอนทับในภาพมือ ฉากหลังวาดเปนภาพผนังโหวคลาย

ถูกปนยิงจนทะลุ   

       3. โปสเตอรภาพยนตรที่จัดวางองคประกอบภาพแบบเกาะกลุมในลักษณะกอตัวขึ้น

ไปคลายภูเขาบนฉากหลังสีขาวโลง เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชู” แบบภาพแนวต้ัง (ภาพท่ี 

292) “เขาสมิง” (ภาพที่ 315) “คูห”ู (ภาพที่ 349) และ “โสมสลัว” (ภาพที่ 350) เปนตน การจัดวาง

องคประกอบภาพในลักษณะนี้มีใหประปรายในระยะแรกๆ แตจะปรากฏใหเห็นมากขึ้นในยุคทอง

ของโปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพวาด ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีโปสเตอรภาพยนตรไทยมีความโดดเดน

ทั้งในดานการออกแบบภาพ การจัดวางองคประกอบ การเขียนฉากหลังที่เปนภาพธรรมชาติ และ

การกระจายสีภายในภาพ ที่สําคัญที่สุดคือ พัฒนาการดานการออกแบบภาพ ความคิดสรางสรรค 

และฝมือทางเชิงชางของผูวาดภาพ  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชู” แบบภาพแนวต้ัง (ภาพท่ี 292) ฝมือของ ทองดี ภานุมาศ         

ไดแนวคิดการจัดวางองคประกอบภาพแบบเกาะกลุมกันในลักษณะคลายกับการกอตัวของ          
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ภูเขาบนฉากหลังสีขาวและภาพองคประกอบหลักที่เปนภาพศีรษะของดารานําชายหันหนา

ดานขางมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Doctor Zhivago” ในป พ.ศ. 2508 (ภาพท่ี 

293) โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชู” ของทองดีนับเปนงานที่เนนฝมือทางเชิงชางและความคิด

สรางสรรคเหมือนภาพจิตรกรรมและมีความโดดเดนมาก ซึ่ งไดกลายเปนตนแบบใหกับ         

โปสเตอรภาพยนตรไทยหลายเร่ืองในระยะตอมา ตัวอยางโปสเตอรภาพยนตรที่ไดรับอิทธิพล        

จากโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชู” ของทองดี (ภาพที่ 292) ไดแก โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง                  

“เขาสมิง” (ภาพที่ 315) ท่ีพลิกแพลงภาพจากแนวต้ังเปนแนวนอนและวางองคประกอบภาพแบบ

กลับขางจากขวาไปซาย นอกจากน้ัน โทนสีที่ใชก็มีความใกลเคียงกันมากดวย ที่นาสังเกตคือ   

“เขาสมิง” เปนภาพยนตรแนวบูแตสีของภาพจะคอนขางหวาน ทําใหดูแตกตางไปจากโปสเตอร

ภาพยนตรบูเรื่องอื่นๆ  

       4. โปสเตอรภาพยนตรที่เนนการสรางภาพแบบสามมิติ เชน การเขียนภาพในมุมมอง         

แบบตามด และการเลนกับมุมมองของคนดูโดยวาดองคประกอบภาพใหพุงเขาไปในภาพหรือ                  

พุงออกมาจากภาพ การวาดภาพแบบสามมิติโดยใชเทคนิคการเขียนภาพในมุมมองแบบตามด 

ไดรับความนิยมมากในป พ.ศ. 2519 สวนใหญมักใชในการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรแนวบู

และแนวโปเปลือย เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง ทามฤตยู” (ภาพท่ี 466) “เทวดาเดินดิน” (ภาพที่ 

467) “หนุมบานนาสาวนาเกลือ” (ภาพท่ี 624) “ปลัดเพชรบอพลอย” (ภาพที่ 853) “ชนคนโต” 

(ภาพที่ 857) “มือปราบพญาเหย่ียว” (ภาพที่ 858) และ “บานผีปอบ ภาค 6” (ภาพที่ 955) เปนตน  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ทามฤตยู” (ภาพที่ 466) จับภาพนักแสดงนําชายหญิง              

ในทากําลังกระโดดรมลงมาพรอมกับยิงปน การวางตําแหนงตัวอักษรชื่อเรื่องใหคลายกับลอย       

อยูในอากาศก็เปนมุมมองจากดานลางสูดานบนเชนเดียวกับองคปร ะกอบหลักของภาพ       

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เทวดาเดินดิน” (ภาพที่ 467) จัดวางองคประกอบภาพและมุมมองแบบ

ตามดเหมือนกับโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง “Beyond the Valley of the Dolls” ในป

พ.ศ. 2513 (ภาพท่ี 468) ซ่ึงทําใหแนวคิดจากชื่อภาพยนตรสะทอนผานมุมมองแบบตามดทั้งของ

ภาพและตัวอักษรชื่อเรื่องไดเปนอยางดี และทําใหผูชมรูสึกราวกับวา กําลังแหงนหนาขึ้นมอง

นักแสดงท่ียิ่งใหญราวกับเทวดาลงมาเดินดินจริงๆ การใชมุมมองแบบตามดในการวาดภาพชวย

สรางประสบการณรวมใหกับผูดูโปสเตอรภาพยนตร  ใหความรูสึกต่ืนเตนเสมือนหลุดเขาไปอยู     

ในฉากภาพยนตรจริงๆ  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หนุมบานนาสาวนาเกลือ” (ภาพที่ 624) วาดภาพดารานํา

หญิงกําลังปนตนตาลในมุมมองแบบตามด โดยวาดใหเหมือนตนตาลทะลุออกจากกรอบภาพ          

ที่มีภาพนักแสดงและภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตรอยูดานใน 
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       โปสเตอรภาพยนตรที่ วาดแบบสามมิติโดยเลนกับมุมมองของคนดูโดยวาด            

องคประกอบภาพใหดูราวกับกําลังพุงออกมาจากภาพหรือพุงเขาไปในภาพ ซ่ึงจะปรากฏให             

เห็น ท้ังการออกแบบองคประกอบภาพและการออกแบบตัวอักษร ไดรับความนิยมอยางมากใน        

ป พ.ศ. 2522 และป พ.ศ.2529 สวนใหญมักใชในการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรแนวบูและ     

แนวสยองขวัญ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เมืองในหมอก” (ภาพที่ 539) “ไอหนังเหนียว” (ภาพ

ที่ 621)  “ขวางทางปน” (ภาพท่ี 622) “ผาปน” (ภาพที่ 623) “ภูหินรองกลา” (ภาพท่ี 860) “ยิงท้ิง” 

(ภาพท่ี 863) “ดังกวาปน” (ภาพท่ี 866) “9 ทรชน” (ภาพท่ี 896) “ฆาปดปาก” (ภาพที่ 897) และ               

