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การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา “ภาษาภาพ” ในนิยายภาพไร้ตัวอักษร (Wordless 

novel) ของฟรองส์ มาเซอรีล (Franz Maserreal) ศิลปินและนักออกแบบกราฟิกชาวเบลเยียมที่
ท างานอยู่ในกระแสศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ โดยศึกษา ภาษาภาพ ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ประสบ
ความส าเร็จของมาเซอรีล จ านวน 5 เล่มได้แก่ 1) 25 ภาพของกิเลสมนุษย์ (Twenty-Five Images 
of a Man’s Passion, ค .ศ . 1918) 2) การเดินทางอันน่าหลงใหล  (Passionate Journey, ค .ศ . 
1919) 3) พระอาทิตย์ (The Sun, ค.ศ. 1919) 4) ความคิด (The Idea, ค.ศ. 1920) 5) เมือง (The 
City, ค.ศ.  1925) จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า มาเซอรีลแบ่งการสื่อสารด้วยภาพออกเป็น สาม
ส่วน 

ส่วนแรก การเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ หรือโคลสเซอร์ การเปลี่ยนผ่านภาพนั้นมี
ความส าคัญในการสื่อสารภาพในรูปแบบที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่าน
เข้าใจถึงสารที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ โดยผู้วิจัยได้ยึดทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพของ 
สกอตต์ แมคคลาวด์ โดยพบว่า ฟรองส์ มาเซอรีล ใช้โคลสเซอร์ แบบ “ฉากสู่ฉาก” มากที่สุด ซึ่งการ
เปลี่ยนในลักษณะนี้สามารถอธิบายเรื่องราวได้อย่างรวบรัด แม้ว่าผู้อ่านต้องใช้จินตนาการในการอ่าน
มาก 

ส่วนที่สอง องค์ประกอบศิลป์วิธีการวาดคนและฉากและอิทธิพลที่มาจากกระแสศิลปะ
เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ การสร้าง “ฉาก” ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรทั้ง 5 เรื่องของฟรองส์ มาเซอรีล การใช้
ฉากหลังเป็นสถานที่เกิดเรื่องราว ศิลปินค่อยๆให้ความส าคัญกับ ฉาก มากขึ้นเรื่อยๆ ตามล าดับเวลา
ในการสร้างหนังสือและมีการใช้ฉากเข้ามามีปฎิสัมพันกับตัวละครในหนังสือเรื่อง  "ความคิด" ซึ่งเป็น
หนังสือที่มีลักษณะในการเล่าเรื่องเชิงเปรียบเทียบมากกว่านิยายภาพไร้ตัวอักษรเล่มอ่ืนๆ 

การใช้ฉากหลังสะท้อนอารมณ์ภายในของตัวละคร พบว่า 1) การบิดเบือนฉากหลัง
ภายนอกอาคารเพ่ือแสดงอารมณ์ภายในของตัวละคร  จะมีขอบเขตที่กว้างกว่า คือใช้ได้ทั้งเนื้อเรื่องใน
ส่วนที่ซับซ้อนและต้องใช้จินตนาการมากและเนื้อเรื่องทั่วๆ ไป 2) การสร้างกราฟิกในฉากหลังภายใน
อาคารเพ่ือแสดงอารมณ์ภายในของตัวละครจะถูกใช้ในเนื้อเรื่องตรงส่วนที่ไม่ต้องใช้จินตนาการในการ
อ่านมาก (ใช้ภาพในการอธิบายเนื้อเรื่องในส่วนนั้นจ านวนมาก มักใช้การเปลี่ยนผ่านภาพจาก ภาพสู่
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ภาพ หรือโคลสเซอร์ (Clousure) แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา) พบการสร้างฉากหลังภายในอาคาร
ลักษณะนี้ในเนื้อหาส่วนที่ศิลปินต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน 

การสร้าง “ตัวละคร” พบการสร้างตัวละครในสองลักษณะ คือ การใช้ตัวละครในการ
ด าเนินเรื่อง พบว่าศิลปินค่อยๆให้ความส าคัญกับรายละเอียดของตัวละคร และมีความปราณีตในการ
สร้างงานมากขึ้นตามล าดับ การใช้ตัวละครเป็นสัญลักษณ์แทนค่าความคิดบางอย่างที่ต้องการจะ
สื่อสารกับผู้อ่าน ใช้การย่อขยายขนาดตัวละครเพ่ือแสดงถึง 1) อ านาจ 2) ขนาดที่ผิดปกติแสดงนัย
บางอย่างที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารนอกเหนือจากการพูดถึงเรื่องอ านาจ 3) การแสดงกิริยาที่ผิดปกติ
เพ่ือแสดงนัยบางอย่างที่ศิลปินต้องการจะสื่อสาร  

ส่วนที่สาม เนื้อหาในประเด็น ชีวิตในเมือง ภาพเปลือย และ เซ็กส์ พบว่า ประเด็นชีวิต
ในเมือง ฟรองส์ มาเซอรีล นิยมสร้างภาพความวุ่นวายของเมืองใหญ่และการเปลี่ยนแปลงไปของสังคม
ผ่านผลงานของเขา ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมสมัยอยู่ในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นอย่าง
มาก ประเด็นภาพเปลือย พบการสร้างภาพหญิงเปลือยจ านวนมากและไม่นิยมสร้างภาพชายเปลือย มี
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการสร้างภาพหญิงเปลือยในหนังสือของ มาเซอรีล ในเล่มที่สร้างภายหลัง
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นผลมาจากทัศนคติที่สังคมมีต่อผู้หญิงนั้นเปลี่ยนไป ประเด็นเซ็กส์ 
ภาพการมีเพศสัมพันธ์ในนิยายภาพของฟรองส์ มาเซอรีล นั้นแสดงลักษณะของการมีเพศสัมพันธ์ของ
ชายและโสเภณี และการสร้างภาพเซ็กส์อย่างตรงไปตรงมาเป็นวิธีการหนึ่งในการต่อต้านสังคมของ
ศิลปินเอ็กเพรสชั่นนิสม์ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์นิยายภาพไร้ตัวอักษร ของฟรองส์ มาเซอรีล จึงสรุปได้ว่า 
“ภาษาภาพ” เป็นภาษาที่เข้าถึงคนได้ในวงกว้าง แม้ไม่ได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์หรือช่วงเวลาเดียวกันก็
สามารถเข้าใจเนื้อหาผ่านภาพได้ โดยอาศัยการสื่อสารภาพ ผ่านการใช้โคลสเซอร์ องค์ประกอบศิลป์
และเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสาร 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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MISS SVETTAPORN IRESURIYAAKESAKUL :  VISUAL LANGUAGE IN FRANS 
MASEREEL’S WORDLESS NOVEL THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR CHAIYOSH 
ISAVORAPANT 

The purpose of this research is to study “Visual language” in the 
wordless novels of Franz Masereel (1889 – 1972), a Belgium artist and graphic 
designer who worked in Expressionist style. The scope of this research is to study 
visual language in his five well-received works, namely, 1) Twenty-Five Images of a 
Man's Passion, 1918,  2) Passionate Journey, 1919, 3) The Sun,  1919, 4) The Idea, 
1920 and 5) The City, 1925. 

The studies and analysis has discovered that Masereel divided visual 
communication into three parts. The first part, Frame Transitions or Closure. The 
closure plays an important role in communicating the series of images, since it helps 
readers process the substance that the author tried to convey. The researcher seized 
the theory of image transitions from Scott Mccloud (1960 - present). Masereel, most 
frequently used “scene to scene” Frame Transitions, which has an ability to explain 
the story in brief, though readers are required to use much of their imagination. 

The second part, the art elements. Drawing of figures, scenes and  an 
influences of Expressionist movement. The creation of "scenes" in the five wordless 
novels of Franz Masereel. Setting as location for the story. The artist gradually gave 
importance to settings throughout his works. Settings began to interact with 
characters and do not act as mere settings. This type of setting is found in “The 
Idea”, which has more comparative narration than other wordless novels. Setting as 
the expression of a character’s emotion. This type of settings has been used in two 
ways: 1) the artist distorted the exterior of the building to express the mental state of 
the character. This technique covers both the complicated part of the story, which 
may requires much  of  an imagination, and the normal narration of the story. 2) the 
artist created new graphics element in the interior of the building to express the 
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character’s emotion. This technique has been applied in parts of the story where the 
imagination fulfilment is not needed. (If there are many pictures needed in order to 
tell one part of the story, Closure, a transition technique, would be used to narrate 
one time to another.) This type of setting has found to be used when the artist 
wanted the readers to reach to an mutual understanding. 

The creation of "Figures". Masereel create the Figures in two ways. First, 
figures as narration of the story. The artist gradually created more detail in Figures 
throughout his works. Second, Figures as a symbol in order to communicate certain 
message to the reader. By using the size of the figure to represent 1) power. 2) The 
unusual size implies something that the artist wanted to highlight, in addition to 
power. 3) Expressing unusual behavior to show some implications that artists want to 
communicate. 

The third part, Content about City life, nude and sex. in City life, the artist 
created images the represent the chaos of the big city and the changes of society. 
Which was the result of the great changes in society of his contemporary. Nude, 
there were many nude female images and less nude male images in Masereel works. 
There has been a change in the creation of nude women images in his books 
especially in those created after the end of the world war 1. Which was the result of 
the changed attitudes of the society towards women. Sex, Images of sexual 
intercourse in Franz Masereel wordless novels show the characteristics of sexual 
intercourse of men and prostitutes. And creating an uninhibited sex image is an anti-
social method of Expressionist artists. 

According to the study and analysis of the Franz Masereel wordless 
novel, it can be concluded that the "visual language" is a widely accessible language 
regardless of the presence in the same space and/or time, reader could understand 
the content through images by using visual communication through the use of a 
Closure, Art elements and Content that needed to be communicate. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ศตวรรษที่ 20 การเคลื่อนไหวของศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ได้เริ่มขึ้นและรุ่งเรืองอยู่ใน  
ค.ศ. 1905-1920 (MOMAlearning1) โดยเฉพาะในประเทศเยอรมันและออสเตรีย โดยค าว่า  
เอ็กซ์เพสชั่นนิสม์ นั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกประมาณ ค.ศ. 1911 ซึ่งแต่เดิมนั้น ค านี้เป็นที่เข้าใจว่า
หมายถึงศิลปะแบบอาวองการ์ดในยุโรป พอล คัซซิเรอร์ (Paul Cassirer ค.ศ.1871-1926) นักธุรกิจ
ทางด้ านศิลปะได้ ใช้ค าดั งกล่ าวกับภาพเขียนและภาพพิมพ์ อัน เต็มไปด้วยความรู้สึ กของ  
เอ็ดวาร์ด มุงค์ (Edvard Munch ค.ศ.1863-1944) เพ่ือที่จะจ าแนกความแตกต่างของงานนอร์วิเจียน
ออกจากงานอิมเพรสชั่นนิสม์ (นอร์แบร์ท โวล์ฟ, 2552)1 โดยแนวทางของศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์  
คือการปฏิเสธกระแสความเคลื่อนไหวของศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ ที่มีลักษณะการสร้างงานที่หยิบเอา
ความประทับใจในชั่วขณะมาถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนในชีวิตประจ าวัน ในขณะที่ศิลปะ  
เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ท าในสิ่งที่ตรงข้าม นั่นคือการพรรณนาโลกจากภายใน มากกว่าสร้างภาพประทับใจ
จากภายนอกเพ่ือสร้างศิลปะจากความจริงแท้และการแสดงออกซึ่งพลังที่ เก็บกักอยู่ภายใน 
(MOMAlearning1) 

ผลงานของ เอ็ดวาร์ด มุงค์ เป็นส่วนหนึ่งและมีอิทธิพลต่อศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ โดย
ผลงานที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของมุงค์ เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะแสดงออกถึงความคิด
ภายในจิตใจ เช่นงาน เสียงกรีดร้อง (The scream ค.ศ.1895)  ที่จงใจเปลี่ยนรูปลักษณะของสรรพสิ่ง
เพ่ือสื่อถึงความระทึกท่ีเกิดอย่างเฉียบพลันสามารถแปรสภาพประทับทางผัสสะได้ เส้นทั้งหมดน าไปสู่
จุดโฟกัสเดียวคือใบหน้าของคนที่ก าลังกรีดร้องและบรรยากาศโดยรอบถูกสร้างให้ส่งเสริมกับ
ความรู้สึกของคนในภาพราวกับทิวทัศน์ทั้งหมดร่วมแบ่งปันความปวดร้าวและความระทึกขวัญของ
เสียงกรีดร้อง (อี. เอช. กอมบริช, 2560) การแสดงออกถึงความเก็บกดภายในจิตใจนี้เอง มีอิทธิพลต่อ
ศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ โดยการแปลงประสาทสัมผัสและอารมณ์ที่ ไม่สามารถมองเห็นได้  
                                                           
1 วิลเฮล์ม วอร์ริงเงอร์ (ค.ศ.1881-1965) ใช้ค าว่า เอ็กซ์เพรสช่ันนิสม์ เพื่อแสดงลักษณะพิเศษของปอล เซซาน (ค.ศ.
1839--1906) วินเซนต์ แวนโกะห์ (ค.ศ.1853-1890) และอองรี มาตีส (ค.ศ.1869-1954) ในหนังสือพิมพ์ ชตวร์ม 
ฉบับเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1911 ต่อมาในสจูิบัตรการแบ่งแยกดินแดนแบอร์ลิน ค.ศ. 1911 ศิลปินคิวบิสต์และ 
โฟวิสต์ก็ถูกกลา่วถึงด้วยค าค านี้ จากนั้นปี ค.ศ. 1913 แฮร์วาร์ท วาลเด็น (ค.ศ.1879-1941) ได้จดักลุม่ 
เบลาเออไรเทอร์ (นักข่ีม้าสีน้ าเงิน) อยู่ในศิลปะประเภท “เยอรมันเอก็ซ์เพรสช่ันนสิม์” ที่จ ากัดไวส้ าหรบัประเทศท่ีใช้
ภาษาเยอรมันเท่านั้น อ้างถึงใน,นอร์แบร์ โวล์ฟ, เอ็กซ์เพรสช่ันนิสม์, พิมพ์ครั้งท่ี 1, แปลโดย ศนนัชล น่วมนวล 
(กรุงเทพฯ: คอร์เปอเรชั่น โฟร์ด,ี 2552), 6-8. 
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ให้มองเห็นด้วยการบิดเบือนตัวละครหรือพ้ืนหลัง นอกจากนั้นศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ยังท าการ
ส ารวจและมองหาแรงบันดาลใจจากศิลปะดึกด าบรรพ์ ทั้งวัตถุของมนุษย์กินคนและหน้ากากของ  
ชนเผ่าไร้อารยะ ประติมากรรมของคนผิวด าที่มีการแสดงออกและการสื่อสารทางอารมณ์ที่เข้มข้น 
ด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนและเทคนิคที่เรียบง่าย (อี. เอช. กอมบริช, 2560) ศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์เป็น
ศิลปะแบบดั้งเดิมที่ใกล้ชิดกับต้นก าเนิดของมนุษยชาติ ศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์หยิบยืมสไตล์จากสิ่งที่
พวกเขาค้นพบรวมทั้งการตกแต่งทางเรขาคณิตลวดลายตกแต่งและความแบนเรียบ ในขณะที่เยอรมัน
ก าลังใกล้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 หลายๆ องค์ประกอบที่พิสดาร (ลักษณะที่น่ารังเกียจ หรือการ
บิดเบือนที่ไม่สอดคล้อง) ได้ปรากฏในผลงานของศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์และพวกเขาได้ใช้ภาพพิมพ์
เป็นหนทางในการกระจายงานให้กับผู้ชมจ านวนมากและเป็นสื่อที่ใช้ผลักดันหรือวิพากษ์วิจารณ์
เหตุการณ์ทางสังคมและการเมือง (MOMAlearning1) 

นักออกแบบกราฟิกและศิลปินในกระแสศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ เช่น ออตโต ดิกซ์ (Otto 
Dix ค.ศ.1891-1969), มักซ์ เบ็คมันน์ (Max Pechstein ค.ศ.1884-1950), คาร์ล ชมิดท์-ร็อทท์ลุฟฟ์ 
(Karl Schmidt-Rottluff ค.ศ.1884-1976), เคที่ โคล วิทซ์ (Käthe Kollwitz ค.ศ.1867–1945) 
ค้นพบแรงบันดาลใจจากภาพพิมพ์ที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลในยุคกลาง เช่น บิเบลีย เพาเพรุม 
(Biblia Pauperum) (Willett, 2005a) ซึ่งศิลปินเหล่านี้ใช้ภาพลักษณ์ที่น่าอึดอัดใจของภาพพิมพ์เพ่ือ
แสดงความรู้สึกของความปวดร้าวจากประสบการณ์ของสมัยตน โดยแรกเริ่มนั้นศิลปินใช้เทคนิค  
ภาพพิมพ์ท าหนังสือรวมผลงานภาพพิมพ์ขนาดสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความอยุติธรรมทางสังคม  
ซึ่งไม่ได้ชัดเจนว่าต้องอ่านในรูปแบบของเรื่องที่ต่อเนื่องกัน (MOMAlearning1) 

นิยายภาพไร้ตัวอักษร (wordless novel) หมายถึงหนังสือขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้ 
ตีพิมพ์โดยแสดงเนื้อหาหลักด้วยภาพ ถือก าเนิดขึ้นจากการที่ศิลปินหลายคนทั้งในยุโรปและอเมริกาได้
พัฒนาเอาเอกลักษณ์ของหลักสุนทรียะของศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์มาใช้ในงานออกแบบกราฟิกเรียก
งานประเภทนี้ว่า นิยายภาพไร้ตัวอักษร ซึ่งประกอบด้วยชุดของภาพประกอบที่มีเรื่องราวต่อกัน ซึ่ง
บางครั้งมีจ านวนกว่าร้อยภาพด าเนินเรื่องโดยไม่มีค าบรรยาย นิยายภาพไร้ตัวอักษรนั้นมีเรื่องราวที่
ซับซ้อนและเร้าอารมณ์ โดยสร้างงานผ่านแม่พิมพ์ไม้ , แม่พิมพ์โลหะ, แม่พิมพ์หิน หรือรูปแบบของ
กราฟิก เผยแพร่ออกมาในรูปของหนังสือโดยดึงเอาแนวศิลปะที่หลากหลายและการเมืองในศตวรรษที่ 
20 มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์  โดยสุนทรียะของงานประเภทนี้คือการส ารวจ
และค้นคว้าเกี่ยวกับความส าคัญของภาษาในด้านการแสดงออกและการควบคุมความคิดในการ
ต่อต้านงานกระแสหลัก มีประเด็น (theme) และรูปแบบ (style) ของงานที่เน้นการแสดงออก  
ความย้อนแย้งซึ่งเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องเหล่านี้ คือการค้นพบอ านาจของภาษาและภาษาที่สื่อถึง
อ านาจโดยไม่ใช้ค าพรรณนาหรือบรรยายใดๆ  ใช้เพียงแต่ภาพ (Willett, 2005b) นิยายภาพ 
ไร้ตัวอักษรมีการกล่าวถึงในหลายชื่อ ทั้งนิยายภาพไร้ตัวอักษร (wordless novel) นิยายในรูปแบบ
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ภาพเขียน (novel in picture) และนิยายแม่พิมพ์ไม้ (novel in woodcuts) แต่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้
จะขอเรียกกว่า “นิยายภาพไร้ตัวอักษร” เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนและเพ่ือให้เข้าใจตรงกันในลักษณะ
ที่แท้จริงของนิยายรูปแบบนี้  

ฟรองส์ มาเซอรีล (Franz Maserreal ค.ศ.1889–1972) นักออกแบบกราฟิกชาวเบลเยียม  
ผู้ถูกยกย่องให้เป็น “บิดาของนิยายภาพไร้ตัวอักษร” (Berona, 2003) ได้ใช้เทคนิคภาพพิมพ์ไม้ของ
ยุคกลางเป็นวิธีการแสดงออกถึงความคิดเห็นทางการเมือง ผลงานของเขาอยู่ในกระแสศิลปะ  
เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ ที่ดูเคลื่อนไหวและรีบเร่งและอยู่ในประเด็นของ Aufbruch (การออกเดินทาง  
การท าลาย การปฏิวัติ) สงครามและชีวิตในมหานคร (Willett, 2005b) เขาถูกยกย่องว่าเป็นคนแรก 
ที่บุกเบิกนิยายประเภทนี้ แม้ว่าการรวมภาพวาดเข้ากับเรื่องเล่าจะไม่ใช่งานที่แปลกใหม่แต่ศิลปิน
ด าเนินเรื่องโดยใช้เพียงภาพในการสื่อสารเรื่องราวของนิยาย จึงท าให้งานประเภทนี้แตกต่างจากงาน
ในยุคก่อนๆ  

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 มาเซอรีลท างานเป็นนักเขียนการ์ตูนต่อต้านสงครามลงใน 
หนังสือพิมพ์ ลา เฟย (La Feuille) เมืองเจนิวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นงานที่ต้องท าอย่าง
เร่งด่วนเพราะเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน เขามีเวลาไม่นานที่จะอ่านเนื้อหาพัฒนาประเด็นที่จะเล่าและ
สร้างภาพออกมา โดยเขาได้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า “พู่กันและหมึก” ซ่ึงเหมาะกับการท าภาพประกอบ
ให้กับหนังสือพิมพ์ ต่อมาเทคนิคนี้ได้ถูกพัฒนากลายมาเป็นลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา  

ใน ค.ศ. 1918 ผลงานนิยายภาพไร้ตัวอักษรของเขาได้ถูกตีพิมพ์ ในชื่อ 25 ภาพของกิเลส
มนุษย์ (Twenty-Five Images of a Man’s Passion,1918) ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น
นิยายภาพไร้ตัวอักษรเล่มแรก ซึ่งมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มที่ถูกฆ่าหลังจากเป็นแกนน าในการ
ประท้วงความอยุติธรรมทางสังคม (Berona) หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ออกมา 2 ชุด ชุดที่ 1 พิมพ์จ ากัด
จ านวนเป็นฉบับพิมพ์ของฝรั่งเศสและชุดที่ 2 พิมพ์กับส านักพิมพ์เยอรมัน เคิร์ต โวลฟฟ์ (Kurt Wolff) 
ซึ่งในฉบับพิมพ์นี้นิยาย เรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” ประสบความส าเร็จและได้รับการยกย่องว่า
เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรเล่มแรกและเป็นแม่แบบที่ท าให้เกิดนิยายภาพไร้ตัวอักษรเรื่องอ่ืนๆ ตามมา 
(Willett, 2005b) จึงมีความส าคัญและควรค่าแก่การศึกษาและวิเคราะห์  

ในปีต่อมาเขาได้ออกหนังสือชื่อ การเดินทางอันน่าหลงใหล (Passionate Journey,1919) 
ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นที่นิยมที่สุดของเขา “การเดินทางอันน่าหลงใหล” นั้นมีลักษณะเป็นภาพเล่าเรื่อง 
กึ่งอัตชีวประวัติของ มาเซอรีล อย่างชัดเจน ทั้งยังแสดงถึงความสุข ความเศร้าโศก ความพึงพอใจ 
ความเบื่อหน่ายและความโกรธของผู้ชายธรรมดาที่เข้ามายังเมืองใหญ่ (Willett, 2005b) หนังสือให้
ความส าคัญกับความเจ็บป่วยของสังคมที่เพ่ิมขึ้นพร้อมกับการเติบโตทางอุตสาหกรรมและวัฒนธรรม
การค้าที่มองข้ามหลักการพ้ืนฐานของความเมตตาของมนุษย์ หนังสือ “การเดินทางอันน่าหลงใหล” มี
จ านวน 167 ภาพ โดยเป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ยาวที่สุดและประสบความส าเร็จด้านยอดขายที่สุด
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ของมาเซอรีล “การเดินทางอันน่าหลงใหล” ได้รับความนิยมในฉบับพิมพ์ของส านักพิมพ์เยอรมัน 
เคิ ร์ต  โวลฟ ฟ์  อีกทั้ งยั งได้ รับการกล่ าวถึ ง จาก เดวิด  เอ . บี โรน่ า (David A. Berona) นั ก
ประวัติ ศาสตร์นิ ยายภาพไร้ตั ว อักษรจากบทความ Chronicles in Black and White: The 
Woodcut Novels of Masereel and Ward จึงท าให้นิยายเรื่องนี้มีความส าคัญและควรค่าแก่
การศึกษาและวิเคราะห์  

ระหว่างปี ค.ศ. 1919 และ ค.ศ. 1920 เขาตีพิมพ์หนังสืออีก 3 เล่ม คือ พระอาทิตย์ (The 
Sun,1919) ความคิด (The Idea,1920) เรื่องเล่าไร้ค าบรรยาย (Story Without Words,1920) ซึ่ง  
“พระอาทิตย์” และ “ความคิด” นั้นประสบความส าเร็จอย่างมาก “พระอาทิตย์” ประกอบด้วยภาพ
พิมพ์จ านวน 63 ภาพ เล่าเรื่องผู้ชายที่พยายามจะคว้าพระอาทิตย์ โดยมาเซอรีลดึงเอาโครงของ
ต านานอิคารัส (Icarus) มาผสมกับเรื่องราวของสังคมในยุคสมัยของเขา โดยเปรียบเทียบการพยายาม
จะเอ้ือมมือจับพระอาทิตย์กับการท าตามสังคมอุตสาหกรรมที่เบี่ยงเบนเป้าหมายในชีวิตของผู้ชาย 
ในวัยหนุ่ม โดย “พระอาทิตย์” เป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ ลิน วอร์ด (Lynd Ward ค.ศ.
1905–1985) นักออกแบบกราฟิกชาวอเมริกา ซึ่งท าให้วอร์ดสร้างนิยายภาพไร้ตัวอักษรออกมาและ
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากและเป็นการพานิยายภาพไร้ตัวอักษรข้ามทวีปไปเป็นที่รู้จักใน
อเมริกา “พระอาทิตย์” จึงมีความส าคัญในการศึกษาและวิเคราะห์  

“ความคิด” เป็นนิยายเชิงเปรียบเทียบอีกเรื่องหนึ่ง ประกอบด้วยภาพพิมพ์ 83 ภาพ เป็น
เรื่องเก่ียวกับศิลปินที่สร้างรูปทรงของความคิดออกมาในรูปของหญิงเปลือยและส่งเธอเข้าไปในเมืองที่
ซึ่งเธอถูกข่มเหงและไม่มีใครเข้าใจ ก่อนที่เธอจะกลับมาหาเขาและพบว่าศิลปินได้สร้างความคิดใหม่ๆ 
ออกมาแทนที่เธอ (Berona) โดย “ความคิด” เป็นนิยายเชิงเปรียบเทียบถึงทัศนคติความกลัวที่
มหาชนมีต่อแนวความคิดใหม่ๆ ซึ่ งหนั งสือ  A Companion to the Literature of German 
Expressionism ใน หั ว ข้ อ  The Cutting Edge of German Expressionism: The Woodcut 
Novel of Frans Masereel and Its Influences. ได้กล่าวถึงความประสบความส าเร็จของนิยาย
ภาพไร้ตัวอักษรเรื่องนี้จึงท าให้ หนังสือเรื่อง “ความคิด” มีความส าคัญและควรค่าแก่การศึกษาและ
วิเคราะห์  

หนังสือเรื่อง เมือง (The City, 1925) ถูกยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุด (Willett, 2005b) 
ของมาเซอรีล โดยเรื่อง “เมือง” นี้ได้หลุดออกจากข้อจ ากัดของการเล่าเรื่อง โดยทั้งเรื่องไม่มีตัวละคร
หลักแต่อาศัยการเล่าเรื่องโดยให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของเมือง ภาพพิมพ์แต่ละภาพนั้น 
โดดเด่นและควรค่าแก่การศึกษารายละเอียด ภาพพิมพ์ทั้ง 100 ภาพ แสดงกายภาพของเมือ งและ
อารมณ์ของแต่ละบุคคล ทั้งสุข ทุกข์ เหนื่อยล้า ความรุนแรง หรือความตื่นเต้นในมหานคร โดย  
มาเซอรีลได้ตรวจสอบทุกซอกมุมที่สามารถท าได้เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวของ “เมือง” ที่บอกเล่าความ
เป็นจริงของทุกชีวิตตั้งแต่คนรวยจนถึงขอทาน “เมือง” ถูกยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีที่ สุดของ 
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มาเซอรีล จากหนังสือ A Companion to the Literature of German Expressionism ในหัวข้อ 
The Cutting Edge of German Expressionism: The Woodcut Novel of Frans Masereel 
and Its Influences. ท าให้มีความส าคัญและควรค่าแก่การศึกษาและวิเคราะห์  

หลังจากความส าเร็จของ ฟรองส์ มาเซอรีล ได้มีศิลปินนักเขียนอีกหลายคนผลิตผลงานนิยาย
ภาพไร้ตัวอักษร เช่น ออโต นึคเคอร์ (Otto Nückel ค.ศ.1888-1955) และ ลิน วอร์ด ทว่าไม่มีศิลปิน
คน ไหนจะสร้ างผลงานที่ ป ระสบความส า เร็จ ได้ เท่ ากับ  ฟ รองส์  ม าเซอรีล  อีกแล้ ว โดย  
มาซอรีลนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มและผู้เชี่ยวชาญในงานประเภทนี้อย่างท่ีสุด  

นิยายภาพไร้ตัวอักษรเป็นที่ นิยมและรุ่งเรื่องที่สุดระหว่าง ค.ศ. 1929-1931 (Willett, 
2005b) แม้ว่าต่อมาสื่อประเภทนี้จะได้รับความนิยมลดน้อยลงเนื่องจากภาพยนตร์ใบ้ถูกแทนที่ ด้วย
ภาพยนตร์ที่มีเสียงและใน ค.ศ. 1930 พรรคนาซีปราบปรามและคุมขังผู้สร้างภาพพิมพ์จ านวนมาก 
รวมทั้งงานนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล ก็ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของศิลปะเสื่อมโทรม 
(Degenerate art) และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อเมริกาได้ปราบปรามหนังสือที่มีมุมมองทางสังคม
นิยมรวมถึงงานของ ลิน วอร์ด ท าให้ผลงานประเภทนี้หาได้ยากมากข้ึนและได้รับความนิยมน้อยลงไป
เรื่อยๆจนกระทั่งใน ค.ศ. 1960  นักเขียนการ์ตูนในอเมริกาได้ค้นพบนิยายภาพไร้ตัวอักษรและได้สร้าง
ผลงานที่มีอิทธิพลจากงานประเภทนี้ คือการ์ตูนขนาดยาวที่มีเรื่องราวที่ซับซ้อนและไม่มีประเภท  
เรียกงานลักษณะนี้ว่า กราฟิกโนเวล (graphic novel) โดยนิยายภาพไร้ตัวอักษรเป็นประเภทการเล่า
เรื่องที่ส าคัญท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาการเล่าเรื่องและเป็นเสาหลักของการ์ตูนใบ้และหนังสือภาพ (ที่ไม่มี
ตัวอักษร) ของเด็กในปัจจุบัน (Berona, 2003)  

 
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ วิธีการวาดคนและฉากและอิทธิพลที่มา 
จากกระแสศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล  
 1.2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านขององค์ประกอบศิลป์ จากหน้าสู่หน้า (ภาพสู่
ภาพ) หรือโคลสเซอร์ (Closure) ซึ่งโคลสเซอร์นั้นได้รับการคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจากศิลปินเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ ความต่อเนื่องและความตื่นเต้นท้าทายแก่ผู้อ่าน 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาในประเด็น ชีวิตในเมือง (City life), ภาพเปลือย 
(Nude), เซ็กส์ (Sex) 
 
1.3 สมมติฐานการศึกษา 

ภาษาภาพเป็นภาษาที่เข้าถึงคนได้ในวงกว้าง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหนหรือใช้ภาษา
อะไรก็สามารถเข้าใจภาษาภาพได้ แต่ถ้า “ภาพ” ที่น ามาเล่านั้นเป็นเรื่องเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลา
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หนึ่งของประเทศใดประเทศหนึ่ง ผู้อ่านที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นจะสามารถเข้าใจภาพที่ถูกร้อย
เรียงอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิยายได้เนื่องจากความเข้าใจในภาษาภาพ 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา  
 ศึกษานิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล จ านวน 5 เรื่อง โดยศึกษาและวิเคราะห์ 
องค์ประกอบศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์และศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านของ
องค์ประกอบศิลป์จากหน้าสู่หน้า (ภาพสู่ภาพ) และเนื้อหาในประเด็น ชีวิตในเมือง, ภาพเปลือย, เซ็กส์ 
 1.4.1 “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” (นิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนิยายภาพ
ไร้ตัวอักษรเรื่องแรกของรูปแบบการเล่าเรื่องประเภทนี้)  
 1.4.2 “การเดินทางอันน่าหลงใหล” (นิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ประสบความส าเร็จที่สุดทั้งด้าน
ความนิยมและยอดขายของ ฟรองส์ มาเซอรีล) 
 1.4.3 “พระอาทิตย์” (นิยายภาพไร้ตัวอักษรที่เป็นต้นแบบให้ ลิน วอร์ด สร้างงานนิยายภาพ
ไร้ตัวอักษรที่เป็นที่นิยมในอเมริกา)  
 1.4.4 “ความคิด” (นิ ยายภาพไร้ตั ว อักษรที่ ประสบความส าเร็จ อีกเรื่องหนึ่ งของ  
ฟรองส์ มาเซอรีล)  
 1.4.5 “เมือง” (นิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ ได้รับการยกย่ องว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของ  
ฟรองส์ มาเซอรีล) 
 
1.5 ข้ันตอนของการศึกษา 
 1.5.1 รวบรวมเอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
 1.5.2 ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ปั จจัย  รู ปแบบ ของการเคลื่ อนไหวของศิลปะ 
เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20  
 1.5.3 ศึกษาประวัติชีวิตและผลงานของ ฟรองส์ มาเซอรีล  
 1.5.4 ศึกษาและวิเคราะห์ภาษาภาพในนิยายภาพไร้ตัวอักษร โดยศึกษาและวิเคราะห์ 
องค์ประกอบศิลป์และเนื้อหาในประเด็น ชีวิตในเมือง, ภาพเปลือย, เซ็กส์ 
 1.5.5 จัดกลุ่มข้อมูล วิเคราะห์ และเชื่อมโยง 
 1.5.6 สรุปผลและเขียนงานวิจัย 
 
1.6 วิธีการศึกษา  
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษาจากผลงานจริงของ 
ศิลปิน (นิยายภาพ) และรวบรวมข้อมูลทางเอกสาร บทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินและผลงานเพ่ือ
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น ามาศึกษาและวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์และศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยน
ผ่านขององค์ประกอบศิลป์จากหน้าสู่หน้า (ภาพสู่ภาพ) และเนื้อหาในประเด็น ชีวิตในเมือง , ภาพ
เปลือย, เซ็กส์ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 

2.1 ภาพรวมของยุโรปในศตวรรษท่ี 20 
 ศตวรรษที่ 20 เป็นผลสืบเนื่องจาก ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็น “ศตวรรษแห่งอ านาจ” เพราะเป็น
ช่วงเวลาที่เกิดการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของวิ ถีชีวิตของมนุษย์จากความเรียบง่ายไปสู่ความซับซ้อน 
ที่ทันสมัย (สัญชัย สุวังบุตร, 2558) มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของยุโรปไปอย่างมาก จากระบบเกษตรกรรมเป็น
อุตสาหกรรมเส้นทางรถไฟที่ขยายตัวและการคมนาคมขนส่งด้วยรถไฟได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนและ
น าความเจริญไปสู่ชนบทและหัวเมือง (สัญชัย สุวังบุตร, 2558) ทั้งยังส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ
เมืองและการหลั่งไหลของผู้คนมายังเมืองใหญ่ ซึ่งใน ค.ศ. 1900 หรือการเริ่มต้นของศตวรรษที่ 20 
มหานครของยุโรปได้ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งจากเดิมมีเพียง กรุงปารีส ลอนดอนและเบอร์ลิน ได้เพ่ิม
จ านวนขึ้นอีก 4 แห่ง (สัญชัย สุวังบุตร, 2558) การพัฒนาอุตสาหกรรมยังท าให้ สภาพแวดล้อมของ
เมืองใหญ่เสียหาย เช่นแม่น้ าสายหลักที่ไหลผ่านเมืองใหญ่เน่าเสียและมีการเพ่ิมขึ้นของประชากรใน
กรุงปารีส จาก 600,000 คนเป็น 2.5 ล้านคนใน ค.ศ. 1900 (สัญชัย สุวังบุตร, 2558) ใน ค.ศ. 1914 
สงครามโลกครั้งที่ 1 ได้เปิดฉากขึ้นเป็นมหาสงครามที่มีการนองเลือดและการสูญเสียเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งสงครามครั้งนี้ส่งผลกระทบถึงนานาประเทศทั่วโลก ความยาวนานของสงครามที่กินเวลากว่า 4 ปี 
สร้างบาดแผลและความบอบช้ าให้ผู้คนทั้งกายภาพและจิตใจ ผลพวงของการเปลี่ยนผ่านอย่างก้าว
กระโดดของวิถีชีวิตจนถึงภายหลังมหาสงครามนี้เองที่การเคลื่อนไหวของศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ ได้
เริ่มต้นขึ้น (ค.ศ.1905-1920) และรุ่งเรืองอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศเยอรมันและออสเตรียโดย
ศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ คือศิลปะท่ีพรรณนาโลกจากภายในจิตใจของศิลปิน  
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2.2 ศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ 
 ศตวรรษที่ 20 การเคลื่อนไหวของศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ได้เริ่มขึ้นและรุ่งเรืองอยู่ใน ค.ศ. 
1905-1920 โดยเฉพาะในประเทศเยอรมันและออสเตรีย โดยค าว่าเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์  นั้นปรากฏขึ้น
ครั้งแรกประมาณ ค.ศ. 1911 ซึ่งแต่เดิมนั้นค านี้เป็นที่เข้าใจว่าหมายถึง ศิลปะแบบอาวองการ์ดใน
ยุโรป พอล คัซซิเรอร์ นักธุรกิจทางด้านศิลปะได้ใช้ค าดังกล่าวกับภาพเขียนและภาพพิมพ์อันเต็มไป
ด้วยความรู้สึกของ เอ็ดวาร์ด มุงค์ เพ่ือที่จะจ าแนกความแตกต่างของงานนอร์วิเจียนออกจากงาน  
อิมเพรสชั่นนิสม์ โดยแนวทางของศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ คือการปฏิเสธกระแสความเคลื่อนไหวของ
ศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ที่มีลักษณะการสร้างงานที่หยิบเอาความประทับใจในชั่วขณะมาถ่ายทอด
เรื่องราวของผู้คนในชีวิตประจ าวัน ในขณะที่ศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ท าในสิ่งที่ตรงข้าม นั่นคือการ
พรรณนาโลกจากภายในมากกว่าสร้างภาพประทับใจจากภายนอก เพ่ือสร้างศิลปะจากความจริงแท้
และการแสดงออกซึ่งพลังที่เก็บกักอยู่ภายใน ตัวอย่างเช่นผลงานของ เอ็ดวาร์ด มุงค์ เป็นส่วนหนึ่ง
และมีอิทธิพลต่อศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ โดยผลงานที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของมุงค์เปิดประตูสู่ความ
เป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะแสดงออกถึงความคิดภายในจิตใจ เช่นงาน “เสียงกรีดร้อง”  ที่จงใจเปลี่ยน
รูปลักษณะของสภาพแวดล้อมเพ่ือสื่อถึงความระทึกที่เกิดอย่างเฉียบพลันสามารถแปรสภาพประทับ
ทางผัสสะได้ เส้นทั้งหมดน าไปสู่จุดโฟกัสเดียวคือใบหน้าของคนที่ก าลังกรีดร้องและบรรยากาศ
โดยรอบถูกสร้างให้ส่งเสริมกับความรู้สึกของคนในภาพ ราวกับทิวทัศน์ทั้งหมดร่วมแบ่งปันความ
ปวดร้าวและความระทึกขวัญของเสียง การแสดงออกถึงความเก็บกดภายในจิตใจนี้เองมีอิทธิพลต่อ
ศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ โดยการแปลงประสาทสัมผัสและอารมณ์ท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ ให้มองเห็น
ด้วยการบิดเบือนตัวละครหรือพ้ืนหลัง 
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ภาพที ่1 เอ็ดวาร์ด มุงค์ (Edvard Munch ค.ศ.1863-1944), The scream, 1895, 
ภาพพิมพ์หิน, 35.5x25.4 ซม. ที่มา leopoldmuseum, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2560  

จาก http://www.leopoldmuseum.org/en/exhibitions/40/edvard-munch 
 

 นอกจากนั้นศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ยังท าการส ารวจและมองหาแรงบันดาลใจจากศิลปะ 
ดึกด าบรรพ์ ทั้งวัตถุของมนุษย์กินคนและหน้ากากของชนเผ่าไร้อารยะ ประติมากรรมของคนผิวด าที่มี
การแสดงออกและการสื่อสารทางอารมณ์ที่เข้มข้นด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนและเทคนิคที่เรียบง่าย 
อาจกล่าวได้ว่า ศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์เป็นศิลปะที่มีลักษณะแบบดั้งเดิมที่ใกล้ชิดกับต้นก าเนิดทาง
ศิลปะของมนุษย์ตั้งแต่โบราณ ด้วยเส้นสายที่เรียบง่ายแต่สื่ออารมณ์ท่ีชัดเจน ศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์
หยิบยืมสไตล์จากสิ่งที่พวกเขาค้นพบรวมทั้งการตกแต่งทางเรขาคณิต ลวดลายตกแต่งและความ 
แบนเรียบ ในขณะที่เยอรมันก าลังใกล้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่  1 หลายๆ องค์ประกอบที่พิสดาร 
(ลั กษณ ะที่ น่ ารั งเกียจ หรือการบิด เบื อนที่ ไม่สอดคล้อง) ได้ปรากฏในผลงานของศิลปิ น 
เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ และพวกเขาได้ใช้ภาพพิมพ์เป็นหนทางในการกระจายงานให้กับผู้ชมจ านวนมาก
และเป็นสื่อท่ีใช้ผลักดันหรือวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางสังคมและการเมือง 
 
2.3 แนวทางที่ส าคัญของศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์  
 2.3.1 ศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ ให้ความส าคัญกับศิลปะที่มาจากภาวะภายในของศิลปิน
มากกว่าศิลปะที่พรรณนาโลกจากภายนอก และสร้างมาตรฐานใหม่ในการประเมินคุณภาพของงาน
ศิลปะให้กลายเป็นลักษณะของความรู้สึกของศิลปินมากกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
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 2.3.2 ศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์มักใช้การหมุน การแกว่งของพู่ กันในภาพของพวกเขา  
ซึ่งเทคนิคเหล่านี้คือการถ่ายทอดสถานะทางอารมณ์ของศิลปินที่ท าปฏิกิริยากับความวิตกกังวลของ
โลกสมัยใหม่  

2.3.3 การ เผชิญ หน้ ากั บ ความยิ่ ง ให ญ่ ของสั งคม เมื อ งในศตวรรษที่  2 0  ศิ ล ปิ น 
เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์พัฒนาการวิพากษ์วิจารณ์สังคมด้วยภาพวาดที่บิดเบี้ย วและสีที่หนาและสด
(TheArtStory) 

 
2.4 รูปแบบศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์  
 รูปแบบศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์อ้างอิงจาก พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่  2 แบ่งรูปแบบของ
ศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ได้ดังนี้   

2.4.1 รูปแบบศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ จ าแนกตามรูปแบบ  
 ศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ที่จ าแนกตามรูปแบบ (Styles) รวมเอากลุ่มคนที่มีวิธีการแสดงออก

ทางสไตล์ที่แตกต่าง ผู้ที่เปลี่ยนทิศทางไปยังรูปแบบใหม่ที่เน้นการแสดงออกส่วนบุคคลที่รุนแรง ปฏิรูป

ค่านิยมทางสังคมของชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนศตวรรษท่ี 20 และปฏิเสธประเพณีเก่าแก่ของ

สถาบันศิลปะที่รัฐให้การสนับสนุน ศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ กล้าที่จะหันไปลดทอนหรือบิดเบือน

รูปทรงและขยายให้เกินจริง บางครั้งด้วยสีที่ปะทะกันอย่างเปิดเผยโดยปรารถนาที่จะท าให้ผู้ชมตกใจ

โดยสามารถจ าแนกได้ดังนี้ (MOMAlearning2) 

 1) อิทธิพลช่วงต้น (Early Influence)  

 2) กลุ่มสะพาน (Brücke)  

 3) กลุ่มนักขี่ม้าสีน้ าเงิน (Der Blaue Reiter)  

 4) ออสเตรีย เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ (Austrian Expressionism)  

 5) นิว อ๊อบเจ็คทิวิตี้ (New Objectivity)  

 6) อ่ืนๆ (Other Expressionists) 

 

 

 

 

                                                           
2 พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ ตั้งอยู่ในเมืองแมนฮตัตัน นครนิวยอร์กซติี้ เป็นพิพิธภัณฑ์ทีม่ีอิทธิพลมากทีสุ่ดของศิลปะ
สมัยใหม ่
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 1) อิทธิพลในช่วงต้น (Early Influence)  

 แม้จะปฏิเสธรูปแบบศิลปะสถาบันที่รัฐให้การสนับสนุนที่ครอบง าการสร้างสรรค์งานใน

เยอรมันในช่วงก่อนศตวรรษที่ 20 แต่ศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะ

แบบอาวองการ์ดหลากหลายงานในยุคก่อน นอกจากอิทธิพลการใช้สีที่กล้าหาญ การมองจากภายใน

เริ่มขึ้นใน ค.ศ.1890 โดยศิลปิน โพสอิมเพรสชั่นนิสม์ของยุโรป เช่น ศิลปินฝรั่งเศส ปอล โกแก็ง  

(Paul Gauguin ค.ศ. 1848-1903) ศิลปินดัชท์  วินเซนต์ แวนโกะห์ (Vincent van Gogh ค.ศ.

