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สมัยเอโดะ (1603 – 1868) ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลารอยต่อระหว่างสมัยกลางและยุคสมัยใหม่ของ

ประเทศญี่ปุ่น บ้านเมืองในสภาวะหลังสงครามนำไปสู่นโยบายการจัดระเบียบควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ความเจริญของเมืองหลวงแห่งใหม่
นี้ค่อย ๆ หล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนขึ้นมา กระทั่งมีคำเรียกขบวนการเคลื่อนไหว
ดังกล่าวที่ปรากฏให้เห็นผ่านทางผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ว่า  “อุคิโยะ” (Ukiyo) อันหมายความถึง 
โลกที่ล่องลอย 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาบทบาท คุณค่า ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยในการใช้ 
สีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะสมัยเอโดะ หลักฐานชิ้นสำคัญที่ได้ทำการบันทึกภาพรวมของช่วงเวลาดังกล่าว
ไว้ โดยมีสมมติฐานว่า สีน้ำเงินนั้นแสดงบทบาทอันโดดเด่นในสังคมญี่ปุ่นจนนำไปสู่การนำไปใช้ในผลงาน
ศิลปะ โดยที่มาจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก ควบคู่ไปกับความคิดคำนึงของชาวญี่ปุ่นอันเป็นปัจจัยภายใน  
ทั้งยังส่งผลกลับไปมาระหว่างกันเป็นวงจรเช่นนั้น 

การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการพรรณนาในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ของภาพพิมพ์
ญี่ปุ่น ข้อมูลเก่ียวกับสังคมวัฒนธรรม และลักษณะทางทัศนศิลป์ของภาพพิมพ์อุคิโยะเอะสมัยเอโดะจำนวน 
9 ชิ้น ประกอบกับผลงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาทำการวิเคราะห์สรุป ผลการวิจัยพบว่า สีน้ำเงินนั้น 
มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งมาเป็นเวลายาวนาน  กระทั่งปรากฏด้วย
บทบาทอันโดดเด่นในภาพพิมพ์อุคิโยะสมัยเอโดะจากปัจจัยต่าง  ๆ ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ 1. การรับรู้ 
สีน้ำเงินของชาวญี่ปุ่นที่เป็นไปคนละทางกับเร่ืองศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2. สีน้ำเงินเคยเป็นหนึ่งในสีต้องห้าม
สำหรับสามัญชนในยุคโบราณ 3. การสอดรับกันระหว่างความนิยมในสีน้ำเงินทั้งจากศิลปินผู้สร้างสรรค์และ
จากความต้องการของตลาด และ 4. การนำเข้าสีน้ำเงินปรัสเซียนจากต่างประเทศ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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MR. PEERAPONG WONGTAWEE : THE BLUE COLOUR IN UKIYO-E PRINTS 
THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR CHAIYOSH ISAVORAPANT, Ph.D. 

Edo period (1603 – 1868) is regarded as the junction between the Mediaeval and 
Modern Japan. The country in the post-war state led to an establishment of the organising 
policy along with the development of the country in various fields, both in terms of 
governance, economy, as well as arts and culture. The advancement of this new capital 
gradually shaped people's way of life in unprecedented ways. Until there is a term to call 
such movement that appeared through paintings and prints, “Ukiyo” which means the 
floating world. 

The purpose of this thesis is to study the roles, values, as well as to analyse the 
factors of the use of blue colour in Edo Ukiyo-e prints which are the important pieces of 
evidence that captured the overview of the period. With the assumption that blue colour 
has played a prominent role in Japanese society and has led to its use in art which comes 
from external environmental factors coupled with the thought of the Japanese as an 
internal factor and also affects back and forth between each other in such a cycle. 