“โคตรอํามหิต” (ภาพที่ 921) เปนตน  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เมืองในหมอก” (ภาพท่ี 539) วาดภาพผูหญิงยื่นมือออกมา 

นอกภาพเหมือนจะขอความชวยเหลือ ฉากหลังวาดภาพแบบยอนแสง ทําใหองคประกอบตางๆ 

ปกคลุมดวยสีดําทามกลางแสงสีแดงของบรรยากาศยามพระอาทิตยตกดิน  ซึ่งสื่อถึงเนื้อหาที่  

แฝงเรนไปดวยความนากลัว  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ไอหนังเหนียว” (ภาพท่ี 621) และ “ขวางทางปน” (ภาพที่ 

622) วาดภาพปนยิง เขาไปในภาพ ซึ่งเปนแนวคิดเดียวกับโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเรื่อง 

“James Bond” ตอน “The Man with the Golden Gun”  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผาปน” (ภาพที่ 623) วาดเปนภาพดารานําขนาดใหญเล็ง

ปนยาวออกมาจากภาพ การใชชองบรรจุกระสุนปนลูกโมแทนกรอบใสภาพเหมือนนักแสดง

ประกอบคนอ่ืนๆ หรือเปนชองใหรถบรรทุกวิ่งออกมา นับเปนความคิดที่ดี การจัดองคประกอบภาพ 

ทักษะฝมือการวาดภาพ และการออกแบบตัวอักษรก็ทําไดดีเชนกัน 

      5. โปสเตอรภาพยนตรที่วาดภาพแนวแฟนตาซีหรือแบบเหนือจริง ซึ่งเริ่มปรากฏราว                

ป พ.ศ. 2516 และนิยมมากในป พ.ศ. 2519 เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แดงอังคาร” (ภาพที่ 

454) “พรายกินรี” (ภาพที่ 455) “ภัยมืด” (ภาพที่ 456) “ทองลูกบวบ” (ภาพที่ 457) “แผนดิน

วิปโยค” (ภาพท่ี 534) “กากี” (ภาพท่ี 665) “ขุนชางขุนแผน ตอน จระเขเถนขวาด” (ภาพที่ 753) 

“พรายตะเคียน” (ภาพที่ 900) และ “เทวดาตกสวรรค” (ภาพท่ี 925) ท่ีนาสนใจคือ โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “แซบ” “ดับสุริยา” “หมัดไทย” และ “สัตวมนุษย” ที่ใชภาพมือเปนองคประกอบ

หลักเพื่อเนนความเหนือจริง  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง ”แซบ” (ภาพที่ 458) ใช “motif” รูปมือถือระเบิดขนาดใหญ 

ขนาบขางซายขวาดวยภาพดารานําชายยืนถือปนหันเขาหากัน ซ่ึงยืมมาจากโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศเรื่อง “The Last Grenade” (ภาพท่ี 459) ความแตกตางอยูที่โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

”แซบ” เปนภาพในแนวต้ัง สวนมือที่ถือระเบิดเปนมือขวา ขณะที่ตนฉบับเปนภาพในแนวนอน  
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สวนมือที่ถือระเบิดเปนมือซาย โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดับสุริยา” ทําออกมา 2 แบบ ที่นาสนใจ

คือ โปสเตอรแบบแรก (ภาพที่ 460) ท่ีวาดเปนภาพมือยกดวงอาทิตยชูสูงขึ้นในฉากหนา สวน     

ฉากหลังวาดเปนภาพในอวกาศแนวเหนือจริง 

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “หมัดไทย” (ภาพที่ 462) ไดแนวคิดการออกแบบภาพ             

มาจากช่ือเรื่องโดยวาดเปนภาพมือกําหมัดขนาดใหญอยูดานหลังองคประกอบหลัก ซึ่งเปนภาพ

ดารานําในทาต้ังหมัดพรอมตอสู  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กาม” (ภาพที่ 535) วาดภาพในแนวจิตรกรรมรูปแบบ 

เหนือจริงเชนกัน องคประกอบภาพหลักเปนภาพมือขนาดใหญสองขางกําปากกาคอแรงในทา

กําลังแทงลงมาจากทองฟา ฉากหนาเปนภาพนักแสดงนําชายหญิงที่มีขนาดเล็กกวามาก กําลัง     

วิ่งหนี ภาพเชิงสัญลักษณนี้สื่อถึงอํานาจมืดของนักหนังสือพิมพ  ที่ทํารายคนดวยปากกา 

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผนดินวิปโยค” (ภาพที่ 534) ซึ่งองคประกอบหลัก             

เปนภาพพระธาตุพนมทามกลางสภาพอากาศอันแปรปรวน สวนตัวอักษรชื่อเรื่องก็ออกแบบลอ 

กับชื่อเรื่องท่ีสื่อถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว ซึ่งจะแปลกไปจากโปสเตอรภาพยนตรปกอนๆ         

ที่มักวาดภาพทิวทัศนหรือสถาปตยกรรมไวในฉากหลังเทานั้น  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กากี” (ภาพที่ 665) เปนภาพวาดแนวศิลปะไทยประยุกต

คลายผลงานของ จักรพันธุ โปษยกฤต ผสมกับภาพวาดแบบเหนือจริงของฝรั่ง โปสเตอรนี้สวยงาม

ทั้งการจัดวางองคประกอบภาพท่ีลงตัวและ การออกแบบตัวอักษรแบบไทยประยุกต 

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ปศาจ” (ภาพท่ี 682) ออกแบบภาพแบบเหนือจริงคลายกับ

โปสเตอรภาพยนตรตางประเทศเร่ือง “Force Five” ในป พ.ศ. 2524 (ภาพท่ี 683) โดยวาดเปน       

รูปมือขนาดใหญลอยอยูบนทองฟาเหนือภาพดารานําและภาพฉากจากภาพยนตร ซ่ึงกอตัว     

เกาะเกี่ยวกันจากดานลางขึ้นสูดานบน  ฉากหลังเปนทองฟาในบรรยากาศแบบเหนือจริง 

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ขุนชางขุนแผน ตอน จระเขเถนขวาด” (ภาพที่ 753) วาด

องคประกอบหลักเปนภาพใบหนาเถนขวาดขนาดใหญซึ่งกินพื้นที่จนเต็มฉากหนาของภาพ ลอย 

อยูเหนือจระเขขนาดใหญที่กําลังโจมตีคนอยูในน้ํา  

       โปสเตอรภาพยนตรแนวภูตผีปศาจเรื่อง “พรายตะเคียน” (ภาพท่ี 900) วาด

องคประกอบหลักเปนภาพผียื่นมือออกมาขางหนาในทากําลังจะบีบคอคนไวตรงกลางภาพ 

ดานหลังผีมีตนไมตายซากยืนตนสูงขึ้นไปดานบนจนหลุดออกจากภาพ ฉากหลังวาดเปนรูป 

ดวงตาเบิกโพลงลอยอยูบนทองฟาสีสันประหลาดแบบเหนือจริง ซึ่งทําใหไดภาพที่แปลกออกไป

จากโปสเตอรภาพยนตรแนวภูตผีปศาจในปกอนๆ 
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      6. โปสเตอรภาพยนตรที่แสดงความเปนไทย ไดรับความนิยมมากระหวางป พ.ศ. 