1853-1890) และศิลปินนอร์วิเจียน เอ็ดวาร์ด มุงค์ เป็นต้นแบบและปูทางให้ศิลปินเยอรมันและ

ออสเตรียหลายคนก้าวเข้าสู่เส้นทางของศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ เช่น มักซ์ คลิงเกอร์ (Max Klinger 

ค.ศ. 1857-1920 ) ซึ่งมีบทบาทส าคัญโดยได้ใช้การพิมพ์ภาพขาว-ด าในการส ารวจด้านมืดของชีวิต

และจินตนาการทางศิลปะ  

 อิทธิพลที่ ส าคัญ อีกอย่างหนึ่ งมาจากรูปแบบและลวดลายแบนในงานศิลปะแบบ 

นวศิลป์ (Art Nouveau) หรือ ยูเกินท์ชตีล (Jugendstil) ศิลปินหลายคนทดลองท างานด้วยสไตล์ของ

ศิลปะนวศิลป์ในช่วงต้นของอาชีพและกระโดดไปสู่รูปแบบศิลปะที่บิดเบี้ยวและยั่วยุอารมณ์

(MOMAlearning3) 

 

 
 

ภาพที ่2 มักซ์ คลิงเกอร์ (Max Klinger ค.ศ. 1857-1920 ), Going Under Going Under (rejected plate) for 
the supplementary suite accompanying the portfolioA Life, Opus VIII, 1884, 

ภาพพิมพ์โลหะและภาพพิมพ์กดักรด, 27.9x23.2 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561 
 จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-78194.html 
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ภาพที ่3 โทมัส ธิโอดอร์ เฮน (Thomas Theodor Heine ค.ศ.1867–1948), Bulldog Poster  
(Mops-Plakat) for the periodical Simplicissimus, 1896, 

ภาพพิมพ์หิน, 75.6x51.5 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561   
จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-5957.html 

 

 2) กลุ่มสะพาน (Brücke) 

 กลุ่มศิลปิน “สะพาน” ก่อตั้งขึ้นในเมืองเดรสเดนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1905 ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาที่ได้รับการจดจ าว่าเป็นการก าเนิดของศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ สมาชิกชั้นน าในกลุ่ม  

คือ แอริค เฮคเคิล (Erich Heckel ค.ศ.1883-1970), แอร์น ลูดวิก เคียร์คเนอร์ (Ernst Ludwig 

Kirchner ค.ศ.1880-1938), มักซ์ เพ็คชไทน์ (Max Pechstein ค.ศ.1884-1950), และ คาร์ล ชมิดท์-

ร็อทท์ลุฟฟ์ (Karl Schmidt-Rottluff ค.ศ.1884-1976) และชื่อ Brücke “สะพาน” สะท้อนให้เห็นถึง

ความกระตือรือร้นของวัยเยาว์ของศิลปินเหล่านี้เพ่ือก้าวข้ามไปสู่อนาคตใหม่ ศิลปินกลุ่มสะพาน

ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มจนกระทั่ง ค.ศ.1913 เมื่อสมาชิกถอนตัวออกไปสู่เส้นทางการท างานเฉพาะตัว

ของพวกเขาเอง  

 ภาพพิมพ์และภาพวาดลายเส้นเป็นส่วนส าคัญของการฝึกฝนของศิลปินกลุ่มสะพาน เทคนิค

การสร้างงานแบบกราฟิกนั้นมีราคาไม่แพงและสามารถพัฒนางานได้รวดเร็วกว่าการวาดภาพ 

(painting) ความหนาและความแบนเรียบที่พวกเขาพัฒนาขึ้นในงานภาพพิมพ์ไม้ ช่วยให้ศิลปินในกลุ่ม

นี้เข้าใจการลดทอนในงานจิตรกรรม ศิลปิน กลุ่มสะพานลดทอนรูปแบบให้เรียบง่าย บิดรูปทรงและ

ความแข็งแรงให้ผิดปกติ สีที่ผิดธรรมชาติท าให้ผู้ชมตื่นตัวและกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ 
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 ศิลปินกลุ่มสะพานแสดงภาพการด ารงชีวิตที่แตกต่างจากคนอ่ืนแบบไม่ท าตามกฎทางสังคม 

(Bohemian) ด้วยการวาดภาพเปลือยในสตูดิโอ, วันหยุดยาวที่ทะเลสาบนอกเดรสเดน, ชีวิตในเมือง 

ที่คึกคักและการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในท้องถิ่นและไนต์คลับ (MOMAlearning4)   

 

 
 

ภาพที ่4 แอริค เฮคเคลิ (Erich Heckel ค.ศ.1883–1970), Fränzi Reclining (Fränzi liegend), 1910, 
ภาพพิมพ์ไม,้ 22.7x41.9 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561   

จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-60684.html 
 

 3) กลุ่มนักขี่ม้าสีน้ าเงิน (Der Blaue Reiter) 

 กลุ่ มนั กขี่ ม้ าสีน้ า เงิน  ก่อตั้ งขึ้น ใน  ค .ศ . 1919 ที่ เมื องมิ วนิ ก  น าโดยจิตรกร เช่น  

วาสซิลี คานดินสกี (Vasily Kandinsky ค.ศ.1866-1944) และ ฟรันซ์ มาร์ค (Franz Marc ค.ศ 

1880-1916) กลุ่มนักขี่ม้าสีน้ าเงินแบ่งปันความสนใจในรูปทรงนามธรรมและสีสันซึ่งพวกเขารู้สึกว่ามี

คุณค่าทางจิตวิญญาณและสามารถตอบโต้ต่อความเสื่อมทรามและวัตถุนิยมในยุคสมัยของตนได้ 

มุมมองของภาพที่แบนและการลดทอนรูปทรงของการแกะไม้นั้น ช่วยให้ศิลปินโดยเฉพาะ คานดินสกี 

ไปสู่เส้นทางของงานจิตกรรมที่เป็นนามธรรม  

 ค าว่านักข่ีม้าสีน้ าเงิน มาจากของภาพวาดของคานดินสกี “ม้าและคนขี่ม้า” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

ส าหรับการก้าวไปไกลกว่าการเป็นตัวแทนที่แท้จริง “ม้า” ยังเป็นเรื่องส าคัญในการท างานของ มาร์ค 

ซึ่งเน้นสัตว์เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ กลุ่มนักขี่ม้าสีน้ าเงินนั้นยุบตัวลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 

เมื่อคานดินสกีซึ่งเป็นชาวรัสเซียถูกบังคับให้กลับประเทศบ้านเกิดและมาร์ครวมถึงศิลปินคนอ่ืนๆ  

ในกลุ่มนั้นเสียชีวิต (MOMAlearning5) 
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ภาพที ่5 วาสซิลี คานดินสกี (Vasily Kandinsky ค.ศ.1866–1944),  
Lyrical (Lyrisches) (plate, folio 9) from Klänge (Sounds, 1913),  

ภาพพิมพ์ไม,้ 14.8x21.7 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561   
จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-26604.html 

 

 4) ออสเตรีย เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ (Austrian Expressionism) 

 เอ็กซ์ เพสชั่นนิสม์ในออสเตรียมีตัวแทนหลักสองคนคือ  ออสการ์ โคคอชก้า (Oskar 

Kokoschka ค.ศ. 1886-1980) และ อีกอน ชีเล (Egon Schiele ค.ศ.1890-1918) แม้ว่าทั้งสองจะ

เป็นคู่แข่งกัน แต่พวกทั้งคู่นั้นจดจ่ออยู่กับภาพวาดและภาพเปลือย โดยใช้ภาษากายหรือท่าทางของ

ร่างกายเพ่ือเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของมนุษย์และท้าทายความพึงพอใจและความสอดคล้องที่ครอบง า

วัฒนธรรมเวียนนา (MOMAlearning6) 

 

 
 

ภาพที ่6 ออสการ์ โคคอชก้า (Oskar Kokoschka ค.ศ.1886-1980), Pietà  
(Poster for Murderer, Hope of Women), 1913,  

ภาพพิมพ์หิน, 122.7x78.6 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561   
จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-6395.html 
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ภาพที ่7 อีกอน ชีเล (Egon Schiele ค.ศ.1890-1918), Portrait of Arthur Roessler (Bildnis Arthur 
Roessler) from The Graphic Work of Egon Schiele (Das Graphische Werk von Egon Schiele), 1914, 

ภาพพิมพ์จารเขม็, 23.9x31.9 ซม. ที่มาMOMA, เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561   
จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-62829.html 

 

 5) นิว อ๊อบเจ็คทิวิตี้ (New Objectivity) 

 นิว อ๊อบเจ็คทิวิตี้่ ปรากฏออกมาเป็นรูปแบบ (Style) ในเยอรมันนี ในช่วง ค.ศ.1920 เป็น

การท้าทายรูปแบบงานเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ ซึ่งชื่อของมันแสดงให้เห็นถึงการกลับไปยังความเป็นจริงที่

ไม่แน่นอนและมุ่งเน้นไปที่โลกของวัตถุประสงค์ ซึ่งสวนทางกับความเป็นนามธรรม ความโรแมนติก

และอุดมการณ์ของเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ รูปแบบของ นิว อ๊อบเจ็คทิวิตี้ มักเกี่ยวข้องกับภาพบุคคล  

ซึ่ งศิลปินที่ท างานในแนวทางนี้ ได้แก่  มักซ์  เบ็คมันน์  (Max Beckmann ค.ศ.1884 -1950),  

ออตโต ดิกซ์ (Otto Dix ค.ศ.1891-1969), กีออร์ก กรอสซ์ (George Grosz ค.ศ. 1893-1959) 

ศิลปินแนว นิว อ๊อบเจ็คทิวิตี้นั้นพรรณนาธรรมชาติอย่างไม่ปราณี บางครั้งเตือนให้นึกถึงกระบวนการ

ที่พิถีพิถันของผลงานชั้นเยี่ยมในยุคเก่าและบ่อยครั้งที่พรรณนาถึงสังคมไวมาร์ด้วยวิธีการเสียดสี 

เหน็บแนมอย่างเจ็บแสบ (MOMAlearning7) 

 
 

https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-62829.html
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ภาพที ่8 กีออร์ก กรอสซ์ (George Grosz ค.ศ.1891-1969), Dawn (Früh um 5 Uhr!)  
from In the Shadows (Im Schatten), 1920,  

ภาพพิมพ์หิน, 37.4x27 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561   
จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-115081.html 

 

 6) อ่ืนๆ (Other Expressionists) 

 นอกเหนือจากกลุ่มศิลปินหลักคือกลุ่มสะพานและกลุ่มนักขี่ม้าสีน้ าเงินและแนวทาง (trends) 

อย่าง ออสเตเรีย เอ็กซ์เพรซชั่นนิสม์ หรือ นิว อ๊อบเจ็คทิวิตี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์

แล้ว ยังมีศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์จ านวนมากที่สร้างสรรค์งานด้วยตัวเอง แม้ว่าบางครั้งศิลปิน

เหล่านั้นอาจอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในบางช่วงของอาชีพ แต่ในช่วงเวลาอ่ืนๆพวกเขาท างานในรูปแบบ

ของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น เอมิล โนลเด (Emil Nolde ค.ศ.1867-1956) เป็นสมาชิกของกลุ่มสะพาน

แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาพัฒนางานในรูปแบบของตนเอง นอกจากนั้น ออตโต ดิกซ์ และ กีออร์ก กรอสซ์ 

ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มศิลปินที่ท างานแนว นิว อ๊อบเจ็คทิวิตี้ ค.ศ. 1920 ช่วงก่อนหน้านั้นทั้งสองต่างไล่

ตามวิธีการสร้างสรรค์ในแบบของตนเอง (MOMAlearning8) 

 



  18 

 
 

ภาพที ่9 เอมิล โนลเด (Emil Nolde ค.ศ.1867-1956), Prophet, 1912, 
ภาพพิมพ์ไม,้ 33.2x22.2 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561   

จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-62151.html 
 

 2.4.2 รูปแบบศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ จ าแนกตามประเด็น  
 ศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ที่จ าแนกตามประเด็น (Theme) มีดังนี้  ภาพเปลือย (Nude),  

ภาพคน (Portraits), ธรรมชาติ (Nature), ชีวิตในเมือง (City Life), การเต้นและสันทนาการ (Dance 

& Leisure), เซ็กส์ (Sex), คติแบบดั้งเดิม (Primitivism), แฟนตาซี (Fantasy), วรรณกรรม (Literary 

Subject), สงคราม (War), การเมืองหลังสงคราม (Postwar Politics), ศาสนา (Religion), ความตาย 

(Death) (MOMAlearning9) ศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ที่จ าแนกตามประเด็น ตามการจ าแนกของ 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (MOMA) นั้นมีหลากหลายประเด็นดังที่ได้กล่าวมา แต่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้

จะขอยกเพียงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการศึกษาและวิเคราะห์นิยายภาพไร้ตัวอักษรของ 

ฟรองส์ มาเซอรีล เพียง 3 ประเด็น  

1) ชีวิตในเมือง (City Life) 

 เบอร์ลิน เป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของยุโรป ภายหลัง ค.ศ. 1910 

กระแสศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ผลิบานและขยายตัวอย่างมากในเมืองแห่งนี้ (MOMAlearning10)  

อันเป็นผลมาจากการปฎิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ซึ่งท าให้กายภาพของเมืองเปลี่ยนแปลงไป

มาก ศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์เข้าสู่ยุคใหม่ด้วยความสับสน ในด้านหนึ่งศิลปินตระหนักถึงผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตในเมือง พวกเขาเบื่อหน่ายกับรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวัตถุนิยมของชนชั้น
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กลางในเมืองใหญ่ของประเทศเยอรมนี อีกด้านก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบความมีชีวิตชีวาและความแปลก

ใหม่ของเมืองใหญ่ พวกเขาสนุกกับกิจกรรมน่าตื่นเต้นและความอึกทึกครึกโครมของมหานคร  

ฉากท้องถนนของศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์นั้นเต็มไปด้วยภาพวาดของไนต์คลับและผู้ชมภาพยนตร์ที่

ร่ ารวยและฉากของความเงียบเหงาและความโดดเดี่ยว (MOMAlearning1) 

 

 
 

ภาพที ่10 ไลโอเนล ไฟน์อิงเงอร์ (Lyonel Feininger ค.ศ.1871-1956)  
Street Lantern, 1918,  

ภาพพิมพ์ไม้, 17 x 25.2 ซม.ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 21 กันยายน 2561  
จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-68668.html 

 

2) ภาพเปลือย (Nude) 

 ศิลปินกลุ่มสะพาน ปฏิเสธการวาดภาพเปลือยตามอุดมคติแบบคลาสสิกที่สอนในโรงเรียน

สอนศิลปะแบบดั้งเดิม (Traditional art Academies) ศิลปินแทนที่ภาพเปลือยแบบอุดมคติด้วยภาพ

เปลือยในท่าทางที่ไม่คาดคิดและไม่มีการยับยั้ง ภาพเปลือยเหล่านี้มักเป็นภาพของแฟนสาวหรือคน

รู้จัก ส าหรับศิลปินกลุ่มสะพานหรือศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์คนอ่ืนๆ การเปลือยกายแบบธรรมดาและ

ภาพวาดเรื่องเพศแบบตรงไปตรงมาเป็นปฏิกิริยาต่อต้านสังคมและชนชั้นกลางของพวกเขา โดยภาพ

เปลือยเป็นแกนที่ศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์นิยมน ามาใช้สร้างงาน เนื่องจากร่างเปลือยนั้นมีศักยภาพใน

การบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกจากภายใน ทั้งกริยาท่าทาง ท่วงท่าและการแสดงออกทางสีหน้าซึ่ง

สามารถสื่อสารสภาพความเป็นไปของมนุษย์ (MOMAlearning11) 
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ภาพที ่11 มักซ์ เบ็คมันน์  (Max Beckmann ค.ศ.1884-1950), Adam and Eve, 1917 (published 1918),  
ภาพพิมพ์จารเขม็, 23.7 x 21.6 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 21 กันยายน 2561  

จาก https://www.moma.org/s/ge/curated_ge/themes/nudes.html#slide12 

   
3) เซ็กส์ (Sex) 

 ใน ค.ศ.1920 ภาพทางเพศนั้นถูกสื่อสารอย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซึ่งอาจเป็นปฏิกิริยาที่ เกิดข้ึน

จากความรู้สึกวิตกกังวลภายหลังการสิ้นสุดสงครามและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  โดยประเด็น

เรื่องเซ็กส์ ซึ่งเป็นสัญชาตญาณพ้ืนฐานของมนุษย์และเป็นแกนที่ศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์หลายคน

นิยมน ามาใช้สร้างสรรค์ผลงานทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดใน

ศตวรรษที่ 19 เกี่ยวกับความคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นขั้วตรงข้ามกับผู้ชายและเป็นผู้ส่งต่อพิษทางเพศ 

และความเสื่อมโทรม ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ศิลปินหลายคนเลือกถ่ายทอดประเด็นทางเพศสัมพันธ์ที่

รุนแรงเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและความวิตกกังวลของสังคม 

(MOMAlearning12) 
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ภาพที ่12 กีออร์ก กรอสซ์  (George Grosz ค.ศ.1893-1959), Metropolis (Grossstadt), 1917, 
สีน้ ามัน, 68 x 47.6 ซม. MOMA, เข้าถึงเมื่อ 21 กันยายน 2561  

จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-34605.html 
 

2.5 เทคนิคในการสร้างผลงานของศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์  
 นอกจากการสร้างงานจิตรกรรมโดยใช้สีน้ ามันและการสร้างงานประติมากรรมแล้ว ศิลปินใน
กระแสศิลปะนี้ยังนิยมท าภาพพิมพ์ (Printmaking) เป็นสื่อที่ส าคัญในการแสดงออกของพวกเขา  
ภาพพิมพ์ในที่นี้หมายรวมถึง ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) ภาพพิมพ์หิน 
(Lithography) ซึ่งการท าภาพพิมพ์นั้นช่วยให้ศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์บรรลุถึงเป้าหมายของพวกเขา
ได้มากขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่แนวความคิดออกไปได้ในวงกว้างและยังเป็นสื่อที่ใช้วิพากษ์วิจารณ์ถึง
สาเหตุทางสังคมและการเมือง (MOMAlearning13)  
 2.5.1 ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) 

 ภาพพิมพ์แกะไม้เป็นเทคนิคการพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดเทคนิคหนึ่ง ซึ่งภาพพิมพ์แกะไม้นั้น 
ปรากฏขึ้นครั้งแรกท่ีประเทศจีนในศตวรรษท่ี 9 (ค.ศ. 801-900) และเข้ามายังยุโรปใน ราวๆ  ค .ศ . 
1400 ซ่ึงแต่เดิมน้ันใชใ้นการประทับลวดลายลงไปบนสิง่ทอหรอืไพ่ (playing  cards) ศตวรรษที่ 16 
ภาพพิมพ์แกะไม้นั้นประสบความส าเร็จและมีสถานะเป็นรูปแบบศิลปะที่ส าคัญจากผลงาน
ของอัลเบรชท์  ดือเรอร์ (Albrecht Dürer ค.ศ. 1471-1528 ) และศิลปินยุโรปเหนือคนอ่ืนๆ 
ศิลปินเอ็กเพรสชั่นนิสม์พยายามฟ้ืนฟูมรดกอันเก่าแก่และรุ่มรวยนี้ และน าภาพพิมพ์แกะไม้ซึ่งเป็น
มรดกจากดึกด าบรรพ์กลับมาเป็นเครื่องมือ โดยแม่พิมพ์แกะไม้ในยุคนี้นั้นมีความเรียบง่าย มีรูปแบบ
ของภาพที่แบนและหยาบ (MOMAlearning14)  
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 2.5.2 ภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio) 

 ค าว่า Intaglio มาจากภาษาอิตาเลียน แปลว่า การแกะสลัก ซึ่งเทคนิคนี้หมายรวมถึงเทคนิค 
การท าภาพพิมพ์โลหะ (etching) ภาพพิมพ์แกะสลัก (engraving) ภาพพิมพ์จารเข็ม (drypoint) 
ภาพพิมพ์กัดกรด (aquatint) โดยภาพพิมพ์ร่องลึกนั้นคือการแกะสลักลวดลายลงไปบนแผ่นโลหะ 
โดยเมื่อหมึกเข้าไปในร่องลึกของแม่พิมพ์แล้วจะวางกระดาษที่ใช้พิมพ์ลงบนแม่พิมพ์และกดให้น้ าหมึก
จากร่องแม่พิมพ์ติดไปยังกระดาษ (MOMAlearning15) 
 2.5.3 ภาพพิมพ์หิน (Lithography) 

 การพิมพ์หินถูกคิดค้นขึ้นใน ค.ศ.1798 โดย  อล็อยส์ เซอเนอเฟลเดอร์  (Johann Alois 

Senefelder ค.ศ.1771 – 1834) ในตอนต้นนั้นใช้การพิมพ์ชนิดนี้ในการพิมพ์โน้ตดนตรี โดยใน ค.ศ. 

1890 ศิลปินอย่าง ปีแยร์ บอนาร์ (Pierre Bonnard ค.ศ. 1867-1947) และ อ็องรี เดอ ตูลูซ -

โลแทร็ก (Henri de Toulouse-Lautrec ค.ศ. 1864-1901) ได้ประยุกต์วิธีการพิมพ์ภาพพิมพ์หินให้

เข้ากับงานศิลปะ โดยใช้วิธีการพิมพ์นี้ในการพิมพ์ภาพพิมพ์สีและในการพิมพ์โปสเตอร์ ศิลปิน  

เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์และศิลปินในกระแสอ่ืนใช้ประโยชน์ในความหลากหลายของเส้นและร่องรอยของ 

ฝีแปรงที่สามารถท าได้ในภาพพิมพ์หิน (MOMAlearning16) เป็นสื่อในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 นักออกแบบกราฟิกและศิลปินในกระแสศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ เช่น ออตโต ดิกซ์ , มักซ์ 
เบ็คมันน์ , คาร์ล ชมิดท์-ร็อทท์ลุฟฟ์ , เคที่  โคลวิทซ์ (Käthe Kollwitz ค.ศ.1867–1945) ค้นพบ 
แรงบันดาลใจจากภาพพิมพ์ที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลในยุคกลาง เช่น บิเบลีย เพาเพรุม (Biblia 
Pauperum) ซึ่งศิลปินเหล่านี้ใช้ภาพลักษณ์ที่น่าอึดอัดใจของภาพพิมพ์ เพื่อแสดงความรู้สึกของความ
ปวดร้าวจากประสบการณ์ของสมัยตน โดยแรกเริ่มนั้นศิลปินใช้เทคนิคภาพพิมพ์ท าหนังสือรวมผลงาน
ภาพพิมพ์ขนาดสั้น ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความอยุติธรรมทางสังคมซึ่งไม่ได้ชัดเจนว่าต้องอ่านในรูปแบบ
ของเรื่องที่ต่อเนื่องกัน 
 
2.6 นิยายภาพไร้ตัวอักษร  
 นิยายภาพไร้ตัวอักษร มีการกล่าวถึงในหลายชื่อทั้งนิยายภาพไร้ตัวอักษร (wordless novel) 
นิยายในรูปแบบภาพเขียน (novel in picture) และนิยายแม่พิมพ์ไม้ (Novel In Woodcuts) แต่ใน
วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะขอเรียกว่านิยายภาพไร้ตัวอักษรเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนและเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน
ในลักษณะที่แท้จริงของนิยายรูปแบบนี้ 
 นิยายภาพไร้ตัวอักษร หมายถึงหนังสือขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้ ตีพิมพ์โดยแสดงเนื้อหา
หลักด้วยภาพ ถือก าเนิดขึ้นจากการที่ศิลปินหลายคนทั้งในยุโรปและอเมริกาได้พัฒนาเอาเอกลักษณ์
ของหลักสุนทรียะของศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์มาใช้ในงานออกแบบกราฟิก เรียกงานประเภทนี้ว่า
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นิยายภาพไร้ตัวอักษร ซึ่งประกอบด้วยชุดของภาพประกอบที่มีเรื่องราวต่อกัน ซึ่งบางครั้งมีจ านวนกว่า 
100 ภาพ ด าเนินเรื่องโดยไม่มีค าบรรยายประกอบ แม้จะไม่มีตัวอักษรเลยแต่นิยายภาพไร้ตัวอักษรนั้น
สามารถน าเสนอเรื่องราวที่ซับซ้อนและเร้าอารมณ์ โดยสร้างงานผ่าน แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ 
แม่พิมพ์หิน หรือรูปแบบของกราฟิก โดยเผยแพร่ออกมาในรูปของหนังสือ โดยดึงเอาแนวศิลปะที่
หลากหลายและการเมืองในศตวรรษที่  20 มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์   
โดยสุนทรียะของงานประเภทนี้คือการส ารวจและค้นคว้าเกี่ยวกับความส าคัญของภาษาในด้านการ
แสดงออกและการควบคุมความคิดในการต่อต้านงานกระแสหลัก มีประเด็นและรูปแบบของงานที่เน้น
การแสดงออก ความย้อนแย้งซึ่งเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องเหล่านี้คือการค้นพบอ านาจของภาษาและ
ภาษาท่ีสื่อถึงอ านาจโดยไม่ใช้ค าพรรณนาหรือบรรยายใดๆ เลยใช้เพียงแต่ภาพ  
 ฟรองส์ มาเซอรีล นักออกแบบกราฟิกชาวเบลเยียมเป็นผู้บุกเบิกนิยายภาพไร้ตั วอักษรและ
ถูกยกย่องให้เป็น “บิดาของนิยายภาพไร้ตัวอักษร” แม้ว่าการรวมภาพวาดเข้ากับเรื่องเล่าจะไม่ใช่เรื่อง
แปลกใหม่แต่การใช้ภาพสื่อสารเรื่องราวโดยไม่มีค าบรรยายและมีลักษณะของภาพที่ต้องอ่าน
ต่อเนื่องกันแบบนิยายนั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างจากงานในยุคก่อน 
 

 
 

ภาพที ่13 หนังสือ Passionate Journey, 1919.  
ที่มา VISUALLY STRIKING 1927 FRANS MASEREEL BOOK of 165 WOODCUTS  

เข้าถึงเมื่อ 21 กันยายน 2561 จาก https://www.youtube.com/watch?v=nX3ea9PGc2k 
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2.7 ฟรองส์ มาเซอรีล 
 

 
 

ภาพที ่14 ฟรองส์ มาเซอรีล (Frans Masereel ค.ศ.1889-1972) 
ที่มา Frans Masereel Foundation, เข้าถึงเมื่อ 21 กันยายน 2561 จาก http://masereel.org/biographie/ 

 
 ฟรองส์ มาเซอรีล (Franz Maserreal ค.ศ.1889 - 1972) เกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ ารวยใน
เมืองติดชายฝั่งชื่อ บลังเคนเบอร์เก ใน ค.ศ.1889 เมื่ออายุ 5 ปี บิดาของเขาเสียชีวิตและมารดาได้
แต่งงานใหม่กับนายแพทย์ผู้ซึ่งมีความเชื่อมั่นในการเคลื่อนไหวทางสังคม บิดาบุญธรรมกลายมาเป็น
ต้นแบบให้แก่ฟรองส์ มาเซอรีล ในวัยหนุ่มในเรื่องของมุมมองทางสังคม  
 เมื่อมีอายุได้ 18 ปี ใน ค.ศ.1906 มาเซอรีลเข้าศึกษาที่สถาบันวิจิตรศิลป์เกนท์ (The Royal 
Academy of Fine Arts of Ghent หลังจากศึกษาอยู่พักหนึ่งเขาลาออกและเดินทางไปท่องเที่ยว
รวมทั้งไล่ตามรูปแบบศิลปะในแบบของตนที่ปารีส ที่นั้นเขาได้ผูกมิตรกับ ลีออน บาซัลแก็ต (Leon 
Bazalgette) ผู้แปลและผู้เขียนประวัติของกวีชาวอเมริกัน วอลท์ วิทแมน (Walt Whitman ค.ศ. 
1819 - 1892 ) ซึ่งผลงานเขียนของวิทแมนนั้นเกี่ยวกับมุมมองของประชาธิปไตยซึ่งต่อมากลายมาเป็น
ประเด็นส าคัญในงานของ ฟรองส์ มาเซอรีล  
 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ฟรองส์ มาเซอรีล เป็นอาสาสมัครโดยการเป็นล่ามให้สภากาชาด 
(Red Cross) ที่กรุงเจนีวา (Geneva) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเริ่มต้นอาชีพนักเขียนการ์ตูน
การเมืองลงหนังสือพิมพ์ ลา เฟย (La Feuille) ตั้งแต่ ค.ศ. 1917-1920 ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน 
การเขียนการ์ตูนให้กับหนังสือพิมพ์รายวันนั้นเป็นงานที่ต้องท าอย่างเร่งด่วนและเข้มงวดเรื่องเวลาส่ง
งานอย่างมาก มาเซอรีลมีเวลาไม่นานที่จะอ่านเนื้อหาพัฒนาประเด็นที่จะเล่าและสร้างภาพออกมา 
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โดยเขาได้ใช้เทคนิคที่่่เรียกว่า “พู่กันและหมึก” โดยใช้พู่กันและหมึกอินเดียในการสร้างภาพขาวด าที่
ดึงดูดสายตาของผู้อ่านและด้วยเส้นที่หนาของเทคนิคนี้เองท าให้การพิมพ์ซ้ านั้นมีคุณภาพที่ดีและเห็น
รายละเอียดได้ชัดเจน มาเซอรีลได้ผสานเทคนิคพู่กันและหมึกกับความเรียบง่ายของสีด าและขาว 
ในงานส่วนตัวจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของเขานอกจากนั้นเขายังเป็นผู้บุกเบิกงานเขียนประเภทใหม่
ขึ้นมาเรียกว่านิยายภาพไร้ตัวอักษร ซึ่งคือชุดของภาพประกอบที่มีเรื่องราวต่อกัน ชุดนิยายภาพไร้
ตัวอักษรของมาเซอรีลส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิพากษ์สังคมโดยใช้รูปแบบในการน าเสนอแบบ
ศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ ซึ่งท าให้เขาเป็นที่รู้จักในระดับสากล  ความพยายามในการสร้าง
ผลงานนิยายภาพไร้ตัวอักษรของมาเซอรีลในตอนต้นนั้นได้รับการตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1917 ชื่อเรื่องว่า 
“ลุกขึ้นมาพวกคนตาย” Debout les morts (Arise Ye Dead) และ “คนตายพูด” Les Morts 
Parlent (The Dead Speak) ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้มีลักษณะคล้ายผลงานรวมอัลบัมภาพประจ าวันซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับภัยพิบัติของสงคราม กระทั่งต่อมาไม่นานนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ถูกยกย่องว่าเป็น
หนังสือเล่มแรกของการเขียนรูปแบบนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในชื่อ 25 ภาพของกิเลสมนุษย์ ใน ค.ศ. 1918 
(Twenty-Five Images of a Man’s Passion,1918) ตามมาด้วยหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล 
(Passionate Journey,1919) พระอาทิตย์ (The Sun,1919), ความคิด (The Idea,1920), เรื่องเล่า
ไร้ค าบรรยาย (Story Without Words,1920), เมือง (The City, 1925) 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ฟรองส์ มาเซอรีลย้ายกลับมายังปารีส และใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
เบอร์ลินและยุโรป ทั้งยังคบค้าสมาคมกับศิลปินหลายคน เขาท างานออกแบบให้กับสื่อหลายประเภท
ไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบในนิยายไปจนถึงโปสเตอร์ ซึ่งเหล่านี้ล้วนท าให้ฟรองส์ มาเซอรีลเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางในฝรั่งเศส มาเซอรีลสร้างงานนิยายภาพไร้ตัวอักษรออกมาอีกจ านวนหนึ่งในภายหลัง 
แต่ไม่ได้ประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียงเท่างานนิยายภาพในช่วงต้นของเขาจวบจนเสียชีวิตใน  
ค.ศ. 1972 
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2.8 เรื่องย่อและความส าคัญของนิยายภาพไร้ตัวอักษรทั้ง 5 เรื่องท่ีน ามาศึกษาและวิเคราะห์  
2.8.1 “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” (Twenty-Five Images of a Man’s Passion, 1918)  

 

 
 

ภาพที ่15 หนังสือ 25 ภาพของกิเลสมนุษย,์ 1918. 
ที่มา Frans-MasereelFoundation เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2560  

จาก http://www.frans-masereel.de/15377_Passion.htmllivepage.apple.com 
 

 25 ภาพของกิ เลสมนุษย์  ได้ รับการยกย่อง ให้ เป็ นนิ ยายภาพไร้ตั ว อักษรเล่มแรก  
มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายหนุ่มที่ถูกฆ่าหลังจากเป็นแกนน าในการประท้วงความอยุติธรรมทางสังคม  
 ตีพิมพ์ออกมา 2 ชุด ชุดที่ 1 พิมพ์จ ากัดจ านวนเป็นฉบับพิมพ์ของฝรั่งเศส และชุดที่ 2 พิมพ์
กับส านักพิมพ์ เยอรมัน เคิร์ต โวลฟฟ์ (Kurt Wolff) ซึ่งในฉบับพิมพ์นี้ นิยายเรื่อง “25ภาพของกิเลส
มนุษย์” ประสบความส าเร็จเป็นที่รู้จักรวมทั้งเป็นแม่แบบที่ท าให้เกิดนิยายภาพไร้ตัวอักษรเรื่องอ่ืนๆ 
ตามมา 
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2.8.2 “การเดินทางอันน่าหลงใหล” (Passionate Journey, 1919) 
 

 
 

ภาพที ่16 หนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล, 1919. 
ที่มา Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), Passionate Journey, Graphic Novels [Kindle]. Dover 

Publications, 2007, หน้าปก 

 
 เป็นภาพเล่าเรื่องกึ่งอัตชีวประวัติของมาเซอรีลอย่างชัดเจน ทั้ งยังแสดงถึงความสุข  
ความเศร้าโศก ความพึงพอใจ ความเบื่อหน่ายและความโกรธของผู้ชายธรรมดาที่เข้ามายังเมืองใหญ่ 
หนังสือให้ความส าคัญกับความเจ็บป่วยของสังคมที่เพ่ิมขึ้นพร้อมกับการเติบโตทางอุตสาหกรรมและ
วัฒนธรรมการค้าท่ีมองข้ามหลักการพ้ืนฐานของความเมตตาของมนุษย์  
 หนังสือ “การเดินทางอันน่าหลงใหล” มีจ านวน 167 ภาพ โดยเป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษร 
ที่ยาวที่สุดและประสบความส าเร็จด้านยอดขายที่สุดของมาเซอรีล และได้รับความนิยมในฉบับพิมพ์
ของส านักพิมพ์เยอรมัน เคิร์ต โวลฟฟ์  
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2.8.3 “พระอาทิตย์” (The Sun, 1919) 
 

 
 

ภาพที ่17 หนังสือ พระอาทิตย,์ 1919. 
ที่มา Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three 

Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

 เล่าเรื่องผู้ชายที่พยายามจะคว้าพระอาทิตย์ โดยมาเซอรีลดึงเอาโครงของต านานอิคารัส 
(Icarus) ตามท้องเรื่องอิคารัสเสียชีวิตจากความพยายามเข้าใกล้พระอาทิตย์มากเกินไปจนท าให้ขี้ผึ้ง  
ที่ปีกของเขาละลายจนเขาร่วงลงมาจากท้องฟ้าและจมหายไปในมหาสมุทร มาเซอรีลเปรียบเทียบการ
พยายามจะเอ้ือมมือจับพระอาทิตย์กับการท าตามสังคมอุสาหกรรมที่เบี่ยงเบนเป้าหมายในชีวิตของ
ผู้ชายวัยหนุ่ม  
 หนังสือเรื่อง “พระอาทิตย์” ประกอบด้วยภาพพิมพ์จ านวน 63 ภาพ เป็นหนังสือที่สร้าง 
แรงบันดาลใจให้กับ ลิน วอร์ด (Lynd Ward ค.ศ.1905–1985) นักออกแบบกราฟิกชาวอเมริกา  
ซึ่งท าให้วอร์ดสร้างนิยายภาพไร้ตัวอักษรออกมาและประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก และเป็นการ
พานิยายภาพไร้ตัวอักษรข้ามทวีปไปเป็นที่รู้จักในอเมริกา 
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2.8.4 “ความคิด” (The Idea, 1920) 
 

 
 

ภาพที ่18 หนังสือ ความคิด, 1920. 
ที่มา Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three 

Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

 เรื่องเกี่ยวกับศิลปินที่สร้างรูปทรงของความคิดออกมาในรูปของหญิงเปลือย และส่งเธอเข้าไป
ในเมืองที่ซึ่งเธอถูกข่มเหงและไม่มีใครเข้าใจ ก่อนที่เธอจะกลับมาหาศิลปินและพบว่าศิลปินได้สร้าง
ความคิดใหม่ๆ ออกมาแทนท่ีเธอ   
 หนังสือเรื่อง “ความคิด” ประกอบด้วยภาพพิมพ์ 83 ภาพ โดยหนังสือเรื่องนี้เป็นนิยายเชิง
เปรียบเทียบถึงทัศนคติความกลัวที่มหาชนมีต่อแนวความคิดใหม่ๆ ซึ่งหนังสือ A Companion to 
the Literature of German Expressionism ใ น หั ว ข้ อ  The Cutting Edge of German 
Expressionism: The Woodcut Novel of Frans Masereel and Its Influences. ได้ กล่ าวว่ า
หนังสือเรื่อง ความคิด เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรอีกเล่มที่ประสบความส าเร็จของ ฟรองส์ มาเซอรีล 
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2.8.5 “เมือง” (The City, 1925) 
 

 
 

ภาพที ่19 หนังสือ เมือง, 1925. 
ที่มา Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle].  

Dover Publications, 2006. 

 
 หนังสือเรื่อง “เมือง” นี้ได้หลุดออกจากข้อจ ากัดของการเล่าเรื่อง โดยทั้งเรื่องไม่มีตัวละคร
หลักในการด าเนินเรื่อง แต่อาศัยการเล่าเรื่องโดยให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของเมือง  
แสดงกายภาพของเมืองและอารมณ์ของแต่ละบุคคล ทั้งสุข ทุกข์ เหนื่อยล้า ความรุนแรง หรือ 
ความตื่นเต้นในมหานคร โดยมาเซอรีลได้ตรวจสอบทุกซอกมุมที่สามารถท าได้ เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว
ของเมืองที่บอกเล่าความเป็นจริงของทุกชีวิตตั้งแต่คนรวยจนถึงขอทาน  
 ภาพพิมพ์แต่ละภาพนั้นโดดเด่นและควรแก่การศึกษารายละเอียด ประกอบด้วยภาพพิมพ์ 
100 ภาพ โดยหนังสือเรื่องนี้ถูกยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของ มาเซอรีล จากหนังสือ A 
Companion to the Literature of German Expressionism ในหั วข้อ The Cutting Edge of 
German Expressionism: The Woodcut Novel of Frans Masereel and Its Influences. 
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2.9 ทฤษฎีที่ใช้ศึกษาและวิเคราะห์นิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล 
 ทฤษฎีที่ใช้ศึกษาและวิเคราะห์นิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ โคลสเซอร์ และองค์ประกอบศิลป์ 

 2.9.1 โคลสเซอร์ (Closure) 
 ปรากฏการณ์ของการเห็นบางส่วนแต่รับรู้ทั้งหมด หรือการเชื่อมโยงของภาพแต่ละภาพ 

(สกอตต์ แมคคลาวด์, 2559) คือ การกระท าด้านจิตใจของผู้อ่านที่เติมเต็มช่องว่างในสิ่งที่สังเกตเห็น  

ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจการกระท าและความหมายระหว่างช่องสองช่องที่ดูไม่เชื่อมโยงกัน โดยผู้อ่าน

ท าการสังเกตช่องทั้ งสองแยกจากกันและสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ เกิดขึ้น ระหว่างช่องทั้งสอง  

โคลสเซอร์ได้รับการคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วโดยศิลปิน เพ่ือสร้างความเข้าใจความต่อเนื่อง 

และความตื่นเต้นท้าทายแก่ผู้อ่าน (Mediawiki) 

 โดยหนังสือ  Understanding Comics The Invisible Art ของ สกอตต์ แมคคลาวด์ ได้

จ าแนก โคลสเซอร์ ไว้ 6 แบบ 

 1) ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา (Moment to Moment)  
 การเปลี่ยนช่องที่ตัวละครตัวเดิมปรากฏในช่องสู่ช่อง แสดงการกระท า (action) ที่
ต่อเนื่องกัน ซึ่งการเปลี่ยนจากช่องสู่ช่องแบบนี้ต้องการโคสเซอร์น้อยมาก 
 

 
 

ภาพที ่20 ตัวอย่างภาพ ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 
ที่มา McCloud, Scott. Understanding Comics: [the Invisible Art]. 

New York: HarperPerennial, 1994. 
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 2) แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น (Action to Action) 

 การเปลี่ยนช่องที่เสนอตัวกระท าเดียว กล่าวคือตัวละครเดิมปรากฏขึ้นทั่วช่อง แต่ด้วยการ

เปลี่ยนแบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่นนี้ การกระท าที่ต่างกันสองการกระท าถูกท าให้ลุล่วง (Mediawiki)  

การเปลี่ยนรูปแบบนี้ต้องการโคลสเชอร์จ านวนมาก เนื่องจากมีช่องว่างในขณะที่แสดงให้เห็นถึงการ

กระท าท้ังสอง 

 

 
 

ภาพที ่21 ตัวอย่างภาพ แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน 
ที่มา McCloud, Scott. Understanding Comics: [the Invisible Art]. 

New York: HarperPerennial, 1994. 

 
 3) ตัวกระท าสู่ตัวกระท า (Subject to Subject) 

 การเปลี่ยนที่ยังอยู่ในฉากหรือความคิดเดียว หากแต่เป็นการเปลี่ยนที่ท าให้ผู้อ่านมีส่วนร่วม

และได้ใช้ความคิดเพ่ือท าให้การเปลี่ยนแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท านั้นมีประสิทธิภาพ ตัวละครสองตัว

เป็นส่วนหนึ่งของฉากเดียวกัน ตัวละครทั้งสองอาจจะพูดคุยกันหรือแบ่งพ้ืนที่หรือสถานการณ์ร่วมกัน 

การเปลี่ยนผ่านแบบนี้ต้องการโคลสเซอร์จ านวนหนึ่ง เนื่องจากภาพวาดนั้นสามารถแสดงช่วงเวลา 

ที่ยาวนานหรือการกระท าที่ถูกละเว้น (Mediawiki) 
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ภาพที ่22 ตัวอย่างภาพ ตัวกระท าสู่ตัวกระท า 
ที่มา McCloud, Scott. Understanding Comics: [the Invisible Art]. 

New York: HarperPerennial, 1994. 
 

 4) ฉากสู่ฉาก (Scene to Scene) 
 การเปลี่ยนที่ให้ เหตุผลแบบรวบยอด โดยพาผู้ อ่านผ่านระยะห่างทางเวลาและพ้ืนที่ 

ที่มีนัยส าคัญ (สกอตต์ แมคคลาวด์, 2559) การเชื่อมต่อระหว่างช่องบ่งบอกถึงเวลาและช่องว่าง  

โดยเป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่องต้องเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าเรื่องเดียวกัน ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบนี้ต้องอาศัย

การจัดการที่ดีของผู้อ่านเพราะเกิดการกระโดดข้ามเวลาและพ้ืนที่ที่ยาวนาน (Mediawiki) 

 

 
 

ภาพที ่23 ตัวอย่างภาพ ฉากสู่ฉาก 
ที่มา McCloud, Scott. Understanding Comics: [the Invisible Art]. 

New York: HarperPerennial, 1994. 
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5) แง่มุมสู่แง่มุม (Aspect to Aspect) 

การเปลี่ยนช่องที่มองข้ามเวลาส่วนใหญ่ไปแล้วน าสายตาสู่ด้านต่างๆ ของสถานที่ความคิด 

หรืออารมณ์ (สกอตต์ แมคคลาวด์, 2559) 

 

 
 

ภาพที ่24 ตัวอย่างภาพ แง่มุมสู่แง่มุม 
ที่มา McCloud, Scott. Understanding Comics: [the Invisible Art]. 

New York: HarperPerennial, 1994. 
 

 6) ไร้ความสัมพันธ์ (Non Sequitur) 
 การเปลี่ยนช่องแบบที่ไม่มีเหตุผล ไม่น าเสนอตรรกะความสัมพันธ์ใดๆ (สกอตต์ แมคคลาวด์, 

2559) 

 

 
 

ภาพที ่25 ตัวอย่างภาพ ไร้ความสมัพันธ์ 
ที่มา McCloud, Scott. Understanding Comics: [the Invisible Art]. 