Qualitative research with this description, researcher used a researching method 
to study the history of Japanese prints, information about socio-cultural and the visual arts 
characteristics of nine Edo period ukiyo-e prints, along with other related works, to be 
summarised as an analysis. The results showed that blue colour has long been associated 
with Japanese culture and Japanese people’s way of life. Until it appeared in the 
outstanding role in the Edo period ukiyo-e prints from various factors, which can be 
classified as follows: 1. Japanese people’s perceptions of blue are contradictory to the 
religion or sanctity; 2. Blue colour used to be one of the forbidden colours for common 
people in ancient times; 3. The correlation between the popularity of blue colour both 
from creative artists and market demands; and 4. Importing of Prussian blue from abroad. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 สี เป็นหนึ่งในทัศนธาตุสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน
ทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ จากหลักฐานโบราณที่ปรากฏ สามารถพบได้ว่ามนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ได้ทิ้งร่องรอยของการขีดเขียนลวดลายทั้งบนผนังถ้ำ รวมไปถึงบนข้าวของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวันต่าง ๆ ด้วยการนำเอาวัตถุดิบที่หาได้ ในธรรมชาติมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ  
ซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นความพยายามในการเลียนแบบธรรมชาติ จนกระทั่งเมื่อมนุษย์และโลกได้
วิวัฒนาการสู่ความเจริญ มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพ่ือประโยชน์ใช้สอย มีคติความเชื่อแขนงต่าง  ๆ  
มีศาสนา ปรัชญา และการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้จึงส่งผลต่อวิถีชีวิตรวมถึงโลก
ของศิลปะไปด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้ 
 การหยิบจับและเลือกใช้สีสันต่าง ๆ มาเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์ เริ่มจากสีที่มี
ที่มาจากธรรมชาติหรือสิ่งใกล้ตัว เช่น สีแดง จากแร่เหล็ก (Hematite) และสีดำ จากแมงกานีสและ 
ผงถ่าน1 เป็นต้น จนกระทั่งมนุษย์สามารถที่จะประดิษฐ์สีขึ้นใช้เองได้อย่างที่ต้องการ ทุกวันนี้ เราจึง
เห็นสีสันต่าง ๆ ได้อย่างมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจย้อนไปถึงแหล่งที่มา ต้นกำเนิด และ
พัฒนาการของสีบางสี ที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่น่าค้นหาอย่าง สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีที่มีที่มา
น่าสนใจ และถูกนำมาใช้กับงานศิลปะในหลายบริบทด้วยกัน 
 สีน้ำเงิน ปรากฏให้เห็นในศิลปกรรมสำคัญ ๆ ทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่สมัยโบราณ และศิลปินเอก
ของโลกหลายคนที่ถูกปักหมุดในประวัติศาสตร์ศิลปะ มีการใช้สีน้ำเงินในการสร้างผลงานจนกลายเป็น
เอกลักษณ์ประจำตัวที่คนจำนวนมากคุ้นเคย ยกตัวอย่างเช่น ผลงานชุดภาพนู้ดสีน้ำเงินของ

 
1 Jean Clottes, Cave art, accessed April 24, 2018, available from https://www.britannica. 

com/art/cave-painting 
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อองรี มาตีส (Henri Matisse, 1869 – 1954) ผลงานของกลุ่มคนขี่ม้าสีน้ำเงิน (The Blue Rider)  
ที่เป็นแนวทางสำคัญของศิลปะลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ (Expressionism) ในประเทศเยอรมนี ภายใต้
การนำของสองศิลปิน ได้แก่ วาสสิลี คันดินสกี (Wassily Kandinsky, 1866 - 1944) และฟรานซ์ 
มาร์ก (Franz Marc, 1880 - 1916) ผลงานของอีฟส์ แกล็ง (Yves Klein, 1928 – 1962) ที่คิดค้นสี
น้ำเงินในแบบของตนเองขึ้นมา จากการผสมผงสี Ultramarine เข้ากับเรซินสังเคราะห์ Rhodopas 
M60A และได้นำสีน้ำเงินใหม่ที่มีชื่อว่า IKB (International Klein Blue) นี้ ไปใช้กับงานสร้างสรรค์
ของตัวเอง ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม รวมถึงศิลปะการแสดงสดนับร้อย ๆ ชิ้น2 ยุคสีน้ำเงิน 
(Blue Period) ของ ปาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso, 1881 – 1973) ที่ใช้แต่สีน้ำเงินเป็นสีหลักใน
ผลงานทุกชิ้น เป็นเวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1901 -1904 โดยแสดงถึงอารมณ์โศกเศร้าในชีวิตของ
ตนเอง3  
 ไม่เพียงเฉพาะโลกตะวันตกเท่านั้นที่มีความนิยมในสีน้ำเงิน แต่ในโลกตะวันออก ก็ยังปรากฏ
ให้เห็นการนำสีน้ำเงินมาใช้ในผลงานศิลปะอยู่ไม่น้อย ยกตัวอย่างเช่น ลวดลายสีน้ำเงินบนเครื่อง
เคลือบดินเผาของราชวงศ์หยวนในประเทศจีน สีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ (Ukiyo-e) ชุดภูเขาไฟ
ฟูจิ 46 ภาพ ของศิลปินชาวญี่ปุ่น คัทซึชิคะ โฮะคุไซ (Katsushika Hokusai, 1760 - 1849) อันมี
ผลงานชิ้นสำคัญหนึ่งในนั้นอย่าง คลื่นใหญ่นอกฝั่งคะนะงะวะ (The Great Wave off Kanagawa)  
ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จนอาจเรียกได้ว่าเป็นภาพที่คนทั่วไปแทบทุกคนจะนึกถึงเมื่อพูดถึงศิลปะญี่ปุ่น
เลยก็ว่าได้4 ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจในประเด็นเรื่องสีน้ำเงินในงานศิลปะของคัทซึชิคะ โฮะคุไซ รวมถึง
ศิลปินภาพพิมพ์ญี่ปุ่นคนอ่ืน ๆ ในสมัยเอโดะอีกด้วย 
 นอกจากนั้นสีน้ำเงินในแง่ของความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์ ยังโดดเด่นและมีความพิเศษ
ในหลาย ๆ ประการด้วยกัน 
 ประการแรก สีน้ำเงินเป็นสีที่สามารถพบเห็นในธรรมชาติได้ด้วยขนาดที่กว้างใหญ่ไพศาลมา
ตั้งแต่อดีตกาล กระทั่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นโทนสีที่คุ้นชินกับมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากสีของท้องฟ้า
และผืนน้ำ เป็นต้น แต่ถึงอย่างนั้นมนุษย์ก็ยังคงไม่รู้จักและไม่มีคำเรียกสีน้ำเงิน จนเวลาล่วงเลยมาถึง
สมัยใหม่  จากหลักฐานสำคัญที่ นั กปราชญ์ ชื่ อ  วิล เลียม แกลดสตัน  (William Gladstone,  