2520-2521 สวนใหญมักใชออกแบบโปสเตอรภาพยนตรที่เปนเรื่องเลาจากตํานาน นิทานพื้นบาน           

หรือวรรณคดี เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผลเกา” (ภาพท่ี 507-509) “แสนแสบ” (ภาพท่ี 551-

552) และ “เกวียนหัก” (ภาพที่ 553-554) เปนตน 

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แผลเกา” ทําออกมา 3 แบบ (ภาพท่ี 507-509) ถึงแมวา       

แตละแบบจะมีลักษณะแตกตางกันไป แตก็เปนโปสเตอรที่ เนนคุณภาพดานการออกแบบ        

และฝมือทางเชิงชางทั้ง 3 แบบ ที่นาสังเกตคือ ทุกแบบใชตัวอักษรชื่อเรื่องแบบเดียวกันหมด 

โปสเตอรภาพยนตรแบบแรก (ภาพที่ 507) ถึงแมจะเปนโปสเตอรภาพยนตรแบบภาพวาดทั่วไป  

แตก็โดดเดนทั้งในดานความงาม ทักษะฝมือ และการจัดองคประกอบท่ีลงตัว โปสเตอรภาพยนตร  

แบบที่สอง (ภาพท่ี 508) อาจตองการบอกเปนนัยถึงที่มาของภาพยนตรวาสรางจากวรรณกรรม

ของ “ไมเมืองเดิม” จึงออกแบบใหคลายกับหนาปกหนังสือ ซึ่งสวยงามดวยการจัดองคประกอบ

ภาพและการออกแบบลวดลายที่ประณีตบรรจง โปสเตอรภาพยนตรแบบที่สาม (ภาพที่ 509) 

ออกแบบเปนภาพขวัญ และเรียมนั่งอยูบนหลังควายทามกลางทัศนียภาพที่เปนตนไมใบหญา  

และบึงบัวโดยใชเทคนิคภาพเขียนลายเสนแบบลวดลายประดิษฐที่วาดดวยความประณีต ซึ่งให

ความรูสึกเหมือนภาพลายรดนํ้าในศิลปะไทยที่งดงามยิ่ง  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แสนแสบ” ซ่ึงทําออกมา 2 แบบ  แบบแรก (ภาพที่ 551) ใช

เทคนิคภาพเขียนลายเสนเปนภาพเลาเรื่องในกรอบภาพทรงกลมลวดลายเครือเถา แบบที่สอง 

(ภาพที่ 552) วาดแบบเหมือนจริง ทั้งสองแบบทิ้งฉากหลังเปนพื้นสีขาวโลง การออกแบบตัวอักษร

จะมีลักษณะเหมือนกัน ทั้งสองแบบจัดองคประกอบภาพไดลงตัวและมีความงามเชิงศิลปะ  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เกวียนหัก” ทําออกมา 2 แบบ แบบแรก (ภาพที่ 553)             

วางองคประกอบคลายโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มหาหิน” คือวาดองคประกอบหลักเปนภาพ       

ดารานําชายหญิงใหมีขนาดใหญมากคลายรูปอนุสาวรียโดยมีภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตร

และภาพนักแสดงประกอบเปนฐานรับภาพ สวนแบบที่สอง (ภาพท่ี 554) วาดภาพคลายกอง

ซากศพมนุษยในสงคราม ดานบนเปนภาพดารานํายืนถือมีดเหมือนผานการสูรบและไดรับชัยชนะ              

บนทองฟาเปนภาพดารานําชายหญิงกอดกันคลายกับโปสเตอรแบบแรก แตฉากหลังของภาพ      

วาดเปนภาพทองฟาแบบทิ้งฝแปรง การจัดวางองคประกอบภาพของโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง 

“เกวียนหัก” แบบท่ี 2 จะลงตัวกวาแบบแรก ทั้ง 2 แบบแสดงความเปนไทยผานการออกแบบ

ตัวอักษรชื่อเรื่อง 

      7. โปสเตอรภาพยนตรที่เนนความสําคัญขององคประกอบหลักโดยวาดรูปทรงกลม

ลอมรอบบริเวณดานหลังของภาพ ไดรับความนิยมมากระหวางป พ.ศ. 2515-2516 โดยไดรับ
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อิทธิพลจากโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวง” ในป พ.ศ. 2514 (ภาพท่ี 257) แตวงกลมท่ีใชจะ       

สื่อความหมายที่ตางกันออกไป เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “คุงตะเคียน” (ภาพที่ 321) ใช              

รูปทรงกลมส่ือถึงพระจันทรสีดํา สวนวงกลมสีแดงในภาพยนตรเรื่อง “คูกรรม” (ภาพที่ 322) เปน

สัญลักษณแทนพระอาทิตยในธงชาติของประเทศญี่ปุน ขณะท่ีวงกลมสีเหลืองในภาพยนตรเรื่อง 

“เดนดวงเดือน” (ภาพท่ี 323) ส่ือถึงพระจันทรในชื่อเรื่อง เปนตน 

      8. โปสเตอรภาพยนตรที่ออกแบบตัวอักษรชื่อเรื่องเปนฐานใหกับภาพองคประกอบ

หลัก เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มหาหิน” (ภาพที่ 548) “ไอหนุมตังเก” (ภาพที่ 577)                    

“เสือภูเขา” (ภาพที่ 578) และ “กัมพูชา” (ภาพที่ 833) เปนตน  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มหาหิน” (ภาพที่ 548) โดดเดนทั้งในดานการออกแบบและ      

การจัดวางองคประกอบภาพ องคประกอบหลักที่เปนภาพนักแสดงนํายืนถือโซ มีขนาดใหญมาก 

ราวกับรูปอนุสาวรียและมีองคประกอบรองท่ีเปนภาพนักแสดงคนอ่ืนๆ และภาพเลาเรื่องในฉาก

ภาพยนตรเปนฐานโดยมีองคประกอบที่เปนตัวอักษรชื่อภาพยนตรรวมท้ังกะโหลกและเขาควาย

รองรับภาพทั้งหมดไวอีกสวนหนึ่ง โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “มหาหิน” จะกลายเปนแมแบบใหกับ                    

การออกแบบภาพและตัวอักษรของโปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แคนไอเพลิน” (ภาพท่ี 581) ในป

ตอไป  

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “กัมพูชา” (ภาพที่ 833) ใชตัวอักษรชื่อเรื่องเปนฐานใหกับ