New York: HarperPerennial, 1994. 
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2.9.2 องค์ประกอบศิลป์  
 โดยทฤษฎีทางองค์ประกอบศิลป์นี้ อ้างอิ งจากหนังสือ องค์ประกอบของศิลปะของ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ. 2541) 

1) เส้น  

 เส้นเป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่ส าคัญท่ีสุดและเป็นแกนของทัศนศิลป์ทุกแขนง เส้นล้วนเป็นหัวใจ

ของการแสดงออกทั้งงานจิตรกรรมของทั้งไทย จีนและญี่ปุ่น รวมทั้งศิลปินตะวันตกบางคน  

เช่น ซันโดร บอตตีเชลลี (Sandro Botticell ค.ศ.1445-1510 ) ปาโบล ปีกัสโซ (Pablo Picasso 

ค.ศ. 1881-1973)  

คุณลักษณะของเส้น 
 เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว 

 ลักษณะของเส้น ได้แก่ เส้นตรง โค้ง คด เป็นคลื่น ฟันปลา เกล็ดปลา ก้นหอย ชัด พร่า ปะ  

 ทิศทางของเส้น ได้แก่ แนวราบ แนวดิ่ง แนวเฉียง แนวลึก 

 ขนาดของเส้น เส้นไม่มีความกว้าง มีเพียงเส้นหนา เส้นบาง เส้นใหญ่ ซึ่งหากเส้นมีขนาดที่เล็ก

และมีความหนามากจะท าให้หมดคุณลักษณะของการเป็นเส้น และกลายเป็นรูปร่าง (Shape)  

สี่เหลี่ยมผืนผ้า  

ความรู้สึกท่ีเกิดจากลักษณะของเส้น  
 เส้นตรง ให้ความรู้สึก แข็งแรง แน่นอน ตรง เข้ม 

 เส้นโค้ง ให้ความรู้สึก สบาย เปลี่ยนแปลงได้ ลื่นไหล ต่อเนื่อง 

 เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึก เปลี่ยนทิศทางเร็ว มีพลังเคลื่อนไหวรุนแรง 

 เส้นโค้งของวงกลม ให้ความรู้สึก เป็นเรื่องซ้ าๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

 เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว คลี่คลาย  

 เส้นฟันปลาหรือเส้นคดที่หักเหโดยกะทันหัน ให้ความรู้สึก ขัดแย้ง ความรุนแรง 

 
ความรู้สึกท่ีเกิดจากทิศทางของเส้น  

 เส้นทุกเส้นมีทิศทาง ซึ่งในแต่ละทิศทางให้ความรู้สึกต่อผู้ดูต่างกัน  

 เส้นนอน: กลมกลืนไปกับแรงดึงดูดให้ความรู้สึก เรียบเฉย สงบ ได้แก่ เส้นขอบฟ้า เส้นทะเล 

ทุ้งกว้าง  
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 เส้นตั้ง: ให้ความสมดุล มั่นคง แข็งแรง พุ่งขึ้น จริงจัง และเงียบขรึม เป็นสัญลักษณ์ของความ

ถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีความสมบูรณ์ในตัว สง่า ทะเยอทะยาน รุ่งเรือง 

 เส้นเฉียง: เส้นที่อยู่ระหว่างเส้นนอนเส้นตั้ง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่สมบูรณ์ ไม่มั่นคง 

ต้องการเส้นเฉียงอีกเส้นหนึ่งมาช่วยให้มั่นคงสมดุลในรูปของมุมฉาก เส้นเฉียงใช้มากในงานจิตรกรรม

แบบคิวบิสม์ (Cubism)  

 เส้นที่เฉียงและโค้ง: ให้ความรู้สึกขาดระเบียบ ตามยถากรรม ให้ความรู้สึกพุ่งเข้าหรือพุ่งออก

จากที่ว่าง  

เส้นโครงสร้าง 
 คือ เส้นที่มองไม่เห็นด้วยตา เป็นเส้นในจินตนาการที่ผู้ดูจะรู้สึกปะติดปะต่อเชื่อมโยงจากจุด

หนึ่งไปจุดหนึ่ง เส้นชนิดนี้เดินทางด้วยความรู้สึก ไม่ใช่ด้วยการเห็นเป็นเส้นที่มีความส าคัญมากในงาน

ศิลปะ มีอยู่ด้วยกัน 6 อย่าง  

 เส้นแกนรูปทรง 

 เส้นรูปนอกกลุ่มรูปทรง  

 เส้นที่ลากด้วยจินตนาการ  

 เส้นที่แสดงความเคลื่อนไหว  

 เส้นโครงสร้างของปริมาตร  

 เส้นโครงสร้างองค์ประกอบ 

 

  เส้นแบบคาลลิกราฟิก  

 เป็นเส้นที่เกิดจากรอยตวัดของพู่กันหรือปากกา เป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์แสดงจังหวะ 

ความเคลื่อนไหวและบุคลิกภาพของผู้เขียน ให้ความงามในตัวของมันเอง เห็นได้ชัดในงานจิตรกรรม

และตัวหนังสือของจีน ญี่ปุ่น งานวาดเขียนของเด็กเล็กและในงานของศิลปินหลายคน เช่น วินเซนต์ 

ฟาน ก็อก (Vincent Van Gogh ค.ศ.1853-1890) 
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2) เอกภาพ  

 เอกภาพในงานศิลปะ คือ การรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของส่วนต่างๆ อันได้แก่ 

ความคิด รูปทรง และอาจรวมถึงการแสดงออกด้วย เอกภาพเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและ 

งานศิลปะ 

 เอกภาพของรูปความคิด คือ ความคิดที่มีความหมายในตัว มีการจัดระเบียบและเหมาะสม  

ที่จะแสดงออกด้วยรูปทรง 

 เอกภาพของการแสดงออก คือ การแสดงออกตรงชัด มีจุดหมายหลักและมีส่วนที่เป็นรอง

สนับสนุน แบบอย่างเฉพาะตัวของศิลปินช่วยให้มีเอกภาพของการแสดงออกในด้านรูปทรง 

 เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ มีระเบียบของทัศนธาตุเพ่ือให้รูปทรง

หนึ่งที่สามารถแสดงอารมณ์หรือความคิดของศิลปินได้ตรงชัด กฎเกณฑ์ของเอกภาพมี 2 ระดับคือ 

กฎเกณฑ์หลักและกฎเกณฑ์รอง 

  กฎเกณฑ์หลักของเอกภาพ 

 - ความขัดแย้งหรือความตรงกันข้าม คือ การรวมตัวของหน่วยที่ขัดแย้งกันอย่างมีดุลยภาพ  

 - การประสาน คือ การเป็นตัวกลางให้แก่คู่ท่ีขัดแย้งและการรวมตัวของหน่วยที่เหมือนกัน 

  กฎเกณฑ์รองของเอกภาพ 

 - ความเป็นเด่น คือ การเพิ่มหรือลดความส าคัญหรือความน่าสนใจในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของ

คู่ท่ีขัดแย้งกัน  

 - การเปลี่ยนแปร คือ การเพ่ิมความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ ากันเพ่ือป้องกันความจืดชืดน่าเบื่อ 

การเปลี่ยนแปรจะช่วยให้องค์ประกอบที่มีการซ้ าจนน่าเบื่อน่าสนใจขึ้น การซ้ าเป็นโครงสร้างมูลฐาน

ของเอกภาพ การเปลี่ยนแปร คือ การตัดกันหรือขัดแย้งกันในปริมาตรน้อยที่มีอยู่ในการซ้ า  

การเปลี่ยนแปรที่ค่อยๆ เป็นไปทีละน้อยตามล าดับนั้น ถ้าน ามาสลับล าดับกันจะเกิดการตัดกันที่

น่าสนใจมากขึ้น เช่น ขาว เทาอ่อน เทากลาง เทาแก่ ด า เป็นการเปลี่ยนแปรของน้ าหนักตามล าดับ 

แต่ถ้าเราใช้ เทาแก่ ขาว เทาอ่อน ขาว เทากลาง จะเป็นการสลับกันที่น่าตื่นเต้นมากกว่า การสลับนี้

ใช้ได้กับรูปร่างลักษณะทิศทาง ขนาดและจังหวะ  

 การเปลี่ยนแปร มี 4 แบบ คือ 1. การเปลี่ยนแปรรูปร่างลักษณะ 2. การเปลี่ยนแปรขนาด  

3. การเปลี่ยนแปรทิศทาง 4. การเปลี่ยนแปรจังหวะ การน าการเปลี่ยนแปรทั้ง 4 แบบ มาใช้รวมกัน

จะได้องค์ประกอบที่น่าสนใจไม่มีที่สิ้นสุด การเปลี่ยนแปรรูปร่างจะต้องรักษาคุณลักษณะของการซ้ าไว้ 

ถ้ารูปร่างเปลี่ยนแปรไปมาก การซ้ าหมดไปกลายเป็นการขัดแย้งเข้ามาแทนที่ การเปลี่ยนแปรรูปร่าง
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เป็นการเปลี่ยนแปรลักษณะของรูปร่าง ไม่ใช่เปลี่ยนรูปทรงหรือโครงสร้าง คนยืน ยังคงเป็นคนยืน แต่

อาจยืนตรง ยืนเอียง ยืนพักขาข้างหนึ่ง ยืนเท้าเอวและมีรูปร่างหน้าตา ขนาด บุคลิกภาพ เปลี่ยนแปร

ไป ถ้าหน่วยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปรไปอย่างรวดเร็ว มีความแตกต่างจากหน่วยอื่นๆมากจะกลายเป็น

ความเด่น เป็นการสร้างเอกภาพด้วยการขัดแย้ง 

 
3) ดุลยภาพ  

 ดุลยภาพเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งของเอกภาพ หมายถึง การถ่วงน้ าหนักที่เท่ากันสองข้างของสิ่ง

หรือรูปทรง ดุลยภาพภาพเกิดจากการถ่วงดุลของสิ่งที่ขัดแย้งกันและจากการรวมตัวหรือการซ้ าของสิ่ง

ที่เหมือนกันทั้งสองข้าง เส้นแกนเป็นสิ่งส าคัญที่ก าหนดดุลยภาพ มี 3 ชนิด คือ 1. เส้นแกนทางดิ่ง   

2. เส้นแกนทางราบ 3. เส้นแกนทางเฉียง 

 ดุลยภาพแบบสมมาตร ให้ความรู้สึกหยุดนิ่ ง เพราะเป็นการซ้ าของสิ่ งที่ เหมือนกัน  

แต่กลับซ้ายเป็นขวาเข้าประจันหน้ากัน 

 เมื่อน้ าหนักของหน่วยในสองข้างของรูปทรงไม่เท่ากัน ให้เลื่อนเส้นแกนทางดิ่งของภาพ 

เข้าหาหน่วยที่มีน้ าหนักมากกว่า 

 ให้หน่วยที่มีน้ าหนักถ่วงเบากว่ามีความส าคัญน่าสนใจกว่าหน่วยที่มีน้ าหนักมากกว่า 

ด้วยรูปทรง สี เส้น น้ าหนัก หรือลักษณะพ้ืนผิว 

 
4) สัดส่วน   

 คือ กฎของเอกภาพที่เกี่ยวข้องกับความสมส่วนซึ่งกันและกันของขนาด (Dimensions) ใน

ส่วนต่างๆของรูปทรงและระหว่างรูปทรง สัดส่วนเป็นเรื่องของความรู้สึกทางสุนทรียภาพและของ 

อุดมคติ สัดส่วนที่สมส่วนนี้หมายรวมไปถึงความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนของ สี แสงเงา และ 

ทัศนธาตุอ่ืนๆ 

 เอกภาพของสัดส่วน คือ ความสัมพันธ์ที่สมส่วนกันระหว่างขนาดของส่วนต่างๆ ในรูปทรง

หรือระหว่างรูปทรง รวมทั้งความสัมพันธ์กลมกลืนกันระหว่างทัศนะธาตุทั้งหลาย 

 
 5) เอกภาพของทัศนธาตุ 

 การสร้างงานศิลปะ ก็คือการน าทัศนธาตุต่างๆ มาประกอบกันให้เป็นรูปทรงที่มีเอกภาพ  

มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการแสดงออก และต้องประกอบด้วยความสมดุลของการขัดแย้ง 

การซ้ า การประสาน ความเป็นเด่น และการเปลี่ยนแปรของทัศนธาตุต่างๆ รวมทั้งสัดส่วนและจังหวะ
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ที่เหมาะสมในการสร้างรูปทรงนั้น เราอาจใช้ทัศนธาตุเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่ได้กล่าวแล้ว แต่โดย

ปกติศิลปินจะใช้ร่วมกันหลายๆ อย่าง โดยมีบางธาตุเป็นเด่นและบางธาตุเป็นรอง เช่น ใช้สีเป็นเด่น 

น้ าหนักเป็นรอง ใช้น้ าหนักเป็นเด่น สีเป็นรอง ใช้เส้นเป็นเด่น สีเป็นรอง เป็นต้น 

 

 6) เอกภาพของเส้น  

  การใช้เส้นแบบขัดแย้ง คือ การขัดแย้งกันของเส้นเกิดขึ้นได้จากลักษณะ ทิศทาง และขนาด

ที่แตกต่างกัน เส้นตรง จะมีลักษณะขัดแย้งกับเส้นโค้ง ทิศทางตั้ งจะขัดแย้งกับทิศทางนอน 

อย่างตรงกันข้าม แต่เส้นเฉียงกับเส้นตั้งจะขัดแย้งกันน้อยกว่า การใช้เส้นแบบขัดแย้งให้มีเอกภาพ คือ  

การน าเส้นที่มีลักษณะทิศทางและขนาดต่างกันมาใช้ร่วมกันให้เกิดความสมดุลในภาพ ความขัดแย้ง

เหล่านี้  ได้แก่ เส้นตั้งกับเส้นนอน เส้นตรงกับเส้นคด เส้นโค้งกับเส้นฟันปลา เส้นอ่อนไหวกับ 

เส้นแข็งทื่อ เส้นสั้นกับเส้นยาว เส้นหนักกับเส้นเบา เส้นเล็กกับเส้นใหญ่ 

 การใช้เส้นแบบประสาน คือการใช้เส้นเฉียงให้รู้สึกเคลื่อนไหว หรือการใช้เส้นที่มีลักษณะ

ทิศทางและขนาดซ้ ากัน การใช้เส้นแบบประสานนี้จะมีจังหวะของเส้นเกิดขึ้นด้วย 

 การใช้เส้นแบบขัดแย้งและแบบประสานร่วมกัน จะได้ภาพที่มีเอกภาพและดุลยภาพที่

สมบูรณ์ 

 การใช้เส้นให้เกิดเอกภาพอย่างสมบูรณ์ คือการใช้โดยวิธีขัดแย้งและประสาน โดยมีจังหวะ

ของการซ้ าในสัดส่วนที่พอเหมาะมีความเป็นเด่นและการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างแสดงเอกภาพของเส้น 
ที่มา ชลูด นิ่มเสมอ, (2559). องค์ประกอบของศิลปะ กรุงเทพฯ อมรินทร์. 

 

 7) เอกภาพของที่ว่าง 

 ที่ว่างในที่นี้หมายถึงรูปร่างที่ ว่างหรือแบบรูปของที่ ว่าง (Space Pattern) เป็นที่ ว่าง 

ที่ล้อมรอบด้วยเส้นจนเกิดเป็นรูปแบบหนึ่งขึ้น ต่อไปจะเรียกว่าแบบรูป 

 การใช้แบบรูปแบบขัดแย้ง วิธีการนี้นอกจากจะกระท าได้เช่นเดียวกับการใช้เส้นทุกประการ

แล้วยังจะเพ่ิมการตัดกันของความกว้าง ความแคบ ความใหญ่ ความเล็ก รวมทั้งความตัดกันของ

รูปร่าง เช่น ความกลมกับความเหลี่ยม ความเรียบง่ายกับความซับซ้อนขึ้นได้อีก 

 การใช้แบบรูปแบบประสาน คือ การน าแบบรูปที่มีลักษณะเหมือนกันมาซ้ าลงไปในภาพ  

ซึ่งจะท าให้เกิดเอกภาพขึ้นตามกฎของการประสาน ถ้าน าแบบรูปที่คล้ายกันมาซ้ าหรือมีการคลี่คลาย

แบบรูปที่เหมือนกันให้ต่างกันเพียงเล็กน้อยจะอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปร 
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 การใช้แบบรูปแบบขัดแย้งและประสาน  จะท าให้ ได้ เอกภาพที่น่ าสนใจขึ้นถ้าเพ่ิม 

ความเป็นเด่นและการเปลี่ยนแปรเข้าไปในองค์ประกอบ จะได้ภาพที่มีเอกภาพที่สมบูรณ์ การใช้ 

แบบรูปของที่ว่างเหมือนๆ กันกระจายไปทั่วภาพที่ยุ่งเหยิงหรือขัดแย้งกันมากๆ จะช่วยให้ภาพนั้นมี

การรวมตัวหรือมีเอกภาพมากข้ึน 

8) เอกภาพของน้ าหนัก 

 วิธีใช้น้ าหนักให้มีเอกภาพก็เช่นเดียวกับแบบรูปของที่ว่าง จะต่างกันบ้างก็ตรงที่น้ าหนักนั้นมี

คุณลักษณะพิเศษเพ่ิมมากกว่าแบบรูปหนึ่งประการ คือ ความอ่อนแก่ของน้ าหนักด าขาว 

 การใช้น้ าหนักแบบขัดแย้ง การตัดกันของด ากับขาว เป็นการขัดแย้งกันอย่างยิ่งของน้ าหนัก 

ส่วนการตัดกันของเทาแก่กับขาว หรือเทาอ่อนกับด า เป็นการขัดแย้งในปริมาณท่ีน้อยกว่า น้ าหนักท่ีมี

ความอ่อนแก่ในระดับเดียวกันจะเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยการน าสายตาของผู้ดู จากจุดหนึ่งไปยังอีก  

จุดหนึ่งต่อเนื่องกันทั้งภาพ ท าให้เกิดแบบรูปของจังหวะความเคลื่อนไหวแตกต่างกันไปตามเจตนาของ

ศิลปิน 

 การใช้น้ าหนักแบบประสาน การใช้หน่วยที่มีน้ าหนักกระจายไปบนพ้ืนที่ว่างขาวจะได้

เอกภาพแบบการซ้ า การใช้น้ าหนักด าและเทาแก่หรือขาวก็เทาอ่อนเรียงกัน 3 น้ าหนักขึ้นไป  

ท าให้เกิดการประสานที่มีจังหวะต่อเนื่องของความเคลื่อนไหว การใช้น้ าหนักเทาเพ่ือบรรเทาความ

ขัดแย้งของน้ าหนักขาวกับด า เป็นกฎการประสานให้เกิดเอกภาพ 

 ความเป็นเด่นของน้ าหนัก  เกิดจาก 1. ส่วนที่มีน้ าหนักอ่อนเด่นออกจากน้ าหนักแก่  

2. ส่วนที่มีน้ าหนักอ่อนมีรูปร่างน่าสนใจ 3. ส่วนที่มีน้ าหนักอ่อนอยู่ในต าแหน่งส าคัญของภาพ 

 การเปลี่ยนแปรของน้ าหนักในองค์ประกอบหนึ่ง นอกจากเกิดขึ้นจากลักษณะของรูปร่าง 

ทิศทาง ขนาด และจังหวะของที่ว่างแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปรของน้ าหนักเพ่ิมข้ึนจะได้ภาพที่มีเอกภาพ 

ซับซ้อนน่าสนใจยิ่งขึ้น 
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ภาพที ่26 ตัวอย่างภาพ การเปลี่ยนแปรของน้ าหนัก 
ที่มา ชลูด นิ่มเสมอ, (2559). องค์ประกอบของศิลปะ กรุงเทพฯ อมรินทร์. 

 

สรุป 

“นิยายภาพไร้ตัวอักษร” คือ หนังสือที่ด าเนินเรื่องด้วยภาพโดยไม่มีค าบรรยาย ประกอบด้วย
ชุดของภาพที่เล่าเรื่องต่อเนื่องกันเป็นนิยาย ได้รับอิทธิพลจากกระแสศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิส และใช้
วิธีการสร้างงานด้วยภาพพิมพ์เพ่ือสะดวกต่อการพิมพ์ซ้ าและเผยแพร่สู่สาธารณชน  

 
ฟรองส์ มาเซอรีล ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะนี้ แม้ว่า

การรวมภาพวาดกับเรื่องเล่าจะไม่ใช่งานแปลกใหม่ แต่การใช้ภาพสื่อสารเรื่องราวโดยไม่มีค าบรรยาย 
และมีลักษณะที่ต่อเนื่องกันนั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างจากงานยุคก่อน 

 
ผู้วิจัยหยิบนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล จ านวน 5 เล่มมาศึกษาและวิเคราะห์ 

โดยใช้ทฤษฎีที่ส าคัญ 2 ทฤษฏี   
ทฤษฏีที่ 1 โคลสเชอร์ คือ ทฤษฏีที่พัฒนาขึ้นโดย สกอตต์ แมคคลาวด์ กล่าวถึงการเชื่อมต่อ

ระหว่างช่องสู่ช่องของภาพการ์ตูน ซึ่งโคลสเชอร์นั้นคือการที่ผู้อ่านเติมเต็มช่องว่างระหว่างภาพ จาก
การสังเกตและสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างช่องด้วยจิตใจ ทั้งนี้นิยายภาพไร้ตัวอักษรของ 
ฟรองส์ มาเซอรีล เป็นภาพพิมพ์ที่ถูกออกแบบให้อ่านต่อเนื่องกัน ซึ่งมีวิธีการอ่านแบบเดียวกับหนังสือ
การ์ตูนหรือกราฟิกโนเวลในปัจจุบัน การที่ผู้วิจัยน าทฤษฎีโคลสเชอร์มาใช้ศึกษาและวิเคราะห์ นิยาย
ภาพทั้ง 5 เล่ม ท าให้พบวิธีการสื่อสารที่ศิลปินตั้งใจที่จะน าเสนอแก่ผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
พบรูปแบบวิธีการน าเสนอเรื่องราวผ่านภาพที่ต่อเนื่องกันของ ฟรองส์ มาเซอรีล ซึ่งเขาได้ออกแบบ
วิธีการเปลี่ยนผ่านภาพสู่ภาพไว้อย่างเป็นระบบ ตามลักษณะเนื้อหาและความยากง่ายของเรื่องราว 
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โดยผู้วิจัยอาศัยทฤษฎีโคลสเชอร์ในการอธิบายรูปแบบการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพของ 
ฟรองส์ มาเซอรีล 
 ทฤษฏีที่ 2 องค์ประกอบศิลป์ คือ การจัดวางองค์ประกอบ การใช้เส้นและคุณลักษณะของ
เส้นในการสื่อความหมาย การสร้างเอกภาพและดุลยภาพและสัดส่วนในภาพเพ่ือให้ได้ภาพที่สวยงาม
และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการประกอบกันของทัศนธาตุ 
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บทที่  3 
องค์ประกอบศิลป์ภาพรวม 

 

 นิยายภาพไร้ตัวอักษรของฟรองส์ มาเซอรีล ทั้ง 5 เล่ม มีคุณค่าและโครงสร้างของหนังสือที่

แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบศิลป์ในภาพรวมเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจในโครงสร้างและ

องค์ประกอบศิลป์ของหนังสือทั้ง 5 เล่มโดยสรุป 

3.1 “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” (Twenty-Five Images of a Man’s Passion) 
 

 
 

ภาพที ่27 ตัวอย่างภาพ จากหนังสือเรื่อง 25 ภาพของกิเลสมนุษย ์
25 ภาพของกิเลสมนุษย,์ 1918. ที่มา Frans-Masereel-Foundation เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2560  

จาก http://www.frans-masereel.de/ 15377_Passion.htmllivepage.apple.com 
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 เรื่องย่อ 

 ชายหนุ่มถูกฆ่าหลังจากเป็นแกนน าในการประท้วงความอยุติธรรมทางสังคม (Berona) 
 
 โครงสร้างของหนังสือ 

 คุณค่า: ได้รับการยกย่องว่าเป็นการพยายามสร้างนิยายภาพไร้ตัวอักษรเป็นครั้งแรก 
 ปีที่พิมพ์: 1918  
 จ านวนภาพพิมพ์: 25 
 

 องค์ประกอบศิลป์ ภาพรวม  
 ฉาก: หนังสือ “25 ภาพของกิเลสมนุษย์”  
 ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับฉากหลัง  

 ฉากหลังภายในอาคาร ไม่ให้ความส าคัญกับทัศนียภาพตามหลักวิชาการ มีภาพที่แสดงถึงมิติ

ของความลึกหรือความสูงในห้องเป็นส่วนน้อย โดยส่วนใหญ่สร้างมิติโดยใช้มุมของเครื่องใช้ เพื่อท าให้

ห้องดูไม่แบน ไม่ให้ความส าคัญกับรายละเอียดของฉากภายในมากนัก เช่น  ภาพของสถานเริงรมย์ที่

ไม่ใส่รายละเอียดหรือมิติเท่าไหร่นักโดยเน้นเพียงส่วนที่ส าคัญ เช่นหน้าต่างหรือขอบประตู แต่ศิลปิน

ใช้ท่าทางของตัวละครเพ่ือบ่งบอกว่าเป็นสถานที่ใด  

 

 
 

ภาพที ่28 ภาพ สถานเริงรมย ์
25 ภาพของกิเลสมนุษย์ (ภาพที่ 16), 1918. ที่มา Frans-MasereelFoundation เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2560 

จาก http://www.fransmasereel.de/15377_Passion.htmllivepage.apple.com 
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 ฉากหลังภายนอกอาคาร  ไม่ค่อยมีภาพในมุมกว้าง มีภาพที่เห็นความเป็นไปของเมืองใหญ่  

ในมุมกว้างอย่างชัดเจนเพียง 1 ภาพ นอกจากนั้นเป็นภาพที่บรรยายลักษณะของเมืองและผู้คนในมุม

ที่แคบลง โดยภาพให้ความส าคัญกับตัวละคร (การกระท า , ขนาด, เรื่องราว) มากกว่า บางภาพมีการ

ปล่อยให้ฉากหลังกลืนหายไปในบรรยากาศ 

 

 
 

ภาพที ่29 ภาพ ฉากเมืองในมุมกว้าง 
25 ภาพของกิเลสมนุษย์ (ภาพท่ี 4), 1918. ที่มา Frans-MasereelFoundation เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2560  

จาก http://www.fransmasereel.de/15377_Passion.htmllivepage.apple.com 
 

 ตัวละคร: หนังสือ “25 ภาพของกิเลสมนุษย์”  
 ให้ความส าคัญกับตัวละครมากกว่าฉาก 

 ตัวละครในหนังสือเล่มนี้เมื่อเทียบกับนิยายภาพไร้ค าตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล เล่ม 

“ความคิด” และ “เมือง” ตัวละครจะไม่ค่อยมีรายละเอียด เน้นการกระท าและการแสดงสีหน้าทาง

ปากและค้ิว ดวงตาไม่ได้ใส่รายละเอียดที่ชัดเจน 
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ภาพที ่30 ภาพ แสดงลักษณะการวาดตัวละครในหนังสือเรื่อง 25 ภาพของกิเลสมนุษย ์
25 ภาพของกิเลสมนุษย์ (ภาพที่ 1), 1918. ที่มา Frans-Masereel-Foundation เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2560 

จาก http://www.frans-masereel.de/ 15377_Passion.htmllivepage.apple.com 
 

 วาดภาพตัวละครในระยะใกล้ ไม่ค่อยมีภาพตัวละครในระยะไกล โดยเฉพาะตัวละครหลัก

ส่วนมากจะปรากฏในลักษณะภาพเต็มตัวในระยะใกล้หรือถูกตัดครึ่งตัวเพื่อแสดงการกระท าที่ชัดเจน 

 

 
 

ภาพที ่31 ภาพ แสดงลักษณะการวาดตัวละครในหนังสือเรื่อง 25 ภาพของกิเลสมนุษย ์
25 ภาพของกิเลสมนุษย์ (ภาพที่ 12), 1918. ที่มา Frans-Masereel-Foundation เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2560 

จาก http://www.frans-masereel.de/ 15377_Passion.htmllivepage.apple.com 
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3.2 “การเดินทางอันน่าหลงใหล” (Passionate Journey) 
 

 
 
 

ภาพที่ 32 ตัวอย่างภาพ จากหนังสือเรื่อง การเดินทางอันน่าหลงใหล 
การเดินทางอันน่าหลงใหล, 1919. ที่มา Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), Passionate Journey, 

Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2007 
 

 เร่ืองยอ่ 

 การเดินทางเข้ามายังเมืองใหญ่ของชายหนุ่ม (Willett, 2005c) ซึ่งเขาได้พบกับความสุข 
ความเศร้าโศก ความพึงพอใจ ความเบื่อหน่ายและความโกรธ รวมทั้งความเจ็บป่วยของสังคม
อุตสาหกรรม 
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 โครงสร้างของหนงัสือ 

คุณค่า: เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดของฟรองส์ มาเซอรีล และ  
เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรกึ่งอัตชีวประวัติ 

ปีที่พิมพ์: 1919  
จ านวนภาพพิมพ์: 167 
 

 องค์ประกอบศลิป์ ภาพรวม  
   ฉาก: หนังสือ “การเดินทางอันน่าหลงใหล” 
    ให้ความส าคัญกับฉากหลังมากข้ึน 
 ฉากหลังภายในอาคาร ให้ความส าคัญกับทัศนียภาพตามตาเห็นมากขึ้นจากเล่ม “25 ภาพ

ของกิเลสมนุษย์” มีภาพที่แสดงถึงมิติของความลึกหรือความสูงในห้องมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ยังคง

สร้างมิติโดยใช้มุมของเครื่องใช้ แต่ในเล่ม “การเดินทางอันน่าหลงใหล” นี้ เพ่ิมเส้นมุมห้องและเพดาน 

เข้ามาสร้างมิติในฉากภายในอาคารของภาพบางภาพ ท าให้ภาพพิมพ์ดูน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ 

เนื่องจากมีจ านวนภาพเป็นจ านวนมากศิลปินจึงต้องค านึงถึงมุมมองที่ผู้อ่านเห็น การสร้างมิติให้ห้อง

โดยการสร้างให้เห็นพ้ืนหรือเพดานท าให้ภาพมีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และยังให้

ความส าคัญกับรายละเอียดของฉากภายในมากกว่าเล่มที่ผ่านมา มีการใส่รายละเอียดปลีกย่อย เช่น 

ลายของพรมหรือฉากกั้นห้อง ฉากภายในส่วนใหญ่เป็นภาพในมุมแคบเป็นฉากที่ถูกตัด มีเพียงไม่กี่

ภาพที่ศิลปินเลือกน าเสนอฉากภายใน ในมุมที่กว้างหรือเห็นภาพรวม เช่น ภาพฉากภายในโรงละคร

หรือเวทีต่อสู้ 

 
 

ภาพที ่33 ภาพ การน าเสนอฉากภายในอาคาร ในมุมแคบ 
การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพที่ 24), 1919. ที่มา Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), Passionate 

Journey, Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2007 
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ภาพที ่34 ภาพ การน าเสนอฉากภายในอาคาร ในมุมกว้าง 
การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพที่ 50), 1919. ที่มา Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), Passionate 

Journey, Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2007 
 

 ฉากหลังภายนอกอาคาร  ฉากหลังภายนอกอาคารในส่วนที่เป็นเมืองใหญ่ไม่ค่อยปรากฏภาพ  

ในมุมกว้าง มีภาพที่เห็นความเป็นไปของเมืองใหญ่ในมุมกว้างอย่างชัดเจนเพียงไม่กี่ภาพ นอกจากนั้น

เป็นภาพที่บรรยายลักษณะของเมืองและผู้คนในมุมที่แคบลง โดยภาพให้ความส าคัญกับตัวละครและ

ความวุ่นวายโกลาหลของเมืองใหญ่ แต่มีการน าเสนอสถานที่ต่างๆ ในชีวิตของผู้คนในศตวรรษที่ 20 

เช่น โรงรับจ าน า ตลาด เป็นต้น 
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ภาพที ่35 ภาพ การน าเสนอฉากภายในอาคาร ในมุมกว้าง 
การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพที่ 44), 1919. ที่มา Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), Passionate 

Journey, Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2007 

 

 ฉากหลังภายนอกอาคารที่ไม่ใช่ฉากในเมืองใหญ่ เช่น ฉากชนบท ฉากธรรมชาติหรือเมืองทาง 

วัฒนธรรม ศิลปินเลือกจะน าเสนอในมุมมองที่กว้าง ท าให้ เห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติหรือ 

ความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ซึ่ งสร้างความน่าสนใจและลดความอึดอัดจากภาพ 

ฉากภายนอกอาคารที่เป็นฉากเมืองใหญ่ตอนต้นเรื่องได้เป็นอย่างดี คล้ายจงใจเปรียบเทียบให้ผู้คนได้

เห็นความแตกต่างของชีวิตในสองรูปแบบ 
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ภาพที ่36 ภาพ ฉากหลังภายนอกอาคารที่เป็นภาพธรรมชาติ 
การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพที่ 95), 1919. ที่มา Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), Passionate 

Journey, Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2007 

 
 พบการบิดเบือนฉากหลังเพ่ือสะท้อนอารมณ์ภายในตัวละคร ในฉากพ้ืนที่ภายนอกอาคาร  

ซึ่งการบิดเบือนฉากหลังเพ่ือสะท้อนอารมณ์ภายในตัวละครนี้ไม่พบในหนังสือ “25 ภาพของกิเลส

มนุษย”์  

 
 

ภาพที ่37 ภาพ การบิดเบือนฉากหลังเพื่อสะท้อนอารมณภ์ายในของตัวละคร 
การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพที่ 72), 1919. ที่มา Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), Passionate 

Journey, Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2007 
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  ตัวละคร: หนังสือ “การเดินทางอันน่าหลงใหล” 

 ตัวละครในหนังสือเล่มนี้เมื่อเทียบกับนิยายภาพไร้ค าบรรยายของฟรองส์ มาเซอรีล เล่ม  

“25 ภาพของกิเลสมนุษย์” จะไม่ค่อยแตกต่างกันมาก เพราะยังคงให้รายละเอียดตัวละครไม่มาก  

ตัวละครจะไม่ค่อยมีรายละเอียด เน้นการกระท าและการแสดงสีหน้าทางปากและคิ้ว ดวงตาไม่ได้ใส่

รายละเอียดของดวงตาที่ชัดเจน แต่หากเทียบกับเล่ม ”ความคิด” และ “เมือง” จะเห็นความแตกต่าง

ที่ชัดเจน 

 

 
 

ภาพที ่38 ภาพ แสดงลักษณะการวาดตัวละครในหนังสือเรื่อง การเดินทางอันน่าหลงใหล 
การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพที่ 20), 1919. ที่มา Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), Passionate 

Journey, Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2007 

 
 วาดภาพตัวละครในระยะใกล้ ไม่ค่อยมีภาพตัวละครในระยะไกล โดยเฉพาะตัวละครหลัก

ส่วนมากจะปรากฏในลักษณะของภาพเต็มตัวหรือถูกตัดครึ่งตัวเพ่ือแสดงการกระท า โดยเฉพาะเมื่อ

ฉากเป็นเรื่องในเมืองใหญ่ แต่เมื่อฉากเป็นเรื่องชนบทหรือเกี่ยวกับธรรมชาติ ตัวละครจะถูกท าให้เล็ก

ลงและอยู่ในระยะไกล 
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 พบภาพสัดส่วนตัวละครที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติเพ่ือแสดงถึงเรื่องราวการเปรียบเทียบของ 

ตัวเนื้อเรื่อง จ านวน 1 ภาพ 

 

 
 

ภาพที ่39 ภาพ การใช้สัดส่วนท่ีผดิปกติเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในนิยาย 
การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพที่ 149), 1919. ที่มา Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), Passionate 

Journey, Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  55 

3.3 “พระอาทิตย์” (The Sun ) 
 

 

 
ภาพที่ 40 ตัวอย่างภาพ จากหนังสือเรื่อง พระอาทิตย ์

พระอาทิตย,์ 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without 
Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 

 เรื่องย่อ 

 เล่าเรื่องผู้ชายที่พยายามจะคว้าพระอาทิตย์ ตะเกียกตะกาย ไขว่คว้า จนสุดท้ายถูก 
ดวงอาทิตย์แผดเผาและตายไปในที่สุด โดยมาเซอรีลดึงเอาโครงของต านานอิคารัส (Masereel, 
2009) มาใช้ในการเล่าเรื่อง 
 
 โครงสร้างของหนังสือ 

 คุณค่า: เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ประสบความส าเร็จและเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับลิน วอร์ด นักออกแบบกราฟิกชาวอเมริกา ซึ่งท าให้วอร์ดสร้างนิยายภาพไร้ตัวอักษรออกมาและ
ประสบความส าเร็จ เป็นอย่างมากและพาให้นิยายภาพไร้ตัวอักษรข้ามทวีปไปเป็นที่รู้จักในอเมริกา 
 ปีที่พิมพ์: 1919  
 จ านวนภาพพิมพ์: 63 
 
 องค์ประกอบศิลป์ ภาพรวม  

  ฉาก: หนังสือ “พระอาทิตย์”  
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 ให้ความส าคัญกับฉากหลังมากขึ้นกว่าเล่ม “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” และ“การเดินทางอัน

น่าหลงใหล” และมีรูปแบบ ที่มีความแตกต่างเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือมีความเป็นระเบียบของลายเส้น

มากขึ้น  

 ฉากหลังภายในอาคาร ให้ความส าคัญกับทัศนียภาพตามหลักวิชาการมากขึ้น  จากเล่ม  

“25 ภาพของ กิเลสมนุษย์” และ “การเดินทางอันน่าหลงใหล” มีภาพที่แสดงถึงมิติของความลึกหรือ

ความสูงในห้อง เห็นการให้ความส าคัญกับความลึกและความซับซ้อนของพ้ืนที่ของฉากภายในอาคาร

มากขึ้น มีเส้นที่แสดงให้เห็นมุมห้อง เพดานและความลึกแทบทุกภาพ นอกจากนั้นยังมีภาพวาดพ้ืนที่ที่

เห็นรอยต่อของห้องสองห้องที่มีความซับซ้อนและยังให้ความส าคัญกับรายละเอียดของฉากภายใน

มากกว่าเล่มที่ผ่านมา   

 

 
 

ภาพที ่41 ภาพ พ้ืนท่ีที่เห็นรอยตอ่ของห้องสองห้องที่มีความซับซ้อน 
พระอาทิตย์ (ภาพที่ 24), 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

 ฉากหลั งภายนอกอาคาร ฉากหลั งภ ายนอ กอาคารในส่ วนที่ เป็ นภาพ เมืองใหญ่ 

เห็นรายละเอียดปลีกย่อยของฉากเมืองมากยิ่งขึ้น ภาพฉากส่วนใหญ่ของเล่มเป็นภาพฉากในมุมกว้าง 

มีฉากเมืองในมุมแปลกตาเช่น ฉากบนหลังคา เมืองมีความซับซ้อนและค านึกถึงทัศนียภาพตามหลัก

วิชาการท าให้ฉากเมืองดูไม่แบนเหมือนนิยายภาพไร้ตัวอักษรเล่มก่อนหน้า 
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ภาพที ่42 ภาพ พ้ืนท่ีภายนอกอาคารในมุมบนหลังคา 
พระอาทิตย์ (ภาพที่ 37), 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 
 ฉากหลังภายนอกอาคารที่ไม่ใช่ฉากในเมืองใหญ่ เช่น ฉากชนบท ฉากธรรมชาติ ยังคง

น าเสนอ ในมุมกว้างเป็นส่วนใหญ่และเพ่ิมความน่าสนใจด้วยฉากใต้ท้องทะเลและนางเงือกซึ่งลดทอน

ความซ้ าของฉากเมืองในตอนต้นเรื่อง 

 

 
 

ภาพที ่43 ภาพ พ้ืนท่ีภายนอกอาคารในมุมกว้าง 
พระอาทิตย์ (ภาพที่ 31), 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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 พบการบิดเบือนฉากหลังเพ่ือสะท้อนอารมณ์ภายในตัวละคร พบในฉากพ้ืนที่ภายนอกอาคาร 

 

 
 

ภาพที ่44 ภาพ การบดิเบือนฉากหลังเพื่อสะท้อนอารมณภ์ายในตัวละคร 
พระอาทิตย์ (ภาพที่ 13), 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 
  ตัวละคร: หนังสือ “พระอาทิตย์”  

 ตัวละครในหนังสือเล่มนี้ เมื่อเทียบกับนิยายภาพไร้ตัวอักษรของฟรองส์ มาเซอรีล เล่ม  

“25 ภาพของกิเลสมนุษย์” และ “การเดินทางอันน่าหลงใหล” จะไม่ค่อยแตกต่างกันมาก เพราะ

ยังคงให้รายละเอียดตัวละครไม่มาก ตัวละครจะไม่ค่อยมีรายละเอียด เน้นการกระท าและการแสดงสี

หน้าทางปากและคิ้ว ดวงตาไม่ได้ใส่รายละเอียดของดวงตาที่ชัดเจน แต่หากเทียบกับ เล่ม “ความคิด” 

และ “เมือง” จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน  

 ศิลปินวาดภาพตัวละครในระยะไกล ไม่ค่อยมีภาพตัวละครในระยะใกล้ ซึ่งต่างจากหนังสือ  

“25 ภาพของกิเลสมนุษย์” และ “การเดินทางอันน่าหลงใหล” ซึ่งจากข้อสังเกตศิลปินได้คิดวิธีการ

น าเสนอเรื่องราวของเรื่อง “พระอาทิตย์” ไว้อย่างดีแล้วเนื่องจากเป็นการวิ่งไล่ตาม สืบเสาะ ค้นหา

พระอาทิตย์ จึงท าให้ฟรองส์ มาเซอรีล เลือกท่ีจะน าเสนอเรื่องราวในมุมที่กว้างขึ้น เห็นกริยาตัวละคร

ในระยะที่ไกลขึ้น เพ่ือให้ผู้อ่านได้มีส่วนร่วมและสามารถจินตนาการถึงเนื้อเรื่องได้มากกว่าเดิม 

 จากการศึกษาพบภาพสัดส่วนตัวละครที่มีขนาดเล็กผิดปกติเพ่ือแสดงถึงเรื่องราวตอนต้นเรื่อง

เพ่ือบรรยายแก่ผู้อ่านให้รับรู้ว่าตัวละครหลักในเรื่อง “พระอาทิตย์” นี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของ 

ฟรองส์ มาเซอรีล (เป็นนิยายในนิยาย) 
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ภาพที ่45 ภาพ การย่อขนาดตัวละครเพื่อบรรยายเนื้อความในเรื่อง 
พระอาทิตย์ (ภาพที่ 2), 1919 ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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3.4 “ความคิด” (The Idea)  
 

 

 
ภาพที่ 46 ตัวอย่างภาพ จากหนังสือเรื่อง ความคดิ 

ความคิด, 1920. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without 
Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. Dover Publications, 2009. 

 

 เรื่องย่อ 

 ศิลปินสร้างรูปทรงของความคิดออกมาในรูปของหญิงเปลือย และส่งเธอเข้าไปในเมืองที่ซึ่ง

เธอถูกข่มเหงและไม่มีใครเข้าใจ ก่อนที่เธอจะกลับมาหาเขาและพบว่าศิลปินได้สร้างความคิดใหม่ๆ

ออกมาแทนท่ีเธอ (Berona) 

 

โครงสร้างของหนังสือ 

 คุณค่า: เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ประสบความและได้รับการกล่าวถึงจากหนังสือ A 

Companion to the Literature of German Expressionism ในหั วข้อ The Cutting Edge of 

German Expressionism: The Woodcut Novel of Frans Masereel and Its Influences. 
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 ปีที่พิมพ์: 1920  

 จ านวนภาพพิมพ์: 83 

 

 องค์ประกอบศิลป์ ภาพรวม  

  ฉาก: หนังสือ “ความคิด”  

  ฉากหลังในนิยายภาพไร้ตัวอักษรเล่มนี้มีความพิเศษกว่าเล่มอ่ืนๆ เนื่องจากมีการ

 สร้างฉากหลังให้มีปฏิสัมพันธ์กับตัวละคร  

 ฉากหลังภายในอาคาร ศิลปินกลับไปใช้วิธีการสร้างฉากท่ีไม่ค านึงถึงหลักทัศนียภาพตามหลัก 

วิชาการอีกครั้ง ใช้มุมของเครื่องใช้ในการแสดงมิติของห้องและไม่ปรากฏเส้นพ้ืนหรือเพดาน  

ในการสร้างมิติห้องที่ชัดเจน จากการสังเกตศิลปินจงใจที่จะลดความซับซ้อนของพ้ืนที่ในแง่ของมิติ

และความสมจริงลงหากแต่ยังคงให้ความส าคัญกับรายละเอียดของฉากและยังคงใช้ลายเส้นที่เป็น

ระเบียบมากขึ้นกว่า 3 เล่มที่ผ่านมา และมีจ านวนฉากหลังภายในอาคารเพียงไม่กี่ภาพและในจ านวน

ไม่กี่ภาพนี้เองมีการขยายสัดส่วนเครื่องใช้ให้ใหญ่กว่าความเป็นจริง เช่น ภาพชั้นหนังสือที่ถูกขยายจน

มีขนาดใกล้เคียงกับหน้าต่าง 

 
 

ภาพที ่47 ภาพ ฉากหลังท่ีขยายขนาดสัดส่วนเครื่องใช้ให้เกินจริง 
ความคิด (ภาพท่ี 45), 1920. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. Dover Publications, 2009. 
 

 ฉากหลังภายนอกอาคาร ด าเนินเรื่องอยู่ในเมืองใหญ่ ไม่ปรากฏภาพฉากชนบท แต่เจาะจง 

ที่จะสร้างภาพฉากเมืองและฉากที่เกี่ยวกับสื่อและการสื่อสาร เช่น ร้านหนังสือ ป้ายโฆษณา โรงพิมพ์ 
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โทรเลข เสาสัญญาณ เห็นรายละเอียดปลีกย่อยของฉากเมืองมากยิ่งขึ้น มีการสร้างภาพเมืองที่ซ้อนกัน

ไปมาและสร้างฉากให้มีปฏิสัมพันธ์กับตัวละคร  

 

 
 

ภาพที ่48 ภาพ ฉากหลังภายนอกอาคาร 
ความคิด (ภาพท่ี 62), 1920. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. Dover Publications, 2009. 
 

 พบการบิดเบือนฉากหลังเพื่อสะท้อนอารมณ์ภายในตัวละคร พบในฉากพ้ืนที่ภายนอกอาคาร 

และพบการสร้างกราฟิกในฉากหลังภายในอาคารเพ่ือสะท้อนอารมณ์ของตัวละคร 

 

 
 

ภาพที ่49 ภาพ การบดิเบือนฉากหลังเพื่อสะท้อนอารมณภ์ายในตัวละครในพื้นที่ภายนอกอาคาร 
ความคิด (ภาพท่ี 48), 1920. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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ภาพที ่50 ภาพ การสร้างกราฟิกในฉากหลังภายในอาคารเพื่อสะท้อนอารมณภ์ายในตัวละคร 
ความคิด (ภาพท่ี 1), 1920. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

  ตัวละคร: หนังสือ “ความคิด”  

 ตัวละครในหนังสือเล่มนี้เมื่อเทียบกับนิยายภาพไร้ตัวอักษรของฟรองส์ มาเซอรีล เล่ม  “25 

ภาพของกิเลสมนุษย์” “การเดินทางอันน่าหลงใหล” และ”พระอาทิตย์” จะพบความแตกต่างเพียง

เล็กน้อย  

 มาเซอรีล วาดภาพตัวละครในระยะไกล ไม่ค่อยมีภาพตัวละครในระยะใกล้ ซึ่งต่างจาก

หนังสือ “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” และ “การเดินทางอันน่าหลงใหล” ซึ่งจากข้อสังเกตศิลปินได้คิด

วิธีการน าเสนอเรื่องราวของเรื่อง “ความคิด” ไว้อย่างดีแล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องที่บรรยายเกี่ยวกับหญิง

เปลือยซึ่งในที่นี้เป็นสัญลักษณ์แทน “ความคิด” บางอย่างที่ถูกต่อต้านโดยสังคม จึงไม่สร้างภาพใน

ระยะใกล้ดังเช่น เรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” และ “การเดินทางอันน่าหลงใหล” แต่สร้างภาพใน

ระยะไกลเพ่ือให้เห็นเธอโดนรุมกระท าจากสังคมได้อย่างชัดเจน 
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ภาพที ่51 ภาพ แสดงระยะการวาดตัวละคร 
ความคิด (ภาพท่ี 15), 1920. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. Dover Publications, 2009. 
 

 พบภาพสัดส่วนตัวละครที่มีขนาดผกผัน บางภาพเล็กบางภาพใหญ่ ซึ่งความใหญ่เล็กนี้เป็น 

ขนาดที่แทนคา่เนื้อเรื่องในขณะนั้น 

 

 
 

ภาพที ่52 ภาพ ตัวละครที่มีขนาดผกผัน 
ความคิด (ภาพท่ี 73), 1920. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. Dover Publications, 2009. 
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3.5 “เมือง” (The city) 
 

 

 
ภาพที่ 53 ตัวอย่างภาพ จากหนังสือเรื่อง เมือง 

เมือง, 1925. ที่มา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle].  
Dover Publications, 2006 

 

 เรื่องย่อ 

 เล่าเรื่องโดยให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของเมือง แสดงกายภาพของเมืองและอารมณ์

ของแต่ละบุคคล ทั้งสุข ทุกข์ เหนื่อยล้า ความรุนแรง หรือความตื่นเต้นในมหานคร โดยไม่มีตัวละคร

หลักในการด าเนินเรื่อง 
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 โครงสร้างของหนังสือ 

 คุณค่า: ถูกยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของมาเซอรีลจาก หนังสือ  A Companion to the 

Literature of German Expressionism ในหัวข้อ The Cutting Edge of German 

Expressionism: The Woodcut Novel of Frans Masereel and Its Influences. 