 
2 Sasha Frere-Jones, All about Yves Klein: the story of International Klein Blue, 

accessed February 6, 2022, available from https://www.departures.com/art-culture/the-truth-behind-yves-

klein-international-klein-blue-ikb  
3 Alexxa Gotthardt, The Emotional Turmoil behind Picasso’s Blue Period, accessed 

April 16, 2018, available from https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-emotional-turmoil-picassos-blue-

period  
4 ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์, คัทซึชิคะ โฮะคุไซ (กรุงเทพมหานคร: สารคดีภาพ, 2552), 84. 

https://www.departures.com/art-culture/the-truth-behind-yves-klein-international-klein-blue-ikb
https://www.departures.com/art-culture/the-truth-behind-yves-klein-international-klein-blue-ikb
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-emotional-turmoil-picassos-blue-period
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-emotional-turmoil-picassos-blue-period
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1809 - 1898) (ซึ่ งต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษในรัชสมัยของ 
สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย) ได้สังเกตเห็นว่า โอดีสซีย์ (Odyssey) บทประพันธ์มหากาพย์ 
กรีกโบราณหนึ่งในสองเรื่องของโฮเมอร์ (Homer) มิได้มีการบรรยายสิ่งต่าง ๆ ด้วยสีน้ำเงินเลย  
อย่างทะเล โฮเมอร์ก็ใช้คำว่าสีไวน์เข้ม เหล็กและแกะเป็นสีม่วง ส่วนน้ำผึ้งเป็นสีเขียว แกลดสตั น
ตัดสินใจนับสีที่ปรากฏในบทประพันธ์ จึงพบว่าสีดำถูกกล่าวถึงมากที่สุดเกือบ 200 ครั้ง สีขาว
ประมาณ 100 ครั้ง ส่วนสีอ่ืน ๆ นั้นน้อยยิ่งกว่า คือ สีแดงน้อยกว่า 15 ครั้ง สีเหลืองและสีเขียวไม่ถึง 
10 ครั้งด้วยซ้ำ เขาจึงลองศึกษางานเขียนของกรีกโบราณอ่ืน ๆ และพบว่าเป็นเหมือนกันแทบท้ังสิ้น5 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเรียกชื่อสีน้ำเงินจะเพ่ิงมีการใช้ได้ไม่นาน แต่การรับรู้ถึงความเป็นสีน้ำ
เงินของสิ่งต่าง ๆ นั้นมีมานานแล้วในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เพียงแต่ขาดชื่อเรียกเฉพาะเท่านั้น และ
ปัญหาดังกล่าวได้รับการต่อยอดไปสู่การศึกษาในเชิงนิรุกติศาสตร์และภาษาศาสตร์ในเวลาต่อมา 
 ประการที่สอง เป็นเวลาอันยาวนานที่มนุษย์มีความเชื่อว่า น้ำ เป็นของเหลวที่ใส ไม่มีสี และ 
มีลักษณะของการโปร่งแสง เป็นผลจากการสะท้อนของแสงจากท้องฟ้าหรือชั้นบรรยากาศต่างหากที่
ทำให้น้ำถูกมองเห็นเป็นสีโทนน้ำเงินหรือฟ้า แต่ก็ได้มีงานวิจัยที่ศึกษาและพิสูจน์ในเรื่องนี้เมื่อราวต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่บอกให้เรารู้ว่า น้ำในธรรมชาตินั้นแท้ที่จริงแล้วมีสี และเป็นสีในโทนน้ำเงิน
ใกล้เคียงกับที่ตาเห็นนั่นเอง 
 นักฟิสิกส์ชาวอินเดียที่มีชื่อว่า C.V. Raman ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อ ค.ศ. 
1930 จากการศึกษาเรื่องการกระเจิงของแสงได้อธิบายถึงที่มาที่ไปในเรื่องนี้ไว้ 6 และแรงบันดาลใจ
สำคัญที่ทำให้เขาสนใจในเรื่องของแสงและสีนั้นมาจากการที่เขาสังเกตเห็นสีฟ้าของธารน้ำแข็งและ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงได้ทำการศึกษาการเดินทางของแสงผ่านน้ำและก้อนน้ำแข็งโปร่งใส จนเกิด
เป็นทฤษฎีที่มีชื่อว่า ทฤษฎีการกระเจิงแสงแบบรามาน (Raman Light Scattering) 