ภาพองคประกอบหลักที่เปนภาพครึ่งตัวของเด็กชายชาวกัมพูชา ซึ่งผูกนองชายดวยผาขาวมา      

ไวที่หลัง ในมือถือปนยาวในทาพรอมตอสู ฉากหลังเปนภาพเปลวไฟสีสมอมแดงกําลังลุกไหม   

นครวัด นับเปนภาพที่สามารถสื่อถึงความโหดรายของสงครามไดอยางชัดเจน  เพราะแมแต           

เด็กเล็กยังตองจับปนขึ้นตอสู ทักษะฝมือดี การจัดองคประกอบลงตัว 

       9. โปสเตอรภาพยนตรที่ตีกรอบภาพในรูปแบบที่ตางๆ กัน ความนิยมในการตีกรอบ

ภาพรูปแบบตางๆ บางครั้งก็ไดรับอิทธิพลมาจากโปสเตอรภาพยนตรตางประเทศ เชน การตีกรอบ         

แบบสี่เหลี่ยมเสนหนา ซึ่งไดรับความนิยมในป พ.ศ. 2516  เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แกวตา

ขวัญใจ” (ภาพที่ 324) “เจาปลิวสิงหสุพรรณ” (ภาพที่ 325) “ไมมีคําตอบจากสวรรค” (ภาพที่ 326) 

และ “ยอดสงสาร” (ภาพท่ี 327) นอกจากน้ันยังนิยมทํากรอบภาพดานนอกที่มีพื้นหลังสีดํา

ลอมรอบกรอบภาพดานในไวอีกชั้นหนึ่ง เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สมตํา” (ภาพที่ 328) “ขอบ

ฟาเขาเขียว” (ภาพที่ 329) “กระสือสาว” (ภาพที่ 330) และ “จอมเมฆินทร“ (ภาพที่ 331) เปนตน 

การประดิษฐลวดลายตกแตงกรอบภาพมีหลากหลายรูปแบบ สวนใหญมักออกแบบกรอบให            

เขาชุดกับตัวอักษรชื่อเรื่องดวย โปสเตอรภาพยนตรแบบนี้มักวาดในแนวต้ัง และนิยมมากในป 

พ.ศ. 2516 และ ป พ.ศ. 2522 เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “แดคุณครูดวยคมแฝก” (ภาพที่ 389) 



613 

 

“นางสาวมะลิวัลย” (ภาพที่ 390) “ฝายแกมแพร” (ภาพที่ 391) “พยอมไพร” (ภาพท่ี 392) “มัน” 

(ภาพที่ 393) “ประสาท” (ภาพท่ี 394) และ “เทพเจาบานบางปูน” (ภาพที่ 648) เปนตน  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เทพเจาบานบางปูน” (ภาพที่  648) วาดคลายภาพ

จิตรกรรม อยูในกรอบภาพ ทําใหดูแปลกออกไปจากโปสเตอรภาพยนตรแนวจิตรกรรมเร่ืองอื่นๆ  

      10. โปสเตอรภาพยนตรที่แบงพื้นที่ภาพออกเปนสวนๆ เพื่อสรางความนาสนใจใหกับ

องคประกอบภายในภาพ วิธีการแบงพื้นที่ภาพมีหลากหลายวิธี  เชน การแบงพื้นที่ภาพ            

ออกเปนสามสวนในแนวต้ัง และวางองคประกอบหลักซึ่งเปนภาพดารานําไวในชองตรงกลาง                       

ดาราประกอบและฉากในภาพยนตรจะถูกจัดวางเฉลี่ยบนพื้นที่ภาพดานซายและขวาอยางลงตัว 

เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “งิ้วราย” (ภาพที่ 407) และ “เผ็ด” ในป พ.ศ. 2518 (ภาพที่ 408)  

หรือการแบงพื้นที่ในฉากหลังของภาพออกเปนชองๆ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พรุงนี้ฉันจะ         

รักคุณ” ในป พ.ศ. 2515 (ภาพท่ี 290) เปนตน  

       บางครั้งมีการแบงพื้นที่โปสเตอรในแนวนอนเปนครึ่งบนและครึ่งลางอยางชัดเจน     

โดยเวนพื้นที่ฉากหลังของคร่ึงบนใหขาวโลง พบคร้ังแรก ในป พ.ศ. 2519 เชน โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “เสือ 4 แคว” (ภาพที่ 473) และ “สิงหสลัม” (ภาพที่ 474) เปนตน  

       นอกจากนั้นยังมีการแบงพื้นที่ภาพออกเปน 2 สวนในอัตราสวน 3:1 ทั้งในแนวต้ัง 

และแนวนอน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “สายชล” (ภาพที่ 311) และ “เหลือแตรัก” (ภาพท่ี 

333) ในป พ.ศ. 2516 “จําเลยสวาท” (ภาพที่ 385) และ “เทพบุตรตัวแสบ” (ภาพที่ 386) ในป พ.ศ. 

2518 เปนตน 

      ต้ังแตป พ.ศ. 2524 เปนตนมา เร่ิมมีการนําเอาภาพถายกลับเขามาประกอบกับ        

โปสเตอรภาพยนตร เทคนิควาดภาพอีกครั้ ง  ในระยะแรกๆ มักใช เทคนิคตัดปะกับภาพ                       

ดาราประกอบหรือภาพฉากในภาพยนตร เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอปลาไหล” (ภาพที่ 

715) และ “มหาราชดํา” (ภาพที่ 724) เปนตน ต้ังแตป พ.ศ. 2526 เปนตนมา เร่ิมปรากฏโปสเตอร

ภาพยนตรที่ใชเทคนิคภาพถายทั้งภาพ ในระยะแรกดูเหมือนกับพยายามจะออกแบบภาพให 

คลายกับภาพวาด แตก็ไมประสบความสําเร็จมากนัก เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พยัคฆราย 

191” (ภาพท่ี 781) “รอยไมเรียว” (ภาพที่ 782) “ดวยรักและผูกพัน” (ภาพที่ 871) “นางนวล” (ภาพ

ที่ 889) และ“จงรัก” (ภาพที่ 913) เปนตน  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดวยรักและผูกพัน” ตัดปะภาพถายดารานําชายไวใน      

ฉากดานขวา ฉากหลังตัดปะภาพถายดารานําหญิงที่ออกแบบใหเหมือนกับภาพวาดลายเสนดวย

ดินสอไวเต็มฉากหลังคลายกับโปสเตอรภาพยนตรแบบภาพวาดที่นิยมวาดภาพดารานักแสดงนํา

ไวบนทองฟา  
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       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางนวล” (ภาพที่ 889) ถึงแมจะใชภาพถายทั้งหมด        