 ปีที่พิมพ์: 1925  

 จ านวนภาพพิมพ์: 100 

 

 องค์ประกอบศิลป์ ภาพรวม  

  ฉาก: หนังสือ “เมือง” 

 ฉากหลังในนิยายภาพไร้ตัวอักษรเล่มนี้มีความพิเศษกว่าเล่มอ่ืนๆ เนื่องจาก มีความสวยงาม

วิจิตรและมีลายละเอียดมากมายในภาพพิมพ์แต่ละภาพและมีรูปแบบที่แตกต่างเปลี่ยนแปลงจากเดิม 

คือ มีความเป็นระเบียบของลายเส้นมากขึ้นกว่าหนังสือภาพ 4 เล่มก่อน 

 ฉากหลังภายในอาคาร ค านึงถึงหลักทัศนียภาพตามหลักวิชาการเป็นอย่างมากท าให้ภาพดูมี

มิติ ด้วยการใช้เส้นพ้ืนหรือเส้นเพดานหรือในบางภาพ ที่เป็นภาพฉากภายในอาคารในมุมแคบ ท าให้

ไม่สามารถแสดงเส้นพ้ืนหรือเพดานได้นั้น ศิลปินจะใช้มุมของเครื่องใช้ในการแสดงมิติของห้องแต่จะ

ให้ความส าคัญกับรายละเอียดมากกว่าทุกๆเล่มที่ผ่านมา สัดส่วนของฉากและตัวละครภายในเล่ม 

ค านึงถึงหลักความเป็นจริงและประณีตในการให้รายละเอียด 

 มีการใช้ฉากกระจกเพ่ือสร้างความซับซ้อนให้กับพ้ืนที่และสร้างความน่าสนใจให้แก่ผลงาน  

ชิ้นนี้ อีกท้ังการใช้กระจกในงานภาพพิมพ์ไม่พบในนิยายภาพไร้ตัวอักษรชิ้นก่อนหน้า 
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ภาพที ่54 ภาพ ฉากภายในท่ีใช้กระจกเข้ามาสร้างความซับซ้อนให้พื้นที่ 
เมือง (ภาพที่ 94), 1925. ที่มา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle].  

Dover Publications, 2006 
 

 ฉากหลังภายนอกอาคาร เนื่องจากหนังสือเล่าเรื่องของเมือง จึงไม่มีฉากภายนอกอาคารที่เป็น 

ภาพชนบทหรือสถานที่อ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในเมือง เมืองมีความงดงามและค านึงถึงหลักทัศนียภาพตามหลัก

วิชาการ มีการวาดเมืองที่ซับซ้อนแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งยังใส่ใจในรายละเอียดของอาคาร

บ้านเรือน ทั้งหน้าต่าง หลังคา โรงงาน หรือแม่แต่กระท่ังร้านค้าต่างๆ 

 

  ตัวละคร: หนังสือ “เมือง”  

 แม้ว่าจะไม่มีตัวละครหลักในการเล่าเรื่องแต่ในแต่ละภาพก็มีตัวละครที่ถูกวาดขึ้นมาเพ่ือ

บรรยายความเป็นเมือง 

 สัดส่วนตัวละครกับฉากมีความสมดุล แต่พบว่าบางภาพมีตัวละครที่ศิลปินตั้งใจจะขยายให้ 

ใหญ่เพ่ิมข้ึนมา เช่นภาพแรงงานที่ก าลังปาดเหงื่อท างานหนักที่ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นเท่าตึกสูงของอาคาร 

เพ่ือสะท้อนความเป็นไปในเมืองใหญ่ซึ่งภาพนี้ถูกน ามาใช้เป็นหน้าปกในหนังสือ “เมือง” ฉบับ

ออนไลน์ของส านักพิมพ์โดเวอร์ด้วย 
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ภาพที ่55 ภาพ ตัวละครที่ถูกขยายสัดส่วนเพื่อบรรยายเนื้อหาและสะท้อนความเป็นไปของเมือง 
เมือง (ภาพที่ 32), 1925. ที่มา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle]. 

 
สรุป องค์ประกอบศิลป์ภาพรวม 
 นิยายภาพไร้ตัวอักษรทั้ง 5 เล่ม มีคุณค่าและภาพรวมในการสร้างงานดังนี้  
 1) หนังสือเรื่อง “25 ภาพกิเลสของมนุษย์” เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็นนิยายเรื่องแรกของรูปแบบการเล่าเรื่องประเภทนี้ ให้ความส าคัญกับการสร้างตัวละครมากกว่า
ฉากหลัง โดยฉากหลังไม่ให้ความส าคัญกับการสร้างทัศนียภาพตามหลักวิชาการหรือการใส่
รายละเอียดภายในฉาก มีลักษณะเป็นเรื่องสั้น โดยโครงสร้างของเรื่องไม่ได้มีความซับซ้อนในการอ่าน 
และการตีความ 
 2) หนังสือเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล” เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ประสบ
ความส าเร็จที่สุดทั้งด้านความนิยมและยอดขายของ ฟรองส์ มาเซอรีล โดย “การเดินทางอันน่า
หลงใหล” ค านึงถึงหลักทัศนียภาพตามหลักวิชาการมากขึ้น การสร้างตัวละครไม่แตกต่างจากเล่ม 
“25 กิเลสมนุษย์” พบการสร้างฉากหลังที่สะท้อนอารมณ์ภายในของตัวละครซึ่งเป็นอิทธิพลจาก
กระแสศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์และการขยายขนาดตัวละครเพ่ืออุปมาอุปมัยเนื้อหา 
 “การเดินทางอันน่าหลงใหล” เป็นเรื่องขนาดยาวที่ไม่ได้มีโครงสร้างของเนื้อเรื่องที่ซับซ้อน
มากนัก มีการอุปมาอุปมัยเนื้อหาผ่านองค์ประกอบศิลป์ที่เห็นได้ชัดเพียงเล็กน้อย 
 3) หนังสือเรื่อง “พระอาทิตย์” เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่เป็นต้นแบบให้ ลิน วอร์ด สร้าง
งานนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ เป็นที่นิยมในอเมริกา โดยในเล่มนี้การสร้างฉากหลังค านึงถึงหลัก
ทัศนียภาพตามหลักวิชาการมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีการสร้างฉากหลังในมุมมองที่แปลกตา เช่นมุมสูง 
และมีการสร้างฉากหลังที่สร้างพ้ืนที่ให้ซับซ้อนมากกว่าเล่มก่อน การสร้างตัวละครไม่แตกต่างจากเดิม 
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คือไม่ได้ให้รายละเอียดตัวละคร แต่ด้วยการสร้างฉากหลังของ “พระอาทิตย์” เป็นฉากหลังที่เป็น 
มุมสูงและมุมกว้างจึงท าให้ตัวละครมีขนาดเล็กยากต่อการแสดงออกทางสีหน้า ซึ่งศิลปินได้แก้ปัญหา
โดยใช้การสื่อสารทางอารมณ์ของตัวละครผ่านการแสดงภาษากายที่ชัดเจนของตัวละคร และพบการ
สร้างฉากหลังที่สะท้อนอารมณ์ภายในของตัวละคร  
 “พระอาทิตย์” มีลักษณะเป็นนิยายขนาดยาว มีโครงสร้างของหนังสือที่ซับซ้อน กล่าวคือมี
ลักษณะของการเล่าเรื่องซ้อนเรื่อง เพ่ืออุปมาอุปมัยเสียดสีสังคม 
 4) หนังสือเรื่อง “ความคิด” เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ประสบความส าเร็จอีกเรื่องหนึ่งของ 
ฟรองส์ มาเซอรีล ความโดดเด่นคือการเป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่เน้นการอุปมาอุปมัยมากกว่านิยาย
ภาพเรื่องอ่ืนๆ โดยการสร้างฉากหลังของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างทัศนียภาพตาม
หลักวิชาการ แต่ฉากหลังกับมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละคร มีการสร้างฉากหลังเพ่ือสะท้อน
อารมณ์ภายในของตัวละครและการย่อขยายขนาดของตัวละครเพ่ือแสดงนัยบางอย่างของนิยาย  
โดยความคิดมีลักษณะเป็นนิยายขนาดยาว มีโครงสร้างของหนังสือที่ซับซ้อนที่สุดในบรรดานิยายภาพ
ทั้ง 5 เล่มที่น ามาศึกษา มีลักษณะของการเล่าเรื่องซ้อนเรื่อง เพ่ืออุปมาอุปมัยเสียดสีสังคม รวมทั้งมี
การทดลองวิธีการสื่อสารของภาพวาดที่ต่างออกไปจากนิยายภาพเล่มอ่ืนๆ  
 5) หนังสือเรื่อง “เมือง” นิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของ 
ฟรองส์ มาเซอรีล โดยเป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ไม่ได้น าเสนอเรื่องราวผ่านตัวละครหลัก แต่เป็นการ
เล่าเรื่องโดยให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของเมือง ผ่านซอกมุมต่างๆที่ศิลปินสรรค์สร้างตามความ
เป็นจริงในศตวรรษที่ 20 โดยหนังสือเรื่อง “เมือง” นี้ให้ความส าคัญกับการสร้างฉากหลังตามหลัก
วิชาการ การสร้างพ้ืนที่ในฉากหลังที่ซับซ้อนและการสร้างตัวละครที่เห็นรายละเอียดปลีกย่อยอย่าง
ชัดเจน โดยเรื่อง “เมือง” มีลักษณะเป็นนิยายขนาดยาว มีโครงสร้างเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อนแต่เป็นหนังสือ
ที่มีวิธีการสื่อสารแก่นของเรื่องที่น่าสนใจและแปลกใหม่กว่าหนังสือที่น ามาศึกษาทั้งหมด โดยเป็น
หนังสือที่ต้องอ่านต่อกันจนจบในรอบเดียวจึงจะเข้าใจถึงแก่นที่ศิลปินต้องการจะสื่อสาร 
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บทที่ 4 
บทวิเคราะห์ 

 
4.1 วิเคราะห์ “โคลสเซอร์” และสรุปลักษณะของ โคลสเซอร์ ตามความเข้าใจของผู้วิจัย  
 โคลสเซอร์ (Closure) คือ ปรากฏการณ์ของการเห็นบางส่วนแต่รับรู้ทั้งหมด หรือการ
เชื่อมโยงของภาพแต่ละภาพ (McCloud, 1994) เป็นการเติมเต็มช่องว่างระหว่างภาพโดยการใช้
จินตนาการของผู้อ่านดังที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 2 ซึ่งในวิทยานิพนธ์เล่มนี้อ้างอิงรูปแบบโคลสเซอร์ตาม
หนั งสื อ  Understanding Comics The Invisible Art ของ สกอตต์  แมคคลาวด์  ซึ่ งจ าแนก  
โคลสเซอร์ ไว้ 6 แบบ  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ท าให้พบปัญหาในการจ าแนกโคลสเซอร์และความคาบเกี่ยวระหว่าง
โคลสเซอร์แต่ละแบบจึงจัดท าการวิเคราะห์และยกตัวอย่าง รวมถึงแสดงความแตกต่างระหว่าง  
โคลสเซอร์ตามความเข้าใจของผู้วิจัย ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลจากหนังสือ Understanding Comics The 
Invisible Art โดยท าการยกตัวอย่างโคลสเซอร์จ านวน 5 แบบที่พบในนิยายภาพไร้ตัวอักษรทั้ง 5 เล่ม 
 

4.1.1 ช่วงเวลาสู่ชว่งเวลา (Moment to Moment)  
 การเปลี่ยนช่องที่ตัวละครตัวเดิมปรากฏในช่องสู่ช่อง แสดงการกระท า (action) ที

ต่อเนื่องกันอยู่ ซึ่งการเปลี่ยนจากช่องสู่ช่องแบบนี้ต้องการโคลสเซอร์น้อยมาก (ใช้จินตนาการในการ

เชื่อมโยงภาพน้อย จ านวนภาพมาก)  

 ข้อสังเกต  โคลสเซอร์แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา  จะมีการเปลี่ยนฉากหรือการเคลื่อนตัวของ

ฉากที่ช้ามาก ท าให้เห็นตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยในฉากเดิม การเปลี่ยนประเภทนี้มี

จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเป้าหมายที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ 

 

 ตัวอย่าง   ภาพซ้าย ผู้หญิงลืมตา  

    ภาพขวา ผู้หญิงหลับตา  
 

 จะเห็นว่าภาพทั้งสองแสดงกริยาที่ต่อเนื่องกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยฉากหลัง

ไม่แตกต่างจากเดิม ให้มุมมองในมุมเดิม 
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ภาพที ่56 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 
ที่มา McCloud, Scott. Understanding Comics: [the Invisible Art]. New York: HarperPerennial, 1994. 

 

4.1.2 แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น (Action to Action)  
 การเปลี่ยนช่องที่เสนอตัวกระท าเดียว กล่าวคือตัวละครเดิมปรากฏขึ้นทั่วช่องแต่ด้วยการ

เปลี่ยนแบบ แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่นนี้การกระท าที่ต่างกันสองการกระท าถูกท าให้ลุล่วง (Mediawiki) การ

เปลี่ยนรูปแบบนี้ต้องการโคลสเซอร์จ านวนมาก เนื่องจากมีช่องว่างในขณะที่แสดงให้เห็นถึงการ

กระท าท้ังสอง (ใช้จินตนาการในการเชื่อมโยงภาพมากกว่าแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา จ านวนภาพน้อย)  

 ข้อสังเกต  โคลสเซอร์แบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น จะมีการเปลี่ยนฉากหรือการเคลื่อนตัวของฉากที่

ด าเนินไปข้างหน้า เกิดการกระท าและเกิดการเคลื่อนที่ของฉากหลังที่สัมพันธ์กับตัวละครที่ก าลัง 

“กระท า”  

 

 ตัวอย่าง   ภาพซ้าย รถที่ขับมาด้วยความเร็ว  

   ภาพขวา รถชนต้นไม้   
 

 จะเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านภาพในรูปแบบนี้จะมีระยะห่างระหว่างเวลาพอสมควร ท าให้ผู้อ่าน

ต้องใช้จินตนาการในการเชื่อมโยงภาพทั้งสอง เพ่ือให้เข้าใจถึงการกระท าที่เกิดขึ้นในฉากของภาพ 

เคลื่อนที่ตามการกระท าของเหตุการณ์หรือตัวละคร 
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ภาพที ่57 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน 
ที่มา McCloud, Scott. Understanding Comics: [the Invisible Art]. New York: HarperPerennial, 1994. 

 
4.1.3 ตัวกระท าสู่ตัวกระท า (Subject to Subject) 

 การเปลี่ยนที่ ยังอยู่ ในฉากหรือความคิดเดียว หากแต่ เป็นการเปลี่ยนที่ท าให้ผู้ อ่าน 

มีส่วนร่วมและได้ใช้ความคิดเพ่ือท าให้การเปลี่ยนแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท านั้นมีประสิทธิภาพ  

ตัวละครสองตัวเป็นส่วนหนึ่งของฉากเดียวกัน ตัวละครทั้งสองอาจจะพูดคุยกันหรือแบ่งพ้ืนที่หรือ

สถานการณ์ร่วมกัน การเปลี่ยนผ่านแบบนี้ต้องการโคลสเซอร์จ านวนหนึ่ง  

 ข้อสังเกต การเปลี่ยนผ่านแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าจะแสดงเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงเวลา

เดียวกันคล้ายไม่มีช่องว่างของเวลาในการเปลี่ยนประเภทนี้เลย มีการน าเสนอมุมมองที่แตกต่างกัน

ของเรื่องราวเรื่องเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันหรือต่อเนื่องกันอย่างทันที โดยที่ผู้อ่านจะเห็นมุมมอง

ของภาพในเหตุการณ์ของฉากเดียวกันในหลายแง่มุมและประมวลผลของภาพโดยการใช้จินตนาการ

ของตนเอง 

 
  ตัวอย่าง  ภาพซ้าย ผู้ชายคนหนึ่งถูกท าร้ายด้วยชายอีกคน  
    ภาพขวา เป็นภาพเมืองตอนกลางคืน มีค าพูดแสดงเสียงร้องของ 

   ชายที่ถูกท าร้าย 
 
 จะเห็นว่าทั้งสองภาพเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันทันทีไม่ได้มีช่องว่างของเวลาแต่ผู้เขียนตั้งใจเลือก

การน าเสนอภาพ ด้วยการเปลี่ยนผ่านประเภทนี้เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้แก่เรื่องราวของเขา ซึ่งท าให้

ผู้อ่านได้มีโอกาสใช้จินตนาการสร้างภาพของเรื่องราวที่่ไม่ถูกน าเสนอโดยผู้เขียน 
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ภาพที ่58  ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ ตัวกระท าสู่ตัวกระท า 
ที่มา McCloud, Scott. Understanding Comics: [the Invisible Art]. New York: HarperPerennial, 1994. 

 

4.1.4 ฉากสู่ฉาก (Scene to Scene) 
 การเปลี่ยนที่ ให้ เหตุผลแบบรวบยอดโดยพาผู้ อ่านผ่านระยะห่างทางเวลาและพ้ืนที่  

ที่มีนัยส าคัญ (McCloud, 1994) การเชื่อมต่อระหว่างช่องบ่งบอกถึงเวลาและช่องว่าง  โดยเป็น

สิ่งจ าเป็นที่ช่องต้องเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าเรื่องเดียวกัน ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบนี้ต้องอาศัยการ

จัดการที่ดีของผู้อ่านเพราะเกิดการกระโดดข้ามเวลาและพ้ืนที่ที่ยาวนาน (Mediawiki) 

 ข้อสังเกต การเปลี่ยนผ่านแบบฉากสู่ฉากจะใช้เพ่ือแสดงเรื่องราวที่รวบรัด มีการเปลี่ยนฉากที่

เห็นได้อย่างชัดเจน หรืออาจกล่าวถึงเวลาในช่วงเดียวกันแต่คนละสถานที่ 

 
 ตัวอย่าง  ภาพซ้าย ผู้ชายแสดงสีหน้าเคียดแค้น พูดว่า “มันหนีไปไม่ได้  
   ตลอดหรอก” 
   ภาพขวา ภาพบ้านโดยมีข้อความว่า 10 ปีต่อมา  

 

 จะเห็นว่าทั้งสองภาพเป็นเรื่องเดียวกัน แต่กระโดดข้ามเวลายาวนาน 10 ปี โดยมีฉากที

แตกต่างกัน 
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ภาพที ่59 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ ฉากสู่ฉาก 
ที่มา McCloud, Scott. Understanding Comics: [the Invisible Art]. New York: HarperPerennial, 1994. 

 
 ตัวอย่าง  ภาพซ้าย ผู้หญิงร้องไห้โดยมีผู้ชายบอกกับเธอว่าไม่มีใครรอดจาก 
   การตกของเครื่องบิน  
   ภาพขวา ผู้รอดชีวิตติดอยู่บนเกาะ  
 

 จะเห็นว่าทั้งสองภาพเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันแต่คนละสถานที่ มีฉากที่แตกต่างกัน 

 

 
 

ภาพที ่60 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ ฉากสู่ฉาก 
ที่มา McCloud, Scott. Understanding Comics: [the Invisible Art]. New York: HarperPerennial, 1994. 

 
4.1.5 แง่มุมสู่แง่มุม (Aspect to Aspect) 

 การเปลี่ยนช่องที่มองข้ามเวลาส่วนใหญ่ไป และน าสายตาสู่ด้านต่างๆ ของสถานที่ความคิด
หรืออารมณ์ (McCloud, 1994) 
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 ข้อสังเกต การเปลี่ยนผ่านแบบแง่มุมสู่แง่มุม จะเป็นการน าเสนอแง่มุมต่างๆ ในช่วงเวลา
เดียวกันของเหตุการณ์เดียวกัน โดยการตัดเป็นส่วนๆ แต่ไม่ได้แสดงเรื่องราวที่มากไปกว่าเดิม  
เพียงให้เห็นมุมมองอีกมุมที่ท าให้ผู้อ่านสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของเรื่อง 
 
 ตัวอย่าง  ภาพซ้าย ต้นคริสมาสต์และกล่องของขวัญ  
   ภาพขวา ซานตาคลอสและเกล็ดหิมะ  
 
 จะเห็นว่าทั้งสองภาพเล่าเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกัน คือเวลาของวันคริสมาสต์แต่น าเสนอ
มุมในบ้านและนอกบ้าน จะเห็นว่าการเปลี่ยนภาพประเภทนี้ไม่ได้ท าให้เรื่องด าเนินไป แต่ท าให้เห็น
ภาพรวมและมุมมองหลายแง่มุมในช่วงเวลาเดียวกัน เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงภาพทั้งหมดและ
รับรู้อารมณ์โดยรวม มากกว่าการด าเนินไปของเรื่อง 
 

 
 

ภาพที ่61 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ แง่มุมสู่แง่มุม 
ที่มา McCloud, Scott. Understanding Comics: [the Invisible Art]. New York: HarperPerennial, 1994. 
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สรุป ลักษณะของโคลสเซอร์ 
 

 จากการศึกษาและสังเกตพบว่าโคลสเซอร์แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น 
มีความคล้ายคลึงกันมาก แต่โคลสเซอร์แบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่นนั้นจะให้ความส าคัญของการกระท า 
และเหตุการณ์มากกว่า ในขณะที่โคลสเซอร์แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาจะให้ความส าคัญกับช่วงเวลา ณ 
ตอนนั้นจึงท าให้มีจ านวนภาพที่มากกว่า แต่ไม่ต้องใช้จินตนาการมากในการเชื่อมโยงภาพทั้งหมด  
จากการสังเกตตัวอย่างของ สกอตต์ แมคคลาวด์  
 1) โคลสเซอร์แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา จะมีการเปลี่ยนฉากหรือการเคลื่อนตัวของฉากที่ 
ช้ามากท าให้เห็นตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในฉากเดิม จุดประสงค์ของการใช้  
โคลสเซอร์ประเภทนี้คือน าเสนอ “เป้าหมาย” ที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารกับผู้อ่านโดยไม่ให้เกิดความ
เข้าใจผิด  
 2) โคลสเซอร์แบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น จะมีการเปลี่ยนฉากหรือการเคลื่อนตัวของฉากที่ด าเนิน
ไปข้างหน้า เกิดการกระท าและเกิดการเคลื่อนที่ของฉากหลังที่สัมพันธ์กับตัวละครที่ก าลัง “กระท า” 
ในขณะที่โคลสเซอร์แบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า มีลักษณะของภาพคล้ายกับแบบแง่มุมสู่แง่มุม  
แต่ทั้งสองมีจุดประสงค์ในการใช้งานต่างกัน  
 3) โคลสเซอร์แบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า มีการน าเสนอภาพในเหตุการณ์เดียวกันแต่น าเสนอ
หลายมุมมองซึ่งสิ่งส าคัญคือ เนื้อเรื่องด าเนินไปข้างหน้า   
 4) โคลสเซอร์แบบแง่มุมสู่แง่มุม มีการน าเสนอภาพในเวลาเดียวกันเหตุการณ์เดียวกัน 
ในหลายมุมมอง เช่นเดียวกับโคลสเซอร์แบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า แต่การเปลี่ยนภาพในรูปแบบนี้เนื้อ
เรื่องไม่ได้ด าเนินไปข้างหน้า แต่มุ่งให้ผู้อ่านจะเห็นภาพรวมของบรรยากาศ แง่มุมและอารมณ์มากกว่า  
 5) โคลสเซอร์แบบฉากสู่ฉาก เป็นการเล่าเรื่องแบบรวบรัด อาจกระโดดข้ามเวลายาวนานหรือ
เล่าเรื่องในช่วงเวลาขณะเดียวกันแต่คนละสถานที่ สิ่งส าคัญคือฉากที่เปลี่ยนไป 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบโคลสเซอร์ตามความเข้าใจ
ของผู้วิจัยเองในการศึกษาและวิเคราะห์นิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล ในล าดับต่อไป 
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4.2 วิเคราะห์ “โคลสเซอร์” ของนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล  
4.2.1 “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” (Twenty-Five Images of a Man’s Passion)  
มีการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ 2 แบบ ได้แก่ 

  1) ฉากสู่ฉาก    19   ครั้ง 
  2) แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น   5  ครั้ง 

  รวม     24  ครั้ง 

 
กราฟที ่1 แสดง โคลสเซอร์ ของเรื่อง 25 ภาพของกิเลสมนุษย ์

 

  1) ฉากสู่ฉาก  

 ตัวอย่างภาพในเรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” ที่แสดงการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ 

แบบฉากสู่ฉาก 

 ภาพซ้าย: ภาพผู้หญิงท้องแก่เอามือกุมท้องยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวในห้องที่ปราศจากผู้คน 

ใบหน้าของหญิงท้องดูไม่มีความสุขและเต็มไปด้วยความกังวล น้ าหนักสีขาวรอบๆ ตัวท าให้รู้สึกถึง

บรรยากาศของความตึงเครียดและกดดันของผู้หญิงท้องแก่คนนี้ 

 ภาพขวา: เวลาผ่านไปพอสมควร หญิงท้องแก่ในภาพแรกได้คลอดลูกออกมา ผู้หญิงอุ้มลูกไว้

ในอ้อมแขนและเดินหนีชายด้านหลังที่ตะโกนไล่เธอ 
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กราฟแสดง โคลสเซอร์ ของเร่ือง 25 ภาพของกิเลสมนษุย์



  78 

 จากภาพทั้ง 2 จะเห็นว่ามีการกระโดดข้ามของเวลาและรวบรัดเรื่องราวซึ่งตรงกับลักษณะ

การเปลี่ยนโคลสเซอร์แบบฉากสู่ฉาก 

 

 
 

ภาพที ่62 ตัวอย่างภาพ โคลสเชอร์ แบบ ฉากสู่ฉาก จากหนังสือ 25 ภาพของกิเลสมนุษย ์
25 ภาพของกิเลสมนุษย์ (ภาพที่ 1-2 ),1918. ที่มา Frans-Masereel-Foundation เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2560 

จาก http://www.frans-masereel.de/ 15377_Passion.htmllivepage.apple.com 

 
  2) แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น  

 ตัวอย่างภาพในเรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” ที่แสดงการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ 

แบบ แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น 

 ภาพซ้าย: ภาพนี้ป็นภาพชายหนุ่มก าลังกล่าวบางอย่างกับกลุ่มคนที่่เป็นเพ่่ือนร่วมงานของเขา 

เขายืนอยู่ในจุดที่สูงกว่า มือขวายื่นออกไปข้างหน้าราวกับก าลังชี้ให้เห็นและปลุกระดม ฉากหลังเป็น

เมืองในระยะไกล 

 ภาพกลาง: ชายหนุ่มพาลูกจ้างและคนใช้แรงงานมาประท้วงเรียกร้องบางอย่างจากนายจ้าง 

พวกเขารวมตัวกัน เพ่ือไปคุยกับนายจ้างของพวกเขา ฉากหลังเป็นฉากในเมืองใหญ่ มีบ้านหลังคาจั่วที่

เห็นอยู่ในภาพก่อนหน้าปรากฏในระยะใกล้ 
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 ภาพขวา: การเจรจาต่อรองของชายหนุ่มและลูกจ้างไม่ได้ผล พวกเขาประท้วงด้วยความ

รุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการใช้อาวุธและก าลัง การประท้วงของกลุ่มแรงงานรุนแรงจนมีการใช้เจ้าหน้าที่

เข้ามาระงับการก่อเหตุ เห็นได้จากด้านซ้ายมือของภาพ ที่มีคนในเครื่องแบบยืนเรียงรายและพยายาม

ปราบปราม 

 จากภาพทั้ง 3 จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน พวกเขารวมตัวและประท้วงอยู่ใน

สถานการณ์เดิมฉากเดิม แต่มีการเคลื่อนของฉากตามตัวละคร ตัวละครกลุ่มเดิมแสดงการกระท า 

“ประท้วง” 

 

 
 

ภาพที ่63 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน จากหนังสือ 25 ภาพของกิเลสมนุษย ์
25 ภาพของกิเลสมนุษย์ (ภาพที่ 20-22 ),1918. ที่มา Frans-Masereel-Foundation เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 

2560 จาก http://www.frans-masereel.de/ 15377_Passion.htmllivepage.apple.com 
 

 นิยายภาพไร้ตัวอักษร เรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” มีการใช้การเปลี่ยนผ่านภาพ  
จากภาพสู่ภาพ 2 แบบ 
 1) ฉากสู่ฉาก   19  ครั้ง  คิดเป็น   79%  ของทั้งหมด  
 2) แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น  5  ครั้ง คิดเป็น   21% ของทั้งหมด 
 
 ด าเนินเรื่องผ่านโคลสเซอร์แบบฉากสู่ฉากมากที่สุด จ านวน 19 ครั้ง เพ่ือเล่าเรื่องโดยรวม
อย่างรวบรัด ใช้แบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น จ านวน 5 ครั้ง ในการเล่าถึงเนื้อเรื่องส าคัญที่ต้องการให้ผู้อ่าน
เห็นการกระท าบางอย่างของตัวละคร ซึ่งน าไปสู่บทสรุปที่ศิลปินตั้งใจไว้ 
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4.2.2 “การเดินทางอันน่าหลงใหล” (Passionate Journey,1919)  
 มีการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ 2 แบบ ได้แก่ 
  1) ฉากสู่ฉาก    149   ครั้ง 
  2) แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น   15  ครั้ง 
  รวม     164  ครั้ง 
 

 
กราฟที ่2 แสดง โคลสเซอร์ ของเรื่อง การเดินทางอันน่าหลงใหล 

 
  1) ฉากสู่ฉาก  

 ตัวอย่างภาพในเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล” ที่แสดงการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่

ภาพ แบบฉากสู่ฉาก  

 ชุดของภาพที่ เลือกมาเป็นชุดของภาพที่แสดงการเปลี่ยนภาพ แบบฉากสู่ฉากอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเนื้อเรื่องของชุดภาพนี้คือ ชายหนุ่มที่เป็นตัวละครหลักได้ช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง  

(ซึ่งอาจจะเป็นลูกของเขา) และพาเธอมาดูเลี้ยงดูโดยภาพทั้ง 9 ภาพแสดงเรื่องราวของตัวละครสอง

ตัวอย่างรวบรัด ตั้งแต่เด็กจนโตและเสียชีวิตโดยผ่านระยะเวลาและพ้ืนที่ที่มีนัยส าคัญ โดยศิลปินพา

ผู้อ่านกระโดดข้ามเวลายาวนานหลายปีเพื่อบรรยายชีวิตส่วนหนึ่งของตัวละครหลัก 
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กราฟแสดง โคลสเซอร์ ของเร่ือง การเดินทางอนันา่หลงใหล
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ภาพที ่64 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ ฉากสู่ฉาก จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล 

การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพที่ 80-88), 1919. ที่มา Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), 
Passionate Journey, Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2007 
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  2) แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น  

 ตัวอย่างภาพในเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล” ที่แสดงการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพ 

สู่ภาพแบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น 

 ภาพซ้าย: ภาพนี้เป็นภาพชายหนุ่มกระโดดลงไปในน้ าเพื่อช่วยคนที่ก าลังจมน้ า 

 ภาพขวา: เขาช่วยหญิงสาวที่จมน้ าได้ส าเร็จ ท่ามกลางผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ 

 จากภาพทั้ง 2 จะเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่องกัน เห็นการกระท าของตัวละครที่ชัดเจน

คือการช่วยคนจมน้ า แม้ว่าจะมีระยะห่างของช่วงเวลาแต่ยังคงเห็นถึง “การกระท า” จึงสรุปได้ว่าใช้

การเปลี่ยนผ่านภาพประเภทแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น 

 

 

 
 
 
 

ภาพที ่65 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน  จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล 
การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพที่ 145-146), 1919. ที่มา Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), 

Passionate Journey, Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2007 
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 นิยายภาพไร้ตัวอักษร เรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล” มีการใช้การเปลี่ยนผ่านภาพ จาก
ภาพสู่ภาพ 2 แบบ 
 1) ฉากสู่ฉาก   149  ครั้ง  คิดเป็น   91%  ของทั้งหมด  
 2) แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น  15  ครั้ง คิดเป็น   9% ของทั้งหมด 
 
 ด าเนินเรื่องผ่านโคลสเซอร์แบบฉากสู่ฉากมากที่สุด จ านวน 149 ครั้ง เพ่ือเล่าเรื่องโดยรวม
อย่างรวบรัด ใช้แบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น จ านวน 15 ครั้ง ในการเล่าถึงเนื้อเรื่องที่ต้องการให้ผู้อ่านเห็น
รายละเอียดที่มากข้ึน ทั้งนี้จากการสังเกตแม้ว่าจะมีการใช้โคลสเซอร์แบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่นเข้ามาบอก
เล่ารายละเอียดของเนื้อหา แต่การน าเสนอการเปลี่ยนภาพจากแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่นก็มีช่องว่างของการ
กระท าของตัวละครอยู่มาก ท าให้ต้องใช้จินตนาการในการอ่านมาก (เพราะมีจ านวนภาพน้อย) 
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4.2.3 “พระอาทิตย์” (The Sun,1919)  
 มีการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ 2 แบบ ได้แก่ 
  1) แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น  32  ครั้ง 
  2) ฉากสู่ฉาก   27  ครั้ง 
  3) ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา   2  ครั้ง 
  รวม     61  ครั้ง 

 

กราฟท่ี 3 แสดง โคลสเซอร์ ของเรื่อง พระอาทิตย ์
 

  1) แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น  

 ตัวอย่างภาพในเรื่อง “พระอาทิตย์” ที่ แสดงการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ  

แบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น 

 ภาพซ้ายบน: ชายหนุ่มนั่งอยู่บนเศษซากเรือด้วยความสิ้นหวัง ใบหน้าแหงนหน้ามอง  

พระอาทิตย์ ด้านข้างมีเปลวไฟลุกโชนอยู่  

 ภาพขวาบน: แม้ว่าจะสิ้นหวัง แต่เขาก็ยังพยายามที่จะกระโดดขึ้นไปจับพระอาทิตย์  

 ภาพซ้ายล่าง: ด้วยความพยายามเข้าใกล้พระอาทิตย์มากจนเกินไป จนความร้อนของพระ

อาทิตย์นั้นแผดเผาร่างของเขา 
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กราฟแสดง โคลสเซอร์ ของเร่ือง  พระอาทิตย์ 
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 ภาพขวาล่าง: ตกลงมายังเมือง มีไฟลุกทั่วร่าง 

 

 

 
 
 

ภาพที ่66 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน จากหนังสือ พระอาทิตย ์
พระอาทิตย์ (ภาพที่ 57-60), 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

 จากภาพทั้ง 4 จะเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่องกันเห็นการกระท าของตัวละครที่ชัดเจน 
คือ ความพยายามที่จะจับพระอาทิตย์ ตั้งแต่การมองดูพระอาทิตย์ การพยายามกระโดดขึ้นไปหาพระ
อาทิตย์ โดนพระอาทิตย์แผดเผาและร่วงหล่นลงมา ซึ่งภาพทั้ง 4 น าเสนอ “การกระท า” ที่ชัดเจน 
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  2) ฉากสู่ฉาก  

 ตัวอย่างภาพในเรื่อง “พระอาทิตย์” ที่ แสดงการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ  

แบบฉากสู่ฉาก 

 ภาพซ้าย: ภาพชายหนุ่ม (ตัวละครหลัก) กระโดดด้วยความดีใจที่เขาพบพระอาทิตย์ 

 ภาพกลาง: ชายหนุ่มไปค้นหาพระอาทิตย์ที่ใต้เตียง 

 ภาพขวา: ชายหนุ่มไปค้นหาพระอาทิตย์ในมหาสมุทร 

 จากภาพทั้ง 3 จะเห็นว่ามีการกระโดดข้ามของเวลาและรวบรัดเรื่องราวซึ่งตรงกับลักษณะ

การเปลี่ยนของโคลสเซอร์แบบฉากสู่ฉาก ศิลปินรวบรัดและก้าวผ่านเวลาและพ้ืนที่ น าเสนอเรื่องราว

การค้นหาของตัวละคร 

 

 
 

ภาพที ่67 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ ฉากสู่ฉาก  จากหนังสือ พระอาทิตย ์
พระอาทิตย์ (ภาพที่ 13, 23, 50), 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun,  
The Idea & Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 

  3) ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา  

 ตัวอย่างภาพในเรื่อง “พระอาทิตย์” ที่แสดงการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพแบบ

ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 

 ภาพซ้าย: ภาพฟรองส์ มาเซอรีล (ตัวศิลปินเอง) นั่งอยู่ที่โต๊ะท างาน เขาก าลังคิดอะไร

บางอย่างก่อนจะเกิดอาการง่วงนอน 

 ภาพขวา: ฟรองส์ มาเซอรีล ฟุบหลับไปจากนั้นมีตัวละครตัวเล็กๆ เดินออกมาจากหัวของเขา 

 จากภาพทั้ง 2 จะเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่องกันแทบจะทันทีศิลปินใช้การเปลี่ยนภาพ 

จากภาพสู่ภาพประเภทช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา โดยสังเกตว่ายังคงมีมุมมองและฉากหลังเป็นมุมเดิม  



  87 

แต่มีการเปลี่ยนการกระท าเพียงเล็กน้อย ซึ่งศิลปินใช้การเปลี่ยนประเภทนี้กับเนื้อเรื่องที่เขาต้องการ

ให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน ไม่เว้นช่องว่างให้ใช้จินตนาการหรือตีความเอง ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้มีลักษณะเป็น

นิยายภาพซ้อนในนิยาย ภาพการเลือกใช้โคลสเซอร์ประเภทนี้จะไม่สร้างความสับสนแก่ผู้อ่าน 

 
 

 
 

 

ภาพที ่68 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา จากหนังสือ พระอาทิตย ์

พระอาทิตย์ (ภาพที่ 1-2), 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 
Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 

 นิยายภาพไร้ตัวอักษร เรื่อง “พระอาทิตย์” มีการใช้การเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ  
3 แบบ 
1) แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น   32  ครั้ง  คิดเป็น   52%  ของทั้งหมด  
2) ฉากสู่ฉาก    27  ครั้ง คิดเป็น   44% ของทั้งหมด 
3) ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา   2  ครั้ง คิดเป็น   3% ของทั้งหมด 
 
 ด าเนินเรื่องผ่านโคลสเซอร์แบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่นมากที่สุด จ านวน 32 ครั้ง เพ่ือเล่าเรื่องการ
ตามหาพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นใจความหลักของเรื่อง “พระอาทิตย์” นิยายเรื่องนี้มีจุดประสงค์หลักคือ
การตามหา ซึ่งมีลักษณะเป็น “การกระท า” จึงท าให้พบการใช้โคลสเซอร์ประเภทนี้มากที่สุด  
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 ใช้โคลสเซอร์แบบฉากสู่ฉาก จ านวน 27 ครั้ง ในการเล่าเรื่องการตามหาพระอาทิตย์อย่าง 
รวบรัด แม้ว่าทั้งเรื่องจะเน้นการตามหาพระอาทิตย์ แต่ศิลปินก็ใช้การเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ
แบบฉากสู่ฉากในการรวบรัดเรื่องราวในบางตอนเพ่ือสร้างความน่าสนใจและไม่ท าให้เนื้อหาของเรื่อง
ยาวเกินไป  
 ใช้โคลสเซอร์แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 2 ครั้ง โดยใช้การเปลี่ยนประเภทนี้ในตอนต้นและท้าย
ของเรื่อง ในการกล่าวถึงเนื้อเรื่องที่ศิลปินต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจน ซึ่งเนื้อเรื่องในส่วนนั้น
อาจมีความซับซ้อนหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นเนื้อเรื่องในส่วนที่ศิลปินไม่ต้องการให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน ในกรณีของหนังสือเล่มนี้ เป็นช่วงของเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นนิยายภาพซ้อนนิยายภาพ 
คือตัวศิลปินนั้นหลับฝันอยู่ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เขาก าลังฝันหรือก าลังคิด  
 ในช่วงเวลาของ “ความจริง” มาเซอรีล จึงเลือกใช้การเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพแบบ
ช่วงเวลาสู่ช่วง เวลาเพ่ือให้ผู้อ่านไม่สับสน ระว่างความจริงและความฝันที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ 
เพราะผู้อ่านไม่ต้องใช้จินตนาการในการเข้าใจเรื่องราวในส่วนตรงนี้เลย 
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4.2.4 “ความคิด” (The Idea,1920) 
 มีการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ 2 แบบ ได้แก่ 
  1) ฉากสู่ฉาก    35  ครั้ง 
  2) แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น   34  ครั้ง 
  3) ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา   12  ครั้ง 
  4) ตัวกระท าสู่ตัวกระท า    1  ครั้ง 
  รวม     82  ครั้ง 

 

กราฟที ่4 แสดง โคลสเซอร์ ของเรื่อง ความคิด 

 
  1) ฉากสู่ฉาก  

 ตัวอย่างภาพในเรื่อง “ความคิด” ที่แสดงการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพแบบฉากสู่ฉาก

 ภาพซ้าย: ฟรองส์ มาเซอรีล (ศิลปินวาดภาพตัวเอง) ส่งซองจดหมายด้วยความเสียใจ 

 ภาพขวา: หญิงเปลือยในซองจดหมายถูกส่งออกไปยังเมืองใหญ่ทุกคนตั้งตารอที่จะเห็นสิ่งที่

อยู่ในซอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายที่สวมสูท ฉากนี้ไม่ได้ค านึงถึงสัดส่วนที่เหมือนจริงแต่ขยายตัวละครคน

ที่ตั้งตารอให้ใหญ่ขึ้น เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นการรอคอยของคนในเมืองได้อย่างชัดเจน  

 จากภาพทั้ง 2 จะเห็นว่าเป็นการกระโดดข้ามกาลเวลาและสถานที่ จากห้องท างานไปยังเมือง

ใหญ่ มีการรวบรัดของช่วงเวลาและมีฉากที่เปลี่ยนไป 
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ไร้ความสมัพนัธ์

แง่มมุสูแ่ง่มมุ

ฉากสูฉ่าก

แอ็คชัน่สูแ่อ็คชัน่

ช่วงเวลาสูช่่วงเวลา

ตวักระท าสูต่วักระท า

ไร้ความสมัพนัธ์ แง่มมุสูแ่ง่มมุ ฉากสูฉ่าก แอ็คชัน่สูแ่อ็คชัน่ ช่วงเวลาสูช่่วงเวลา ตวักระท าสูต่วักระท า

Series 1 0 0 35 34 12 1

กราฟแสดง โคลสเซอร์ ของเร่ือง  ความคิด
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ภาพที ่69 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ ฉากสู่ฉาก จากหนังสือ ความคิด 
ความคิด (ภาพท่ี 9-10), 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

  2) แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น  

 ตัวอย่างภาพในเรื่อง “ความคิด” ที่แสดงการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพแบบ 

แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น 

 ภาพซ้ายบน: เหล่าชายใส่สูทจับพยายามท่ีจะท าบางอย่างกับหญิงเปลือย 

 ภาพขวาบน: เหล่าชายใส่สูทจับตัวเธอเอาไว้ได้ พวกเขาพยายามที่จะท าบางอย่างกับเธอ 

 ภาพซ้ายล่าง: พวกเขาพยายามสวมเสื้อผ้าให้กับหญิงเปลือยโดยที่ไม่ได้ถามความสมัครใจของ

เธอและเธอไม่ได้เต็มใจ พวกเขามีความสุขที่จับเธอใส่เสื้อผ้าได้ 

 ภาพด้านขวาล่าง: หญิงเปลือยถูกสวมเสื้อผ้าและเกล้าผม เหล่าชายในชุดสูทต่างพากันดีใจ  

ที่จับเธอสวมเสื้อผ้าได้ ในภาพจะเห็นว่าชายที่จับเธอใส่เสื้อผ้าโอบกอดเธอไว้ด้วยรอยยิ้ม 

 จากภาพทั้ง 4 จะเห็นว่าชุดภาพที่เลือกมานี้แสดงการ “กระท า” ที่ต่อเนื่องอย่างชัดเจน 

ซึ่งเป็นการกระท าของคนกลุ่มใหญ่ต่อหญิงเปลือย คือการจับเธอสวมเสื้อผ้า 
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ภาพที ่70 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน จากหนังสือ ความคิด 
ความคิด (ภาพท่ี 13-16), 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

  3) ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 

 ตัวอย่างภาพในเรื่อง “ความคิด” ที่แสดงการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพแบบ 

ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 

 ชุดของภาพที่เลือกมาเป็นชุดของภาพที่แสดงการเปลี่ยนภาพแบบ ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา  

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อเรื่องของชุดภาพนี้คือ ตัวศิลปินเองเกิดความ คิดบางอย่างขึ้น  

ความคิดของเขาเดินออกมาจากศีรษะในรูปของผู้หญิงเปลือย เขารักเธอและทะนุถนอมเธอมาก  

แต่จ าใจต้องส่งเธอออกไปยังเมืองใหญ่หรือสังคม 
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ภาพที ่71 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา จากหนังสือ ความคิด 
ความคิด (ภาพท่ี 1-9), 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

 จากภาพทั้ง 9 แม้ว่าว่าตัวละครจะแสดงการ “กระท า” ที่ชัดเจนแต่ด้วยการแสดงมุมมองใน
มุมเดิมและความต้องการให้ผู้อ่านรับรู้ถึงแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการจะวาดอย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน  
จึงสรุปว่าเป็นการใช้งานการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา ที่น าเสนอ
เรื่องราวหรือแนวคิดท่ีไม่ต้องการให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการรับรู้ ด้วยภาพที่สื่อสารอย่างเรียบง่าย
มีการเปลี่ยนท่าทางไปทีละเล็กน้อยเพื่อให้ผู้อ่านไม่ต้องใช้จินตนาการในการเข้าใจเรื่องราว 

 
  4) ตัวกระท าสู่ตัวกระท า  

 ตัวอย่างภาพในเรื่อง “ความคิด” ที่แสดงการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ แบบตัวกระท า

สู่ตัวกระท า 
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 ภาพซ้าย: ภาพหญิงเปลือยถูกฉายขึ้นจอในโรงละคร ผู้คนต่างตกใจในความเปลือย ผู้ใหญ่เอา

มือปิดตาเด็กและมีผู้คนโวยวายกับการฉายภาพเธอบนจอ 

 ภาพขวา: ในขณะเดียวกันภาพด้านขวาแสดงภาพผู้คนที่วิ่งด้วยความตกใจและภาพ 

กลุ่มนักดนตรีที่มองหญิงเปลือยบนเวที 

 ภาพทั้ง 2 แสดงเวลาในขณะเดียวกันแต่คนละมุมมอง ซึ่งตรงกับลักษณะการเปลี่ยนผ่านภาพ 

จากภาพสู่ภาพแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า ที่น าเสนอมุมมองที่แตกต่างกันของฉากหรือเหตุการณ์

เดียวกันให้ผู้อ่านประมวลผลของการอ่านและจินตนาการกลายเป็นภาพของเหตุการณ์ 

 
 

 
 
 

ภาพที ่72 ตัวอย่างภาพ โคลสเซอร์ แบบ ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา จากหนังสือ ความคิด 
ความคิด (ภาพท่ี 70-71), 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