 
5 Kevin Loria , No one could describe the color 'blue' until modern times, accessed April 

16, 2018, available from http://www.businessinsider.com/what-is-blue-and-how-do-we-see-color-
2015-2 

6 Kapila Vatsyayan, Culture of indigo in Asia: Plant, product, power (New Delhi: Niyogi 
Offset, 2014), 25. 
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ประการที่สาม สีน้ำเงินที่ปรากฏในธรรมชาติโดยเฉพาะพืชและสัตว์นั้น มีให้เห็นได้ในสัดส่วนที่น้อย
มากถ้าเทียบกับสีอื่น ๆ กลไกทางธรรมชาติดูเหมือนไม่ค่อยจะยินยอมให้สัตว์ทั้งหลายมีผิว หรือเส้นขน
ที่เป็นสีน้ำเงินมากเท่าไรนัก7  
 ประการที่สี่ แม้ว่าในเวลาต่อมามนุษย์จะสามารถค้นพบและประดิษฐ์สีน้ำเงินขึ้นใช้เองจาก
การบดหินแร่ได้ แต่สีน้ำเงินก็ยังคงเป็นสีที่หายากและมีราคาสูง จนกลายเป็นข้อจำกัดอันปรากฏให้
เห็นในหลายวัฒนธรรมของโลก ที่การใช้สีน้ำเงินในแต่ละครั้งเป็นการใช้ที่มีวาระหรือมีความหมายแฝง
บางอย่าง เช่น ในสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (Renaissance) สีน้ำเงินที่ได้จากการสกัดจากแร่รัตนชาติกึ่งสูง
ค่า (Semi-Precious Stone) อย่าง “ลาพิส ลาซูลี” (Lapis Lazuli) มีราคาสูงมาก เพราะส่วนใหญ่
ต้องนำเข้าจากเมืองบาดัคห์ชาน (Badakhshan) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอัฟกานิสถาน 
จึงมีแต่ผู้มีฐานะร่ำรวยหรือชนชั้นสูงเท่านั้นที่กำลังจะใช้ได้ ถึงขนาดที่ว่าสมเด็จพระราชินีนาถ 
อลิซาเบธที่ 1 (Elizabeth I, 1533 – 1603) ทรงออกกฎห้ามไม่ให้สามัญชนสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีน้ำเงิน
อย่างเด็ดขาด ในขณะที่ทางฝั่งตะวันออกอย่างในประเทศญี่ปุ่น ก็มีธรรมเนียมหรือกฎข้อห้ามสำหรับ
การแต่งกายเช่นเดียวกัน สีม่วงหรือน้ำเงินเป็นสีต้องห้ามสำหรับสามัญชน เพราะเป็นสีของฉลอง
พระองค์สำหรับสมเด็จพระจักรพรรดิและขุนนางชั้นสูงเท่านั้น จนมาถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่
ระเบียบข้อห้ามนี้คลายลงจากการที่พวกซามูไรมีอำนาจ และได้ยึดเอาสีน้ำเงินเข้มมาเป็นสีของ
เครื่องแบบ จนชาวบ้านและบุคคลทั่วไปสามารถสวมใส่เสื้อผ้าสีต่าง ๆ ได้ในที่สุด8 
 สีน้ำเงินยังมิได้มีราคาและคุณค่าสูงเฉพาะกับการทำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเท่านั้น ทว่ายังเป็น
วัตถุดิบที่หายากสำหรับจิตรกรในการเขียนภาพอีกด้วย ทำให้สีน้ำเงินถูกนำมาระบายแต่เพียงน้อยใน
ภาพผลงานแต่ละชิ้น โดยมุ่งไปที่บริเวณที่เป็นเนื้อหาสำคัญเท่านั้น ซึ่งในสมัยกลาง (Middle Ages) 
และสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (Renaissance) บุคคลที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการนำไปเขียน
ภาพจิตรกรรม ได้แก่ พระนางมารีย์พรหมจารี  (The Blessed Virgin Mary) เราจึงเห็นภาพของ
พระองค์ที่สวมเสื้อผ้าและเครื่องประดับสีน้ำเงินโดดเด่นอยู่เสมอ ในการนี้สีน้ำเงินในงานจิตรกรรมจึง
แทนความหมายถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ความนอบน้อม และความศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ด้วยกัน9 