แตมีการออกแบบคลายกับโปสเตอรภาพยนตรเทคนิควาดภาพดวยการใชภาพถายขาวดํา        

ภาพดารานําและฉากในภาพยนตรผสานเขาดวยกันเปนฉากหลังเพื่อเลาเรื่องในภาพยนตร  

จุดเดนของภาพใชภาพถายสีที่เปนภาพดารานักแสดงนําชายนอนและนักแสดงนําหญิงนั่งบน     

หาดทรายอยูในกรอบภาพลวดลายประดิษฐโดยมีตัวอักษรชื่อเรื่องอยูดานบน นับเปนการใช

ภาพถายออกแบบโปสเตอรภาพยนตรอยางมีศิลปะมากขึ้น ถึงแมจะยังไมลงตัวมากนักก็ตาม 

      โปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพถายตัดปะก็ไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเชนเดียวกัน 

และพัฒนาการก็เปนไปในแนวทางเดียวกับโปสเตอรในตางประเทศ คือไมเนนภาพเลาเรื่องจาก

ฉากในภาพยนตร บางครั้งจะใชภาพถายนักแสดงนําสําหรับทําโปสเตอรตางหากโดยไมเกี่ยวของ

กับเรื่องราวหรือฉากในภาพยนตร เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดีแตก” แบบท่ี 1 (ภาพที่ 883) 

และ “ตะวันเพลิง” ทั้งสองแบบ หรือไมก็ใชวิธีการถายภาพนักแสดงในสตูดิโอ แลวใชเทคนิค           

ซอนภาพเพื่อสรางฉากหลังที่เปนภาพธรรมชาติ  เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตะวันเพลิง”               

ทั้งสองแบบ (ภาพที่ 885-886) บางคร้ังอาจนําภาพถายจากฉากในภาพยนตรเพียงฉากเดียวมา

เปนองคประกอบหลักของภาพ เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ดีแตก” แบบที่ 2 (ภาพท่ี 884)           

เปนตน 

      ในชวงระยะเวลาแหงการเปล่ียนแปลงเทคนิคการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรจาก

เทคนิคภาพวาดมาเปนภาพถาย สวนใหญผูสรางภาพยนตรจะจัดพิมพโปสเตอรออกมา 2 แบบ  

ทั้งแบบภาพวาดและแบบภาพถาย เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นํ้าพุ” ซ่ึงทําออกมาทั้งแบบ

ภาพถายและภาพวาด ภาพองคประกอบหลักของทั้งสองแบบสื่อถึงความรักของแมที่มีตอลูกชาย 

โปสเตอรแบบภาพถาย (ภาพที่ 806) ออกแบบสําหรับนําไปฉายในตางประเทศ เปนภาพน้ําพุเอน

ศีรษะซบกับไหลแม สายตาของทั้งแมและนํ้าพุเหมอลอยเหมือนตกอยูในภวังค องคประกอบหลัก

ของโปสเตอรแบบภาพวาด (ภาพที่ 807) เปนภาพแมกอดน้ําพุที่หนาตาซูบผอมแบบคนติดยา 

องคประกอบรองท่ีเปนภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตร วางอยูในฉากหลัง ลอมรอบภาพ

องคประกอบหลักเพื่อเลาเรื่อง โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “น้ําพุ” ทั้งสองแบบแสดงใหเห็นถึง 

โปสเตอรภาพยนตรที่ออกแบบเพื่อใหเขากับรสนิยมของคนไทยและคนตางชาติที่แตกตางกัน        

ไดเปนอยางดี  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เพลิงพิศวาส” (ภาพที่  808-809) ทําออกมาทั้งแบบ

ภาพวาดและภาพถาย ที่นาสนใจคือโปสเตอรแบบภาพถาย (ภาพที่ 808) ท่ีใชภาพถายดารานํา

ชายหญิง 3 คนในลักษณะเกือบเปลือยนอนกอดกันและวางแขนตอกันคลายกรอบส่ีเหลี่ยม       

กรอบภาพออกแบบเปนลวดลายเครือเถาเขากับสรอยไขมุกที่จัดวางไวในภาพ ซึ่งชวยสราง       
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ความเปนเอกภาพใหกับภาพไดอยางนาสนใจ ขณะท่ีการออกแบบภาพและฝมือการเขียนภาพ 

ของโปสเตอรแบบภาพวาดไมคอยดีนัก 

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “เสนหสาวใช” ทําออกมาทั้งแบบภาพถายและแบบ

ภาพวาด โปสเตอรแบบภาพถาย (ภาพที่ 810) ออกแนวโปเปลือยโดยใชภาพถายครึ่งตัวของ

นักแสดงนําหญิงนั่งอยูในอางอาบนํ้าที่มีฟองสบูปกปดสวนหนาอกไว เทคนิคภาพถายที่ทําให     

เห็นเนื้อหนังมังสาจริงๆ ของคน ทําใหภาพส่ือไปในทางย่ัวยุกามารมณชัดเจนกวาแบบภาพวาด 

(ภาพที่ 811) ท่ีวาดเปนภาพผูหญิงยืนหันหลังเต็มตัวในชุดโปรงบาง  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “บานสีดอกรัก” (ภาพที่ 812) ใชเทคนิควาดภาพกับ

องคประกอบหลักซึ่งเปนภาพดารานําและดาราประกอบ สวนดานลางวางภาพถายในกรอบ

สี่เหล่ียมเล็กๆ ซ่ึงแสดงภาพอุบัติเหตุทางรถยนตระหวางการยกกองไปถายภาพยนตรเรื่องน้ี                    

ที่จังหวัดเชียงใหมและทําใหมีดาราหลายคนไดรับบาดเจ็บ เชน จารุณี สุขสวัสด์ิ เนาวรัตน            

ยุกตะนันทน สรพงษ ชาตรี และ ธงไชย แมคอินไตย การใชภาพถายจากเหตุการณจริงแทนการ

วาดภาพหนังสือพิมพเปนกลวิธีในการกระตุนใหผูดูโปสเตอรสนใจไปชมภาพยนตรเรื่องนี้มากขึ้น  

       โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ตํารวจเหล็ก” ทําออกมาท้ังแบบภาพวาดและแบบ

ภาพถาย แบบภาพถาย (ภาพที่ 874) มีองคประกอบหลักเปนภาพถายดารานําหญิงชายครึ่งตัว 

ยืนคูกันเหมือนจัดทาถายภาพในสตูดิโอเพื่อนํามาทําโปสเตอร ดานลางขององคประกอบหลัก      

จัดวางช่ือภาพ ขอมูลตัวอักษร รวมทั้งภาพนักแสดง และฉากจากภาพยนตรในกรอบเล็กๆ ได  

อยางลงตัว โดยเรียงกรอบภาพลอมรอบชื่อ คมน อรรฆเดช ผูกํากับการแสดง สวนดานบนเปน

ตัวอักษรชื่อเรื่องที่ออกแบบเปนอักษรตัวหนามีเงาดานหลังแบบ 3 มิติและมีเงาสะทอนดานหนา 