 นิ ย ายภ าพ ไร้ ตั ว อั กษ ร เรื่ อ ง  “คว ามคิ ด ”  มี ก าร ใช้ ก าร เป ลี่ ย น ผ่ าน ภ าพ  จ าก 
ภาพสู่ภาพ 4 แบบ 
 1) ฉากสู่ฉาก   35 ครั้ง  คิดเป็น   43%  ของทั้งหมด  
 2) แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น  24  ครั้ง คิดเป็น   41% ของทั้งหมด 
 3) ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา  12  ครั้ง  คิดเป็น   15%  ของทั้งหมด  
 4) ตัวกระท าสู่ตัวกระท า  1  ครั้ง คิดเป็น   1% ของทั้งหมด 
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 การด าเนินเรื่องผ่านโคลสเซอร์แบบฉากสู่ฉากมากท่ีสุด จ านวน 35 ครั้ง จากทั้งหมด 82 ครั้ง 
เพ่ือเล่าเรื่องความคิดที่ถูกส่งเข้าไปยังสังคมในรูปของหญิงเปลือย โดยการเปลี่ยนผ่านภาพประเภทนี้
ใช้ในการเล่าให้เรื่องด าเนินไปข้างหน้า ข้ามผ่านเรื่องราวในช่วงต่างๆที่ไม่ได้ต้องการรายละเอียด  
เป็นการสรุปเนื้อเรื่อง และจากการสังเกต ศิลปินใช้โคลสเซอร์แบบฉากสู่ฉากในจ านวนใกล้เคียงกับ 
โคลสเซอร์แบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น   
 โดยใช้โคลสเซอร์แบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น จ านวน 34 ครั้ง ในการเล่าเรื่องการเดินทางของหญิง
เปลือยที่ถูกกระท าโดยผู้คนในเมือง ซึ่งการใช้การเปลี่ยนผ่านภาพประเภทนี้ท าให้นิยายภาพมีความ
เคลื่อนไหวและเร้าอารมณ์ ท าให้ผู้อ่านร่วมลุ้นไปกับเรื่องราวและเอาใจช่วยหญิงเปลือย  
 ใช้โคลสเซอร์แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาจ านวน 12 ครั้ง โดยใช้การเปลี่ยนประเภทนี้ในตอนต้น
และท้ายของเรื่อง ในการกล่าวถึงเนื้อเรื่องที่ศิลปินต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจน ซึ่งเนื้อเรื่องใน
ส่วนนั้นอาจมีความซับซ้อนหรือไม่ก็ได้แต่เป็นเนื้อเรื่องในส่วนที่ศิลปินไม่ต้องการให้ผู้อ่านเกิดความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในกรณีของหนังสือเล่มนี้ศิลปินใช้วิธีการเปลี่ยนผ่านภาพแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา
ในการเล่าเรื่องตอนต้นและตอนจบที่มีความเป็นนามธรรมคือการ “คิด” ที่ถูกสร้างออกมาในรูปของ 
“หญิงเปลือย” คือมีการอุปมาแทนค่าความคิดซึ่งเป็นสิ่งนามธรรมด้วยรูปภาพ ซึ่งโคลสเซอร์แบบ
ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในส่วนนี้ได้อย่างง่ายและไม่ต้องใช้จินตนาการมาก  
 ใช้โคลสเซอร์แบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าจ านวน 1 ครั้ง ในการบอกเล่าเรื่องราวในช่วงเวลา
เดียวกันแต่หลายมุมมองเพ่ือให้ผู้อ่านประมวลภาพและสร้างเรื่องราวด้วยตนเองโดยเป็น 1 ครั้ง ใน
การเปลี่ยนผ่านจากภาพสู่ภาพ แต่ในหนังสือเล่ม “ความคิด” นี้มีความพิเศษแตกต่างไปจากหนังสือ
ภาพไร้ตัวอักษรเล่มอ่ืน คือมีการสร้างภาพที่บอกเล่าเรื่องราวมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ในภาพๆเดียว 
ซึ่งท าให้หนังสือมีความซับซ้อนและน่าสนใจ 
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 4.2.4.1 การสร้างภาพที่บอกเล่าเรื่องราวมากกว่า หนึ่งเหตุการณ์ ในนิยายภาพไร้ตัวอักษร 

เรื่อง “ความคิด” 

 จากการสังเกตพบภาพที่เล่าเรื่องราวมากกว่า หนึ่งเหตุการณ์ในภาพเดียว จ านวน 13 ภาพ  
 

 
 
 

ภาพที่ 73 ตัวอย่างภาพ การสร้างภาพที่บอกเล่าเรื่องราวมากกว่า หนึ่งเหตุการณ์  
ในนิยายภาพไร้ตัวอักษร เรื่อง ความคิด 

ความคิด, 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without 
Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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ภาพที ่74 ตัวอย่างภาพ การสร้างภาพที่บอกเล่าเรื่องราวมากกว่า หนึ่งเหตุการณ์  

ในนิยายภาพไร้ตัวอักษร เรื่อง ความคิด 
ความคิด, 1919. ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without 

Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 
 ภาพเหล่านี้เริ่มพบเมื่อเรื่องด าเนินมาถึงช่วงกลางเรื่อง เมื่อชายผู้ยอมรับในความเปลือยของ
หญิงเปลือย (คนที่เห็นด้วยกับแนวคิด) ถูกจับและประหารชีวิต เริ่มมีภาพที่แสดงเหตุการณ์มากกว่า 
หนึ่งเหตุการณ์ในภาพเดียว ซึ่งท าให้นิยายภาพเล่มนี้มีความน่าสนใจและมีเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้น  
จุดที่ท าให้สังเกตเห็นคือ  
 
 
 
 



  97 

 1) ขนาดของตัวละครที่ใหญ่ขึ้นเล็กลงตามเนื้อเรื่องในส่วนนั้นๆที่ผู้เขียนต้องการจะน าเสนอ 
 

 
 

ภาพที ่75 ความคิด (ภาพท่ี 77), 1920. 
ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three 

Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 

 2) มุมมองของภาพที่ไม่ตรงตามหลักวิชาการ เพ่ือน าเสนอเหตุการณ์มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์
มาน าเสนอในเวลาเดียวกัน 
 

 
 

ภาพที ่76 ความคิด (ภาพท่ี 48), 1920.  
ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three 

Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 



  98 

 3)  ใช้เส้นตามลักษณะโครงสร้างของเมืองหรือถนน มาเป็นตัวแบ่งเหตุการณ์หลายเหตุการณ์
ที่ต้องการน าเสนอ 
 

 
 

ภาพที ่77 ความคิด (ภาพท่ี 37), 1920. 
ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three 

Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 

 4.2.4.2 สมมติฐานของการสร้างภาพในลักษณะนี้  

 1) เป็นวิธีการน าเสนอภาพในช่วงเวลาเดียวกันหรือเรื่องที่ต่อเนื่องกันโดยไม่เพ่ิมภาพ 

 2) เป็นการทดลองสร้างวิธีการน าเสนอแบบใหม่ ที่ท าให้งานน่าสนใจและสอดคล้องกับ 

เนื้อเรื่องที่มีลักษณะของการเปรียบเทียบอุปมามากกว่าหนังสือเล่มอ่ืนๆใน 5 เล่มที่มีชื่อเสียงและ

น ามาศึกษา 

 3) เหตุการณ์ที่ถูกรวบยอดน ามาอยู่ในภาพเดียวกัน จากการสังเกตส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยน
ผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า ที่น าเสนอฉากเหตุการณ์เดียวกันแต่ให้มุมมอง
ต่างกัน ซึ่งผู้อ่านต้องประมวลภาพทั้งหมดและใช้จินตนาการสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาเอง การสร้างภาพ
อีกภาพอาจท าให้เกิดความสับสนเพราะรูปแบบของการน าเสนอของนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ  
ฟรองส์ มาเซอรีล นั้นมีรูปแบบที่เป็นการพิมพ์ภาพหน้าละ 1 ภาพ ซึ่งการน าเสนอมุมมองที่ต่างออกไป
ในฉากเดียวอาจท าให้ผู้อ่านไม่เข้าใจถึงสิ่งที่ศิลปินต้องการจะน าเสนอได้อย่างชัดเจนและนอกจากนั้น
ยังพบการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพแบบฉากสู่ฉาก ในลักษณะที่ เล่าถึงเวลาเดียวกัน 
แตค่นละสถานที่ซึ่งมีเหตุผลดังเช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  
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 ซึ่งหากน าภาพทั้งหมดมาแบ่งเป็นช่องๆ จะท าให้เห็นถึงรูปแบบการเปลี่ยนผ่านภาพจากภาพ
สู่ภาพที่ศิลปินน ามาใช้ได้อย่างชัดเจน เช่น  
 ภาพน าเสนอเหตุการณ์ที่ชายผู้เห็นด้วยกับแนวความคิด (ชายคนรักของหญิงเปลือย) ถูกจับ
และน าตัวไปประหารชีวิต จะเห็นว่าเมื่อจ าแนกเหตุการณ์ด้วยการแบ่งช่องเพ่ิมขึ้นจะท าให้เห็นว่ามี
การใช้โคลสเซอร์ ถึง  2 ครั้ง ในภาพนี้ คือภาพที่หญิงเปลือยเดินออกมาพร้อมชายหนุ่ม ใช้การเปลี่ยน
ผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า ท าให้เห็นคนที่มุงดูด้วยความสนใจและใช้การ
เปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพแบบฉากสู่ฉาก เพ่ือเล่าเรื่องช่วงเวลาที่ เขาถูกประหารชีวิต  
ซึ่งศิลปินได้ใช้การขยายตัวละครคนมุงดูให้ใหญ่เกินความเป็นจริง เพ่ือแสดงการเปลี่ยนผ่านภาพที่เขา
ซ่อนเอาไว้ 
                                                     

 
ภาพที ่78 ความคิด (ภาพท่ี 30), 1920.  

ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three 
Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 
 ภาพตอนที่พัสดุที่บรรจุหญิงเปลือยถูกส่งมายังครอบครัวนี้จะเห็นว่าภาพทั้งสองส่วนเป็น
เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน แต่ถูกรวบรัดข้ามระยะทางและเวลาใช้การเปลี่ยนผ่านภาพจากภาพสู่ภาพ 
แบบฉากสู่ฉาก เล่าเหตุการณ์ทั้งสองซึ่งฉากอาจไม่ได้มีความส าคัญมากพอให้สร้างเป็นภาพใหม่จึง 
รวบรัดเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ไว้ในภาพเดียว  
 



  100 

 
 

ภาพที ่79 ความคิด (ภาพท่ี 66), 1920.  
ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three 

Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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 ภาพเหตุการณ์บางเหตุการณ์ หากแยกไว้คนละภาพ โดยรูปแบบการน าเสนอของศิลปินอาจ
ท าให้ผู้อ่านเกิดความสับสน ศิลปินจึงยกทั้งเหตุการณ์ทั้งหมดมาไว้ในเวลาเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่80 ความคิด (ภาพท่ี 70-71), 1920.  

ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three 
Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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การสร้างภาพที่บอกเล่าเรื่องราวมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ ในนิยายภาพไร้ตัวอักษร เรื่อง “ความคิด” 

 พบการใช้โคลสเซอร์แบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าและฉากสู่ฉาก เพ่ือเล่าเหตุการณ์ในช่วงเวลา
เดียวกันหรือฉากท่ีมีใจความน้อยเกินกว่าจะสร้างภาพขึ้นใหม่  
 จากการสังเกต การใช้การเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพหรือโคลสเซอร์ แบบตัวกระท าสู่ตัว
กระท าถูกหยิบน ามาใช้ครั้งแรกในหนังสือเรื่อง “ความคิด” ซึ่ งเป็นหนังสือล าดับที่  4 ของ 
ฟรองส์ มาเซอรีล ซึ่งการเปลี่ยนผ่านภาพลักษณะนี้ศิลปินไม่ได้ใส่ไว้ในการเปลี่ยนผ่านภาพหลัก  
(เปลี่ยนจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง) แต่ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนเหตุการณ์ในภาพเดียวกัน และมีการใช้
โคลสเซอร์แบบฉากสู่ฉาก (ท่ีเล่าเวลาในขณะเดียวกันแต่คนละสถานที่)  
 การสร้างภาพในลักษณะนี้มีความน่าสนใจ คือศิลปินค านึงถึง “เวลา” เพ่ิมเติมเข้ามาจากเล่ม
อ่ืนๆ ซึ่งหนังสือ 3 เล่มที่ได้วิเคราะห์ไปแล้วจะเล่าเรื่องให้ด าเนินไปข้างหน้าผ่านมุมมองตัวละครหลัก
เพียงมุมเดียว ตีค่าเวลาเป็นช่วงกว้างๆไม่ได้จ าเพาะเจาะจง “เวลา” ยอมให้ผู้อ่านจินตนาการและ
คาดคะเนเวลาได้ด้วยตัวเอง  
 ในขณะที่ในเล่ม “ความคิด” เล่าเรื่องให้ด าเนินไปข้างหน้าเช่นกันแต่มองผ่านมุมมองของตัว
ละครหลักและมุมมองของสังคม (ชายในชุดสูทที่พยายามสวมเสื้อผ้าและตามจับตัวหญิงเปลือย) ซึ่งมี
ความส าคัญในเรื่องเท่าๆ กันและใช้ “เวลา” ที่เจาะจงช่วงเวลาในขณะเดียวกัน เพ่ือเปรียบเทียบ
แนวคิดที่ต้านกันทั้งสอง (หญิงเปลือยและสังคม) ให้ผู้อ่านได้ประมวลและสร้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายในหัว และเนื่องจากนิยายภาพไร้ตัวอักษร นั้นปราศจากการใช้ตัวอักษรจึงท าให้ไม่อาจเกิดเสียง 
และค าพูดใดๆของตัวละครที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้เลย ดังนั้นในภาพที่ไร้ตัวอักษรและค าบรรยายใดๆ
นี้ เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพหนึ่งภาพ จึงมีช่วงเวลาเดียว และเมื่อเปลี่ยนผ่านภาพ
ต่อไป เวลาในภาพนั้นจะเคลื่อนที่ ไม่ใช่เวลาเดียวกันอีก จึงเป็นเหตุผลที่ศิลปินเลือกจะวาดภาพ
เหตุการณ์ในหลายเหตุการณ์ไว้ในภาพเดียว เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน โดยใช้ขนาดที่ไม่ปกติของตัวละครและฉากในการแบ่งแยกภาพในแต่ละเหตุการณ์ 
ออกจากกัน 
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4.2.5 “เมือง” (The City, 1925) 
 มีการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ 1 แบบ ได้แก่ 
 1) แง่มุมสู่แง่มุม   99  ครั้ง 
  รวม     99  ครั้ง 

 

กราฟที ่5 แสดง โคลสเซอร์ ของเรื่อง เมือง 

 
  1) แง่มุมสู่แง่มุม  

 ตัวอย่างภาพในเรื่อง “เมือง” ที่แสดงการเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพแบบแง่มุมสู่แง่มุม 

จากภาพจะเห็นว่าศิลปินพยายามน าเสนอความเป็น “เมือง” ผ่านแง่มุมต่างๆตั้งแต่เช้าจรดค่ า โดยไม่

มีตัวละครหลักมีเพียงภาพความเป็นไปของเมืองในมุมมองต่างๆ ทั้งคนรวย คนจน ชนชั้นกลาง ความ

แออัดในเมืองใหญ่ ความเป็นไปของชีวิตของผู้คนที่มีสุขทุกข์คละเคล้ากัน 
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ตวักระท าสูต่วักระท า

ไร้ความสมัพนัธ์ แง่มมุสูแ่ง่มมุ ฉากสูฉ่าก แอ็คชัน่สูแ่อ็คชัน่ ช่วงเวลาสูช่่วงเวลา ตวักระท าสูต่วักระท า

Series 1 0 99 0 0 0 0

กราฟแสดง โคลสเซอร์ ของเร่ือง  เมือง
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ภาพที ่81 ตัวอย่างภาพ ในเรื่อง เมือง 

เมือง, 1925. ที่มา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2006. 
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 นิยายภาพไร้ตัวอักษร เรื่อง “เมือง” มีการใช้การเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ 1 แบบ 
 1) แง่มุมสู่แง่มุม   98 ครั้ง  คิดเป็น   100%  ของทั้งหมด  
 
 หนังสือเรื่อง “เมือง” ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุดของ ฟรองส์ มาเซอรีล  
โดยหนังสือเรื่องนี้ได้หลุดออกจากข้อจ ากัดของการเล่าเรื่อง โดยทั้งเรื่องไม่มีตัวละครหลักแต่อาศัยการ
เล่าเรื่องโดยให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของเมือง แสดงกายภาพของเมืองและอารมณ์ของ  
แต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของโคลสเซอร์แบบแง่มุมสู่แง่มุม ที่เน้นการสร้าง “อารมณ์” 
ให้แก่ผู้อ่านมากกว่า “เรื่องเล่า” จึงท าให้ตั้งสมมติฐานว่าการเปลี่ยนผ่านของหนังสือเล่มนี้น่าจะใช้การ
เปลี่ยนผ่านภาพจากภาพสู่ภาพแบบแง่มุมสู่แง่มุม  
 จากการสังเกตและวิเคราะห์ค้นพบว่า สมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นจริง เนื่องจากพบว่าศิลปินใช้การ
เปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพแบบแง่มุมสู่แง่มุม ซึ่งมีภาพหลัก คือภาพชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนหัน
หลั งมองเมืองที่ เต็มไปด้วยตึกสู ง ซึ่ งภาพนี้ ถือได้ว่ าเป็น ใจความส าคัญ ที่ สรุปว่าศิลปิน ใช้ 
โคลสเซอร์แบบแง่มุมสู่แง่มุม เนื่องจากว่าภาพนี้เป็นภาพเปิดและสื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงสารที่ผู้เขียน
ต้องการจะน าเสนอคือ “เมือง” และเป็นเมืองในภาพรวมไกลๆก่อนที่มาเซอรีล จะค่อยๆพาผู้อ่านเข้า
ไปสัมผัสกับบรรยากาศแง่มุมและความเป็นไปของเมือง 
 

 
 

ภาพที ่82 เมือง (ภาพที่ 1), 1925 
ที่มา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2006. 
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 ภาพต่อๆมาเป็นภาพเมืองในมุมมองต่างๆ ซึ่งในแต่ละภาพมีเหตุการณ์ของตัวเองซึ่งไม่มีความ
ต่อเนื่องกับภาพถัดไป เพียงแต่เป็นช่วงเวลาที่ไล่ เรียงกันจากเช้าจรดค่ าซึ่งในทุกช่วงเวลานั้น  
ต่างเห็นทั้งความวุ่นวาย ความสนุก ความทุกข์ ของคนในทุกช่วงทุกวัยทุกชนชั้น 
  หนังสือเรื่อง “เมือง” นี้ถูกสร้างให้อ่านให้จบเล่ม ภายในครั้งเดียว ก่อนที่ผู้อ่านจะรับรู้และ
สัมผัสกับอารมณ์ความเป็นเมืองตามเนื้อเรื่องที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ 
 

 

กราฟที ่6 แสดง โคลสเซอร์ ของนยิายภาพไร้ตัวอักษรทั้ง 5  เล่ม 
 

 นิยายภาพไร้ตัวอักษรทั้ง 5 เล่ม มีการใช้งานโคลสเซอร์ ที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา  

ในการสร้าง รูปแบบ และเนื้อหาของหนังสือซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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25 ภาพของกิเลสมนษุย์ 0 0 19 5 0 0

การเดินทางอนัน่าหลงใหล 0 0 149 15 0 0

พระอาทิตย์ 0 0 27 32 2 0

ความคิด 0 0 35 24 12 1

เมือง 0 99 0 0 0 0

กราฟแสดง โคลสเซอร์ ของเร่ืองนิยายภาพไร้ตวัอกัษรทัง้ 5 เล่ม

25 ภาพของกิเลสมนษุย์ การเดินทางอนัน่าหลงใหล พระอาทิตย์ ความคิด เมือง
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  1) 25 ภาพของกิเลสมนุษย์ (Twenty-Five Images of a Man’s Passion,1918) 

 พบการใช้งานโคลสเซอร์ 2 แบบ ได้แก่  

 - แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น  

 - ฉากสู่ฉาก 

 ใช้การเปลี่ ยนผ่ านภาพประเภท ฉากสู่ ฉากมากที่ สุด  และใช้การเปลี่ ยนผ่ านแบบ 

แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น ในจุดที่ต้องการให้รายละเอียด โดยหนังสือเรื่องนี้มีลักษณะเป็นเรื่องสั้น  

จึงให้ความส าคัญกับการสรุปรวบรัดและใส่เฉพาะรายละเอียดในจุดที่ส าคัญ 

 

  2) การเดินทางอันน่าหลงใหล (Passionate Journey,1919)  

 พบการใช้งานโคลสเซอร์ 2 แบบ ได้แก่  

 - แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น  

 - ฉากสู่ฉาก  

 ใช้การเปลี่ ยนผ่ านภาพประเภท ฉากสู่ ฉากมากที่ สุด  และใช้การเปลี่ ยนผ่ านแบบ 
แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น ในจุดที่ต้องการให้รายละเอียด แม้ว่านิยายเรื่องนี้จะเป็นหนังสือที่มีความยาวมาก
ที่สุดของมาเซอรีล แต่กลับพบการใช้โคลสเซอร์ที่เหมือนกับนิยายภาพไร้ตัวอักษรเรื่อง “25 ภาพของ
กิเลสมนุษย์” ที่เป็นเรื่องสั้น จากการสังเกตมีปัจจัยในหลายส่วนที่ท าให้ศิลปินเลือกออกแบบใน
ลักษณะนี้  
 - ศิลปินยังไม่ได้ท าการทดลองรูปแบบการน าเสนอมากนัก 

- แม้ว่าจะเป็นเรื่องยาวแต่แก่นของเรื่องไม่ได้มีความซับซ้อน เพราะเป็นนิยายที่เล่าเรื่องกึ่ง  
อัตชีวประวัติจึงท าให้มีลักษณะการเล่าอย่างรวบรัดและเน้นตรงจุดที่ต้องการใส่รายละเอียดเพียง
เล็กน้อย 

 
  3)  พระอาทิตย์ (TheSun,1919)  
 พบการใช้งานโคลสเซอร์ 3 แบบ ได้แก่  
 - ช่วงเวลาสูช่่วงเวลา  

 - แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น  

 - ฉากสู่ฉาก 
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 ใช้การเปลี่ยนผ่านภาพประเภท แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่นมากที่สุด และใช้การเปลี่ยนผ่านแบบ  
ฉากสู่ฉาก รองลงมาโดยเพ่ิมการเปลี่ยนผ่านภาพประเภท ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา เข้ามาในตอนท้ายและ
ตอนจบของเล่ม จากการสังเกต พบการใช้โคลสเซอร์แบบแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่นมากที่สุดในนิยายเล่มนี้
เนื่องจากแก่นของเรื่องเกี่ยวกับการ “ตามหาพระอาทิตย์” ซึ่งมีลักษณะที่เน้นการกระท า โดยใช้การ
เปลี่ยนแบบฉากสู่ฉาก ในการรวบรัดเนื้อหาบางตอนเพ่ือให้นิยายไม่น่าเบื่อและใช้การเปลี่ยนผ่านแบบ
ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา ในการเล่าเรื่องตอนเปิดที่ ไม่ต้องการให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน  
ซึ่งในเนื้อหาส่วนนี้มีลักษณะเป็นนิยายซ้อนนิยาย 
 
  4) ความคิด (The Idea,1920)   
 พบการใช้งานโคลสเซอร์ 4 แบบ ได้แก่  
 - ช่วงเวลาสูช่่วงเวลา  

 - แอ็คชั่นสู่แอ็คชั่น  

 - ฉากสู่ฉาก  

 - แง่มุมสู่แง่มุม 

 ใช้การเปลี่ยนผ่านภาพ ประเภทแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่นใกล้เคียงกับฉากสู่ฉาก รองลงมาเป็น
ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา และ แง่มุมสู่แง่มุม โดยยังคงใช้การเปลี่ยนผ่านภาพแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 
ในเนื้อหาตรงส่วนที่ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกันและเพ่ิมการเปลี่ยนผ่านภาพแบบแง่มุมสู่แง่มุม  
เพ่ือสร้างความสนุกและน่าสนใจ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการทดลองวิธีการสื่อสารด้วยภาพของ  
ฟรองส์ มาเซอรีล นอกจากนั้นภาพในเรื่องยังพบการวาดภาพหลายเหตุการณ์ไว้ในภาพเดียว โดยใช้
ขนาดตัวละครและฉากในการแบ่งแยกเหตุการณ์ทั้งหลายนั้นออกจากกัน โดยเมื่อสังเกตรูปแบบการ
เปลี่ยนผ่านภาพเหตุการณ์ทั้งหลายในหนึ่งภาพนั้น พบว่าจะใช้โคลสเชอร์ประเภทฉากสู่ฉากและตัว
กระท าสู่ตัวกระท า โดยคาดว่าศิลปินใช้วิธีการสื่อสารรูปแบบนี้เพราะ 
เป็นวิธีการแก้ปัญหาของศิลปิน ที่ต้องการน าเสนอภาพในช่วงเวลาเดียวกันหรือเรื่องที่ต่อเนื่องกันโดย

ไม่เพ่ิมภาพ 

 เป็นการทดลองสร้างวิธีการน าเสนอแบบใหม่ที่ท าให้งานน่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องท่ี

มีลักษณะของการเปรียบเทียบอุปมามากกว่าหนังสือเล่มอ่ืนๆใน 5 เล่มที่มีชื่อเสียงและน ามาศึกษา

ของเขา  

 เป็นการป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้อ่านเมื่อเล่าถึงช่วงเวลาเดียวกัน เพราะหาก

สร้างภาพใหม่โดยมีช่วงเวลาเดียวกันผู้อ่านอาจสับสนได้เพราะนิยายภาพชนิดนี้ไม่มีตัวอักษร 
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  5) เมือง (The City, 1925)  
 พบการใช้งานโคลสเซอร์ 1 แบบ ได้แก่  
 - แง่มุมสู่แง่มุม 
 หนังสือเรื่องเมืองเป็นหนังสือที่มีความพิเศษอย่างมากเนื่องจากใช้การเปลี่ยนผ่านภาพ 
รูปแบบเดียว คือ แง่มุมสู่แง่มุม ซึ่งศิลปินไม่เคยใช้การเปลี่ยนผ่านรูปแบบนี้มาก่อน ลักษณะการอ่าน
ของหนังสือเล่มนี้ก็มีความพิเศษ คือผู้อ่านจะไม่สามารถเข้าใจแก่นของเรื่องได้เลยเมื่ออ่านภาพ 
แต่ละภาพเพราะเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องกัน แต่เมื่ออ่านจบผู้อ่านจะเข้าใจความเป็น “เมือง” ที่ศิลปิน
ต้องการจะน าเสนอได้อย่างชัดเจน  
 นอกจากนั้นอ้างอิงจากหนังสือ Understanding Comics The Invisible Art ของ สกอตต์  
แมคคลาวด์ การเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพหรือโคลสเซอร์ที่นิยมใช้กันในตะวันตกส่วนใหญ่จะ
เป็นแบบ แอ็กชั่นสู่แอ็คชั่น ตัวกระท าสู่ตัวกระท าและฉากสู่ฉาก และแทบไม่พบการเปลี่ยนผ่านภาพ
แบบแง่มุมสู่แง่มุมเลยในหนังสือการ์ตูนของฝั่งตะวันตก โดยให้เหตุผลว่าศิลปะและวรรณกรรมของ
ตะวันตกไม่ละเอียดมากนัก ในภาพรวมวัฒนธรรมตะวันตกเป็นวัฒนธรรมเป้าหมาย (Goal-oriented 
Culture) (McCloud, 1994) แต่จะพบการเปลี่ยนผ่านภาพรูปแบบนี้ในวัฒนธรรมของตะวันออก  
ซึ่งในที่นี้ สกอตต์ แมคคลาวด์ อ้างอิงหนังสือการ์ตูน ของญี่ปุ่นซึ่งนิยมใช้ลักษณะการเปลี่ยนภาพแบบ
แง่มุมสู่แง่มุม โดยให้เหตุผลว่าคอมิคส์ของญี่ปุ่นนั้นเน้น “การอยู่ที่นั่น” มากกว่า “การไปให้ถึงที่นั่น” 
(McCloud, 1994) ซึ่งนิยายภาพไร้ตัวอักษรเรื่อง “เมือง” นี้ มีแก่นของเรื่องที่ต้องการเล่าความ
เป็นไปของเมือง แบบที่ให้ผู้อ่านรู้สึกว่า “อยู่ที่นั่น” ในเมืองใหญ่แห่งนั้น มากกว่า “การไปให้ถึงที่นั่น” 
หรือคือแก่นของเรื่องที่เขาใช้ในนิยายภาพไร้ตัวอักษร 4 เล่มก่อนหน้าซึ่งเต็มไปด้วยเป้าประสงค์ในการ
เดินทางของเหตุการณ์จากตอนต้นถึงตอนจบ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนี้เองจึงท าให้ “เมือง” ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นหนังสือภาพท่ีดีที่สุดของ ฟรองส์ มาเซอรีล  
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4.3 ศึกษาและวิเคราะห์ “องค์ประกอบศิลป์” วิธีการวาดคนและฉากและอิทธิพลที่มาจากกระแส
ศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ของนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล 
 โดยในหัวข้อนี้จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

 - ฉาก ในนิยายภาพไร้ตัวอักษร  
 - ตัวละคร ในนิยายภาพไร้ตัวอักษร 

 
4.3.1 ฉาก ในนิยายภาพไร้ตัวอักษร 

 จากการศึกษาพบว่า ฟรองส์ มาเซอรีล ใช้ฉากหลังในการเล่าเรื่องสองกรณี คือ  
  4.3.1.1 การใช้ฉากหลังเป็นสถานที่เกิดเรื่องราว  
   1) การสร้างฉากหลังพื้นที่ภายนอกอาคาร  
   2) การสร้างฉากหลังพื้นที่ภายในอาคาร 
  4.3.1.2 การใช้ฉากหลังสะท้อนอารมณ์ภายในของตัวละคร 
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4.3.1.1 การใช้ฉากหลังเป็นสถานที่เกิดเรื่องราว 
1) การสร้างฉากหลังพื้นที่ภายนอกอาคารของ ฟรองส์ มาเซอรีล 

 การสร้างฉากพ้ืนที่ภายนอกอาคารของมาเซอรีลโดยรวม ทั้ง 5 เรื่องมีการเปลี่ยนแปลงภาพ

ตามล าดับ กล่าวคือมีความพิถีพิถันการสร้างความซับซ้อนและค านึงถึงหลักทัศนียภาพตามหลัก

วิชาการมากข้ึนเรื่อยๆตามล าดับเวลาของการสร้างผลงาน 

 
  หนังสือเรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์”  
 ใช้ฉากหลังเป็นภาพประกอบฉากโดยให้ความส าคัญกับองค์ประกอบในฉากหลังน้อยมาก คือ 
มีความแบน ความพร่ามัวและในบางครั้งมีการปล่อยให้ฉากหลังค่อยๆหายไปกับบรรยากาศ 
 

 
 

ภาพที ่83 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนที่ภายนอกอาคาร 
จากหนังสือ 25 ภาพของกิเลสมนษุย์ (ภาพ 19) ที่มา: Frans Masereel Stiftung, 1918 images of the passion 
of a homme, accessed February 25, 2017, available from  http:// masereel.org/bilderfolgen/1918-

images-dela-passion-dun-homme/ 
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  หนังสือเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล”  
 มีการน าเสนอมุมมองของเมืองมากขึ้น ซึ่งเป็นเพราะเป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรขนาดยาวและ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปทั่วทุกมุมโลก ฉากภายนอกอาคารจึงมีความส าคัญมากขึ้น มีทั้งฉากที่
สะท้อนให้เห็นสังคมเมืองใหญ่ การขยายตัว การก่อสร้างเครื่องจักร สถานบันเทิง ท้องถนน ผู้คน 
ธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ศิลปินได้ไปพบเจอ แต่กระนั้นภาพฉากที่เป็นภาพเมือง 
ไม่ได้ถูกสร้างให้ซับซ้อนมากนัก ไม่ค่อยมีฉากเมืองในมุมกว้างโดยส่วนมากจะเป็นฉากที่ถูกตัด เช่น 
ฉากตัวละครหลักบนถนน แต่จะสร้างฉากหลังในมุมกว้างเมื่อเล่าถึงธรรมชาติ  
 

 
 

ภาพที ่84 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนที่ภายนอกอาคาร (ฉากตัวละครหลักบนถนน) 
จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพ 20) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), 

Passionate Journey: A Vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2007. 
 

 
 

ภาพที ่85 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนที่ภายนอกอาคาร (ฉากในมุมกว้างเมื่อเล่าถึงธรรมชาติ) 
จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพ 95) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), 

Passionate Journey: A Vision in 
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 โดยในเรื่องนี้มีภาพฉากเมืองภายนอกที่หยิบขึ้นมา วิเคราะห์ 1 ภาพ ฉากเมืองในภาพนี้มี
ความน่าสนใจ เพราะนอกจากจะเป็นภาพที่เล่าถึงความเป็นไปของเหตุการณ์ ยังเป็นภาพที่ศิลปิน
บิดเบือนบรรยากาศเพ่ือสะท้อนอารมณ์ของตัวละครแก่ผู้อ่านด้วย โดยในภาพนี้ใช้น้ าหนักขาวในการ
สร้างแสงจากไฟถนนที่กระจายกินเข้าไปยังอาคารบ้านเรือน ซึ่งมีความคล้ายกับภาพไฟถนน  
( Street Lantern ค.ศ . 1918) ของไลโอเนล ไฟนิ งเกอร์  (Lyonel Feininger ค.ศ. 1871 - 
1956) จิตรกรชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมันผู้อยู่ในกระแสศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ โดยฉากเมืองแสง
ไฟยามค่ าคืนนี้เป็นภาพที่สะท้อนความเป็นไปของสังคมเมืองใหญ่ 
 

 
 

ภาพที ่86 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนที่ภายนอกอาคาร 
จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพ 72) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), 

Passionate Journey: A Vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2007. 
 

 
 

ภาพที ่87 ไลโอเนล ไฟน์อิงเงอร์ (Lyonel Feininger ค.ศ.1871-1956),  
Street Lantern (Die Laterne), 1918, 

ภาพพิมพ์ไม้, 17 x 25.2 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 21 กันยายน 2561  
จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/ object_objid-68668.html 
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  หนังสือเรื่อง “พระอาทิตย”์  
 จะเห็นรายละเอียดปลีกย่อยของฉากเมืองมากยิ่งขึ้น ภาพฉากส่วนใหญ่ของเล่มเป็นภาพฉาก
ในมุมกว้าง มีฉากเมืองในมุมแปลกตา เช่น ฉากบนหลังคา 

 

 
 

ภาพที ่88 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนที่ภายนอกอาคาร (ภาพฉากบนหลังคา) 
จากหนังสือ พระอาทิตย์ (ภาพ 37) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  115 

  หนังสือเรื่อง “ความคิด”  
 จะเห็นการสร้างฉากหลังที่แปลกตามากขึ้นอีก คือเป็นฉากหลังที่ตัวละครหลักมีปฏิสัมพันธ์
ด้วย โดยภาพในเรื่อง “ความคิด” นี้จะมีการจัดองค์ประกอบภาพและสัดส่วนของตัวละครและฉากที่
แปลกไปกว่าทุกเล่ม ไม่ยึดหลักความเป็นจริงมากนักเพราะมาเซอรีลสร้างตัวละครให้ใหญ่เท่าฉากหลัง
และเหมือนกับว่าฉากเข้ามามีบทบาทกับตัวละครมากกว่าฉากหลังในเล่มอื่นๆ โดยในเรื่องนี้มีภาพฉาก
เมืองภายนอกท่ีหยิบขึ้นมา วิเคราะห์ 1 ภาพ (ภาพที่ 22) พยายามที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตของคนเมืองที่
อาศัยกันอยู่อย่างแออัดและเบียดเสียด โดยแสดงภาพชีวิตคน ผ่านหน้าต่างให้เห็นความเป็นไป โดย
ฉากหลังที่เป็นภาพหน้าต่างนี้มีขนาดใหญ่โดยไม่ค านึงถึงหลักความเป็นจริง เช่นเดียวกับภาพของ  
กีออร์ก กรอสซ์ (Georg Grosz ค.ศ.1893-1959 ) (ภาพขวา) ที่ขยายขนาดหน้าต่างเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใน
การสื่อสารวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคม  
 

               
 

ภาพที ่89 (ซ้าย) ภาพการสร้างฉากพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร จากหนังสอื ความคิด (ภาพ 22) 
ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three 

Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

ภาพที ่90 (ขวา) กีออร์ก กรอสซ์ (George Grosz ค.ศ.1893-1959), People in the Street (Menschen in der 
Strasse) from The First George Grosz Portfolio (Erste George Grosz-Mappe),  

(1915-16, published 1916-17),  
ภาพพิมพ์โลหะ, 12.9 x 11.9 ซม. MOMA, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2561  

จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/artist/ artist_id-2374_role-1_sov 
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  หนังสือเรื่อง “เมือง”  
 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของ ฟรองส์ มาเซอรีล กลับน าเสนอสิ่งที่แตกต่างจากหนังสือ
เรื่อง “ความคิด” โดยสิ้นเชิง โดยฉากหลังภายนอกอาคารของนิยายภาพไร้ตัว อักษรเรื่อง “เมือง” 
นั้นให้ความส าคัญกับทัศนียภาพตามหลักวิชาการมาก ค านึงถึงหลักความเป็นจริงและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเส้น ให้ความส าคัญกับรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆ มากกว่าการด าเนิน
เรื่อง ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของการน าเสนอของนิยายภาพไร้ตัวอักษรเรื่องนี้ ที่ไม่มีตัวละครหลัก  
 เมืองในภาพสวยงามวิจิตร ศิลปินน าเสนอเมืองใหญ่ในมุมต่างๆ ทั้งชีวิตคนรวย ถึงคนยากไร้ 
ความเป็นไปของผู้คนในเมืองใหญ่ตั้งแต่เช้าจรดค่ า ความเศร้า ความสุข ความรุนแรง โดยใช้ความรู้สึก
ที่เป็นกลางในการน าเสนอมากกว่าพยายามสร้างอารมณ์ใดๆเข้าไปเพ่ิมเติม 
 

2) การสร้างฉากหลังพื้นที่ภายในอาคารของ ฟรองส์ มาเซอรีล 
 ฉากหลังพ้ืนที่ภายในอาคารของนิยายภาพไร้ตัวอักษรทั้ง 5 เล่มจะเห็นความแตกต่างของ

องค์ประกอบได้ชัดเจนกว่าฉากหลังพื้นที่ภายนอกอาคาร เนื่องจากจะเห็นการค านึงถึงหลักทัศนียภาพ

ตามหลักวิชาการมากข้ึนเรื่อยๆและรวมถึงการใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อยมากขึ้นในทุกๆเล่ม 
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  หนังสือ “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” 
 ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับความลึกของฉากหลังภายในอาคาร คือไม่มีเส้นพ้ืนหรือมุมห้อง 
ใช้เพียงเครื่องใช้ภายในบ้านในการสร้างความลึกให้กับฉากหลัง ฉากภายในไม่ค่อยมีรายละเอียด 
 

 
 

ภาพที ่91 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนที่ภายในอาคาร จากหนังสือ 25 ภาพของกิเลสมนุษย์ (ภาพ 1) 
ที่มา: Frans Masereel Stiftung, 1918 images of the passion of a homme, accessed February 25, 

2017, available from  http://masereel.org/ bilderfolgen/1918-images-de-la-passion-dunhomme/ 
 

  หนังสือเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล”  
 จะเห็นรายละเอียดที่เพ่ิมขึ้นของฉากหลังพ้ืนที่ภายในอาคาร แต่ยังคงไม่เห็นความลึกหรือ  
มุมห้อง ฉากภายในส่วนใหญ่เป็นฉากที่ถูกตัดให้เห็นการกระท าของตัวละครที่ชัดเจนโดยมีฉากภายใน
เล่าเรื่องประกอบ มากกว่าการมุ่งให้เห็นความซับซ้อนของพ้ืนที่ การวาดฉากหลังภายในอาคารของ 
ฟรองส์  ม าเซอรีล  เริ่ มมี ค วามซั บ ซ้ อนมากขึ้ น เมื่ อ เขาวาดนิ ยายภ าพ ไร้ ตั ว อักษร เรื่ อ ง  
“พระอาทิตย์” 
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ภาพที ่92 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนที่ภายในอาคาร 
จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพ 85) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), 

Passionate Journey: A Vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2007. 

 
  หนังสือเรื่อง “พระอาทิตย”์  
 จะเห็นการให้ความส าคัญกับความลึกและความซับซ้อนของพ้ืนที่ของฉากหลังภายในอาคาร
มากขึ้น มีเส้นที่แสดงให้เห็นมุมห้องเพดานและความลึกแทบจะทุกภาพ นอกจากนั้นยังมีภาพวาด
พ้ืนที่ ที่เห็นรอยต่อของห้องสองห้องที่มีความซับซ้อนกว่าภาพฉากหลังภายในอาคารทั้งหมดของเรื่อง
ที่เขาเขียนมาก่อน 

 
 

ภาพที ่93 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนที่ภายในอาคาร 
จากหนังสือ พระอาทิตย์ (ภาพ 16) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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ภาพที ่94 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนที่ภายในอาคาร (ฉากพ้ืนท่ีภายในที่เห็นรอยต่อของห้องสองห้อง) 
จากหนังสือ พระอาทิตย์ (ภาพ 24) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

  หนังสือเรือง “ความคิด”  
 มีการออกแบบฉากภายในอาคารที่ต่างออกไป คือ  
 ฉากภายในกลับไปแบนและไม่ซับซ้อนเช่นเดิมแต่ยังคงมีรายละเอียด ไม่ปรากฏเส้นมุมห้อง

หรือเพดานแต่มีความผันผวนของขนาดตัวละครและฉากมาก เช่นบางฉากองค์ประกอบของพ้ืนที่

ภายในนั้นถูกสร้างให้ใหญ่กว่าความเป็นจริง ดังเช่นภาพหนังสือที่เป็นฉากหลังของภาพ ซึ่งความผัน

ผวนของฉากพ้ืนที่ในหนังสือเล่มนี้ มีทั้งฉากหลังที่เป็นพ้ืนที่ภายนอกและฉากหลังที่เป็นพ้ืนที่ภายใน

อาคาร   

 
 

ภาพที ่95 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนที่ภายในอาคาร 
จากหนังสือ ความคิด (ภาพ 45) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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 การไม่วาดฉากหลังของพ้ืนที่ภายในอาคาร โดยจะวาดเพียงแค่ระยะหน้าของภาพเพ่ือให้เห็น

ว่าเป็นสถานที่ใด ในที่นี้เป็นฉากในห้องท างานและแทนค่าพ้ืนหลังด้วยเส้นและพ้ืนที่ว่างเพ่ือ สะท้อน

อารมณ์ภายในของตัวละคร  

 
 

ภาพที ่96 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนที่ภายในอาคาร  
จากหนังสือ ความคิด (ภาพ 1) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

  หนังสือเรื่อง “เมือง”  
 ศิลปินกลับมาสร้างฉากหลังภายในอาคารที่มีความละเอียดและซับซ้อนอีกครั้งและในครั้งนี้
เป็นผลงานที่ซับซ้อนและค านึงถึงหลักความเป็นจริงอย่างมาก ภาพฉากมีความนิ่งและใช้ลายเส้นที่
สวยงาม โดยในเรื่องนี้มีภาพฉากหลังภายในอาคารที่หยิบขึ้นมา วิเคราะห์ 2 ภาพ ภาพที่ 1 เป็นภาพ
ภายในอาคารในงานรื่นเริงมีกลุ่มคนมากมาย ฉากอาคารภายในที่หรูหราและเต็มไปด้วยรายละเอียด
ปลีกย่อยของประตูและพ้ืน ภาพฉากหลังเป็นภาพที่มองเข้าไปยังมุมแทยง เห็นมุมห้องเพดานและโคม
ไฟสองดวง ก าแพงเป็นกระจกที่สะท้อนภาพของตัวละครที่ก าลังท ากริยาต่างๆ ซึ่งกระจกเข้ามามีส่วน
ท าให้ภาพมีมิติ ลึกและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับภาพของ กีออร์ก กรอสซ์ ภาพ “เพลงยิปซี” 
(Gypsy Music ค.ศ. 1921) ชายกลางคนนั่งทานอาหารพร้อมทั้ง ฟังนักดนตรีเล่นไวโอลิน โดยมีเงา
ของนักดนตรีในกระจกสะท้อนให้เห็นภาพอีกด้านของนักดนตรี ที่ก าลังบรรเลงเพลง  
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ภาพที ่97 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนที่ภายในอาคาร 
จากหนังสือ เมือง (ภาพ 101) ที่มา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle].  

Dover Publications, 2006. 
 

 
 

ภาพที ่98 กีออร์ก กรอสซ์ (George Grosz ค.ศ.1893-1959),Gypsy Music, (1921, published 1924) 
ภาพพิมพ์หิน, 48.8 x 34.6 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2561 จาก 

https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/artist/ artist_id-2374_role-1_sov_page-154.html 
 

 เช่นเดียวกับภาพนักเต้นจากหนังสือเรื่อง “เมือง” ภาพบรรยากาศในร้านอาหารที่มีการ
เต้นร านั้นใช้กระจกเงาสร้างมิติและความก ากวมให้ภาพน่าสนใจและสวยงามมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ
ภาพ “นักเต้นในกระจก” (Dancer in the Mirror ค.ศ. 1923) ของ มักซ์  เพชชไตน์  (Max 
Pechstein ค.ศ. 1881 - 1955) ที่เพ่ิมความน่าสนใจของภาพนักเต้น ด้วยฉากหลังที่สะท้อนมุมมอง
อีกมุมของตัวละคร ซึ่งการใช้กระจกเข้ามาสร้างความซับซ้อนให้พ้ืนที่นั้นเป็นความพิเศษอีกอย่างของ
หนังสือ 
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ภาพที ่99 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนที่ภายในอาคาร 
จากหนังสือ เมือง (ภาพ 94) ที่มา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle].  

Dover Publications, 2006. 
 