 
7 Vikrant Shetty, Why Is the Color “Blue” Difficult To Find In Nature?, accessed April 

17, 2 0 1 8 , available from https://www.scienceabc.com/nature/why-is-blue-difficult-to-find-in-
nature.html 

8 Betty de Paris, “The place of indigo in Japanese history,” in Culture of indigo in Asia: 

Plant, product, power, P.K. Jayathan (New Delhi: Niyogi Books, 2014), 210-211. 
9 Maude Bass-Krueger, The Secret History of the Color Blue, accessed April 16, 2018, 

available from https://artsandculture.google.com/theme/bgIyIXzv_RULIA 
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ประการที่ห้า สีน้ำเงินได้ถูกนำไปใช้ในเชิงสัญลักษณ์ การแทนค่าความหมาย ความคิด และความรู้สึก
ตามหลักจิตวิทยา ไม่เพียงแต่เฉพาะในวงการศิลปะ แต่ยังก้าวข้ามไปยังส่วนต่าง  ๆ ในสังคมอีกด้วย 
นับว่าเป็นการใช้เครื่องมือทางศิลปะเพ่ือสื่อสารบางสิ่งให้เป็นที่เข้าใจของส่วนรวม 
 ประการสุดท้าย เป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะโดยทั่วไปของศิลปะภาพพิมพ์ญี่ปุ่นอุคิโยะเอะ  
ซึ่ งเป็นรูปแบบของศิลปะที่ เป็นที่นิ ยมอย่างสู งทั้ งต่อศิลปินผู้ สร้างและผู้ ชมในสมัยเอโดะ  
(Edo Period) มีความคล้ายคลึงกับศิลปะพ็อปอาร์ต (Pop Art) ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
ที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งนักประวัติศาสตร์ศิลปะต่างลงความเห็นตรงกันว่าน่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากผลงาน
ภาพปะติดของริชาร์ด ฮามิลตัน (Richard Hamilton, 1922 – 2011) ที่มีชื่อว่า Just what is it 
that makes today's homes so different, so appealing? ในปี ค.ศ. 195610  
 ทั้งภาพพิมพ์อุคิโยะเอะและศิลปะพ็อปอาร์ต แม้ว่าจะแตกต่างกันมากทั้งสถานที่ต้นกำเนิด
และช่วงเวลาที่ได้รับความนิยม แต่กลับมีลักษณะสำคัญที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายแง่มุม เช่น การ
เป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพสังคม เนื้อหาที่นำเสนอได้ขยับจากเรื่องราวที่ให้ความสำคัญกับชนชั้นสูง
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติไปสู่เรื่องราวที่ธรรมดาสามัญขึ้น รวมไปถึงการใช้
เทคนิคภาพพิมพ์ในการสร้างผลงาน เป็นต้น 
 ภาพพิมพ์ญี่ปุ่นถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแต่เฉพาะใน
ประเทศญี่ปุ่นเองหรือบริเวณภูมิภาคใกล้เคียงเท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงไปไกลถึงอีกซีกโลก และ 
ยังปรากฏหลักฐานให้เห็นไม่น้อยว่า ศิลปินในลัทธิประทับใจ ( Impressionism) ทางโลกตะวันตก
หลายคน ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะภาพพิมพ์ของญี่ปุ่น และได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของตนเองอีกด้วย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างทาง
ยุโรปกับเอเชีย โดยเฉพาะฝรั่งเศสที่ถือเป็นศูนย์กลางของโลกศิลปะของฝั่งตะวันตกในช่วงราวครึ่งหลัง
ของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ชื่นชอบผลงานศิลปะ สินค้า เสื้อผ้า และงานฝีมือของญี่ปุ่นเป็นพิเศษ 
รวมถึงกระดาษท่ีมีเนื้อและลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ที่ทางญี่ปุ่นนิยมนำมาใช้ห่อปกหนังสือ ก็ยังปรากฏ
ให้เห็นในผลงานจิตรกรรมของเอดการ์ เดอกาส์ (Edgar Degas, 1834 – 1917) อีกด้วย 
 ในขณะที่ศิลปะพ็อปอาร์ตมักถูกนำเสนอด้วยความฉูดฉาดของสีและทัศนธาตุอ่ืน ๆ แต่ภาพ
พิมพ์อุคิโยะเอะจำนวนไม่น้อยกลับมีการนำเสนอด้วยท่าทีของการใช้สีที่ละมุนละไมกว่า หรือมีความ
ฉูดฉาดในสัดส่วนที่น้อยกว่า (ดังเช่นสีน้ำเงินที่ปรากฏในภาพชุดผลงานของคัทซึชิคะ โฮะคุไซ ที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น) ทั้งที่เนื้อหาเรื่องราวที่นำเสนอมิได้ราบเรียบสงบนิ่ง ตรงกันข้ามกลับเต็มไปด้วยความ