ใหดูคลายกับโลหะ โปสเตอรแบบภาพวาด (ภาพที่  875) ใชตัวอักษรชื่อเรื่องแบบเดียวกัน 

องคประกอบหลัก เปนภาพดารานําชายยืนอยูขางมอเตอรไซตโดยมีดารานําหญิงอยูดานหนา     

ในทาน่ังคุกเขาชันขาขวาข้ึน ในมือถือกลอง ซ่ึงนาจะเปนภาพที่ไดมาจากภาพถายที่ใหดาราจัดวาง

ทาทางสําหรับใชเปนแบบวาดภาพ ที่นาสนใจคือมุมลางซายของภาพ ท่ีวาดเปนมือสองขาง            

ขางหนึ่งมีลักษณะหงิกงอ และมีปนตกอยูบนพื้นระหวางมือสองขางนี้ ฉากหลังดานขวามือ         

วาดเปนภาพมังกรหินขนาดใหญในมุมมองแบบตามด สวนดานหลังวาดเปนกลุมควันไฟลอยขึ้น    

สูทองฟา จากการเปรียบเทียบโปสเตอรทั้งสองรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรหลายเรื่อง     

ดังกลาวมาแลว แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงพัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพถายท่ี

เริ่มเขามาแทนที่โปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพวาดทีละนอย อยางไรก็ตาม นักวาดภาพโปสเตอร

ภาพยนตรแนวบูก็ยังคงนิยมใชเทคนิคภาพวาดในการออกแบบมากกวาภาพถายเพราะสามารถ
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ออกแบบภาพใหสวยงามและย่ิงใหญอลังการตามจินตนาการไดมากกวาโปสเตอรภาพยนตร  

แบบภาพถาย 

       โปสเตอรภาพยนตร เทคนิคภาพถายที่นาสนใจคือ โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง               

“พลอยทะเล” (ภาพที่ 888) ซ่ึงใชภาพถายจากฉากในภาพยนตร 2 ภาพเรียงตอกันแบบงายๆ         

เพื่อเลาเรื่องราวในภาพยนตรไดอยางนาสนใจ ภาพถายดานบนเปนภาพดารานําหญิงกําลัง      

ปอนอาหารใหกับดารานําชายอยูบนโขดหินริมทะเล สวนภาพถายดานลางเปนภาพดารานํา    

ชายหญิงดําน้ําคลอเคลียกันอยูใตทะเล ดานบนสุดของภาพวางตัวอักษรชื่อเรื่องที่ออกแบบ

ลวดลายภายในแบบไทยประยุกตอยางสวยงาม             

      โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “วิถีคนกลา” (ภาพที่ 958) ใชเทคนิคภาพถาย แตออกแบบ

ภาพคลายเทคนิคภาพเขียน ไมแสดงขอมูลตัวอักษรอ่ืนใดนอกจากชื่อภาพยนตรบริเวณดาน            

บนสุดของภาพ และประโยคท่ีวา “ทําใหคนอ่ืนกลัว ทําใหไมกลัวคนอ่ืน” บริเวณดานลางของภาพ

เทานั้น การจัดวางองคประกอบภาพลงตัว การออกแบบและการวางตัวอักษรชื่อเรื่องทําไดดี       

และนาสนใจ  

       การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของโปสเตอรภาพยนตรไทยในลักษณะน้ี เปนการละท้ิง

เอกลักษณของโปสเตอรภาพยนตรไทย ซึ่งมุงเนนการนําเสนอภาพดาราแสดงนําและภาพเลา

เรื่องราวที่เปนเนื้อหาในภาพยนตรหรือภาพเลาเรื่องจากฉากในภาพยนตร ความนิยม สราง

ภาพยนตรแบบครบทุกรสแบบด้ังเดิมเริ่มเปลี่ยนมาเปนการสรางภาพยนตรแนวใดแนวหน่ึง         

อยางชัดเจนแบบเดียวกับภาพยนตรตางประเทศ เชน แนวรัก โศกสลด สยองขวัญ ตลกขบขัน ฯลฯ 

นอกจากนั้น การเปล่ียนแปลงรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรและการเปล่ียนแปลงรูปแบบ       

การสรางภาพยนตรของไทยก็สะทอนใหเห็นรสนิยมที่เปล่ียนแปลงไปของผูสรางภาพยนตร         

และผูชมภาพยนตรไทย ซึ่งกลายเปนกลุมคนกลุมใหมที่มีการศึกษา ผูสรางภาพยนตรก็เปนกลุม          

คลื่นลูกใหมของวงการ สวนผูชมก็เปนคนช้ันกลางในเมืองมากขึ้น ขณะที่ในอดีตภาพยนตรไทย     

จะสนองความบันเทิงของคนสวนใหญของประเทศที่เปนคนชั้นลางคือ ชาวไร ชาวนา และกลุม

กรรมาชีพ เมื่อรูปแบบของภาพยนตรเปลี่ยนไปเปนแบบสากล และเนื้อหาของภาพยนตร                

ไมสามารถตอบสนองความตองการหรือความบันเทิงของพวกเขาอีกตอไป คนกลุมนี้จึงเลือกที่    

จะชมละครโทรทัศนแทน หรือเลือกชมภาพยนตรที่นําเสนอเน้ือหาท่ีตองกับรสนิยมของพวกเขา

แทน ดังจะสังเกตไดจากความสําเร็จของภาพยนตรเรื่อง “บานผีปอบ” ซ่ึงสามารถทํารายไดใหกับ 

ผูสรางภาพยนตรเปนจํานวนมากในตางจังหวัด จนทําใหมีการสรางภาคตอขึ้นมาหลายภาค           

ซึ่งก็ประสบความสําเร็จ ดานรายไดเชนกัน 
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       การเปลี่ยนแปลงเทคนิคท่ีใชในการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรจากเทคนิคภาพวาด         

มาเปนเทคนิคภาพถาย สงผลใหรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรไทยแบบประเพณีนิยมเริ่มเสื่อม 

ความนิยมลงเรื่อยๆ และคอยๆ พัฒนารูปแบบเขาสูความเปนสากลมากยิ่งขึ้น  อยางไรก็ตาม        

การเปล่ียนแปลงรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรไทยก็สะทอนใหเห็นพัฒนาการทางรูปแบบของ

ภาพยนตรไทยที่มีแนวโนมไปสูความเปนสากลเชนกัน การกลับมาของโปสเตอรภาพยนตรเทคนิค

ภาพถายตัดปะ ซึ่งพัฒนาไปสูโปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพถายในปจจุบัน คือจุดเริ่มตนยุค

ตกตํ่าของโปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพวาดแนวจิตรกรรมและแนวประยุกตศิลป ราคาคา