 
 

ภาพที ่100 มักซ์ เบ็คมันน์  (Max Beckmann ค.ศ.1884-1950), Dancer in the Mirror, 1923 
ภาพพิมพ์ไม,้ 49.4 x 40 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2561  

จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/objbyartist/ objbyartist_artid-4533_tech-5_role-
1_sov_page-30.html 
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4.3.1.2 การใช้ฉากหลังสะท้อนอารมณ์ภายในของตัวละคร 
 การใช้ฉากหลังสะท้อนอารมณ์ภายในของตัวละครของ ฟรองส์ มาเซอรีล มีอยู่จ านวนไม่มาก 
โดยพบเพียง  3 เล่มจากจ านวน 5 เล่มที่น ามาศึกษาและในแต่ละเล่มมีเพียงไม่กี่ภาพที่ศิลปินหยิบเอา
เทคนิคนี้ขึ้นมาใช้ โดยการใช้ฉากหลังสะท้อนอารมณ์ภายในของตัวละคร นั้นเป็นอิทธิพลโดยตรงของ
ศิลปะในกระแสเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ คือการสร้างสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น อารมณ์ ให้ถูก
มองเห็นซึ่งหลักวิธีการนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากความพยายามทางวิทยาศาสตร์เช่นกระแส ศิลปะอิมเพรสชั่น
นิสม์ในยุคก่อนหน้า แต่ เป็นการพรรณนาความรู้ สึกภายในจิตใจที่ ไม่อาจเก็บกัก ไว้ได้อย่าง
ตรงไปตรงมาของศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ ซึ่งต่อมาเทคนิควิธีการแบบนี้ได้ถูกหยิบน าไปใช้ในงาน
เขียนการ์ตูนและยังคงถูกพัฒนาและใช้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน  
 ตามที่ สกอตต์ แมคคลาวด์ ผู้เขียนหนังสือ Understanding Comics: The Invisible Art 
ได้กล่าวไว้ ว่าการใช้ฉากหลังที่บิดเบือนจะท าให้ผู้อ่านเชื่อมโยงอารมณ์เหล่านั้นเข้ากับคาแร็คเตอร์ 
ของตัวละครที่ตัวเองรู้สึกร่วม ซึ่งลักษณะการใช้งานฉากประเภทนี้เหมาะกับการพูดถึงสภาวะจิตใจ 
(สกอตต์ แมคคลาวด์, 2559) ซึ่งตรงกับลักษณะการใช้งานของ ฟรองส์ มาเซอรีล ซึ่งพบการวาดฉาก
ในลักษณะนี้ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรจ านวน 3 เล่มได้แก่ 
 1) การเดินทางอันน่าหลงใหล 
 2) พระอาทิตย์   
 3) ความคิด 
พบว่าสัดส่วนในการบิดเบือนฉากหลังนั้นมีไม่มาก 
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 1) หนังสือเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล”  
 ที่หน้า 72 ในภาพนี้ ฉากเมืองช่วยเสริมท่าทางของชายเมาที่รู้สึกผิดหวัง ด้วยการบิดเบือนไฟ
และอาคารบ้านเรือนให้บิดเบี้ยว 
 

 
 

ภาพที ่101 ภาพ การบิดเบือนฉากพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร 
จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพ 72) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), 

Passionate Journey: A Vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2007. 
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 2) หนังสือเรื่อง “พระอาทิตย”์  
 ที่หน้า 13 การบิดเบือนอาคารบ้านเรือนให้โอนเอนบีบรัดเข้ามาในถนนที่คดเคี้ยว ส่งเสริม
การแสดงอารมณ์ท่ีลิงโลดดีใจของตัวละคร 
 

 
 

ภาพที ่102 ภาพ การบิดเบือนฉากพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร จากหนังสอื พระอาทิตย์ (ภาพ 13) 
ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three 

Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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 3) หนังสือเรื่อง “ความคิด”  
 ที่หน้า 48 เป็นภาพฉากเมืองที่ถูกบิดเบือนเพ่ือแสดงอารมณ์ของตัวละครเช่นเดียวกับภาพ
การบิดเบือนฉากหลังพ้ืนที่ภายนอกอาคารในเล่ม “การเดินทางอันน่าหลงใหล” แต่ในภาพนี้ตัวละคร
และฉากเหมือนถูกหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันมากกว่า เมื่อขนาดองค์ประกอบของตัว
ละครถูกขยายให้ใหญ่เท่าอาคารบ้านเรือน และท่าทางของตัวละครที่ก าลังวิ่งนั้น ส่งเสริมกันกับภาพ
อาคารที่ เอนตามตั วละครผู้ หญิ งที่ ก าลั งวิ่ งด้ วยความ เร็ ว  ภ าพ  “ อุทิ ศ  ให้ แก่  ออสการ์  
พานิซซา” (Dedicated to Oskar Panizza ค.ศ. 1917-1918) ของ กีออร์ก กรอสซ์ ให้ความรู้สึก
แบบเดียวกันกับภาพนี้ คือสถาปัตยกรรมให้ความรู้สึกบีบคั้น ทางทอดยาวและความโอนเอนของ
อาคารบ้านเรือนที่สร้างความรู้สึกก้าวร้าวและไม่มั่นคงดังเช่นประโยคที่ กีออร์ก กรอสซ์ กล่าวไว้ว่า 
“มนุษย์วิกลจริตไปแล้ว” ซึ่งการสร้างฉากหลังในนิยายภาพไร้ตัวอักษรเรื่องนี้สร้างความประทับใจใน
การอ่านเป็นอย่างยิ่ง 
 

 
 

ภาพที ่103 ภาพ การบิดเบือนฉากพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร 
จากหนังสือ ความคิด (ภาพ 48) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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ภาพที ่104 กีออร์ก กรอสซ์ (George Grosz ค.ศ.1893-1959) Dedicated to oskar panizza, 1917-1918 
สีน้ ามันบนผ้าใบ, 140 x 110 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2561  

จาก https://en.wikipedia.org/wiki/The_Funeral_(Grosz) 
 

 นอกจากนั้นยังมีข้อสังเกตจากการศึกษาว่าไม่พบการบิดเบือนฉากภายในอาคารเพ่ือแสดง
อารมณ์ของตัวละคร แต่พบว่าศิลปินได้สร้างบรรยากาศเพ่ือแสดงอารมณ์ของตัวละครจากพ้ืนที่ว่าง
ของฉากหลังภายในอาคารขึ้นมา เพ่ือสื่อสารอารมณ์ของตัวละครและผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้ลักษณะของเส้นและที่ว่างในการสื่อสารอารมณ์ของตัวละคร เป็นการสร้างภาพบรรยากาศ  
ที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่ให้ขึ้นมาเป็นรูปธรรม 
 

 
 

ภาพที ่105 ภาพ ฉากพ้ืนท่ีภายในอาคารที่สรา้งกราฟิก เพื่อแสดงอารมณภ์ายในของตัวละคร 
จากหนังสือ ความคิด (ภาพ 1) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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ภาพที ่106 ภาพ ฉากพ้ืนท่ีภายในอาคารที่สรา้งกราฟิก เพื่อแสดงอารมณภ์ายในของตัวละคร 
จากหนังสือ ความคิด (ภาพ 2) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

 นอกจากนั้นยังพบว่าการสร้างบรรยากาศที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยเส้นกราฟิกเพ่ือสื่อสาร
อารมณ์จะท าขึ้นในกรณีที่การเปลี่ยนภาพ จากภาพสู่ภาพ หรือ โคลสเซอร์เป็นแบบช่วงเวลาสู่
ช่วงเวลา กล่าวคือไม่ได้มีความซับซ้อนของการเปลี่ยนผ่านที่ต้องการจินตนาการของผู้อ่านมากเพราะ
ใช้การเล่าแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาซึ่งใช้โคลสเซอร์น้อยมาก (จ านวนภาพมาก) และพบว่าการบิดเบือน
ฉากหลังภายนอกอาคารนั้น มักใช้การเปลี่ยนผ่านแบบ ฉากสู่ฉากและแอ็คชั่นสู่แอ็คชั่นตามล าดับ คือ
มีความซับซ้อนในการใช้จินตนาการของผู้อ่านต่อองค์ประกอบของภาพ (จ านวนภาพน้อย ปล่อยให้
ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการในการคิดเยอะ) มากกว่าการเปลี่ยนผ่าน แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา และพบว่าใน
หนังสือเรื่อง “เรื่องเล่าไร้ค าบรรยาย” ใช้การบิดเบือนฉากหลังภายนอกอาคารกับการเปลี่ยนผ่าน
องค์ประกอบภาพ จากภาพสู่ภาพแบบ ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 
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ภาพที ่107 ภาพ การเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสูภ่าพแบบ ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 
จากหนังสือ เรื่องเล่าไร้ค าบรรยาย (ภาพ 44) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The 

Idea & Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 

 
 

ภาพที ่108 ภาพ การเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสูภ่าพแบบ ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 
จากหนังสือ เรื่องเล่าไร้ค าบรรยาย (ภาพ 46) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The 

Idea & Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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 อีกทั้งยังพบหนังสือที่ไม่มีการเขียนฉากประเภทนี้ คือหนังสือเรื่อง “เมือง” ที่ไม่ได้เล่าเรื่อง
ผ่านตัวละครหลัก โดยเรื่อง “เมือง” เป็นนิยายขนาดยาวมีจ านวน 100 ภาพแต่ไม่มีการใช้เทคนิคการ 
วาดฉากหลังแบบบิดเบือนเลย เนื่องจากไม่มีตัวละครหลักในการด าเนินเรื่องเพราะเป็นเรื่องที่เล่า 
เรื่องผ่านเมืองในมุมต่างๆและเนื่องจากการไม่ได้มีตัวละครหลักนี้ เอง จึงท าให้ไม่สามารถบิดเบือน 
ฉากเพ่ือสะท้อนภาวะภายในของตัวละครได้ เพราะผู้อ่านไม่ได้ถูกปูให้รู้สึกร่วมกับตัวละครและ 
หนังสือเรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” แม้ว่าจะเป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่มีตัวละครหลักในการ 
ด าเนินเรื่อง แต่ไม่พบการวาดที่บิดเบือนฉากหลัง จึงท าให้สันนิษฐานว่าเป็นเพราะเป็นเรื่องขนาดสั้น
และมีจ านวนความยาวไม่มากพอที่จะปูให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครหลัก 
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4.3.2 ตัวละคร ในนิยายภาพไร้ตัวอักษร 
 จากการศึกษาพบว่า ฟรองส์ มาเซอรีล ใช้ตัวละครในการด าเนินเรื่องสองกรณี คือ  

 4.3.2.1 ใช้ตัวละครในการด าเนินเรื่อง  
 4.3.2.2 ใช้ตัวละครเป็นสัญลักษณ์แทนค่าความคิดบางอย่างที่ต้องการจะสื่อสารกับ
ผู้อ่าน  

 

4.3.2.1 การใช้ตัวละครในการด าเนินเรื่อง 
 การสร้างตัวละครของมาเซอรีล โดยรวม ทั้ง 5 เรื่องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้าง 
ตัวละครเพียงเล็กน้อย ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการสร้างตัวละคร ที่เห็นได้ชัดเจนเท่าการสร้างฉาก  
แต่มีสิ่งเพ่ิมเติมในการสร้างตัวละครในหนังสือล าดับที่ 2 3 4 5 คือการใช้ขนาดและน้ าหนักของตัว
ละครในการแทนค่าสัญลักษณ์บางอย่างที่ศิลปินต้องการน าเสนอแก่ผู้อ่าน 
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  หนังสือเรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์”  
 เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรขนาดสั้น ที่เน้นการกระท าของตัวละครเป็นส าคัญ โดยให้น้ าหนัก
กับการสร้างตัวละครมากกว่าฉาก ไม่ค่อยมีภาพที่แสดงตัวละครในระยะไกล ส่วนมากเป็นภาพของ  
ตัวละครที่วาดให้สูงเต็มพ้ืนที่กระดาษหรือมีขนาดเป็น 1 ใน 3 ของภาพ ตัวละครมีรายละเอียด  
ระดับหนึ่ง เห็นการแสดงออกทางสีหน้าที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านรับรู้ถึงอารมณ์ได้บ้างแต่ไม่ได้ชัดเจน
มากนัก โดยรวมแล้วสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารด้วยการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง
การเคลื่อนไหวของตัวละคร ผนวกรวมกับบรรยากาศของฉากในแต่ละภาพ 
 

 
 

ภาพที ่109 ภาพ การสร้างตัวละคร จากหนังสือ 25 ภาพของกิเลสมนุษย์ (ภาพ 2) 
ที่มา: Frans Masereel Stiftung, 1918 images of the passion of a homme, accessed February 25, 

2017, available from  http:// masereel.org/bilderfolgen/1918-images-dela-passion-dun-homme/ 
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  หนังสือเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล” 
  มีลักษณะการสร้างตัวละครที่แทบไม่แตกต่างไปจากนิยายภาพเรื่อง “25 ภาพของกิเลส
มนุษย์” คือยังคงเน้นการสร้างตัวละครที่มีขนาดใหญ่เล่าเรื่องในมุมแคบ แต่ในเล่มนี้จะเห็นว่าเริ่มมี
สัดส่วนของการสร้างภาพในระยะไกล มีตัวละครที่มีขนาดเล็กมากขึ้น ไม่เน้นการสื่อสารทางใบหน้า
เท่าไหร่นัก แต่ใช้องค์ประกอบ เช่น ฉาก ท่าทาง ในการสื่อความหมายในการกระท าของตัวละคร  
ในเล่มนี้พบการขยายขนาดตัวละครให้ใหญ่ขึ้นโดยไม่ค านึงถึงหลักทัศนียภาพตามหลักวิชาการ จ านวน 
1 ภาพ คือตัวละครมีขนาดใหญ่กว่าอาคารบ้านเรือน เพ่ือแสดงสัญลักษณ์บางอย่างที่ต้องการจะ
สื่อสารในภาพ 
 

 
 

ภาพที ่110 ภาพ การสร้างตัวละครที่มีขนาดใหญ่ เล่าเรื่องในมุมแคบ 
จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพ 26) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), 

Passionate Journey: A Vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2007. 
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ภาพที ่111 ภาพ การสร้างตัวละคร ที่มีขนาดเล็ก เล่าเรื่องในมุมกว้าง 
จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพ 92) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), 

Passionate Journey: A Vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2007. 
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  หนังสือเรื่อง “พระอาทิตย”์  
 เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องในมุมกว้าง ซึ่งเป็นวิธีการสร้างที่ถูกคิดมาให้เข้ากับแก่นของเรื่อง  
คือ “การออกตามหา” ซึ่งเป็นกริยาที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจน มุมมองที่ศิลปินตั้งใจจึงเปลี่ยนไปจาก
หนังสือในเล่มอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างตัวละคร เพราะท าให้เห็นตัวละครในระยะไกล ตัวละครไม่ได้
สื่อสารด้วยการแสดงออกทางสีหน้าเพราะภาพมีขนาดเล็กเกินกว่าที่ผู้อ่านจะสังเกตเห็นอากัปกิริยา
บนใบหน้าของตัวละครได้ การสื่อสารของตัวละครในหนังสือเล่มนี้จึงเน้นการแสดงออกของท่าทาง
ของตัวละครต่างๆในภาพ ผนวกรวมกับฉากเพ่ือเล่าเรื่องในนิยาย โดยเนื้อเรื่องของนิยายภาพไร้
ตัวอักษรเรื่องพระอาทิตย์ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนัก แม้ว่าเรื่องจะมีความอุปมาอุปมัยเกี่ยวกับการ
พยายามตามหาพระอาทิตย์กับการแสวงหาความส าเร็จในชีวิตของคนในเมืองใหญ่ 
 

 
 

ภาพที ่112 ภาพ การสร้างตัวละคร 
จากหนังสือ พระอาทิตย์ (ภาพ 24) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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  หนังสือเรื่อง “ความคิด”  
 ยังคงมีรูปแบบของตัวละครคล้ายเดิม เพียงแต่มีการเก็บเส้นที่เป็นระเบียบมากว่า 3 เล่มก่อน
หน้าและแบ่งการน าเสนอภาพตัวละครออกเป็นสองช่วง  
 ช่วงที่  1 ตัวละครที่ศิลปินวาดแทนตัวเองอยู่ในช่วงต้นเล่มและปลายเล่มโดยในช่วงนี้ 
จะน าเสนอภาพตัวละครในลักษณะครึ่งตัว เห็นใบหน้าได้ชัดเพ่ือแสดงอารมณ์ทางสีหน้าประกอบกับ
กิริยาท่าทางและเส้นกราฟิกท่ีพ้ืนหลังเพ่ือสื่อสารข้อความจากผู้เขียน  
 ช่วงที่ 2 ตัวละครหญิงเปลือยที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนสัญลักษณ์ของความคิดและเป็นตัวด าเนิน
เรื่อง ตัวละครหญิงเปลือยนี้ใช้วิธีการน าเสนอเช่นเดียวกับหนังสือเรื่องพระอาทิตย์ ตัวละครมีขนาด
เล็ก ไม่ได้เน้นการแสดงออกทางสีหน้าแต่เน้นการกระท า ซึ่งการกระท าส่วนใหญ่ของหญิงเปลือย  
ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรเล่มนี้คือการพยายามถอดเสื้อผ้าและการวิ่งหนี โดยสิ่งที่น่าสนใจคือ ฟรองส์ 
มาเซอรีล สร้างตัวละครแวดล้อมของหญิงเปลือยซึ่งคือชายในชุดสูทให้มีขนาดปกติหรือใหญ่กว่า  
เห็นการแสดงออกทางสีหน้าที่ชัดเจนกว่าตัวของละครหลักแต่ทั้งนี้นิยายภาพยังคงสามารถเล่าเรื่องได้
ดีด้วยการดูภาพตัวละครทั้งสองส่วนประกอบกัน 
 

 
 

ภาพที ่113 ภาพ การสร้างตัวละคร ภาพแทนตัวศิลปิน 
จากหนังสือ ความคิด (ภาพ 84) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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ภาพที ่114 ภาพ การสร้างตัวละคร ภาพหญิงเปลือยและตัวละครแวดล้อม 
จากหนังสือ ความคิด (ภาพ 68) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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  หนังสือเรื่อง “เมือง”  
 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของ ฟรองส์ มาเซอรีล มีรูปแบบการเล่าเรื่องที่แตกต่างจาก
เรื่องอ่ืน คือไม่ได้ด าเนินเรื่องด้วยตัวละครหลัก ภาพแต่ละภาพน าเสนอแง่มุมต่างๆของผู้คนที่ใช้ชีวิตใน
เมืองใหญ่ โดยในแต่ละภาพมีตัวละครที่เล่าเรื่องเนื้อหาในภาพนั้นๆ ซึ่งรูปแบบการสร้างยังคงเป็น
ลักษณะเดิม แต่มีการใส่รายละเอียดปลีกย่อยของเสื้อผ้าและตัวละครมากขึ้นกว่านิยายภาพ 
ไร้ตัวอักษรเล่มก่อนและลายเส้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น เห็นการแสดงออกทางสี
หน้าที่ชัดเจนมากข้ึน 
 

 
 

ภาพที ่115 ภาพ การสร้างตัวละคร 
จากหนังสือ เมือง (ภาพ 90) ที่มา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle].  

Dover Publications, 2006. 
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4.3.2.2  ใช้ตัวละครเป็นสัญลักษณ์แทนค่าความคิดบางอย่างที่ต้องการจะสื่อสาร 
 การใช้ตัวละครเป็นสัญลักษณ์แทนค่าความคิดหรือความหมายบางอย่างที่ต้องการจะสื่อสาร
กับผู้ อ่าน คือการออกแบบการจัดวางองค์ประกอบของตัวละครให้มีความผิดปกติ เช่น ขนาด 
รูปลักษณ์ ท่าทาง เพ่ือบอกผู้อ่านเป็นนัยว่าตัวละครที่ก าลังแสดงกิริยาบางอย่างในเรื่องหรือในภาพ 
นั้น ไม่ได้เพียงเล่าเนื้อเรื่องตามปกติ แต่มีการอุปมาอุปมัยตัวละครกับแนวความคิดบางอย่างเพ่ิมเติม
เข้ามา พบการใช้ตัวละครเป็นสัญลักษณ์แทนค่าความคิดหรือความหมายบางอย่างในนิยายภาพ  
ไร้ตัวอักษรทั้ง 5 เล่ม ซึ่งในแต่ละเล่มพบการสร้างองค์ประกอบที่ผิดปกตินี้เพียงไม่ก่ีภาพ ยกเว้นนิยาย
ภาพเรื่อง “ความคิด” ที่มีการออกแบบขนาดตัวละครและองค์ประกอบต่างๆที่ผันผวน และใช้ความ
ผิดปกตินี้สื่อสารเรื่องราวที่มีความอุปมาอุปมัย 
 
  หนังสือเรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย”์ 
 ภาพที่ 15 การสร้างตัวละครผู้หญิง บริเวณหน้าอกมีความน่าสนใจเพราะเว้นให้เห็นเต้านม 
และตัวละครผู้หญิงท ากิริยาคล้ายจับหน้าอกตนเอง ซึ่งภาพนี้มีความคล้ายกับภาพ อดัมและอีฟ 
(Adam and Eve ค.ศ. 1917) ของ มักซ์ เบ็คมันน์ ที่ซึ่งอีฟใช้มือของเธอจับบริเวณเต้านมเช่นเดียวกัน 
 

                      
 

ภาพที ่116 (ภาพซ้าย) ภาพ การสร้างตัวละคร จากหนังสือ 25 ภาพของกิเลสมนุษย์ (ภาพ 15)  
ที่มา: Frans Masereel Stiftung, 1918 images of the passion of a homme, เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ ์

2559, จาก http:// masereel.org/bilderfolgen/1918-images-dela-passion-dun-homme/ 
 

ภาพที ่117 (ภาพขวา) มักซ์ เบ็คมนัน์  (Max Beckmann ค.ศ.1884-1950), Adam and Eve 1917, 
ภาพพิมพ์จารเขม็, 23.7x17.6 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 4 ธันวาคม 2561  

จาก https://www.moma.org/s/ge/curated_ge/themes/nudes.html#slide12 
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  หนังสือเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล”  
 ภาพที่ 149 ขยายตัวละครหลักให้มีขนาดใหญ่ผิดปกติ และแสดงกริยาที่ท าให้รู้สึกถึงการ 
เย้ยหยัน เพราะตัวละครหลักนั้นยืนปัสสาวะรดไปยังกลุ่มคนเบื้องล่าง เขายืนอยู่บนอาคารสูง 
ใบหน้าไม่ได้สร้างให้เห็นชัดเจนแต่สามารถดูออกได้ว่าเป็นการยิ้มเยาะ 
 

 
 

ภาพที ่118 ภาพ การขยายตัวละครให้มีขนาดใหญ ่
จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพ 149) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), 

Passionate Journey: A Vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2007 
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  หนังสือเรื่อง “พระอาทิตย”์  
 ภาพที่ 2 สร้างตัวละครให้มีขนาดเล็กเดินออกมาจากศีรษะของศิลปินที่ฟุบหลับอยู่ ตัวละคร
ขนาดเล็กเดินตกลงมาจากหน้าต่างและตกลงสู่พ้ืนด้านล่าง ในระหว่างที่ตัวละครตกลงมานั้น  ร่างของ
ชายหนุ่มค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นและมีขนาดเท่าผู้คนปกติเมื่อตกลงสู่พ้ืน จากการสังเกตการสร้างขนาด
ของตัวละครในบริบทของเรื่องนี้สร้างขึ้นเพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่ องราวในสองส่วนของเรื่อง 
โดยใช้ขนาดของตัวละครช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านและใช้ขนาดของตัวละครเชื่อมเหตุการณ์ทั้ง
สองส่วนเข้าด้วยกันอย่างเลื่อนไหล 
 

 
 

ภาพที ่119 ภาพ การย่อขนาดตัวละครใหม้ีขนาดเล็กเพื่อสื่อสารเนือ้เรื่อง 
จากหนังสือ พระอาทิตย์ (ภาพ 2-4) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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  หนังสือเรื่อง “ความคิด”  
 หนังสือเรื่องนี้มีลักษณะการเล่าเรื่องคล้ายนิยายภาพเรื่อง “พระอาทิตย์” คือตัวละครถูก
สร้างขึ้นโดยศิลปิน เพียงแต่ตัวละครในเรื่อง “พระอาทิตย์” เกิดขึ้นตอนที่ศิลปินหลับฝัน ในขณะที่ใน
เรื่อง “ความคิด” ตัวละครเป็นความคิดของศิลปินเองที่ถูกน าเสนอต่อสังคม ตัวละครหญิงเปลือยใน
ตอนแรกถูกสร้างให้มีขนาดเล็กเช่นเดียวกับตัวละครผู้ชายในเรื่อง “พระอาทิตย์” แต่เมื่อเข้าสู่ช่วง
ต่อมา หญิงเปลือยไม่ได้ถูกสร้างให้มีขนาดเท่ากับตัวละครอ่ืนๆในเรื่อง  ดังเช่นเรื่องพระอาทิตย์  
แต่มีการผกผันในการย่อขยายขนาดของตัวละครในเรื่องเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งในความซับซ้อน
เพราะมีการใช้โคลสเชอร์แบบซ้อนกันในภาพเดียวกัน จากการสังเกตพบลักษณะองค์ประกอบที่
ผิดเพี้ยนดังนี้ 
 ตัวละครหญิงเปลือยในตอนต้นมีขนาดเล็กแทนค่าการเป็น “ความคิด” ของศิลปิน  

ศิลปินสร้างให้หญิงเปลือยผุดออกมาจากศีรษะ เหมือนการผุดขึ้นของความคิด กราฟิกด้านหลัง

ส่งเสริมกับการแสดงออกทางสีหน้าของตัวละคร ท าให้ผู้อ่านเชื่อมโยงกับความรู้สึกและรับถึงสาร 

ที่ศิลปินต้องการจะน าเสนอได้ 

 

 
 

ภาพที ่120 ภาพ การย่อขนาดตัวละครใหม้ีขนาดเล็กเพื่อสื่อสารเนือ้เรื่อง 
จากหนังสือ ความคิด (ภาพ 3) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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 ตัวละครหญิงเปลือยและตัวละครแวดล้อมมีขนาดเท่ากัน แต่ถูกขยายให้ใหญ่เท่าอาคาร 

ในฉากหลัง ในภาพนี้เมืองนั้นถูกลดความส าคัญลงเพราะตัวละครถูกท าให้มีขนาดเท่าๆ กับเมือง  

ท าให้ความตระหง่านความยิ่งใหญ่ของตึกสูงถูกบั่นทอนลงไป ทั้งนี้ภาพให้ความส าคัญกับการ 

กระท าของตัวละครเพราะเมื่อขยายตัวละครให้มีขนาดใหญ่แล้ว ท าให้เห็นสีหน้าและท่าทางของ  

ตัวละครได้ชัดเจน ตัวละครและฉากมีปฏิสัมพันธ์กันเพราะเหลี่ยมมุมรูปทรงหน้าต่างและ 

องค์ประกอบของเมืองนั้นสอดรับกับกิริยาของตัวละคร มากกว่าเป็นเพียงฉากหลังประกอบเรื่องราว 

ภาพมีความน่าสนใจมากข้ึนเพราะมีขนาดที่ผิดปกติไปจากความเป็นจริง 

 

 
 

ภาพที ่121 ภาพ การขยายตัวละครที่มีขนาดใหญ ่
จากหนังสือ ความคิด (ภาพ 19) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009 

 
 ตัวละครหญิงเปลือยมีขนาดเล็กผิดปกติ ขนาดที่ผันผวนของตัวละครหญิงเปลือยเริ่มมีมากข้ึน 

เมื่อชายคนรักของเธอถูกสังหารและเธอวิ่งหนีกลุ่มคนที่ไล่ล่าเข้าไปยังโรงพิมพ์ เธอกระโดดลงไปยัง

แทนพิมพ์ ตัวเธอถูกพิมพ์และเผยแพร่สู่สังคม ในช่วงตอนนี้จนถึงจบเรื่องขนาดของตัวละครมีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ซึ่งหญิงเปลือยจะมีขนาดเล็กเมื่อเธอถูกตีพิมพ์ ศิลปินแทนค่าให้ผู้อ่าน

เข้าใจว่าหญิงเปลือยคือ “ความคิด” มากกว่าการเป็นเพียงตัวละครตัวหนึ่งที่ด าเนินเรื่อง กล่าวคือ
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ขนาดที่เล็กลงในช่วงตอนนี้ เพ่ือเน้นย้ ากับผู้อ่านว่าหญิงเปลือยที่เขาสร้างขึ้นมาคือสัญลักษณ์ที่ใช้แทน

ค่าความคิดดังเช่นในตอนต้นที่ตัวละครปรากฏออกมาจากศีรษะของศิลปิน  

 
 

ภาพที ่122 ภาพ การย่อขนาดตัวละครใหม้ีขนาดเล็ก 
จากหนังสือ ความคิด (ภาพ 67) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 
 ตัวละครหญิงเปลือยมีขนาดเล็กผิดปกติ ขนาดที่ผันผวนของตัวละครหญิงเปลือยเริ่มมี 

มากขึ้นเมื่อชายคนรักของเธอถูกสังหารและเธอวิ่งหนีกลุ่มคนที่ไล่ล่าเข้าไปยังโรงพิมพ์ เธอกระโดดลง

ไปยังแทนพิมพ์ ตัวเธอถูกพิมพ์และเผยแพร่สู่สังคม ในช่วงตอนนี้จนถึงจบเรื่องขนาดของตัวละครมี

การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก จากการสังเกตตัวละครหญิงเปลือยจะมีขนาดใหญ่ผิดปกติ ในฉากที่

ความคิดมีอ านาจหรืออยู่ในท่าทีที่ก าลังรุกราน ตัวอย่างจากภาพที่ 77 หญิงเปลือยตัวใหญ่ขึ้น เธอวิ่ง

อยู่บนตึกสูงแวดล้อมด้วยไฟ ซึ่งขนาดที่ใหญ่ขึ้นท าให้ตีความได้ว่าความคิดในภาพนี้มีอ านาจและสร้าง

ปรากฏการณ์บางอย่างในเมืองใหญ่ 



  145 

 
 

ภาพที ่123 ภาพ การขยายตัวละครหลักใหม้ีขนาดใหญ ่
จากหนังสือ ความคิด (ภาพ 77) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

 ตัวละครแวดล้อมบางตัวในภาพมีขนาดใหญ่ผิดปกติ  ขนาดใหญ่ผิดปกตินี้แสดงถึงอ านาจ

ดังเช่นขนาดที่ใหญ่ขึ้นของหญิงเปลือย 

 

 
 

ภาพที ่124 ภาพ การขยายตัวละครแวดล้อมให้มีขนาด ใหญ ่
จากหนังสือ ความคิด (ภาพ 74) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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  หนังสือเรื่อง “เมือง”  
 หนังสือเรื่อง “เมือง” ภาพที่ 97 ขยายตัวละครหญิงเปลือยให้มีขนาดใหญ่ผิดปกติเพ่ือสื่อถึง
นัยบางอย่าง จากภาพหญิงเปลือยโอบกอดชายในชุดสูทที่ก าลังเอามือกุมศีรษะ เขาอยู่ในความทุกข์  
มีปัญหาบางอย่างในชีวิต ในขณะที่หญิงเปลือยก าลังกอดเขาไว้ด้วยใบหน้าที่อ่อนโยน การขยาย
องค์ประกอบของตัวละครในภาพนี้สร้างความรู้สึกอบอุ่นเป็นที่ พ่ึง  สีขาวท าให้ดูใหญ่และสว่าง  
เมื่อขยายตัวละครให้มีขนาดที่ผิดเพ้ียนไป ท าให้การแปลความหมายเปลี่ยนแปลงไปด้วย หากสมมติ
ภาพนี้ให้เป็นภาพหญิงเปลือยที่มีขนาดเท่ากับชายหนุ่มที่ก าลังกุมหน้าอยู่นั้น ความรู้สึกถึงการถูก
ปลอบประโลมจะลดลงเพราะจะเกิดการอ่านความหมายตามความเป็นจริง นอกจากนั้นจะท าให้รู้สึก
ไปทางเรื่องเพศสัมพันธ์อีกด้วย ในขณะที่เมื่อขยายองค์ประกอบของหญิงเปลือยให้ใหญ่ขึ้นจะสัมผัสถึง
เรื่องเพศสัมพันธ์ที่น้อยลง แต่รับรู้ได้ถึงความรู้สึกปลอดภัยและการเป็นที่พ่ึงได้มากกว่า การขยาย
องค์ประกอบในภาพนี้จึงเป็นการขยายขนาดตัวละครเพ่ือสื่อสารถึงอารมณ์ที่ส่งผ่านทัศนธาตุให้ผู้อ่าน
เข้าใจเจตนารมณ์ของศิลปินที่ต้องการจะสื่อสารผ่านภาพได้มากข้ึน 
 

 
 

ภาพที ่125 ภาพ การขยายตัวละครใหม้ีขนาดใหญ ่
จากหนังสือ เมือง (ภาพ 97) ที่มา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle].  

Dover Publications, 2006. 
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สรุป บทวิเคราะห์ 
 จากการศึกษาผู้วิจัยสังเกตว่า ศิลปินใช้การเปลี่ยนผ่านภาพแบบฉากสู่ฉากในนิยายภาพเรื่อง 
“25 ภาพของกิเลสมนุษย์” ถึง 79% เนื่องจากจ านวนหน้าที่จ ากัดและเป็นเรื่องสั้น ท าให้ศิลปินต้อง
รวบรัด เรื่องราว ก้ าวข้ามเวลาโดยใช้การเปลี่ ยนประเภทนี้  ในขณะที่ ในนิ ยายภาพเรื่อง  
“การเดินทางอันน่าหลงใหล” ศิลปินใช้การเปลี่ยนผ่านภาพแบบฉากสู่ฉาก ถึง 91% ซึ่งผู้วิจัยสังเกตว่า
แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นนิยายภาพขนาดยาว แต่แก่นของเรื่องนั้นไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนศิลปินจึง
เลือกเล่าเหตุการณ์อย่างรวบรัด  

1) โคลสเซอร์ที่ศิลปินใช้มากที่สุด คือ ฉากสู่ฉาก เนื่องจากโคลสเชอร์แบบฉากสู่ฉากนั้น 
สามารถอธิบายเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรวบรัด แต่การใช้การเปลี่ยนผ่ านภาพประเภทนี้ 
ผู้อ่านจ าเป็นต้องใช้จินตนาการในการอ่านมาก โดยการเปลี่ยนผ่านภาพแบบฉากสู่ฉากพบมากใน
นิยายภาพเรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” ที่เป็นเรื่องสั้นและ “การเดินทางอันน่าหลงใหล” ที่มี
เนื้อหายาวที่สุดของนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล 
 2) โคลสเซอร์ที่ศิลปินใช้น้อยที่สุด คือ ตัวกระท าสู่ตัวกระท า ซึ่งพบในนิยายภาพไร้ตัวอักษร 
เพียงเรื่องเดียวและมีจ านวนไม่มาก โดยพบในนิยายภาพไร้ตัวอักษรเรื่อง “ความคิด” ซึ่งคิดเป็น 1% 
ของการเปลี่ยนผ่านภาพทั้งหมด โดยศิลปินใช้การเปลี่ยนผ่านประเภทนี้ในการบอกเล่าเรื่องราวใน
ช่วงเวลาเดียวกันแต่หลายมุมมองเพ่ือให้ผู้อ่านประมวลภาพและสร้างเรื่องราวด้วยตนเอง  
 3) การใช้ฉากหลังเป็นสถานที่เกิดเรื่องราว ศิลปินให้ความส าคัญกับความสมจริงของฉากหลัง
ตามล าดับของการสร้างหนังสือ มีการใช้ฉากหลังเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครมากกว่าการท าหน้าที่
เป็นเพียงฉากหลังในนิยายภาพไร้ตัวอักษร พบรูปแบบการสร้างฉากลักษณะนี้ในหนังสือเรื่อง 
“ความคิด” ซึ่งเป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่เล่าเรื่องเชิงเปรียบเทียบมากว่านิยายภาพไร้ตัวอักษรเล่ม
อ่ืนๆ  

การใช้ฉากหลังสะท้อนอารมณ์ภายในของตัวละคร จากการสังเกตการสร้างฉากหลังที่สะท้อน
อารมณ์ภายในของตัวละครของฟรองส์ มาเซอรีล นั้นมี 2 ลักษณะ คือ  

1. การบิดเบือนฉากหลังภายนอกอาคารเพ่ือแสดงอารมณ์ภายในของตัวละคร จะมีขอบเขตใน
การสร้างที่กว้างกว่า คือใช้ได้ทั้งเนื้อเรื่องในส่วนที่ซับซ้อนและต้องใช้จินตนาการมากและเนื้อเรื่อง
ทั่วๆไป  

2. การสร้างกราฟิกในฉากหลังภายในอาคารเพ่ือแสดงอารมณ์ภายในของตัวละคร จะถูกใช้ใน
เนื้อเรื่องตรงส่วนที่ไม่ต้องใช้จินตนาการในการอ่านมาก (ใช้ภาพในการอธิบายเนื้อเรื่องตรงส่วนนั้น
จ านวนมาก มักใช้การเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ หรือ โคลสเชอร์ แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา)  

พบการสร้างฉากหลังภายในอาคารลักษณะนี้ในเนื้อหาส่วนที่ศิลปินต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจ
ตรงกัน 
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4) การใช้ตัวละครในการด าเนินเรื่องทั้ง 5 เล่ม มีรูปแบบการสร้างตัวละครที่ไม่แตกต่างกันมาก 

แต่มีพัฒนาการในการใช้เส้นที่สะอาดและประณีตมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวละครแสดงออกทางสีหน้า  
ผสานกับองค์ประกอบอ่ืนๆของภาพ เพ่ือเล่าเรื่องราวความเป็นไปของภาพ จะมีเพียงเล่ม  
“พระอาทิตย์” ที่ตัวละครมีขนาดเล็กมาก เน้นท่าทางผสานกับองค์ประกอบของฉากเพ่ือสื่อสาร
เรื่องราวภายในเล่ม 

การใช้ตัวละครเป็นสัญลักษณ์แทนค่าความคิดบางอย่างที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้ อ่าน  
ฟรองส์ มาเซอรีล ใช้การย่อขยายขนาดตัวละครเพื่อแสดงถึง  

1. อ านาจ ตัวละครที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติจะให้ความรู้สึกถึงอ านาจที่มากกว่าปกติ แต่อ านาจ
นั้นจะมาในรูปแบบที่คุกคามหรือปกป้องนั้นขึ้นอยู่กับท่าทางและองค์ประกอบในภาพนั้นๆ ในขณะที่
ตัวละครที่มีขนาดเล็กผิดปกติแสดงถึงความไร้อ านาจและความบอบบาง  

2. ขนาดที่ผิดปกติแสดงนัยบางอย่างที่ศิลปินต้องการจะสื่อสาร นอกจากจะแสดงถึงอ านาจ
และการไร้อ านาจแล้ว ขนาดที่ผิดปกติยังถูกน ามาใช้ในการแทนค่านัยอ่ืนๆในเวลาเดียวกัน ในที่นี้
ขนาดที่เล็กผิดปกติของตัวละครในเรื่อง “พระอาทิตย์” เป็นตัวแทนของตัวละครสมมุติที่เกิดขึ้นในโลก
ของความฝันเพ่ือแบ่งแยกให้ผู้ อ่านเข้าใจในเรื่องราวที่ซ้อนกันอยู่ ขนาดที่ เล็กผิดปกติในเรื่อง 
“ความคิด” ตอนต้นเรื่องเป็นสัญลักษณ์แทนความคิดที่ผุดขึ้นมาจากศิลปินและภาพ “หญิงเปลือย” 
เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความคิดที่ไม่ถูกแต่งเติม การพยายามจับหญิงเปลือย (ความคิด) ใส่เสื้อผ้า  
คือการพยายามบิดเบือนแนวความคิดให้เข้ากับสังคม ดังนั้นเรื่อง “ความคิด” จึงเป็นนิยายภาพ 
ไร้ตัวอักษรที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับความหวาดกลัวของสังคมกับแนวความคิดใหม่ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาใน
รูปของหญิงเปลือยและชายในชุดสูท  

3. การแสดงกิริยาที่ผิดปกติเพ่ือแสดงนัยบางอย่าง เรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” ภาพ
ผู้หญิงจับเต้านม ภาพที่ 15  มีนัยบางอย่างเนื่องจากตัวละครผู้หญิงนั้นสวมเสื้อผ้ามิดชิดแต่ศิลปินกลับ
วาดเต้านมให้ปรากฏออกมา และหญิงสาวจับเต้านมของเธอไว้ ซึ่งกริยาท่าทางลักษณะนี้ท าให้ตีความ
ว่าเธอเป็นโสเภณีไม่ใช่ผู้หญิงทั่วไป เพราะศิลปินเลือกที่จะวาดของสงวนของเธอให้ผู้อ่านได้เห็นทั้งที่
ไม่ใช่ภาพที่ก าลังร่วมรักหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ควรมี หรือเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล” ภาพที่ 
149 การที่ตัวละครตัวใหญ่ยืนปัสสาวะรดไปยังเมือง ขนาดของตัวละครแสดงถึงอ านาจหรือในที่นี้
ความยโสโอหังและการยืนปัสสาวะรดไปยังเมืองหรือผู้คนเป็นนัยแสดงถึงการเหยียดหยาม 
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วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ของภาพที่ 48  
 

 

ภาพที ่126 
จากหนังสือ ความคิด (ภาพ 48) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & 

Story Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
 

 เนื้อหาของภาพ: เกี่ยวกับการไล่ล่าของกลุ่มชายในชุดสูท ที่ต้องการจับตัวหญิงเปลือย  
มาสวมเสื้อผ้า  
 วิเคราะห์ภาพ: ระยะหน้าของภาพเป็นภาพกลุ่มชายในชุดสูทจ านวนมากก าลังออกไล่ล่า 
หญิงเปลือย จุดเด่นของภาพอยู่ที่รูปของหญิงเปลือยตรงบริเวณด้านบนขวามือ มีเส้นถนนเป็นตัว 
เชื่อมระหว่างระยะหน้าและจุดเด่นของภาพที่ถูกสร้างด้วยการใช้น้ าหนักสีขาว  
 ภาพที่  48 มีลักษณะการจัดวางภาพที่ก่อให้ เกิดดุลยภาพแบบอสมมาตรที่มีลักษณะ 
เคลื่อนไหว เพราะจุดเด่นของภาพอยู่บริเวณเส้นทแยงมุม ซึ่งเป็ นบริเวณที่ผู้ อ่านจะรู้สึกถึงการ 
เคลื่อนไหวได้มากที่สุด  
 มีการใช้เส้นแบบขัดแย้งและเส้นประสานรวมกันท าให้ภาพดูมีดุลยภาพมากขึ้น เส้นประสาน
เห็นได้ชัดตรงบริเวณที่เกิดจากการบิดเบือนฉากอาคารตรงภาพหญิงเปลือย ซึ่งเส้นประสานคือเส้นที่
เฉียงไปในทิศทางเดียวกันให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวหรือพุ่งออกไป ส่งเสริมกับดุลยภาพแบบ
อสมมาตรของภาพ ท าให้ภาพดูเคลื่อนไหวยิ่งขึ้นไปอีก  
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ภาพที ่127 
ภาพ (ซ้าย) แสดงต าแหน่งเส้นแกน (สีด า) และเส้นทแยงมมุ (สีแดง) 

ภาพ (ขวา) แสดงการใช้เส้นประสาน (สีแดง) เส้นขัดแย้ง (สดี า) 
ภาพจากหนังสือ ความคดิ (ภาพท่ี 48) ดัดแปลงโดยผู้วิจัย 

 

 น้ าหนักของภาพ ใช้น้ าหนักเพียง 2 น้ าหนักคือขาวและด า โดยในเรื่องนี้ออกแบบตัวละคร
หลักให้เป็นสีขาว (หญิงเปลือย) จึงท าให้ตัวละครหลักมีความเด่น ซึ่งความเด่นนี้เกิดจากการที่น้ าหนัก
อ่อนมีความเด่นออกมาจากน้ าหนักเข้ม โดยน้ าหนักขาวเป็นส่วนดึงดูดความสนใจของผู้อ่านไปยังตัว
ละครหลักท่ีก าลังแสดงกิริยา “วิ่ง”  
 สัญลักษณ์ของการแสดงออกภายในภาพ มีการใช้เส้นเฉียงที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวตรง
บริเวณอาคารที่เอนเอียงไปทิศทางเดียวกับรูปหญิงเปลือยที่ก าลังวิ่ง การใช้เส้นที่แตกเป็นแฉกและเส้น
ที่มีความขัดแย้งตรงบริเวณกลุ่มชายในชุดสูทให้ความรู้สึกถึงความโกรธ ความตื่นเต้นและอารมณ์ที่
รุนแรง  
 ภาพที่ 48 ในหนังสือ “ความคิด” ได้รับอิทธิพลจากกระแสศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ คือ 
การสร้างฉากหลังที่สะท้อนอารมณ์ภายในของตัวละคร ดังจะเห็นได้ว่ากลุ่มอาคารบริเวณระยะหลัง  
ที่อยู่ใกล้กับตัวละครหลักหรือหญิงเปลือยนั้นเอนเอียงไปตามการเคลื่อนไหวของเธอ ซึ่งการบิดเบือน
บรรยากาศนั้นเป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในงานศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ ภาพที่ 48 ของหนังสือเรื่อง 
“ความคิด” นี้มีองค์ประกอบของภาพคล้ายกับภาพ “อุทิศให้กับ ออสการ์ พานิซซา” ของ  
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กีออร์ก กรอสซ์ ซึ่งมุ่งประเด็นไปที่การเสียดสีสังคม ทางทอดยาวและความโอนเอนของอาคารบ้าน 
เรือนที่สร้างความรู้สึกก้าวร้าวและไม่มั่นคง สถาปัตยกรรมในงานของกรอสซ์ นั้นถูกบิดเ พ่ือสะท้อน 
อารมณ์ของภาพเช่นเดียวกัน 
 

 
 

ภาพที ่128 กีออร์ก กรอสซ์ (George Grosz ค.ศ.1893-1959) Dedicated to oskar panizza, 1917-1918, 
สีน้ ามันบนผ้าใบ, 140 x 110 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2561  

จาก https://en.wikipedia.org/wiki/The_Funeral_(Grosz) 

 
 นอกจากนั้นจากการสังเกตยังพบความพิเศษที่ไม่ปรากฏในหน้าอ่ืนๆหรือหนังสือเล่มอ่ืนใน 5 
เล่มที่หยิบมาศึกษาและวิเคราะห์ คือการพยายามจับการเคลื่อนไหวมาใส่ไว้ในภาพพิมพ์ ซึ่งการ
แสดงออกของภาพนี้ใกล้เคียงกับภาพ “พลวัตของสุนัขในสายจูง” ( Dynamism of a Dog on a 
Leash ค.ศ. 1912) ของศิลปินชาวอิตาเลี่ยน จีอาโกโม บาลลา (Giacomo Balla ค.ศ.1871-1958)  
ผู้ซึ่งท างานในกระแสศิลปะฟิวเจอร์ริสม์ ภาพหมาก าลังวิ่งที่มีขานับไม่ถ้วนสะท้อนแนวคิดของการ 
สร้างงานแบบฟิวเจอร์ริสม์ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การจับภาพความเคลื่อนไหวและพลังงานของโลกสมัยใหม่ 
โดยศิลปะฟิวเจอร์ริสม์ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (chronophotography) ซึ่งเป็นรากของแอนิเมชั่นและภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการจับ
ภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุโดยแสดงผ่านล าดับของเฟรม โดยเทคโนโลยีนี้มีอิทธิพลต่องานจิตรกรรม 
(TheArtStory) ของศิลปินฟิวเจอร์ริสม์ 
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ภาพที ่129 จีอาโกโม บาลลา (Giacomo Balla ค.ศ.1871-1958), Dynamism of a Dog on a Leash, 1919, 
สีน้ ามันบนผ้าใบ, 90 x 110 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2561  

จาก https://en.wikipedia.org/wiki/ Dynamism_of_a_Dog_on_a_Leash 
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วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ของภาพที่ 101 
 

 

ภาพที ่130 
จากหนังสือ เมือง (ภาพ 101) ที่มา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle]. 