 
10 Alastair Sooke, Richard Hamilton and the work that created Pop Art, accessed April 

24, 2018, available from http://www.bbc.com/culture/story/20150824-richard-hamilton-and-the-
work-that-created-pop-art 
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ร่าเริงสนุกสนาน ความสุข ไปจนถึงเรื่องโลกีย์และเรื่องเพศ แต่ด้วยความพิเศษบางอย่างในวัฒนธรรม
ของโลกตะวันออกโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น อาจทำให้ลักษณะ รูปแบบ และกระบวนการการใช้สีใน
การสร้างผลงานศิลปะ ได้ถ่ายทอดความเป็นตัวตนบางอย่างออกมาให้ เห็น เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะ 
อันน่าค้นหา ที่บางครั้งก็เจิดจรัสอยู่ภายใต้เงาสลัวของจิตวิญญาณแบบที่หาไม่ได้ในโลกตะวันตก 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความคิดว่าการศึกษาบทบาทของสีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะครั้งนี้ จะทำให้เกิด
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นทั้งต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และแวดวงศิลปะต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทและคุณค่าของสีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ 
 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยในการใช้สีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 ภาพพิมพ์อุคิโยะเอะสมัยเอโดะมีความโดดเด่นในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวของวิถีชีวิตผู้คน
ในญี่ปุ่น อันเป็นผลที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในขณะที่ตัวแปรที่สำคัญอีก
หนึ่งอย่างที่ตามมานั่นก็คือ สีน้ำเงินจากสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในภาพบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น 
ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รวมถึงทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งสีน้ำเงินเหล่านั้นน่าจะมีที่มาจากปัจจัยที่
เป็นลักษณะเฉพาะบางอย่างของสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งจากสิ่งแวดล้อมอันเป็น
ปัจจัยภายนอก และจากจิตวิญญาณอันเป็นปัจจัยภายในที่ฝังรากลึกอยู่ในความคิดคำนึงของชาวญี่ปุ่น 
ทำให้ภาพรวมของภาพพิมพ์อุคิโยะเอะสมัยเอโดะที่มีสีน้ำเงินเป็นส่วนประกอบ จึงแสดงออกมาจาก
ปัจจัยสองอย่างที่ได้กล่าวไป ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือทั้งหมด 
  
ขอบเขตของการศึกษา   
 1. ศึกษาเฉพาะผลงานภาพพิมพ์อุคิโยะเอะในสมัยเอโดะของญี่ปุ่น ที่มีการแสดงส่วนของสีน้ำ
เงินเป็นส่วนประกอบที่เด่นชัดหรือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผลงานเท่านั้น  
 2. ศึกษาเฉพาะผลงานภาพพิมพ์อุคิโยะเอะที่ทำการคัดเลือกมา โดยจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ภาพเมืองเอโดะ ภาพบุคคล และภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ กลุ่มละ 3 ภาพ  
 3. ศึกษาเรื่องการใช้สีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะในด้านปัจจัย บทบาท และคุณค่า แต่จะ
ไม่ทำการวิเคราะหเ์จาะลึกไปถึงเทคนิคในกระบวนการของการสร้างศิลปะภาพพิมพ์ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ได้ทราบถึงบทบาทและคุณค่าของสีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ 
 2. ได้ทราบถึงปัจจัยในการใช้สีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษา
วิเคราะห์จากภาพผลงานศิลปะ เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-Depth Interview) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
  1.1 รวบรวมเอกสารทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น 
  1.2 รวบรวมเอกสารทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะในสมัยเอโดะและสมัยใกล้เคียง 
  1.3 รวบรวมและบันทึกภาพผลงานศิลปะที่อยู่ในขอบเขตของการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ 
จดบันทึกรายละเอียด เช่น ชื่อผลงาน ปีที่สร้าง ขนาด และเทคนิค เป็นต้น 
 2. การวิจัยภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและภาคสนาม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  3.2 จัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการเอกสารและภาคสนาม 
  3.3 วิเคราะห์ข้อมูลตามขอบเขตของการศึกษา 
 4. สรุปผลการศึกษา 
 5. เขียนรายงานการวิจัย 
 6. จัดทำรูปเล่มเอกสาร 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น 
 2. ศึกษาข้อมูลของศิลปะญี่ปุ่นโดยทั่วไป 
 3. รวบรวมข้อมูลของศิลปะในสมัยเอโดะและสมัยใกล้เคียงกันทั้งก่อนและหลัง 
 4. ศึกษาการใช้สีน้ำเงินในวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 5. รวบรวมผลงานศิลปะภาพพิมพ์อุคิโยะเอะที่มีการใช้สีน้ำเงินเป็นส่วนประกอบ 
 6. นำข้อมูลที่เก็บรวมรวมมาศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ 
 7. สรุปผลการวิจัย วิเคราะห์ปัจจัยในการใช้สีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ 