ออกแบบและคาจัดทําท่ีสูงกวา อีกทั้งกระบวนการสรางงานท่ีใชเวลานาน ท่ีสําคัญ คุณภาพของ

ผลงานและฝมือทางเชิงชางท่ีดอยลงของโปสเตอรเทคนิคภาพวาด สงผลใหโปสเตอรภาพยนตร

เทคนิคภาพถายเร่ิมเขามาแทนที่โปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพวาดทีละนอย จนกระท่ังทายที่สุด

ตํานานโปสเตอรภาพยนตรที่สะทอนเอกลักษณไทยและรสนิยมการชมภาพยนตรแบบไทยๆ             

ก็จําตองปดตัวไปตลอดกาล 
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บทที่  4 

สรุป 

 

       จากการศึกษาโปสเตอรภาพยนตรไทยระหวางป พ.ศ. 2466-2535 ทําใหเห็นถึง

พัฒนาการของโปสเตอรภาพยนตรไทยท่ีไดรับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากโปสเตอรภาพยนตร

ตางประเทศ แตดวยความสามารถทางเชิงชางและความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักวาดภาพ

โปสเตอรภาพยนตรไทย จึงทําใหโปสเตอรภาพยนตรไทยไมเพียงสามารถแสดงเอกลักษณ                      

ที่โดดเดนเปนของตนเองเทานั้น แตยังมีคุณคาเชิงศิลปะอีกดวย ดังจะเห็นไดจากกระแสความ           

ชื่นชมโปสเตอรภาพยนตรไทยยุคเกาของคนไทยในสมัยปจจุบันและนักเลงสะสมโปสเตอร

ภาพยนตรไทย ที่เฝาแสวงหาและเก็บรักษาโปสเตอรเหลานี้ราวกับเปนศิลปวัตถุอันล้ําคา 

       พัฒนาการทางรูปแบบของโปสเตอรภาพยนตรไทยระหวางป พ.ศ. 2482-2512 

เริ่มตนจากโปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพถายตัดปะที่ออกแบบงายๆ เชน โปสเตอรภาพยนตร

เรื่อง “สามหัวใจ” (ภาพที่ 4) ซ่ึงตอมาจะมีพัฒนาการในการจัดองคประกอบภาพที่ซับซอนและ             

มีศิลปะมากขึ้น เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ชั่วฟาดินสลาย” (ภาพที่ 18) “โรงแรมนรก” (ภาพที่ 

19) และ “สวรรคมืด” (ภาพที่ 20) เปนตน ต้ังแตป พ.ศ. 2515 เปนตนมา โปสเตอรเทคนิคภาพวาด

แนวจิตรกรรมก็เริ่มเขามาแทนที่โปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพถายตัดปะทีละนอย เชน โปสเตอร

ภาพยนตรเรื่อง “ความรักครั้งสุดทาย” (ภาพที่ 422) “ครูขาหนูเหงา” (ภาพที่ 542) “สามคนผัวเมีย” 

(ภาพที่ 601) “ทุงกุลารองไห” (ภาพท่ี 702) และ “ลูกอีสาน” (ภาพท่ี 756) เปนตน และต้ังแต          

ป พ.ศ. 2516 เปนตนมา โปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพวาดแนวประยุกตศิลปก็เริ่มเขามา               

มีบทบาทมากข้ึน เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “ผูหญิง” (ภาพที่ 657) “พรุงนี้ฉันจะรักคุณ” (ภาพที่ 

658) “เมียสั่งทางไปรษณีย” (ภาพที่ 659) และ “ยอดตาหลก” (ภาพท่ี 660) เปนตน  

       โปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพวาดท่ีโดดเดนทั้งดานทักษะฝมือทางเชิงชางและ

ความคิดสรางสรรคของนักวาดภาพพัฒนาเขาสูยุคทองในป พ.ศ. 2517 และป พ.ศ. 2521 

ตัวอยางเชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “นางรอยชื่อ” (ภาพที่ 345) “สาวสิบเจ็ด” (ภาพที่ 365) “บัว

ลําพู” (ภาพที่ 370) “พิษสวาท” (ภาพที่ 371) “หัวใจหองที่ 5” (ภาพท่ี 564) “เหนือกวารัก” (ภาพท่ี 

565) และ “ไอขุนทอง” (ภาพที่ 566) เปนตน อยางไรก็ตาม ต้ังแตป พ.ศ. 2519 เปนตนมา 

ภาพยนตรไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น นักวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรไทยฝมือดีมีไมเพียงพอ        

ทําใหการออกแบบและวาดภาพโปสเตอรภาพยนตรตกอยูในมือนักวาดภาพมือสมัครเลนหรือ       

นักวาดภาพฝกหัดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสงผลใหคุณภาพของโปสเตอรภาพยนตรตกตํ่าลงทั้งฝมือเชิงชาง 
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และความคิดสรางสรรค ต้ังแตป พ.ศ. 2524 เปนตนมา เทคนิคภาพถายตัดปะเริ่มถูกนํากลับมาใช

ในการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรมากขึ้น เชน โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง “พอปลาไหล” (ภาพท่ี 

715) และ “มหาราชดํา” (ภาพที่ 724) เปนตน ตอมาโปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพถายตัดปะก็

ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจนเขามาแทนที่โปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพวาดในที่สุด ซึ่งนับเปน

การปดตํานานโปสเตอรภาพยนตรเทคนิคภาพวาดที่มีคุณคาเชิงศิลปและมีความเปนเอกลักษณ

ไทยไปตลอดกาล และคงเหลือไวแตเพียงโปสเตอรภาพยนตรแบบสากลในยุคปจจุบันที่หา

เอกลักษณไทยไมไดเชนในอดีต 
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                 เขาถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

                 ID=2992   

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค9)และสารพันบันเทิงไทย.   

                 เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topic 

                 ID=3048 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค10)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

                 ID=3176 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค11)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

                 ID=3314 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค12)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

                 ID=3773 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค14)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

                 ID=3865 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซ.ีดี.หนังไทยในอดีต(ภาค16)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topic 

                 ID=3916 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค17)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

                 ID=3948 
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_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค18)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topic 

                 ID=3975 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค22)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topic 

                 ID=4074 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค23)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topic 

                 ID=4096 

________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค24)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

                 ID=4163 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค25)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topic 

                 ID=4196  
_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค26)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topic 

                 ID=4249 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค27)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

                 ID=4288 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค28)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 4 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

                 ID=4311 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซ.ีดี.หนังไทยในอดีต(ภาค29)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

                 ID=4406 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค30)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topic 

                 ID=4500 
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_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค31)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

                 ID=4562 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร-วี.ซี.ดี.หนังไทยในอดีต(ภาค34)และสารพันบันเทิงไทย.  