Dover Publications, 2006. 
 

 เนื้อหาของภาพ: ภาพสถานบันเทิงในศตวรรษที่ 20 ที่ชายและหญิงต่างก าลังสนุกสนาน 
มัวเมาอยู่กับแสงสีของสังคมเมืองใหญ่  
 วิเคราะห์ภาพ: ภาพภายในอาคารในสถานบันเทิง ระยะหน้าของภาพเป็นภาพชายหญิงนั่งตัก
กันอยู่บนเก้าอ้ีที่เอนไปทางด้านซ้าย ชายในชุดสูทตรงกลางภาพก าลังปีนบ่ายไปหาหญิงสาวที่ยืนอยู่
บนโต๊ะ ด้านข้างทางขวาชายหญิงคู่หนึ่งก าลังกอดกัน จุดเด่นของภาพคือภาพชายหญิงที่ก าลังปีนบ่าย
ไปหากัน ซึ่งสะท้อนแก่นของภาพคือความสนุกสนานมัวเมาของผู้คน 
 ภาพที่ 101 มีลักษณะการจัดวางภาพที่ก่อให้เกิดดุลยภาพแบบอสมมาตรที่มีลักษณะ 
เคลื่อนไหว เพราะจุดเด่นของภาพอยู่บริเวณ เส้นทแยงมุมซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ อ่านจะรู้สึกถึงการ 
เคลื่อนไหวได้มากที่สุด  
 มีการใช้เส้นแบบขัดแย้งและเส้นประสานรวมกันท าให้ภาพดูมีดุลยภาพมากขึ้น เส้นประสาน
เห็นได้ชัดตรงบริเวณกลางภาพใกล้เส้นทแยงมุม ซึ่งเส้นประสานนี้ประสานไปในทิศทางเดียวกันกับ
เส้นทแยงหรือเส้นเฉียง  
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ภาพที ่131 
ภาพ (ซ้าย) แสดงต าแหน่งเส้นแกน (สีด า) และเส้นทแยงมมุ (สีแดง) 

ภาพ (ขวา) แสดงการใช้เส้นประสาน (สีแดง) เส้นขัดแย้ง (สดี า) 
ภาพจากหนังสือ เมือง (ภาพที่ 101) ดัดแปลงโดยผู้วิจัย 

 
เส้นประสานพุ่งขึ้นไปทางด้านขวาท าให้เกิดความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวหรือพุ่งออกไปพบเส้น

ในทิศทางขัดแย้งบ้างแต่ไม่โดดเด่น น้ าหนักของภาพ ใช้น้ าหนักเพียง 2 น้ าหนัก คือขาวและด า โดย
ผู้หญิงไม่สวมใส่เสื้อผ้าหรือสวมชุดขาวจึงมีค่าเป็นสีขาวและผู้ชายสวมสูทจึงมีค่าเป็นสีด า น้ าหนักขาว
ของผู้หญิงด้านซ้ายล่างและขวาบนตรงบริเวณเส้นทแยงช่วยถ่วงดุลภาพ การออกแบบและวางน้ าหนัก
ถูกคิดมาอย่างดี คือมีการกระจายของทั้งน้ าหนักขาวและน้ าหนักด าอย่างลงตัว ภาพหญิงชุดขาวใน
ระยะหน้านั้นดึงสายตาของผู้ชมและการวางน้ าหนักของชายในชุดสูทที่เชื่อมต่อกันทางด้านขวาได้น า
สายตาให้ผู้อ่านไปยังตรงกลางภาพและมองย้อนกลับมายังชายหญิงที่กอดกันทางด้านขวามือ เป็นการ
จัดองค์ประกอบรูปสามเหลี่ยม การวาดกระจกเพ่ิมเข้าไปทางซ้ายมือช่วยสะท้อนภาพตัวละครและ
สร้างความซับซ้อนและน่าสนใจให้แก่ภาพมากยิ่งขึ้น  
 ภาพที่ 101 ในหนังสือ “เมือง” สะท้อนชีวิตของคนในศตวรรษที่ 20 ภาพสถานบันเทิง  
เป็นประเด็นที่ศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์นิยมน าขึ้นมาวาดเพราะเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัว
ของเมือง นอกจากนั้นความพิเศษของการวาดภาพในเล่มนี้  คือการวาดกระจกสะท้อนภาพตัวละคร 
ซึ่งสร้างให้เกิดความซับซ้อนและสร้างความน่าสนใจให้แก่พ้ืนที่ โดยไม่ปรากฏการวาดกระจกในนิยาย
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ภาพเล่มก่อนของมาเซลรีล ที่ผู้วิจัยน ามาศึกษา กระจกนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการน าโลหะมา
ขัดเพ่ือใช้ในการสะท้อนภาพ แต่กระจกเงาที่มาเซอรีล  น ามาสร้างความซับซ้อนให้พ้ืนที่นั้นถูก
ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 16 ที่เวนิสเป็นการผสมโลหะและดีบุกเพ่ือเคลือบด้านหลังของแผ่น
แก้วก่อนกระบวนการเคลือบผิวกระจกด้วยโลหะจะถูกค้นพบโดย ยูสตูส ฟอน ลีบิช (Justus von 
Liebig ค.ศ. 1803-1867) ในปี ค.ศ. 1835 ความก้าวหน้าในครั้งนี้ได้เปิดฉากเทคนิคการท ากระจกที่
ทันสมัย (Britannica) กระจกถูกพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานจิตรกรรมหลายยุคหลายสมัยและในครั้งนี้
ได้ถูกศิลปินในศตวรรษที่ 20 น ามาสร้างสีสันในนิยายภาพไร้ตัวอักษรนอกจาก ฟรองส์ มาเซอรีลแล้ว 
ผู้วิจัยยังพบศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ที่สร้างผลงานโดยใช้กระจกเข้ามาสร้างความซับซ้อนเพ่ิม
รายละเอียดและความน่าสนใจให้แก่พ้ืนที่ ยกตัวอย่างเช่น มักซ์ เพชชไตน์ ภาพ “นักเต้นในกระจก” 
และ  กีออร์ก กรอสซ์ ภาพ “เพลงยิปซี” 
 

 
 

ภาพที ่132 มักซ์ เบ็คมันน์  (Max Beckmann ค.ศ.1884-1950), Dancer in the Mirror, 1923 
ภาพพิมพ์ไม,้ 49.4 x 40 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2561  

จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/objbyartist/ objbyartist_artid-4533_tech-5_role-
1_sov_page-30.html 
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ภาพที ่133 กีออร์ก กรอสซ์ (George Grosz ค.ศ.1893-1959), Gypsy Music, (1921, published 1924) 
ภาพพิมพ์หิน, 48.8 x 34.6 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2561  

จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/artist/ artist_id-2374_role-1_sov_page-154.html 
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วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ของภาพที่ 97 
 

 

ภาพที ่134 
จากหนังสือ เมือง (ภาพ 97) ที่มา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle].  

Dover Publications, 2006. 

 
 เนื้อหาของภาพ: หญิงเปลือยโอบกอดชายในชุดสูทที่ก าลังเอามือกุมศีรษะ เขาอยู่ในความ
ทุกขม์ีปัญหาบางอย่างในชีวิต ในขณะที่หญิงเปลือยก าลังกอดเขาไว้ด้วยใบหน้าที่อ่อนโยน  
 วิเคราะห์ภาพ: จุดเด่นของภาพอยู่ที่ภาพชายในชุดสูทและหญิงเปลือย ซึ่งศิลปินให้น้ าหนัก
ขาว ท าให้ภาพตัวละครทั้งสองโดดออกมาจากพ้ืนหลังที่เป็นพ้ืนสีด า ภาพที่ 97 มีลักษณะการ  
จัดวางจุดเด่นไว้ตรงจุดกึ่งกลางของภาพซึ่งเป็นจุดตัดของแกนกลางภาพทั้งแนวดิ่งและแนวราบ  
ซึ่งเป็นการสร้างดุลยภาพที่ให้ความรู้สึกหยุดนิ่ง สายตาของเราถูกบังคับให้หยุดอยู่ที่ตรงจุดเด่นของ 
ภาพเพียงแห่งเดียว เน้นย้ าด้วยน้ าหนักขาวที่โดดออกมาจากฉากหลังสีด ายิ่งท าให้สายตาของผู้อ่าน
ไม่ได้เคลื่อนที่ไปจากจุดเด่นของภาพ ความเด่นของภาพเกิดจากน้ าหนักขาวที่เด่นออกมาจากน้ าหนัก
เข้มและน้ าหนักขาวมีรูปร่างรวมถึงอยู่ในต าแหน่งที่ส าคัญของภาพซึ่งผลักให้จุดเด่นของภาพมีความ
น่าสนใจ 
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ภาพที ่135 ภาพแสดงต าแหน่งเสน้แกน (สีด า) 
 

ภาพที่ 97 ในหนังสือ “เมือง” มีการสร้างตัวละครให้มีขนาดที่ผิดปกติเพ่ือแทนค่าบางอย่าง  

ในที่นี้คือภาพหญิงเปลือยที่ถูกขยายให้ใหญ่กว่าความเป็นจริง ขนาดที่ ใหญ่ของหญิงเปลือย  

ซึ่งมีสีขาวประกอบกับบริบทของเนื้อหาภายในภาพท าให้ผู้ อ่านรู้สึกถึงความอบอุ่น ปลอดภัย  

ที่ผู้หญิงเปลือยนั้นมอบให้แก่ชายในชุดสูทสีขาว ตัวละครชายในชุดสูทถูกสร้างในสัดส่วนที่ปกติแต่เมื่อ

มาอยู่รวมกับตัวละครหญิงเปลือยที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ ตัวละครตัวนี้จึงดูอ่อนแอ ประกอบกับท่าทาง

เศร้าเสียใจของเขาท าให้ผู้อ่านสัมผัสได้ถึงความไม่มั่นคงของตัวละคร การขยายสัดส่วนตัวละครให้มี

ขนาดใหญ่ นอกจากจะสร้างความรู้สึกปลอดภัย ปลอบประโลมแล้ว ยังช่วยลดความรู้สึกที่ส่อไป

ทางการมีเพศสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองลงได้ 
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บทที่ 5 
บทวิเคราะห์เนื้อหาในภาพ  

 

 ศึกษาและวิเคราะห์ “เนื้อหาในภาพ” ในประเด็น ชีวิตในเมือง (City Life), ภาพเปลือย 
(Nude), เซ็กส์ (Sex) ของนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล 
 
 ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ถึงการจ าแนกศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ ตามประเด็นต่างๆ ของ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (MOMA) ซึ่งมี 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของนิยายภาพไร้ตัวอักษร 
ที่น ามาศึกษาและวิเคราะห์ คือประเด็นที่เกี่ยวกับ ชีวิตในเมือง, ภาพเปลือย, เซ็กส์ และผู้วิจัยได้พบ
ประเด็นที่สอดแทรกอยู่ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรทุกเล่มของเขา คือประเด็นการเมืองหลังสงคราม 
(Postwar Politics) ที่สะท้อนออกมาในงานเขียนทุกเล่มของฟรองส์ มาเซอรีล เนื่องจากนิยายภาพไร้
ตัวอักษรของมาเซอรีลถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างช่วงสงครามโลกและภายหลังสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ไม่นาน โดยประเด็นการเมืองหลังสงครามนั้นถูกสอดแทรกและเป็นแก่นของ
เรื่องในหนังสือ ไม่ได้ปรากฏเป็นภาพวาดที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงไม่ได้ใส่ภาพประเด็นของการเมืองหลัง
สงครามลงมาในตารางจ าแนกประเด็นทางด้านล่าง 
 
 การเมืองหลังสงคราม (Postwar Politics) 

 เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1918 สงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง ด้วยการพ่ายแพ้ของกองทัพ
เยอรมนี และการปฏิวัติทางการเมืองน าไปสู่การสร้างประชาธิปไตยครั้งแรกของเยอรมนี สาธารณรัฐ
ไวมาร์ในปี ค.ศ. 1919 ในช่วงเวลาภายหลังสงครามศิลปินหลายคนมีส่วนร่วมทางการเมือง  
โดยคาดหวังสิ่งใหม่เช่น อิสระและการเปิดกว้างทางสังคม แต่ความไม่มีเสถียรภาพท าให้สาธารณรัฐ
ใหม่เต็มไปด้วยความรุนแรง ความรู้สึกสับสนและความหวาดกลัว สงครามพรากชีวิตทหารเยอรมันไป
กว่า 2 ล้านคน และคนที่ได้รับบาดเจ็บอีกว่า 4 ล้านคน ผู้พิการถูกพบเห็นได้อย่างเป็นเรื่องธรรมดา
ตามท้องถนน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการว่างงานท าให้เศรษฐกิจเยอรมนีอ่อนแออยู่หลายปี ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้สร้างความไม่พอใจให้แก่มหาชนรวมทั้งศิลปิน เคที่่ โคลวิทซ์ (Käthe Kollwitz ค.ศ.1867-
1945) และ กีออร์ก กรอสซ์ ที่ตอบสนองด้วยการสร้างภาพพิมพ์และโปสเตอร์ที่ท้าทายการเมืองและ
สังคมใหม่ ส าหรับศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ความคมชัดของภาพพิมพ์ขาวด าเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับการแสดงความเห็นทางสังคมหรือการเมือง 
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ภาพที ่136 กีออร์ก กรอสซ์  (George Grosz ค.ศ.1893-1959), Dawn (Früh um 5 Uhr!) 
 from In the Shadows (Im Schatten), 1920/21,  

ภาพพิมพ์หิน, 37.4 x 27 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 21 กันยายน 2561 จาก 
https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-115081.html 

 
5.1 ชีวิตในเมือง (City Life) 
 การปฏิ วัติ อุสาหกรรมในศตวรรษที่  19 ท าให้ เกิดการขยายตั วของเมือง ศิลปิ น 
เอ็กซ์เพรสชั่นนิส เข้าสู่ยุคใหม่ใหม่ด้วยความสับสน ด้านหนึ่งศิลปินตระหนักถึงผลกระทบของการ
ขยายตัวของเมือง แต่อีกด้านหนึ่งก็ตื่นเต้นไปกับความแปลกใหม่ของเมืองใหญ่ ภาพวาดของศิลปิน
เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์จึงเต็มไปด้วยภาพวาดของไนต์คลับและผู้ชมภาพยนตร์ที่ร่ ารวยและฉากของความ
เงียบเหงาและความโดดเดี่ยว (MOMAlearning1) 
 ภาพชีวิตในเมืองที่ฟรองส์ มาเซอรีล ได้สื่อสารออกมาเป็นภาพ คือภาพวิถีชีวิตของคนในเมือง
ใหญ่ ผู้คนขวักไขว่มากมาย การขยายตัวของเมือง การเดินทางมาสู่เมืองใหญ่ การขายแรงงาน โสเภณี 
สถานบันเทิง สิ่งเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านนิยายภาพของเขาทั้ง 5 เล่ม ซึ่งมีประเด็นที่ตรงกับการ
สร้างงานของศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ 
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5.1.1 ภาพเกี่ยวกับสถานบันเทิง 
 

 

ตารางที ่7 ตารางแสดงภาพเกี่ยวกับสถานบันเทิงของนิยายภาพไรต้ัวอักษร 
 

 ภาพเกี่ยวกับสถานบันเทิงเป็นประเด็นที่ศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์นิยมน ามาวาด สถานบันเทิง
เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการขยายตัวของเมืองใหญ่ เป็นสถานที่น่าตื่นตาตื่นใจและสะท้อนให้เห็นถึงวิธีชีวิต
ของผู้คนในศตวรรษ ที่ 20 หลังจาก ทอมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison ค.ศ. 1847-
1931) ชาวอเมริกันประสบความส าเร็จ ในการประดิษฐ์หลอดไฟ เครื่องเล่นจานเสียง และกล้องถ่าย
ภาพยนตร์ท าให้แสงสีและการบันเทิงเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวเมือง (Lewis) 
 
 เจมส์ จอยซ์ (James Joyce ค.ศ.1882-1941) นักเขียนชาวไอริช ซึ่งเป็นนักเขียนที่ขึ้นชื่อว่า
เป็นผู้ปฏิวัติวรรณกรรมของโลกในศตวรรษที่ 19 ผลงานหนังสือเรื่อง “ผู้คนแห่งมหานครดับลิน”
(เจมส์ จอยซ์, 2557) โดยเรื่องสั้นนี้ประกอบไปด้วยเรื่องเล่า 15 เรื่องที่ผู้อ่านต้องอ่านรวมทั้งหมดจึง
จะเห็นภาพความเป็นมหานครดับลิน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้หยิบยกเนื้อหาบางตอนที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
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เป็นไปของแรงงานในชนชั้นกรรมาชีพ กับการใช้ชีวิตของสังคมเมืองใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
เฟ่ืองฟูของสถานบันเทิง 
 “ฟาร์ริงตันเดินออกจากร้านจ าน าอย่างร่าเริง เขาจีบนิ้วจับเหรียญเป็นทรงกระบอก  
ขณะเดินไปตามทางเท้าบนถนนเวสต์มอร์แลนด์อันคลาคล่ าไปด้วยหนุ่มสาวที่เพ่ิงเลิกจากท างาน 
รวมทั้งเด็กกะโปโลที่วิ่งเร่ขายหนังสือพิมพ์ฉบับเย็นอยู่ขวักไขว่ เขาเดินฝ่ากลุ่มคนพร้อมกับการกวาด
สายตามองภาพเหล่านั้นอย่างพอใจแกมเย่อหยิ่ง และเหลือบมองพวกเสมียนสาวๆอย่างปั้นปึ่ง ในหัว
ของเขาอ้ืออึงไปด้วยสรรพส าเนียง ทั้งเสียงเคาะระฆังจากรถรางและเสียงรถบดราง ส่วนจมูกก็ได้กลิ่น
เครื่องดื่มอันเย้ายวนใจอยู่ไม่วาย ขณะที่เดินไปเขาก็ครุ่นคิดเรียบเรียงถ้อยค าที่จะเล่าให้พรรคพวก
เพ่ือนฝูงฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วย”  
 
ข้อความจากนิยาย ผู้คนแห่งมหานครดับลิน ผู้แต่ง เจมส์ จอยซ์  
เจมส์ จอยซ,์ ผู้คนแห่งมหานครดบัลิน, พิมพ์ครั้งท่ี 4, แปลโดย วมิล กุณราชา. ปทุมธานี:เอดสิัน เพรส โปรดักส์, 
2557 

 นอกจากนั้นยังมีผลงานของ แอร์นสท์ ลูดวิก เคียร์คเนอร์ ที่สร้างสรรค์ผลงานผ่านภาพพิมพ์
โลหะ บรรยายถึงภาพวงดนตรีผู้หญิงในไนต์คลับ 
 

 
 

ภาพที ่137 แอร์นสท์ ลดูวิก เคียรค์เนอร์ (ค.ศ.1880–1938), Women's Band (Damenkapelle), 1908, 
ภาพพิมพ์โลหะ, 28.1x30.7 ซม. ที่มา MOMA,เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 2561   

จาก  https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-62392.html 
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“เคียร์คเนอร์ สร้างบรรยากาศขมุกขมัวของคาเฟ่ยามค่ าคืน ผ่านสีเข้มของภาพพิมพ์โลหะ  
ชุดกระโปรงสีขาวสร้างจุดสนใจให้กับการแสดงของหญิงสาว แต่กระนั้นก็ไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความ
สนใจจากผู้ชายในระยะหน้า” (MOMAlearning10) 
 งานของเคียร์คเนอร์บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของคนเมืองและภาพของไนต์คลับเช่นเดียวกับภาพ
พิมพ์ของ มาเซอรีล ที่ปรากฏภาพสถานบันเทิงเกือบทุกเล่ม (ในจ านวน 5 เล่มที่น ามาศึกษา) และ 
นอกจากนั้นยังพบสิ่งที่น่าสนใจในการสร้างงานของมาเซอรีล ระหว่างหนังสือที่สร้างในช่วงสงคราม
และคาบ เกี่ ยวกับช่ วงหลั งสงครามไม่ นานจ านวน 3 เล่ม  คือ  25 ภาพของกิ เลสมนุษย์ ,  
การเดินทางอันน่าหลงใหล, พระอาทิตย์ และหนังสือที่สร้างหลังสงครามอย่างแท้จริง คือ หนังสือเรื่อง 
เมือง นั้นมีการวาดภาพรายละเอียดในสถานบันเทิงที่แตกต่างจาก 3 เล่มก่อนหน้า คือพบการสร้าง
ภาพหญิงเปลือยในสถานบันเทิง เช่นหญิงเปลือยแสดงโชว์ หญิงเปลือยในไนต์คลับในขณะที่เล่มอ่ืนๆ
ไม่ มี ก ารส ร้ า งภ าพ ห ญิ ง เป ลื อ ย ใน สถาน บั น เทิ ง  จ ะส ร้ า งภ าพ เป ลื อ ย เฉพ าะช่ ว งก าร 
มีเพศสัมพันธ์เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ ฟรองค์ มาเซอรีล เท่านั้นที่สร้างงานที่ต่างออกไปในช่วงสงคราม
และหลังสงคราม ยังพบภาพของศิลปิน เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์คนอ่ืนๆที่มีแนวคิดการสร้างงานที่เปลี่ยนไป
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 
 

 
 

ตารางที ่8 ตารางเปรียบเทียบการสร้างงาน (ภาพวาดในไนต์คลบั) ในนิยายภาพไร้ตัวอักษร 
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ภาพที ่138 แอริค เฮคเคิล (ค.ศ.1883–1970), Dancers (Tänzerinnen), 1910, 
ภาพพิมพ์หิน, 24.7x18.8 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 2561   

จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/ object_objid-67070.html 
 

 
 

ภาพที ่139 มักซ์ เบ็คมันน์  (Max Beckmann ค.ศ.1884-1950), Striptease (Nackttanz) fromTrip to Berlin 
1922 (Berliner Reise 1922), 1922, 

ภาพพิมพ์หิน, 47.4x37.6 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 2561   
จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/ object/object_objid-66643.html 
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 ผลงานสร้างสรรค์ของ แอริค เฮคเคิล  ในปี  ค .ศ . 1910 และงานสร้างสรรค์ของ  
มักซ์ เบ็คมันน์ ค.ศ. 1922 นั้นได้ถูกพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ น ามาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การสร้างงานในช่วงก่อนสงครามและหลังสงคราม โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่กล่าวไว้ว่า  
“การเปรียบเทียบภาพทั้งสองภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการสร้างภาพการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกัน และ
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางศีลธรรมของสังคมก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยนักเต้น
ของเฮคเคิลยกกระโปรงของเธอโชว์ให้ผู้ชมดูเพียงชั่วขณะหนึ่ง ในขณะที่นักเต้นเปลือยของเบ็คมันน์
สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติเสรีนิยมในยุคหลังสงคราม หลังการยุติการเซ็นเซอร์ของรัฐในปี ค.ศ. 1918” 
(MOMAlearning17)   
 จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยคิดว่าการวาดภาพผู้หญิงในยุคก่อนสงครามและหลังสงคราม ถึงการ
สร้างตัวละครผู้หญิงให้เปลือยนั้น นอกจากจะมีประเด็นของทัศนคติเสรีนิยมในยุคหลังสงครามที่
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นไว้แล้ว ผู้วิจัยยังคิดว่ามุมมองที่ศิลปินและสั งคมมี
ต่อผู้หญิงในช่วงสงครามและหลังสงครามนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากในช่วงสงครามนั้นมี
โสเภณีเกิดขึ้นมากมายผู้หญิงกลายเป็นผู้ส่งต่อพิษทางเพศให้แก่ผู้ชาย ซึ่งในประเด็นนี้อาจท าให้
ทัศนคติที่ผู้คนมีต่อผู้หญิงในภาพรวมนั้นเปลี่ยนไป 
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5.1.2 ภาพเมืองใหญ่ ตึกอาคารสูง เครื่องจักร เทคโนโลยี ผู้คนแออัด 
 

 

ตารางที ่9 ตารางแสดงภาพเมืองใหญ่ ตึกอาคารสูง เครื่องจักร เทคโนโลยี ผูค้นแออัด  
ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรทั้ง 5 เล่ม 

 

 สืบเนื่องจากความส าเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ที่เปลี่ยนประเทศ
เกษตรกรรมในยุโรป ให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มั่งคั่ง การปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ได้ผลักดันให้
ชาวนารายย่อยไม่สามารถที่จะท านาแข่งขันกับเจ้าของที่ดินรายใหญ่เป็นผลให้เกิดการแปรสภาพ
ชาวนาให้กลายเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม   การทิ้งที่นาและอพยพเข้าเมืองใหญ่เป็นผลให้
เมืองขยายตัว (สัญชัย สุวังบุตร & อนันต์ชัย เลาหะพันธุ, 2554) และเต็มไปด้วยแรงงานราคาถูก 
นอกจากนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังส่งผลให้เกิดการเพ่ิมจ านวนประชากรโลกอย่างรวดเร็ว 
ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่ตัวเมืองและขยายเมืองหรือชุมชนให้กลายเป็นเมือง
ใหญ่ที่แออัดและครึกโครม ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงสมัยที่ศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน ภาพเมืองที่
ปรากฏในนิยายภาพจึงเป็นภาพของเมืองใหญ่อันเป็นผลพวงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษ
ก่อหน้า ดังจะเห็นได้ว่า มาเซอรีล ได้พรรณนาถึงฉากเมืองที่แออัดยิ่งใหญ่ผู้คนขวักไขว่และเต็มไปด้วย
กลุ่มควันของโรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ตาม
ภาพในตาราง   
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 ภาพพิมพ์ไม้ของ ไลโอเนล ไฟนิงเกอร์ ภาพ “ไฟถนน” (Street Lantern) ที่สร้างใน ค.ศ. 
1918 เป็ น อีกผลงานของศิลปิน เอ็กซ์ เพรสชั่นนิ สม์ที่ สะท้อนความเป็น ไปของเมืองใหญ่  
“ไฟนิงเกอร์ ใช้สถาปัตยกรรมที่เอนเอียงเพ่ือน าเสนอบรรยากาศความมีชีวิตชีวาและภัยอันตรายของ
มหานครที่ทันสมัย” (MOMAlearning20) 
 

 
 

ภาพที ่140 ไลโอเนล ไฟน์อิงเงอร์ (Lyonel Feininger ค.ศ.1871-1956),  
Street Lantern (Die Laterne), 1918, 

ภาพพิมพ์ไม,้ 17 x 25.2 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 21 กันยายน 2561  
จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/ object_objid-68668.html 

 

 

ภาพที ่141 ภาพ การสร้างฉากพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร 
จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพ 72) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), 

Passionate Journey: A Vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2007. 
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 ซึ่งภาพ ”ไฟถนน” ของไฟนิงเกอร์นั้นมีประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นการวาดภาพชีวิตใน
เมืองของ ฟรองส์ มาเซอรีล เป็นอย่างมากคือสะท้อนความเป็นไปของสังคมเมืองใหญ่ที่ทั้งมีชีวิตชีวา
และน่าหวาดกลัวในเวลาเดียวกัน โดยใช้เส้นเฉียงและความเอนเอียงของอาคารบ้านเรือนตามสไตล์
ของศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ ในการพรรณนาความรู้สึกของศิลปินที่มีต่อเมืองในช่วงเวลานั้น   
 นอกจากนั้นนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล ยังสะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่มี
ในศตวรรษท่ี 20 อาทิเช่น รถไฟ เครื่องจักรไอน้ า โทรเลข วิทยุ รถยนต์ หลอดไฟ จานเสียงและกล้อง
ถ่ายภาพยนตร์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนชีวิตของศิลปิน สังคมและเทคโนโลยีของยุโรปในสมัยนั้น 
 

 

 

ภาพที ่142 ตัวอย่างภาพ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่มีในศตวรรษที่ 20 
จากหนังสือ ความคิด ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 
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5.1.3 ภาพแรงงาน ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการประท้วง 
 

 

ตารางที ่10  ตารางแสดงภาพแรงงาน ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการประท้วง 
 

 ความเหลื่อมล้ าทางสังคมนั้นมีให้เห็นอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะยุคสมัยไหน รัฐและภาคเอกชนได้ปรับ
โครงสร้างแรงงานไปสู่การผลิตที่มีขนาดใหญ่โดยจ้างแรงงานที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือจ านวนมาก  
ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย การจัดการอ านาจทางการเมืองของแรงงานมีความส าคัญมากขึ้นในช่วงระหว่าง
สงคราม การลดค่าแรงและสภาพความเป็นอยู่ของคนท างานในโรงงานอุตสาหกรรมน าไปสู่การ
ประท้วงและการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของผู้ใช้แรงงาน ภายหลังการสิ้นสุดสงคราม (Rowe) 
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 นิยายภาพไร้ตัวอักษรของมาเซอรีล นั้นสอดแทรกเนื้อหาที่พูดถึงความไม่เทียมกันของสังคม 
ปรากฏให้เห็นในนิยายภาพจ านวน 3 เล่ม ภาพแรงงานประท้วงที่ถูกจับกุมและประหารชีวิตในหนังสือ
เรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” การประท้วงของแรงงานในหนังสือ “การเดินทางอันน่าหลงใหล” 
และภาพแรงงานที่ก าลังสร้างเมืองอย่างเหน็ดเหนื่อยในหนังสือ “เมือง” ทั้งหมดนี้นอกจากอิทธิพล
ของการเมืองและสงครามโลกครั้งที่ 1  ที่มีอิทธิพลต่อ การสร้างงานของมาเซอรีลแล้วศิลปินยังได้
ต้นแบบมาจากพ่อบุญธรรมของเขาที่เชื่อมั่นในการเคลื่อนไหวทางสังคม ศิลปินได้ถ่ายทอดความ
เป็นไปของสังคมในศตวรรษท่ี 20 ออกมาในหนังสือซึ่งไม่ได้มีเพียงมาเซอรีล เท่านั้นที่สนใจในประเด็น
ทางสังคมประเด็นนี้ ศิลปินร่วมสมัยอย่าง กีออร์ก กรอสซ์ ก็ได้สร้างงานศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 

 
 

ภาพที ่143 กีออร์ก กรอสซ์ (George Grosz ค.ศ.1891-1969), Dawn (Früh um 5 Uhr!)  
from In the Shadows (Im Schatten), 1920, 

ภาพพิมพ์หิน, 37.4x27 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561   
จาก  https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-115081.html 

 
“ในภาพนี้กรอสซ์สร้างภาพที่ตรงข้ามกันของคนรวยและชนชั้นแรงงาน ในช่วงเวลาเช้าคนมีอัน 
จะกินเล่นไพ่และดื่มด่ ากับแอลกอฮอล์และผู้หญิงในซ่อง ในเวลาเดียวกันกับที่คนท างานก าลัง 
ตบเท้าเข้าไปท างานที่แสนยาวนานในโรงงาน” (MOMAlearning19) 

ภาพพิมพ์หินของกรอสซ์ สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าทางสังคมในศตวรรษที่ 20 
เช่นเดียวกับผลงานของมาเซอรีล ที่เขามักสร้างผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในสังคม 
สอดแทรกอยู่ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรของเขา 
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5.2 ภาพเปลือย (Nude) 
 ภาพเปลือยเป็นอีกประเด็นที่พบในงานหนังสือของฟรองส์ มาเซอรีล เพราะนอกจากจะเป็น
ประเด็นหนึ่งในการท างานของศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์แล้ว ภาพเปลือยของมาเซอรีลยังถูกใช้แทนค่า
นัยส าคัญบางอย่างเพ่ือสะท้อนแนวคิดของศิลปิน 
 

 
 

ตารางที ่11 ตารางแสดงภาพเปลอืยในนิยายภาพไร้ตัวอักษร 
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5.2.1 การวาดภาพเปลือย ค่านิยมการวาดภาพเปลือยของศิลปิน 
 

 

ภาพที ่144 ภาพเปลือย 
จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพ 85) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), 

Passionate Journey: A Vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2007 

 
 จากภาพผู้หญิงถอดเสื้อผ้าเปลือยกายเป็นแบบให้ชายหนุ่ม จะเห็นได้ว่าด้านหลังของภาพ  
มีขาตั้งและเฟรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ทั้งคู่ยืนอยู่ภายในอาคารจึงท าให้สรุปได้ว่าเป็นการวาดภาพเปลือย
ในสตูดิโอที่ศิลปินนิยมวาดกัน ภาพพิมพ์ของมาเซอรีล ภาพนี้สะท้อนวิถีชีวิตของศิลปินในศตวรรษที่ 
20 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการวาดภาพเปลือยว่า 
  
 “เรือนร่างที่เปลือยเปล่านั้นสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกจากภายใน ทั้งกริยาท่าทาง ท่วงท่า
และการแสดงออกทางสีหน้าซึ่งสามารถสื่อสารสภาพความเป็นไปของมนุษย์ ศิลปินกลุ่ม “สะพาน”  
ปฏิเสธการวาดภาพเปลือยตามอุดมคติแบบคลาสสิกที่สอนในโรงเรียนสอนศิลปะแบบดั้งเดิม 
(traditional art academies) พวกเขา พรรณนาภาพเปลือยในท่าทางที่ไม่คาดคิดและไม่มีการยับยั้ง
ของแฟนสาวหรือคนรู้จัก ซึ่งภาพอาจจะวาดในสตูดิโอหรือในธรรมชาติ ส าหรับพวกเขาและศิ ลปิน
เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์คนอ่ืนๆ การวาดภาพเปลือยในท่วงท่าเป็นธรรมชาติและภาพวาดเรื่องเพศอย่าง
ตรงไปตรงมาเป็ นปฏิ กิ ริ ย าที่ เกิ ด ขึ้ น เพ่ื อต่ อต้ านสั งคม ”  (MOMAlearning11 ) ซึ่ งศิ ลปิ น 
เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ เช่น แอริค เฮคเคิล ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับการวาดภาพเปลือยเอาไว้ 



  175 

 
 

ภาพที ่145 แอริค เฮคเคิล (ค.ศ.1883–1970), Two Female Nude, 1910, 
สีกวอชและดินสอบบนกระดาษ, 59.7x49.2 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 4 ธันวาคม 2561   
จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-60684.html 

 
 “ภาพนี้เป็นที่ชื่นชมมากเมื่อวาดเสร็จ ว่าภาพมีความสดใหม่และมีความเป็นธรรมชาติจาก
การร่างที่รวดเร็วและบรรยากาศที่ผ่อนคลายของแบบเปลือยในสตูดิโอของศิลปินกลุ่ม “สะพาน” 
แบบเปลือยสองคนเหมือนไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของศิลปินและแสดงท่าทางที่เป็นธรรมชาติ (ไม่ใช่ท่าโพส
ทีเ่ป็นทางการตามรูปแบบของศิลปะแบบดั้งเดิม เฮคเคิลตัดองค์ประกอบตรงส่วนเท้าของนางแบบเพื่อ
ลดความเคลื่อนไหวและเขายังลดทอนรายละเอียดของร่างกายของแบบให้เหลือเพียงทรวงอกและ
กระจุกผม” (MOMAlearning18) 
 การวาดภาพเปลือยในนิยายภาพของมาเซอรีล ภาพที่ 85 สะท้อนให้เห็นถึงวิถีของศิลปินใน
ศตวรรษที่ 20 เกี่ยวกับการวาดภาพเปลือยของแฟนสาวหรือคนรู้จักในสตูดิโอ ซึ่งภาพที่ 85 นี้
สอดคล้องกับข้อความที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการวาดภาพเปลือยในข้างต้น 
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5.2.2 ภาพเปลือยที่ใช้แทนค่านัยบางอย่าง 
 ภาพเปลือยในนิยายภาพไร้ตัวอักษร เรื่อง “ความคิด” 

 

 
 
 

ภาพที ่146 ตัวอย่างภาพเปลือย ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรเรื่อง ความคิด 
จากหนังสือ ความคิด ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009 
 

ในหนังสือเรื่อง “ความคิด” เป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวในบรรดาหนังสือทั้ง 5  เล่มที่น ามา
ศึกษา ที่ตัวละครหลักเป็นผู้หญิงและถูกสร้างให้เปลือยเกือบทุกภาพของหน้านิยาย ซึ่งมีจ านวนกว่า 
83 ภาพ  
 ภาพเปลือยถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือแทนค่าแนวความคิดที่บริสุทธิ์ที่ยังไม่ถูกการปรุงแต่ง ในที่นี้คือ
แนวคิดของศิลปินที่ถูกส่งไปยังสังคม (ผู้ชายในชุดสูทหรือทหาร) เมื่อสังคมพบกับแนวความคิดที่พวก
เขาไม่เคยรู้จักและเกิดความตกใจ พวกเขาพยายามท าให้ความคิดนั้นเข้ารูปเข้ารอยหรือเอนเอียงไปใน
ทิศทางที่สังคมจะรับได้ คือการจับหญิงเปลือยซึ่งคือความคิด สวมเสื้อผ้า ดังนั้นสัญญะของความ
เปลือยในหนังสือเล่มนี้ คือความบริสุทธิ์สดใหม่ของแนวคิดและสัญญะของการสวมเสื้อผ้า คือการ
พยายามบังคับความคิดให้เป็นไปอย่างต้องการ  
 โดยพบการออกแบบเสื้อผ้าที่น่าสนใจในทุกครั้งที่หญิงเปลือยสวมเสื้อผ้าซึ่งมีทั้งหมด 3 ครั้ง 
(เรียงตาม ล าดับ) 
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ภาพที ่147 ภาพ เสื้อผ้าที่หญิงเปลือยถูกสวมใส่ (เรียงตามล าดับ) 
จากหนังสือ ความคิด ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), The Sun, The Idea & Story 

Without Words: Three Graphic Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009 

 
 โดยเสื้อผ้าทั้ง 3 นั้นมีวรรณะที่ลดหลั่นกันอย่างชัดเจนตามล าดับ เป็นสัญญะของอ านาจที่เข้า
มามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงทิศทางของแนวคิด กล่าวคือผู้ชาย (สังคม) จับหญิงเปลือย (ความคิด) 
สวมเสื้อผ้า (ปรับทัศนคติ) โดยในครั้งแรกสังคมให้เกียรติต่อความคิดนั้นและพยายามปรับความคิดให้
ไปในทิศทางที่สังคมต้องการโดยยังคงยกย่องและไม่มีความโกรธเคือง แต่เมื่อหญิงเปลือยพยายามหนี
และถอดเสื้อผ้าออก ผู้ชายจึงพยายามจับเธอสวมเสื้อผ้าอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้พวกเขาให้เกียรติเธอ
น้อยลง ด้วยรูปแบบวรรณะของเสื้อผ้าที่ต่างออกไป พวกเขาให้ค่ากับเธอน้อยกว่าเดิมและสุดท้ายชุดที่
หญิงเปลือยสวมใส่ครั้งสุดท้ายบ่งบอกถึงสถานะที่ตกต่ าลงที่สุด สังคมไม่ให้ค่าอะไรกับแนวความคิด  
นี้อีกหรือพยายามท าให้เธอดูไร้ค่า   
 นอกจากนั้นหากมองในแง่องค์ประกอบและการใช้น้ าหนัก การที่ออกแบบตัวละครหลักให้
เปลือยนั้นช่วยผลักดันให้ภาพดูน่าสนใจขึ้น เพราะสีขาวนั้นโดดเด่นออกมาจากฉากหลังและตัวละคร
ผู้ชายที่ส่วนใหญ่เป็นสีด า ผลักให้ภาพในเรื่อง “ความคิด” มีความน่าสนใจในแง่การใช้น้ าหนักที่ตรง
ข้ามกัน (ขาว - ด า) น าเสนอจุดเด่นและใช้ความเป็นคู่ตรงข้าม (หญิง - ชาย) น าเสนอเรื่องราวผ่าน
ภาพ ซึ่งเรื่องราวนั้นก็เป็นเรื่องราวของความขัดแย้งของแนวคิดและสังคมรวมถึงนิยายยังสะท้อน
ความคิดสังคมชายเป็นใหญ่ได้จากการสร้างงานของศิลปิน ที่จงใจวาดให้แนวความคิดใหม่นั้นเป็น 
“หญิง” และสังคมโดยภาพรวมเป็น “ชาย” ซึ่งหากตีความตามสัญญะต่างๆ ตามความเข้าใจของ
ผู้วิจัยพบว่าศิลปินก าลังเล่าเรื่องผ่านภาพในประเด็น 
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 แนวความคิดใหม่ – ความตกใจของสังคมต่อแนวความคิดนั้น, ผู้หญิง - ผู้ชาย (บทบาทของ
ผู้หญิงที่มีมากขึ้นและความหวาดกลัวของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมความคิดได้) 
โดยผู้วิจัยพบว่า งานภาพพิมพ์ไม้ของ ออตโต ดิกซ์ มีลักษณะการเล่าเรื่องความกลัวของผู้ชายที่มีต่อ
ผู้หญิง ถึงการที่พวกเธอมีอ านาจในการบีบบังคับพวกเขา 
 

 
 

ภาพที ่148 ออตโต ดิกซ์ (ค.ศ.1891–1969), Apotheosis (Apotheose)  
from the portfolio Nine Woodcuts (Neun Holzschnitte), 1922, 

ภาพพิมพ์ไม,้ 28x29.7 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 4 ธันวาคม 2561  จาก 
https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-70365.html 

 
 “ภาพพิมพ์ของ ดิกซ์ ภาพร่างเปลือยของผู้หญิงมีอ านาจในการบังคับผู้ชาย ภาพโสเภณีใน
ร่างเปลือยที่สวมเพียงรองเท้าส้นสูง ถุงน่องและคอร์เซ็ท ร่างเปลือยของเธอมีอวัยวะเพศที่ใหญ่ซึ่งถูก
จัดวางไว้ตรงกลางภาพ ทรวงอกของเธอนั้นระยิบระยับดั่งดวงดาวท าหน้าที่เป็นพลังให้กับเหล่าชายที่
โคจรรอบๆตัวเธอ” (MOMAlearning21)  
 นอกจากนั้นจากการสังเกตภาพเปลือยของฟรองส์ มาเซอรีล มีการวาดภาพชายเปลือยเพียง 
1  ภาพ จากเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล” และเป็นภาพหันหลัง 
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ภาพที ่149 ภาพ ชายเปลือย 
จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล (ภาพ 97) ที่มา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), 

Passionate Journey: A Vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2007 

 
 นอกจากนั้นไม่พบภาพชายเปลือยในนิยายภาพไร้ตัวอักษรทั้ง 5 เล่มของเขาอีกเลย 
แม้กระทั่งภาพที่ศิลปินวาดผู้ชายขณะก าลังมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง ศิลปินก็ไม่ได้ออกแบบให้ผู้ชาย
เหล่านั้นเปลือย พวกเขาจะสวมเสื้อผ้าในทุกๆครั้ง ซึ่งมีความน่าสนใจเนื่องจากค่านิยมในการวาดภาพ
ชายเปลือยของศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์คนอ่ืนๆก็มีน้อยเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับการวาดภาพหญิ ง
เปลือย 
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5.3 เซ็กส์ (Sex) 
 

 

ตารางที ่12 ตารางแสดงภาพเซ็กส์ ในนิยายภาพไร้ตัวอักษร 
 

 จากการสังเกตภาพการมีเพศสัมพันธ์ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรของฟรองส์ มาเซอรีลนั้น
ปรากฏให้เห็นอยู่จ านวนหนึ่ง ทั้งในรูปแบบที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน โดยหนังสือที่ปรากฏลักษณะของ
การมีเพศสัมพันธ์อย่างชัดเจน พบในหนังสือขนาดยาวเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล” และ 
“เมือง” ในขณะที่เรื่อง “พระอาทิตย์” และ “ความคิด” ไม่มีภาพที่ชี้ไปในทิศทางการร่วมเพศ 
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หนังสือขนาดสั้นเรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” นั้นปรากฏภาพที่มีลักษณะที่ส่อไปในทางเพศอยู่
จ านวน 1 ภาพ  
 ภาพการมีเพศสัมพันธ์ในนิยายทั้ง 3 เล่มที่ได้กล่าวมา มีลักษณะการมีเพศสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยเห็น
ว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์ของชายหญิงที่ เป็นคู่รัก หากแต่มีลักษณะคล้ายการมี
เพศสัมพันธ์กับชายและโสเภณี ซึ่งอาศัยการตีความเนื้อเรื่องและภาพก่อนและหลังภาพการมี
เพศสัมพันธ์รวมทั้งบริบททางสังคมในยุคที่ศิลปินสร้างงาน ซึ่งตรงกับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1   
ซ่องโสเภณีนั้นเฟ่ืองฟูมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ทหารที่ห่างไกลจากครอบครัวและต้องอยู่ใน
สมรภูมิรบนั้นต่างต้องการกิจกรรมทางเพศซึ่งเป็นสัญชาติญาณตามธรรมชาติ เพราะสงครามโลก  
ครั้งที่ 1 นั้นท าลายโครงสร้างของสังคมเดิมและสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่ซึ่งชายและหญิงสามารถ
ค้นพบประสบการณ์ทางเพศในแบบอ่ืน อันเป็นผลมาจากการระดมมวลชนและการถูกแยกออกจาก
ข้อจ ากัดที่ถูกก าหนดโดยวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคม (Crouthamel) ซ่องโสเภณีกลายมาเป็นปัญหา
ใหญ่ในสังคมยุโรปในสมัยนั้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ก าลังมีสงคราม เพราะซ่องเป็นแหล่งแพร่เชื้อ
กามโรค แต่กระนั้นในหลายประเทศในทวีปยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศสยังคงสนับสนุนการค้าประเวณีในช่วง
สงคราม เพียงแต่จ ากัดขอบเขตและสร้างเป็นซ่องแบบ “ปิด” เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
กามโรค (Steward) แม้จะมีความพยายามจ ากัดและควบคุมพ้ืนที่ของซ่องและโสเภณี โดยมีการ
ลงทะเบียนและตรวจสุขภาพอย่างสม่ าเสมอแต่การแพร่ระบาดของเชื้อกามโรคก็ยังคงมีอยู่อัน
เนื่องมาจากการค้าประเวณีอย่างลับๆ และการแอบไปยังซ่องท้องถิ่นหรือซ่องนอกเหนือจากที่กองทัพ
ก าหนด ผู้หญิง โสเภณี จึงถูกมองเป็นผู้ส่งต่อพิษทางเพศ  
 จากบริบททางสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่การค้าประเวณีและโสเภณีนั้นเฟ่ืองฟูเป็น
อย่างมาก นิยายภาพไร้ตัวอักษรของฟรองส์  มาเซอรีลที่ ร่วมสมัยในขณะนั้นจึงมีการสร้าง 
ภาพพิมพ์ที่สะท้อนเรื่องราวทางเพศของสังคม การมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณีให้ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของ
นิยายภาพไร้ตัวอักษรของเขา ซึ่งมีส่วนคล้ายกับเนื้อหาในภาพของศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์คนอื่นๆ 
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5.3.1 ภาพการมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี จากเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล”  
 

 

 
ภาพที ่150 ตัวอย่างภาพ การมเีพศสัมพันธ์กับโสเภณ ี

จากหนังสือ การเดินทางอันน่าหลงใหล ท่ีมา: Frans Masereel, David A. Berona (ค าน า), Passionate 
Journey: A Vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2007 

 

 ชุดภาพในนิยายเรื่องนี้เล่าเรื่องชีวิตของผู้คนในศตวรรษที่ 20 การซื้อบริการโสเภณีที่มีกลาด
เกลื่อนและมากมายในสังคม ความสัมพันธ์ชั่วคราวที่ไม่ต้องการการผูกมัดเพ่ือระบายความต้องการ
ตามสัญชาตญาณของมนุษย์ ซึ่งเนื้อหาในภาพลักษณะนี้มีศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์หลายคนหยิบ
ออกมาพู ดถึ ง  ยกตั วอย่ า ง เช่ น   ภ าพ พิ ม พ์ จ าร เข็ ม ของ มั กซ์  เบ็ คมั นน์  ภ าพ โอบกอด  
(Embrace ค.ศ. 1922)  
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ภาพที ่151 มักซ์ เบ็คมันน์  (Max Beckmann ค.ศ.1884-1950), Embrace (Umarmung), 1922,  
ภาพพิมพ์จารเขม็, 56.2x47 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 4 ธันวาคม 2561 จาก 
https://www.moma.org/s/ge/curated_ge/themes/nudes.html#slide12 

 

 “ร่างทั้งสองนั้นกอดรัดกันไว้ในอ้อมกอดยามเที่ยงคืน ขาและแขนที่กอดก่ายกันบิดไปมา ด้วย
ศีรษะของเขาที่จมอยู่ที่หน้าอกของเธอ ชายคนนั้นจับตัวของหญิงสาวที่อยู่ในสภาพกึ่งเปลือยไว้อย่าง
แน่นหนา ห้องที่ว่างเปล่าปราศจากอัตลักษณ์ของความสัมพันธ์ของทั้งคู่ อย่างไรก็ตามนาฬิกาที่อยู่บน
หัวเตียงนั้นมุ่งเสนอว่า ความปรารถนาของพวกเขาจะหมดอายุลงในไม่ช้า” (MOMAlearning22) 
 จากภาพและค าบรรยายที่ถอดความมาจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยท าให้ทราบได้ว่า  
ภาพ “โอบกอด” นั้นเล่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของชายและหญิงโสเภณี ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ธรรมดาใน
สังคมในศตวรรษที่  20  
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5.3.2 ภาพการมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี จากเรื่อง “เมือง”  
 

 

ภาพที ่152 ภาพ การมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณ ี
เมือง (ภาพที่ 52), 1925. ที่มา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle]. 