 



  

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาเรื่องสีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจในเบื้องต้น และเป็นพ้ืนฐานสำหรับนำไปวิเคราะห์บทบาท 
คุณค่า และปัจจัยในการใช้สีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะต่อไป โดยได้ทำการแบ่งประเด็นของ  
การสืบค้นข้อมูลไว้ดังนี้ 
 1. ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษาสีน้ำเงิน 
 2. แสงและการมองเห็น 
 3. ทฤษฎีสี 
 4. จิตวิทยาของสี 

 
1. ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษาสีน้ำเงิน 
 การศึกษาเรื่องสีน้ำเงินที่ปรากฏให้เห็นในผลงานทัศนศิลป์ เป็นการให้ความสำคัญในเรื่องของ
การใช้สีที่เกี่ยวข้องกันทั้งในเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม จิตวิทยา และสุนทรียศาสตร์ อย่างที่เห็นได้
ค่อนข้างแพร่หลายในประวัติศาสตร์ศิลปะทั้งตะวันตกและตะวันออก ที่มีการนำเอาสีน้ำเงินมาใช้ใน
ผลงานศิลปกรรมตั้งแต่สมัยโบราณ (Ancient Ages) สมัยกลาง (Middle Ages) สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา 
(Renaissance) และเรื่อยมากระท่ังสมัยใหม่ (Modern Ages)  
 ในสมัยอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) หนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนี้ โดดเด่นรุ่ม
รวยไปด้วยสีสันของอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ (ภาพที่ 1) รวมไปถึงจิตรกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านกาลเวลา
มาหลายพันปี สำหรับงานจิตรกรรมของอียิปต์โบราณนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เรื่องทั่วไป
ในธรรมชาติ เช่น ทิวทัศน์ หรือภาพชีวิตประจำวัน ซึ่งจิตรกรสามารถใช้สีได้อย่างหลากหลายตาม
ความต้ องการ ในขณ ะที่ เรื่ อ งราวทางศ าสนาและความ เชื่ อ  เช่ น  พิ ธี กรรม  การทำศพ 



  

 

ไปจนถึงวิทยาการทางการแพทย์ สีที่ใช้จะถูกจำกัดเพียงแค่ 6 สี ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์แทน
ค่าถึงความสูงค่า รวมไปถึงมีความเกี่ยวข้องกับแร่ธาตุหายากอย่างทองหรือเงิน อันประกอบไปด้วย  
สีดำ สีขาว สีแดง สีเขียว สีเหลือง และสีน้ำเงิน  โดยที่คำที่ใช้เรียกสีเขียวและสีน้ำเงินนั้นเป็น 
คำเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติโดยเฉพาะกับอารยธรรมโบราณเช่นนี้  เนื่องจากก่อนที่จะมี  

การกำหนดชื่อเรียกที่เฉพาะเจาะจงอย่างในปัจจุบัน สีหลายสีนั้นมีชื่อเรียกเดียวกัน อย่างที่ 青ตัวคัน

จิที่แปลว่าสีน้ำเงินในภาษาญี่ปุ่นนั้นตรงกับภาษาจีนที่แปลว่าสีเขียว ในขณะที่มิโดริ (緑) ที่ใช้เรียก 
สีเขียวนั้นเพิ่งเริ่มมีการใช้ในสมัยเฮอัน (794 – 1185) 

 

 
 

ภาพที่ 1 Pixis อุปกรณ์สำหรับใส่ของใช้ที่ผลิตด้วยสีน้ำเงินอียิปต์ สร้างขึ้นเมื่อราว 750–700 ปีก่อน
คริสตกาล  
ที่มา : Altes Museum, Pyxis made out of "Egyptian faience". Imported to Italy from northern Syria. 
Produced 750-700 BC., accessed February, 2022, available from https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Seppuku#/media/File:Seppuku-J._M._W._Silver.jpg 
 
 



  

 