                 เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topic 

                 ID=4788                 

________. (2556). ใบปดภาพยนตร (Movie Poster). เขาถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2687 

_________. (2556). ใบปดภาพยนตร(POSTER MOVIE)ตอนที่ 2. เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2745 

________. (2556). ใบปด และ VCD/DVD หนังไทยในอดีต ตอนท่ี 35. เขาถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4942 

________. (2556). ใบปด และ VCD/DVD หนังไทยในอดีต ตอนท่ี 37. เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5712 

_________. (2556). ประวัติและผลงานของคุณไชยา สุริยัน ตอนท่ี 3. เขาถึงเมือ่ 30 มิถุนายน.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3797 

_________. (2556). ประวัติและผลงานของไชยา สุริยัน ตอนท่ี 2. เขาถึงเมื่อ 22 มิถุนายน.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3517 

_________. (2556). เปดมานคนดังหลังวัง แวดวงบันเทิงเมื่อวันวาน ภาคพิเศษ. เขาถึงเมื่อ  

                 18 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4702  

_________. (2556). ผลงานการแสดงของ เพชรรา เชาวราษฎร ตอนท่ี 3. เขาถึงเมื่อ 1 สิงหาคม.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4194 

________. (2556). ผลงานการแสดงของ “พิสมัย วิไลศักดิ์” ตอนท่ี 6. เขาถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม. 

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2849 

_________. (2556). ผลงานการแสดงของ “พิสมัย วิไลศักดิ์” ตอนท่ี 7. เขาถึงเมื่อ 9 สิงหาคม.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3147 

_________. (2556). ผลงานของ ภัทราวดี มีชูธน ท่ีทานทราบ. เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน. เขาถึงไดจาก 

                 http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3960 

_________. (2556). ผูชนะสิบทิศเปนท้ังหนังทั้งละคร แลวกําลงัเปนละครใหญอีกคร้ัง  

             ใครประทับใจ จะเด็ด คนไหนมากกวากัน. เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก              

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2857 
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_________. (2556). พระเอกทานใดท่ีเลนบทกะลอน เจาชู กุกกิ๊ก เฮฮาไดยอดเยี่ยม. เขาถึงเมื่อ  

                 13 กันยายน. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3926 

________. (2556). เพลงประกอบ “ภาพยนตรไทย” ในอดีต. เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5533 

_________. (2556). เพลงและภาพยนตรเสียงศรีกรุง ไทยฟลม ฯลฯ (จากหนังในยุคแรกเร่ิม).  

                 เขาถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topic 

                 ID=4286 

________. (2556). ไฟรักอสูร รุนพ่ีออฟ พงษพัฒน. เขาถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5531 

________. (2556). ภาพยนตรสโมสร ภาพยนตรยังใหเกิดปญญา. เขาถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2575 

_________. (2556). ยอนรอยนางเอกเจานํ้าตา “เนาวรัตน วัชรา”. เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3018 

_________. (2556). ยอนรอยโรงแรมผี. เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=6485 

_________. (2556). รบกวนถามภาพยนตรเร่ือง “ทอง” คะ. เขาถึงเมื่อ 25 กันยายน. เขาถึงไดจาก 

                 http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=4362 

________. (2556). รวมพลคนชอบ ลิขิต เอกมงคล. เขาถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม. เขาถึงไดจาก   

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2801 

_________. (2556). รวมพลคนรักพี่ตาย เพ็ญพักตร ศิริกุล. เขาถึงเมื่อ 8 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4451 

_________. (2556). รวมภาพและเร่ืองของมิตร ชัยบัญชา. เขาถึงเมื่อ 2 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4334 

_________. (2556). รวมเด็ดสะเก็ดขาวบันเทิงในอดีต. เขาถึงเมื่อ 29 กรกฎาคม. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2047 

_________. (2556). รวมเรื่องยอหนังไทยในอดีต. เขาถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2102 

_________. (2556). รวมเรื่องราวของคุณพิสมัย วิไลศักด์ิ ตอนท่ี 3, เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2533 

_________. (2556). ราชินีจอเงิน เพชรา เชาวราษฎร. เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2628 
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_________. (2556). ราชินีจอเงิน เพชรา เชาวราษฎร ตอนท่ี 2. เขาถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3677 

_________. (2556). รายงานขาว “ดาวดิน” ราชาหนังไทย กําลังกลับมา. เขาถึงเมื่อ 19 มิถุนายน.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3190 

_________. (2556). เรื่องจริงที่ถูกสรางเปนภาพยนตร. เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5076 

_________. (2556). เรื่องเชียงใหมคะ. เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2450                 

_________. (2556). โรงหนังเฉลิมเขตร. เขาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3075 

_________. (2556). ลูกเปดขีเ้หร สุทิศา พัฒนุช. เขาถึงเมื่อ 2 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3562 

_________. (2556). เลาเรื่องหนังเมื่อครั้งป 2490-2499. เขาถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4323 

________. (2556). เลาเรื่องหนังเมื่อครั้งป 2520-30 ตอนท่ี 1. เขาถึงเมื่อ 30 พฤษภาคม.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4321  

________. (2556). วันศุกรหนาออกวีซีดีหนังไทย. เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3610 

________. (2556). วิยะดา อุมารินทร อดีตนางเอกฝมือดีอีกคน. เขาถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3461 

_________. (2556). วีซีดี หนังไทย ในอดีต. เขาถึงเม่ือ 6 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2577 

________. (2556). เวบแฟนคลับ จารุณี สุขสวัสดิ์ (ภาค 2). เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3685 

_________. (2556). ศึกชุมนุมชาวยุทธรําลึกถึงหนังจีนกําลังภายใน ภาค 11+รวมมิตรหนังจีน 

              ในอดีตและปจจุบัน. เขาถึงเมื่อ 7 กรกฎาคม. เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com 

                 ForumDetail.asp?topicID=5413 

_________. (2556). ศูนยขอมูลบันเทิงไทย 3. เขาถึงเมื่อ 30 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=3831 

_________. (2556). ศูนยขอมูลบันเทิงไทย 2550. เขาถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=2837 
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_________. (2556). ศูนยรวมขาวมิตร ชัยบัญชา 6-7-8 ตุลา 2549. เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม.  

                 เขาถึงไดจาก http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2229              

_________. (2556). สมบัติประกบพระเอกในยุค 80. เขาถึงเมื่อ 1 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=2531 

_________. (2556). สมบัติ เมทะนี พระเอกตลอดกาล. เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3874 

_________. (2556). สมบัติ เมทะนี พระเอกตลอดกาล ภาค 2. เขาถึงเมื่อ 6 กันยายน. เขาถึงไดจาก  

                 http://www.thaifilm.com/ForumDetail.asp?topicID=3920 
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