Dover Publications, 2006. 
 

 ศิลปินออกแบบให้ตัวละครสองตัวนั้นอยู่กึ่งกลางภาพ หญิงสาวอยู่ในสภาพกึ่งเปลือย  

ร่างท่อนบนของเธอเปลือยเปล่า ชายวัยกลางคนโอบกอดเธอไว้ด้วยความกระหาย ผิดกับร่างของหญิง

สาวที่แน่นิ่ง ใบหน้าของเธอนั้นว่างเปล่าและไร้อารมณ์ร่วมใดๆ  

เนื้ อหาในภาพลักษณะนี้มีศิลปิน เอ็กซ์ เพรสชั่นนิ สม์  วิล เฮล์ม เลม์บรุ๊ค (Wilhelm 

Lehmbruck ค.ศ. 1881-1919) ได้สร้างงานภาพพิมพ์จารเข็ม ชื่อผลงาน “การปรากฏตัวของปีศาจ” 

(Apparition ค.ศ. 1914) 

 
ภาพที ่153 วิลเฮล์ม เลม์บรุ๊ค (Wilhelm Lehmbruck ค.ศ. 1881-1919), Apparition 1914, 

ภาพพิมพ์จารเขม็, 18.8x 23.7 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 3 ธันวาคม 2561  
จาก https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/object/object_objid-68192.html 
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 “ภาพพิมพ์จารเข็มของเลม์บรุ๊ค สื่อถึงความกลัวและความอึดอัดของการมีเพศสัมพันธ์ หญิง

สาวที่อยู่ด้านหลังมองดูภาพคนคู่หนึ่งที่ก าลังหลอมรวมกัน เลม์บรุ๊คท าให้แผ่นหลังของผู้ชายโค้งกว่า

ความเป็นจริง ชายหนุ่มเต็มไปด้วยความพลุ่งพล่านในขณะที่หญิ งสาวนั้นมีใบหน้าครุ่นคิด ” 

(MOMAlearning23) 

 

5.3.3 ภาพเล่าเรื่องที่มีลักษณะส่อถึงการมีความสัมพันธ์กับโสเภณี  
 แม้ตัวภาพจะไม่ได้แสดงภาพการมีเพศสัมพันธ์อย่างโจ่งแจ้ง แต่มีนัยบางอย่างที่น่าสนใจ พบ

ในนิยายภาพไร้ตัวอักษร เรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์”  

 
ภาพที ่154 

25 ภาพของกิเลสมนุษย์ (ภาพที่ 15), 1918. ที่มา Frans-MasereelFoundation เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2560 
จาก http://www.fransmasereel.de/15377_Passion.htmllivepage.apple.com 

 

 ภาพที่ 15 ของเรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” เนื้อหาก่อนหน้าภาพ ชายหนุ่มถูกเพ่ือน

คนงานชวนมาเที่ยวสถานบันเทิงหลังเลิกงาน ตัวละครหลักพบหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งทั้งคู่มีปฏิสัมพันธ์กัน 

ภาพนี้มีนัยบางอย่างที่น่าสนใจ เมื่อศิลปินเลือกจะวาดภาพหญิงสาวที่สวมเสื้อผ้ามิดชิดแต่เว้นให้ผู้อ่าน

เห็นเต้านมของเธอและหญิงสาววางมือที่เต้านมคล้ายน าเสนอเรือนร่างของเธอให้ชายหนุ่ม  

 จากภาพผู้วิจัยตีความว่าหญิงสาวไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่เธอเป็นโสเภณี เนื่องจากลักษณะที่

ศิลปินเลือกน าเสนอภาพของเธอ คือเว้นให้เห็นช่วงหน้าอกของตัวละครผู้หญิงและนอกจากนั้น  

มาเซอรีล ยังออกแบบท่าทางให้เธอแสดงออกคล้ายเชิญชวน หลังจากนั้นทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกัน  
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(ไม่มีภาพเพศสัมพันธ์) แม้ว่าศิลปินจะวาดภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองและภาพที่แสดงออกถึงความ

รักที่มากไปกว่าการมีสัมพันธ์กันชั่วคราวในภาพต่อๆมา แต่ผู้วิจัยยังคงตีความว่าหญิงสาวเป็นโสเภณี

ซึ่งตัวละครหลักพบเข้าในระหว่างที่เขาไปเที่ยวสถานบันเทิงซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมยุโรปช่วง

สงครามโลกครั้งที่ 1   

 ยกตัวอย่างเช่น จักรวรรดิออสเตรียในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เศรษฐกิจที่ตกต่ าเป็นจุดปะทุ

ของการค้าประเวณีอย่างลับๆและเป็นความล้มเหลวของการควบคุมการค้าประเวณี  ระหว่าง ค.ศ. 

1914 และ ค.ศ. 1918 นอกจากโสเภณีที่เป็นโสเภณีจริงๆแล้ว ต ารวจและกองทัพยังมุ่งเน้นไปยัง

ผู้หญิงกลุ่มอ่ืนๆที่เชื่อว่าแอบค้าประเวณีอย่างลับๆ ผู้ต้องสงสัยหลายคนเป็นเด็ก บ่อยครั้งเป็นคนจนที่

ว่างงาน หรือท างานที่ได้ค่าแรงต่ า ซึ่งผู้หญิงเหล่านี้ขายตัวตามถนน บาร์ สวนสาธารณะ ผับ สถาน

บันเทิงและโรงแรมในเมืองออสเตรีย – ฮังการี ท่าเรือ กองทหาร รักษาการณ์หรือแม้แต่เมืองเล็กแห่ง

หนึ่ง (Steward) 

 นอกจากนั้นท่าทางเชิญชวนของหญิงสาวในภาพที่ 15 ของหนังสือ “25 ภาพของกิเลส

มนุษย์” ที่หญิงสาวใช้มือจับหน้าอกของเธอเสนอให้แก่ชายหนุ่มนั้นยังปรากฏภาพในลักษณะนี้จาก

การสร้างงานของศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ ยกตัวอย่างเช่นภาพ “อดัมและอีฟ” ของ มักซ์ เบ็คมันน์ 

 

 

 

ภาพที ่155 มักซ์ เบ็คมันน์  (Max Beckmann ค.ศ.1884-1950), Adam and Eve 1917, 
ภาพพิมพ์จารเขม็, 23.7x17.6 ซม. ที่มา MOMA, เข้าถึงเมื่อ 4 ธันวาคม 2561  

จาก https://www.moma.org/s/ge/curated_ge/themes/nudes.html#slide12 
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 ภาพพิมพ์ของเบ็คมันน์ “อดัมและอีฟ” พรรณนาถึงปฏิกิริยาที่ตรงข้ามกันต่อการส านึกใน

ความเปลือยและบาป แม้ว่าอีฟจะใช้มือหนึ่งปิดบังร่างกายของเธอไว้ แต่อีฟจับเต้านมของเธอเสนอให้

อดัมอย่างโจ่งแจ้ง ในทางตรงกันข้ามอดัมรู้สึกอับอายในร่างกายของตน เขาพยายามที่จะซ่อนร่างของ

เขาจากสายตาของอีฟที่มองมายังร่างของอดัมที่เขาพยายามจะซ่อนไว้ อดัมไขว้ขาและค่อมตัวไปข้าง

หลัง เลื่อนตัวไปยังความมืดที่มีงูและหมาป่าซึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของการคุกคามโลกหลังสวรรค์ (post-

paradisiacal world)” (MOMAlearning11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  188 

สรุป บทวิเคราะห์เนื้อหาในภาพ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ เนื้อหาในภาพ  ตามประเด็นต่างๆที่ พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ 
ได้จ าแนกไว้ พบสามประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับนิยายภาพไร้ตัวอักษรของฟรองส์ มาเซอรีล  ได้แก่  
ประเด็นชีวิตในเมือง ภาพเปลือย และ เซ็กส์ ซึ่งทั้งสามประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักที่ศิลปินใช้ในการ
เล่าเรื่องผ่านนิยายภาพไร้ตัวอักษรของเขา  
 1) ชีวิตในเมือง ฟรองส์ มาเซอรีล นิยมน ามาใช้ ภาพความวุ่นวายของเมืองใหญ่และการ
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่องในศตวรรษที่ 19 เมื่อเข้า
สู่ศตวรรษที่ 20 ยุโรปนั้นมีมหานครหรือเมืองใหญ่ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีก 4 แห่ง การพัฒนา
เทคโนโลยีและการขยายตัวของอุตสาหกรรมท าให้สภาพแวดล้อมของเมืองเสียหายและศิลปิน 
เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ เข้าสู่ยุคใหม่ด้วยความสับสน ด้านหนึ่งศิลปินตระหนักถึงผลกระทบของการ
ขยายตัวของเมือง แต่อีกด้านหนึ่งก็ตื่นเต้นไปกับความแปลกใหม่ของเมืองใหญ่  โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
ประเด็นการสร้างงานในประเด็น “ชีวิตในเมือง” ที่พบในหนังสือทั้ง 5 เล่มแยกย่อย ได้อีกสาม
ประเด็น  

- การสร้างภาพเกี่ยวกับสถานบันเทิง   
- การสร้างภาพเกี่ยวกับ ภาพเมืองใหญ่ ตึกอาคารสูง เครื่องจักร เทคโนโลยี ผู้คนแออัด  
- การสร้างภาพเกี่ยวกับ ภาพแรงงาน ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการประท้วง 

 
1. การสร้างภาพเกี่ยวกับสถานบันเทิง พบความน่าสนใจในการสร้างภาพเกี่ยวกับสถาน

บันเทิง คือ มีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยของการสร้างงานระหว่างหนังสือเรื่อง “เมือง” 
และหนังสือเล่มอ่ืนๆ คือ “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” “การเดินทางอันน่าหลงใหล” “พระอาทิตย์” 
กล่าวคือ พบว่ามีการสร้างภาพผู้หญิงเปลือยในสถานบันเทิงในหนังสือเรื่อง “เมือง” ซึ่งเป็นหนังสือที่
สร้างภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1  สิ้นสุดลงแล้ว ในขณะที่อีก 3 เล่มไม่พบการสร้างภาพหญิงเปลือย
ในสถานบันเทิง จะพบเพียงฉากร่วมเพศเท่านั้น  
 โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าเป็นผลมาจากมุมมองทางสังคมและโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไป 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้งเรื่องของทัศนคติเสรีนิยมที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงสงครามและหลังสงคราม 
และมุมมองที่สังคมมีต่อผู้หญิงในภาพรวมเกี่ยวกับการเป็นผู้ส่งต่อพิษทางเพศ (กามโรค) ท าให้สังคม
มองผู้หญิงเปลี่ยนไป  
 2. การสร้างภาพเกี่ยวกับภาพเมืองใหญ่ ตึกอาคารสูง เครื่องจักร เทคโนโลยี ผู้คนแออัด  
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมจ านวนประชากรโลกอย่าง รวดเร็ว 
ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่ตัวเมืองและขยายเมืองหรือชุมชนให้กลายเป็นเมือง
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ใหญ่ที่แออัดและครึกโครม มาเซอรีลบอกเล่าเหตุการณ์ในสมัยของเขาเกี่ยวกับมหานครไว้ในนิยาย
ภาพไร้ตัวอักษรที่สะท้อนภาพของเมืองสมัยใหม่ท่ีมีทั้งตึกอาคารสูง เครื่องจักร เทคโนโลยี ผู้คนแออัด 
 3. การสร้างภาพเกี่ยวกับ ภาพแรงงาน ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการประท้วง  
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใด โดยการสร้างภาพเกี่ยวกับ
แรงงานความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการประท้วง นอกจากศิลปินจะได้อิทธิพลจากช่วงเวลาในขณะที่
ศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างสงครามโลกและภายหลังส งครามโลก 
ครั้งที่ 1 แล้ว ศิลปินยังได้รับอิทธิพลจากพ่อบุญธรรมของเขาที่เชื่อมั่นในการเคลื่อนไหวทางสังคม 
 
 2) ประเด็นภาพเปลือย ภาพเปลือยเป็นประเด็นที่ศิลปินเอ็กส์เพรสชั่นนิสม์นิยมน ามาใช้
สร้างสรรค์ผลงาน อันเนื่องมาจากแนวคิดท่ีว่าร่างเปลือยสามารถสื่อสารอารมณ์จากภายในและสื่อสาร
ความเป็นไปของมุนษย์ โดยผู้วิจัยพบประเด็นย่อยสองประเด็นในการสร้างงานภาพเปลือยของฟรองส์ 
มาเซอรีล ได้แก่  

- การวาดภาพเปลือย ค่านิยมการวาดภาพเปลือยของศิลปิน  
- ภาพเปลือยที่ใช้แทนค่านัยบางอย่าง 

 
 1. การวาดภาพเปลือย ค่านิยมการวาดภาพเปลือยของศิลปิน 

 ค่านิยมของการวาดภาพเปลือยของศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ นิยมวาดภาพแฟนสาวหรือคน

รู้จักในสตูดิโอหรือในธรรมชาติ โดยวาดภาพเปลือยในท่าทางที่ดูเป็นธรรมชาติเพ่ือใช้ร่างกายสื่อสาร

อารมณ์และความรู้สึกจากภายใน 

 2. ภาพเปลือยที่ใช้แทนค่านัยบางอย่าง  

 ในหนังสือเรื่อง “ความคิด” ศิลปินใช้ภาพเปลือยในการแทนค่านัยบางอย่าง ซึ่งในหนังสือ

เรื่อง “ความคิด” “ความเปลือย” ใช้แทนค่าแนวความคิดอันบริสุทธิ์ที่ยังไม่ถูกปรุงแต่ง  

 นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบประเด็นที่น่าสนใจ ในการสร้างตัวละครในนิยายภาพไร้ตัวอักษร  

2 เล่ม คือเรื่อง “พระอาทิตย์” และ “ความคิด” โดยทั้งสองเล่มมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการเป็น

นิยายที่เป็นเรื่องอุปมาอุปมัยในการเสียดสีสังคม โดย “พระอาทิตย์” ด าเนินเรื่องผ่านตัวละครหลักท่ี

เป็นผู้ชาย และผู้ชายที่เป็นตัวละครหลักนั้นสวมเสื้อผ้าอยู่ตลอด ไม่เพียงแต่ในเรื่องนี้เท่านั้นในเรื่อง

อ่ืนๆแม้แต่ในฉากร่วมเพศ ศิลปินก็ไม่ได้ออกแบบให้เห็นผู้ชาย “เปลือย” จะมีเพียงภาพเดียวที่เห็น

ผู้ชายเปลือยคือในหนังสือเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล” ซึ่งภาพนั้นเป็นภาพชายเปลือยที่หันหลัง

ให้แก่ผู้อ่าน ในขณะที่หนังสือเรื่อง “ความคดิ” ศิลปินกลับวาดผู้หญิง “เปลือย” ในการด าเนินเรื่อง
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ตลอดทั้งเล่ม แม้ว่าผู้วิจัยจะกล่าวไปข้างต้นว่า “ความเปลือย” ในหนังสือเล่มนี้มีนัยส าคัญในการแทน

ค่าแนวคิดท่ีบริสุทธิ์ที่ยังไม่ถูกปรุงแต่ง แต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุมมองที่ผู้ชายรวมถึงศิลปิน

และสังคมมีต่อผู้หญิงในภาพรวมของศตวรรษท่ี 20 

 

3) เซ็กส์ (เพศสัมพันธ์) เซ็กส์เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ศิลปินในสมัยนั้นนิยมเลือกมาสร้างสรรค์
ผลงาน เนื่องจากการสร้างงานในประเด็นเซ็กส์อย่างตรงไปตรงมาเป็นวิธีการหนึ่งในการต่อต้านสังคม
ของศิลปินเอ็กเพรสชั่นนิสม์ 
 จากการสังเกตภาพการมีเพศสัมพันธ์ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรของฟรองส์ มาเซอรีลนั้น
ปรากฏให้เห็นอยู่จ านวนหนึ่ง ทั้งในรูปแบบที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน โดยหนังสือที่ปรากฏลักษณะของ
การมีเพศสัมพันธ์อย่างชัดเจนพบในหนังสือขนาดยาวเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล” และ 
“เมือง” ในขณะที่เรื่อง “พระอาทิตย์” และ “ความคิด” ไม่มีภาพที่ชี้ไปในทิศทางการร่วมเพศ 
หนังสือขนาดสั้นเรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” นั้นปรากฏภาพที่มีลักษณะที่ส่อไปในทางเพศอยู่
จ านวน 1 ภาพ 
 ภาพการมีเพศสัมพันธ์ในนิยายทั้ง 3 เล่มที่ได้กล่าวมา มีลักษณะการมีเพศสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยเห็น
ว่าโดยส่วน ใหญ่ ไม่ ใช่การมี เพศสัม พันธ์ของชายหญิ งที่ เป็นคู่ รัก  หากแต่มี ลักษณ ะคล้ าย  
การมีเพศสัมพันธ์กับชายและโสเภณี ซึ่งอาศัยการตีความเนื้อเรื่องและภาพก่อนและหลังภาพการมี
เพศสัมพันธ์ รวมทั้งบริบททางสังคมในยุคที่ศิลปินสร้างงานซึ่งตรงกับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1  
 นอกจาก 3 ประเด็นที่ผู้วิจัยพบอยู่ในหนังสือภาพไร้ตัวอักษรของฟรองส์ มาเซอรีลแล้ว  
ผู้วิจัยยังพบว่ามีประเด็น “การเมืองหลังสงคราม” สอดแทรกอยู่ ในเนื้อหาของนิยายภาพ  
ที่สะท้อนออกมาในงานเขียนทุกเล่มของฟรองส์ มาเซอรีล เนื่องจากนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ 
มาเซอรีลถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างช่วงสงครามโลกและภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 ได้ไม่นาน  
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บทสรุป 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ภาษาภาพในนิยายภาพไร้ตัวอักษรของฟรองส์ มาเซอรีล  
จ านวน 5 เล่ม ได้แก่ 1) 25 ภาพกิเลสมนุษย์ 2) การเดินทางอันน่าหลงใหล 3) พระอาทิตย์  
4) ความคิด 5) เมือง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

“นิยายภาพไร้ตัวอักษร” คือ หนังสือที่ด าเนินเรื่องด้วยภาพโดยไม่มีค าบรรยาย ประกอบด้วย 
ชุดของภาพที่เล่าเรื่องต่อเนื่องกันเป็นนิยาย ได้รับอิทธิพลจากกระแสศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิส ม์  
ใช้ วิธีการสร้างงานด้วยภ าพพิมพ์  เพ่ือสะดวกต่อการพิมพ์ซ้ าและเผยแพร่สู่ สาธารณชน   
ฟรองส์ มาเซอรีล ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะนี้ แม้ว่าการรวม
ภาพวาดกับเรื่องเล่าจะไม่ใช่งานแปลกใหม่ แต่การใช้ภาพสื่อสารเรื่องราวโดยไม่มีค าบรรยาย  
และมีลักษณะที่ต่อเนื่องกันนั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างจากงานยุคก่อน 

โดยผู้วิจัยหยิบนิยายภาพไร้ตัวอักษรของฟรองส์ มาเซอรีล จ านวน 5 เล่มมาศึกษาและ
วิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎีที่ส าคัญ 2 ทฤษฏี   

1) โคลสเซอร์ คือ ทฤษฏีที่พัฒนาขึ้นโดย สกอตต์ แมคคลาวด์ กล่าวถึงการเชื่อมต่อระหว่าง
ช่องสู่ช่องของภาพการ์ตูน ซึ่งโคลสเซอร์นั้นคือการที่ผู้อ่านเติมเต็มช่องว่างระหว่างภาพจากการสังเกต
และสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างช่องด้วยจิตใจ โดยโคลสเซอร์ได้รับการคิดอย่างละเอียด 
ถี่ถ้วนแล้วจากศิลปินผู้เล่าเรื่อง 
 2) องค์ประกอบศิลป์ คือ การจัดวางองค์ประกอบ การใช้เส้นและคุณลักษณะของเส้นในการ
สื่อความหมาย การสร้างเอกภาพและดุลยภาพและสัดส่วนในภาพเพ่ือให้ได้ภาพที่สวยงามและ
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการประกอบกันของทัศนธาตุ โดยนิยายภาพไร้ตัวอักษร 
ทั้ง 5 เล่ม มีคุณค่าและภาพรวมในการสร้างงานดังนี้  

 “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนิยายเรื่อง
แรกของรูปแบบการเล่าเรื่องประเภทนี้  ให้ความส าคัญกับการสร้างตัวละครมากกว่าฉากหลัง  
โดยฉากหลัง ไม่ให้ความส าคัญกับการสร้างทัศนียภาพตามหลักวิชาการหรือการใส่รายละเอียด 
ภายในฉาก    

“การเดินทางอันน่าหลงใหล” เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ประสบความส าเร็จที่สุดทั้งด้าน
ความนิยมและยอดขายของ ฟรองส์ มาเซอรีล โดย “การเดินทางอันน่าหลงใหล” ค านึงถึงหลัก
ทัศนียภาพมากข้ึน การสร้างตัวละครไม่แตกต่างจากเล่ม “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” พบการสร้างฉาก
หลังที่สะท้อนอารมณ์ภายในของตัวละครซึ่งเป็นอิทธิพลจากกระแสศิลปะเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์และการ
ขยายขนาดตัวละครเพ่ืออุปมาอุปมัยเนื้อหา  
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 “พระอาทิตย์” เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่เป็นต้นแบบให้ ลิน วอร์ด สร้างงานนิยายภาพไร้
ตัวอักษรที่เป็นที่นิยมในอเมริกา โดยในเล่มนี้การสร้างฉากหลังค านึงถึงหลักทัศนียภาพตามหลัก
วิชาการมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีการสร้างฉากหลังในมุมมองที่แปลกตา เช่นมุมสูง และมีการสร้างฉาก
หลังที่สร้างพ้ืนที่ให้ซับซ้อนมากกว่าเล่มก่อน การสร้างตัวละครไม่แตกต่างจากเดิม คือไม่ได้ให้
รายละเอียดตัวละคร แต่ด้วยการสร้างฉากหลังของ “พระอาทิตย์” เป็นฉากหลังที่เป็นมุมสูงและ 
มุมกว้างจึงท าให้ตัวละครมีขนาดเล็กยากต่อการแสดงออกทางสีหน้า ซึ่งศิลปินได้แก้ปัญหาโดยใช้การ
สื่อสารทางอารมณ์ของตัวละครผ่านการแสดงภาษากายที่ชัดเจนของตัวละคร และพบการสร้างฉาก
หลังที่สะท้อนอารมณ์ภายในของตัวละครในหนังสือเล่มนี้  
 “ความคิด” เป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ประสบความส าเร็จอีกเรื่องหนึ่งของ มาเซอรีล ความ
โดดเด่นคือการเป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ เน้นการอุปมาอุปมัยมากกว่านิยายภาพเรื่องอ่ืนๆ  
โดยการสร้างฉากหลังของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างทัศนียภาพตามหลักวิชาการ 
แต่ฉากหลังกับมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละคร มีการสร้างฉากหลังเพ่ือสะท้อนอารมณ์ภายใน
ของตัวละครและการย่อขยายขนาดของตัวละครเพ่ือแสดงนัยบางอย่างของนิยาย 
 “เมือง” นิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของ ฟรองส์  
มาเซอรีล โดยเป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่ไม่ได้น าเสนอเรื่องราวผ่านตัวละครหลัก แต่เป็นการเล่าเรื่อง
โดยให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของเมือง ผ่านซอกมุมต่างๆที่ศิลปินสรรค์สร้างตามความเป็นจริง
ในศตวรรษที่ 20 โดยหนังสือเรื่อง “เมือง” นี้ให้ความส าคัญกับการสร้างฉากหลังตามหลักวิชาการ 
การสร้างพื้นที่ในฉากหลังที่ซับซ้อนและการสร้างตัวละครที่เห็นรายละเอียดปลีกย่อยอย่างชัดเจน 
 

ในการศึกษาองค์ประกอบศิลป์ วิธีการวาดคนและฉากและอิทธิพลที่มาจากกระแสศิลปะ 
เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ ผู้วิจัยสังเกตว่า ศิลปินใช้การเปลี่ยนผ่านภาพแบบฉากสู่ฉากในนิยายภาพเรื่อง  
“25 ภาพของกิเลสมนุษย์” ถึง 79% เนื่องจากจ านวนหน้าที่จ ากัดและเป็นเรื่องสั้น ท าให้ศิลปินต้อง
รวบรัด เรื่องราว ก้ าวข้ามเวลาโดยใช้การเปลี่ ยนประเภทนี้  ในขณะที่ ในนิ ยายภาพ เรื่อง  
“การเดินทางอันน่าหลงใหล” ศิลปินใช้การเปลี่ยนผ่านภาพแบบฉากสู่ฉาก ถึง 91% ซึ่งผู้วิจัยสังเกตว่า
แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นนิยายภาพขนาดยาว แต่แก่นของเรื่องนั้นไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนศิลปินจึง
เลือกเล่าเหตุการณ์อย่างรวบรัด 

1) โคลสเซอร์ที่ศิลปินใช้มากที่สุด คือ ฉากสู่ฉาก เนื่องจากโคลสเชอร์แบบฉากสู่ฉากนั้น 
สามารถอธิบายเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรวบรัด แต่การใช้การเปลี่ยนผ่านภาพประเภทนี้ 
ผู้อ่านจ าเป็นต้องใช้จินตนาการในการอ่านมาก โดยการเปลี่ยนผ่านภาพแบบฉากสู่ฉากพบมากใน
นิยายภาพเรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” ที่เป็นเรื่องสั้นและ “การเดินทางอันน่าหลงใหล” ที่มี
เนื้อหายาวที่สุดของนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล 
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 2) โคลสเซอร์ที่ศิลปินใช้น้อยที่สุด คือ ตัวกระท าสู่ตัวกระท า ซึ่งพบในนิยายภาพไร้ตัวอักษร 
เพียงเรื่องเดียวและมีจ านวนไม่มาก โดยพบในนิยายภาพไร้ตัวอักษรเรื่อง “ความคิด” ซึ่งคิดเป็น 1% 
ของการเปลี่ยนผ่านภาพทั้งหมด โดยศิลปินใช้การเปลี่ยนผ่านประเภทนี้ในการบอกเล่าเรื่องราวใน
ช่วงเวลาเดียวกันแต่หลายมุมมองเพ่ือให้ผู้อ่านประมวลภาพและสร้างเรื่องราวด้วยตนเอง 

3) การใช้ฉากหลังเป็นสถานที่เกิดเรื่องราว ศิลปินให้ความส าคัญกับความสมจริงของฉากหลัง
ตามล าดับของการสร้างหนังสือ มีการใช้ฉากหลังเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครมากกว่าการท าหน้าที่
เป็นเพียงฉากหลังในนิยายภาพไร้ตัวอักษร พบรูปแบบการสร้างฉากลักษณะนี้ในหนังสือเรื่อง 
“ความคิด” ซึ่งเป็นนิยายภาพไร้ตัวอักษรที่เล่าเรื่องเชิงเปรียบเทียบมากว่านิยายภาพไร้ตัวอักษรเล่ม
อ่ืนๆ 

4) การใช้ฉากหลังสะท้อนอารมณ์ภายในของตัวละคร จากการสังเกตการสร้างฉากหลังที่
สะท้อนอารมณ์ภายในของตัวละครของฟรองส์ มาเซอรีล นั้นมี 2 ลักษณะ คือ  

1. การบิดเบือนฉากหลังภายนอกอาคารเพ่ือแสดงอารมณ์ภายในของตัวละคร จะมีขอบเขตใน
การสร้างที่กว้างกว่า คือใช้ได้ทั้งเนื้อเรื่องในส่วนที่ซับซ้อนและต้องใช้จินตนาการมากและเนื้อเรื่อง
ทั่วๆไป  

2. การสร้างกราฟิกในฉากหลังภายในอาคารเพ่ือแสดงอารมณ์ภายในของตัวละคร จะถูกใช้ใน
เนื้อเรื่องตรงส่วนที่ไม่ต้องใช้จินตนาการในการอ่านมาก (ใช้ภาพในการอธิบายเนื้อเรื่องตรงส่วนนั้น
จ านวนมาก มักใช้การเปลี่ยนผ่านภาพ จากภาพสู่ภาพ หรือ โคลสเชอร์ แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา)  

พบการสร้างฉากหลังภายในอาคารลักษณะนี้ในเนื้อหาส่วนที่ศิลปินต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจ
ตรงกัน 

5) การใช้ตัวละครในการด าเนินเรื่องทั้ง 5 เล่ม มีรูปแบบการสร้างตัวละครที่ไม่แตกต่างกันมาก 
แต่มีพัฒนาการในการใช้เส้นที่สะอาดและประณีตมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวละครแสดงออกทางสีหน้า  
ผสานกับองค์ประกอบอ่ืนๆของภาพ  เพ่ือเล่าเรื่องราวความเป็นไปของภาพ จะมีเพียงเล่ม  
“พระอาทิตย์” ที่ตัวละครมีขนาดเล็กมาก เน้นท่าทางผสานกับองค์ประกอบของฉากเพ่ือสื่อสาร
เรื่องราวภายในเล่ม 

6) การใช้ตัวละครเป็นสัญลักษณ์แทนค่าความคิดบางอย่างที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้อ่าน  
ฟรองส์ มาเซอรีล ใช้การย่อขยายขนาดตัวละครเพื่อแสดงถึง  

1. อ านาจ ตัวละครที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติจะให้ความรู้สึกถึงอ านาจที่มากกว่าปกติ แต่อ านาจ
นั้นจะมาในรูปแบบที่คุกคามหรือปกป้องนั้นขึ้นอยู่กับท่าทางและองค์ประกอบในภาพนั้นๆ ในขณะที่
ตัวละครที่มีขนาดเล็กผิดปกติแสดงถึงความไร้อ านาจและความบอบบาง  
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2. ขนาดที่ผิดปกติแสดงนัยบางอย่างที่ศิลปินต้องการจะสื่อสาร นอกจากจะแสดงถึงอ านาจ
และการไร้อ านาจแล้ว ขนาดที่ผิดปกติยังถูกน ามาใช้ในการแทนค่านัยอ่ืนๆในเวลาเดียวกัน ในที่นี้
ขนาดที่เล็กผิดปกติของตัวละครในเรื่อง “พระอาทิตย์” เป็นตัวแทนของตัวละครสมมุติที่เกิดขึ้นในโลก
ของความฝันเพ่ือแบ่งแยกให้ผู้ อ่านเข้าใจในเรื่องราวที่ซ้อนกันอยู่ ขนาดที่ เล็กผิดปกติในเรื่อง 
“ความคิด” ตอนต้นเรื่องเป็นสัญลักษณ์แทนความคิดที่ผุดขึ้นมาจากศิลปินและภาพ “หญิงเปลือย” 
เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความคิดที่ไม่ถูกแต่งเติม การพยายามจับหญิงเปลือย (ความคิด) ใส่เสื้อผ้า คือ
การพยายามบิดเบือนแนวความคิดให้เข้ากับสังคม ดังนั้นเรื่อง “ความคิด” จึงเป็นนิยายภาพไร้
ตัวอักษรที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับความหวาดกลัวของสังคมกับแนวความคิดใหม่ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาในรูป
ของหญิงเปลือยและชายในชุดสูท  

3. การแสดงกิริยาที่ผิดปกติเพ่ือแสดงนัยบางอย่าง เรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” ภาพ
ผู้หญิงจับเต้านม ภาพที่ 15  มีนัยบางอย่างเนื่องจากตัวละครผู้หญิงนั้นสวมเสื้อผ้ามิดชิดแต่ศิลปินกลับ
วาดเต้านมให้ปรากฏออกมา และหญิงสาวจับเต้านมของเธอไว้ ซึ่งกริยาท่าทางลักษณะนี้ท าให้ตีความ
ว่าเธอเป็นโสเภณีไม่ใช่ผู้หญิงทั่วไป เพราะศิลปินเลือกที่จะวาดของสงวนของเธอให้ผู้อ่านได้เห็นทั้งที่
ไม่ใช่ภาพที่ก าลังร่วมรักหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ควรมี หรือเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล” ภาพที่ 
134 การที่ตัวละครตัวใหญ่ยืนปัสสาวะรดไปยังเมือง ขนาดของตัวละครแสดงถึงอ านาจหรือในที่นี้
ความยโสโอหังและการยืนปัสสาวะรดไปยังเมืองหรือผู้คนเป็นนัยแสดงถึงการเหยียดหยาม 
 

 ในการศึกษาและวิ เคราะห์ เนื้อหาในภาพ ตามประเด็นต่างๆที่ พิ พิธภัณฑ์สมัยใหม่ 
ได้จ าแนกไว้ พบสามประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับนิยายภาพไร้ตัวอักษรของฟรองส์ มาเซอรีล  ได้แก่  
ประเด็นชีวิตในเมือง ภาพเปลือย และ เซ็กส์ ซึ่งทั้งสามประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักที่ศิลปินใช้ในการ
เล่าเรื่องผ่านนิยายภาพไร้ตัวอักษรของเขา 
 1) ชีวิตในเมือง ฟรองส์ มาเซอรีล นิยมสร้างภาพความวุ่นวายของเมืองใหญ่และการ
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่องในศตวรรษที่ 19 เมื่อเข้า
สู่ศตวรรษที่ 20 ยุโรปนั้นมีมหานครหรือเมืองใหญ่ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีก 4 แห่ง การพัฒนา
เทคโนโลยีและการขยายตัวของอุตสาหกรรมท าให้สภาพแวดล้อมของเมืองเสียหายและศิลปิน  
เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ เข้าสู่ยุคใหม่ด้วยความสับสน ด้านหนึ่งศิลปินตระหนักถึงผลกระทบของการ
ขยายตัวของเมือง แต่อีกด้านหนึ่งก็ตื่นเต้นไปกับความแปลกใหม่ของเมืองใหญ่  โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
ประเด็นการสร้างงานในประเด็น “ชีวิตในเมือง” ที่พบในหนังสือทั้ง 5 เล่มแยกย่อย ได้อีกสาม
ประเด็น  

- การสร้างภาพเกี่ยวกับสถานบันเทิง   
- การสร้างภาพเกี่ยวกับ ภาพเมืองใหญ่ ตึกอาคารสูง เครื่องจักร เทคโนโลยี ผู้คนแออัด  
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- การสร้างภาพเกี่ยวกับ ภาพแรงงาน ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการประท้วง 
 

1. การสร้างภาพเกี่ยวกับสถานบันเทิง พบความน่าสนใจในการสร้างภาพเกี่ยวกับสถาน
บันเทิง คือ มีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยของการสร้างงานระหว่างหนังสือเรื่อง “เมือง” 
และหนังสือเล่มอ่ืนๆ คือ “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” “การเดินทางอันน่าหลงใหล” “พระอาทิตย์” 
กล่าวคือ พบว่ามีการสร้างภาพผู้หญิงเปลือยในสถานบันเทิงในหนังสือเรื่อง “เมือง” ซึ่งเป็นหนังสือที่
สร้างภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1  สิ้นสุดลงแล้ว ในขณะที่อีก 3 เล่มไม่พบการสร้างภาพหญิงเปลือย
ในสถานบันเทิง จะพบเพียงฉากร่วมเพศเท่านั้น  
 โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าเป็นผลมาจากมุมมองทางสังคมและโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไป 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้งเรื่องของทัศนคติเสรีนิยมที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงสงครามและหลังสงคราม 
และมุมมองที่สังคมมีต่อผู้หญิงในภาพรวมเกี่ยวกับการเป็นผู้ส่งต่อพิษทางเพศ (กามโรค) ท าให้สังคม
มองผู้หญิงเปลี่ยนไป  
 2. การสร้างภาพเกี่ยวกับภาพเมืองใหญ่ ตึกอาคารสูง เครื่องจักร เทคโนโลยี ผู้คนแออัด  
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมจ านวนประชากรโลกอย่าง รวดเร็ว 
ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่ตัวเมืองและขยายเมืองหรือชุมชนให้กลายเป็นเมือง
ใหญ่ที่แออัดและครึกโครม มาเซอรีลบอกเล่าเหตุการณ์ในสมัยของเขาเกี่ยวกับมหานครไว้ในนิยาย
ภาพไร้ตัวอักษรที่สะท้อนภาพของเมืองสมัยใหม่ท่ีมีทั้งตึกอาคารสูง เครื่องจักร เทคโนโลยี ผู้คนแออัด 
 3. การสร้างภาพเกี่ยวกับ ภาพแรงงาน ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการประท้วง  
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใด โดยการสร้างภาพเกี่ยวกับ
แรงงานความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการประท้วง นอกจากศิลปินจะได้อิทธิพลจากช่วงเวลาในขณะที่
ศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างสงครามโลกและภายหลังสงครามโลก  
ครั้งที่ 1 แล้ว ศิลปินยังได้รับอิทธิพลจากพ่อบุญธรรมของเขาที่เชื่อมั่นในการเคลื่อนไหวทางสังคม 
 
 2) ประเด็นภาพเปลือย ภาพเปลือยเป็นประเด็นที่ศิลปินเอ็กส์เพรสชั่นนิสม์นิยมน ามาใช้
สร้างสรรค์ผลงาน อันเนื่องมาจากแนวคิดท่ีว่าร่างเปลือยสามารถสื่อสารอารมณ์จากภายในและสื่อสาร
ความเป็นไปของมุนษย์ โดยผู้วิจัยพบประเด็นย่อยสองประเด็นในการสร้างงานภาพเปลือยของฟรองส์ 
มาเซอรีล ได้แก่  

- การวาดภาพเปลือย ค่านิยมการวาดภาพเปลือยของศิลปิน  
- ภาพเปลือยที่ใช้แทนค่านัยบางอย่าง 
 

 1. การวาดภาพเปลือย ค่านิยมการวาดภาพเปลือยของศิลปิน 
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 ค่านิยมของการวาดภาพเปลือยของศิลปินเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ นิยมวาดภาพแฟนสาวหรือคน

รู้จักในสตูดิโอหรือในธรรมชาติ โดยวาดภาพเปลือยในท่าทางที่ดูเป็นธรรมชาติเพ่ือใช้ร่างกายสื่อสาร

อารมณ์และความรู้สึกจากภายใน 

 2. ภาพเปลือยที่ใช้แทนค่านัยบางอย่าง  

 ในหนังสือเรื่อง “ความคิด” ศิลปินใช้ภาพเปลือยในการแทนค่านัยบางอย่าง ซึ่งในหนังสือ

เรื่อง “ความคิด” “ความเปลือย” ใช้แทนค่าแนวความคิดอันบริสุทธิ์ที่ยังไม่ถูกปรุงแต่ง  

 นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบประเด็นที่น่าสนใจ ในการสร้างตัวละครในนิยายภาพไร้ตัวอักษร  

2 เล่ม คือเรื่อง “พระอาทิตย์” และ “ความคิด” โดยทั้งสองเล่มมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการเป็น

นิยายที่เป็นเรื่องอุปมาอุปมัยในการเสียดสีสังคม โดย “พระอาทิตย์” ด าเนินเรื่องผ่านตัวละครหลักท่ี

เป็นผู้ชาย และผู้ชายที่เป็นตัวละครหลักนั้นสวมเสื้อผ้าอยู่ตลอด ไม่เพียงแต่ในเรื่องนี้เท่านั้นในเรื่อง

อ่ืนๆแม้แต่ในฉากร่วมเพศ ศิลปินก็ไม่ได้ออกแบบให้เห็นผู้ชาย “เปลือย” จะมีเพียงภาพเดียวที่เห็น

ผู้ชายเปลือยคือในหนังสือเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล” ซึ่งภาพนั้นเป็นภาพชายเปลือย 

ที่หันหลังให้แก่ผู้อ่าน ในขณะที่หนังสือเรื่อง “ความคิด” ศิลปินกลับวาดผู้หญิง “เปลือย” ในการ

ด าเนินเรื่องตลอดทั้งเล่ม แม้ว่าผู้วิจัยจะกล่าวไปข้างต้นว่า “ความเปลือย” ในหนังสือเล่มนี้มีนัยส าคัญ

ในการแทนค่าแนวคิดที่บริสุทธิ์ที่ยังไม่ถูกปรุงแต่ง แต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุมมองที่ผู้ชาย

รวมถึงศิลปินและสังคมมีต่อผู้หญิงในภาพรวมของศตวรรษที่ 20 

 

3) เซ็กส์ (เพศสัมพันธ์) เซ็กส์เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ศิลปินในสมัยนั้นนิยมเลือกมาสร้างสรรค์
ผลงาน เนื่องจากการสร้างงานในประเด็นเซ็กส์อย่างตรงไปตรงมาเป็นวิธีการหนึ่งในการต่อต้านสังคม
ของศิลปินเอ็กเพรสชั่นนิสม์ 
 จากการสังเกตภาพการมีเพศสัมพันธ์ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรของฟรองส์ มาเซอรีลนั้น
ปรากฏให้เห็นอยู่จ านวนหนึ่ง ทั้งในรูปแบบที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน โดยหนังสือที่ปรากฏลักษณะของ
การมีเพศสัมพันธ์อย่างชัดเจนพบในหนังสือขนาดยาวเรื่อง “การเดินทางอันน่าหลงใหล” และ 
“เมือง” ในขณะที่เรื่อง “พระอาทิตย์” และ “ความคิด” ไม่มีภาพที่ชี้ไปในทิศทางการร่วมเพศ 
หนังสือขนาดสั้นเรื่อง “25 ภาพของกิเลสมนุษย์” นั้นปรากฏภาพที่มีลักษณะที่ส่อไปในทางเพศอยู่
จ านวน 1 ภาพ 
 ภาพการมีเพศสัมพันธ์ในนิยายทั้ง 3 เล่มที่ได้กล่าวมา มีลักษณะการมีเพศสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยเห็น
ว่าโดยส่วน ใหญ่ ไม่ ใช่การมี เพศสัม พันธ์ของชายหญิ งที่ เป็นคู่ รัก  หากแต่มี ลักษณ ะคล้ าย  
การมีเพศสัมพันธ์กับชายและโสเภณี ซึ่งอาศัยการตีความเนื้อเรื่องและภาพก่อนและหลังภาพการมี
เพศสัมพันธ์ รวมทั้งบริบททางสังคมในยุคที่ศิลปินสร้างงานซึ่งตรงกับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1  
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 นอกจาก 3 ประเด็นที่ผู้วิจัยพบอยู่ในหนังสือภาพไร้ตัวอักษรของฟรองส์ มาเซอรีลแล้ว  
ผู้วิจัยยังพบว่ามีประเด็น “การเมืองหลังสงคราม” สอดแทรกอยู่ ในเนื้อหาของนิยายภาพ  
ที่สะท้อนออกมาในงานเขียนทุกเล่มของฟรองส์ มาเซอรีล เนื่องจากนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ  
มาเซอรีล ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างช่วงสงครามโลกและภายหลังสิ้นสุดสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ได้ไม่นาน  
 ดังนั้นจากการศึกษาและวิเคราะห์ นิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล ผู้วิจัยสรุปได้
ว่าภาษาภาพเป็นภาษาที่เข้าถึงคนได้ในวงกว้าง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหนหรือใช้ภาษาอะไรก็
สามารถเข้าใจภาษาภาพได้ แต่ถ้า “ภาพ” ที่น ามาเล่านั้นเป็นเรื่องเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง ผู้อ่านที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นจะสามารถเข้าใจภาพที่ถูกร้อยเรียงอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นนิยายได้เนื่องจากความเข้าใจในภาษาภาพ และการสร้างสรรค์ผลงานด้วยภาพ  
ที่มีลักษณะต่อเนื่องกัน จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของฟรองส์ มาเซอรีล ท าให้ผู้วิจัยค้นพบว่า 
การเปลี่ยนผ่านภาพเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสื่อสารกับผู้อ่าน เช่นเดียวกับองค์ประกอบศิลป์
และเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารผ่านภาพ 
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