 นอกจากความเจริญรุ่งเรืองในทางวัฒนธรรมหลากหลายมิติแล้ว จากหลักฐานที่ค้นพบยังได้
ข้อสรุปอีกด้วยว่าอียิปต์โบราณเป็นอารยธรรมแรกของโลกที่สามารถสังเคราะห์สีขึ้นมาเองได้ ด้วย
ความที่ช่างอียิปต์มีความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมเรื่องไฟและความร้อนเป็นทุนเดิมอย่างที่เห็นได้จาก
ความสามารถในการประดิษฐ์แก้ว นั่นจึงทำให้ราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาล อียิปต์โบราณจึงสังเคราะห์
สีน้ำเงินขึ้นมาได้สำเร็จ โดยสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากพอที่จะใช้ตกแต่ง ระบายลงบนงาน
จิตรกรรม ไปจนถึงเป็นสินค้าส่งออกในเวลาต่อมา11 
 สีน้ำเงินนั้นมีบทบาทสำคัญในงานจิตรกรรมสมัยอียิปต์โบราณอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากภาพ
ของเทพเจ้าอียิปต์มักถูกนำเสนอด้วยการใช้สีหรือสัญลักษณ์เพ่ือระบุองค์เทพมากกว่าที่จิตรกรจะลง
รายละเอียดในส่วนอ่ืน ๆ อย่างรา (Ra) (ภาพที่ 2) เทพเจ้าผู้สร้างโลกและเหล่าทวยเทพ จะมีความ
เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ ประกอบกับการที่พระองค์สถิตอยู่บนฟ้า จึงใช้สีแดงแทนค่าดวงอาทิตย์และ
พลังอำนาจ และใช้สีน้ำเงินแทนค่าท้องฟ้าและความศักดิ์สิทธิ์ หรือ ฮาปิ (Hapi) (ภาพที่ 3) เทพเจ้าที่
ทำให้แม่น้ำไนล์เกิดท่วม จึงมีผิวสีน้ำเงินเหมือนน้ำ หน้าอกและช่วงท้องอวบอ่ิมอันแสดงถึงความ  
อุดมสมบูรณ์และการให้กำเนิดนั่นเอง 

 
ภาพที่ 2 รา (Ra)  เทพเจ้าผู้สร้างโลกและเหล่าทวยเทพตามความเชื่อของอียิปต์ 
ที่ ม า : Jeff Dahl, Ra, accessed February, 2022, available from https://en.wikipedia.org/wiki/Ra#/ 
media/File:Re-Horakhty.svg 

 
11 Guineau, Bernard, and Delemare, Francois. Colors: The story of dyes and pigments 

(New York: Harry N. Abrams, 2000), 22. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ra#/


  

 

 
 

ภาพที่ 3 ฮาปิ (Hapi) เทพเจ้าที่ทำให้แม่น้ำไนล์เกิดท่วมตามความเชื่อของอียิปต์ 
ที่ ม า : Jeff Dahl, Hapi, accessed February, 2022, available from https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Hapi_(Nile_god)#/media/File:Hapy_tying.svg 

  
 เมื่อมาถึงสมัยกลาง (Middle Ages) แหล่งกำเนิดสีแหล่งใหม่ที่ค่อย ๆ เข้ามาแทนที่สีในสมัย
โบราณ ได้มาจากวัตถุดิบหลัก 3 ชนิด ได้แก่ สัตว์ พืช และแร่ธาตุ สีน้ำมันและสีฝุ่นได้ถูกพัฒนาขึ้นมา
พร้อมกับการใช้หนังแทนที่กระดาษพาไพรัส (Papyrus) สีเขียวก็ได้จากกระบวนการคอปเปอร์เรซิเนต
จากเดิมที่ได้จากแร่ธาตุสีเขียวอย่างมาลาไคต์ (Malachite) ในขณะที่สีน้ำเงินนั้นสกัดจากแร่รัตนชาติ
กึ่งสูงค่า (Semi-Precious Stone) “ลาพิส ลาซูลี” (Lapis Lazuli) (ภาพที่ 4) ซึ่งมีแหล่งขุดอยู่ที่เมือง
บาดัคห์ชาน (Badakhshan) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอัฟกานิสถานเป็นหลัก ออกมาเป็น
สีที่เรียกกันว่า สีน้ำเงิน Ultramarine ก่อนจะแพร่กระจายผ่านการค้าขายไปยังส่วนต่าง ๆ ของ 
โลก ทั้งแอฟริกา อียิปต์ และตะวันออกไกลอย่างจีนและญี่ปุ่น 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/
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ภาพที่ 4 ตัวอย่าง ลาพิส ลาซูลี ขนาดใหญ่จากภูเขาในประเทศอัฟกานิสถาน จัดแสดงอยู่ที่ National 

Museum of Natural History ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่ ม า : Kplans, Lapis lazuli, Smithsonian Objects of Wonder, accessed February, 2022, available 

from https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lapis_lazuli,_Smithsonian_Objects_of_Wonder.jpg 

 
 สีน้ำเงินที่ได้จากลาพิส ลาซูลี นั้นหายากและมีราคาค่อนข้างสูง จิตรกรจึงนิยมใช้เขียนในงาน
จิตรกรรมเฉพาะจุดที่สำคัญ เช่น ผ้าม่าน เครื่องแต่งกายของชนชั้นสูง เทพเจ้า หรือบุคคลสำคัญทาง
ศาสนาเท่านั้น ดังภาพเขียนในสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาที่มีชื่อว่า “Bacchus and Ariadne”, c. 1522–
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1523 (ภาพที่ 5) ผลงานของ Titian ต่อมาจึงเริ่มมีการใช้สีน้ำเงินจากแร่ที่มีราคาถูกว่าอย่างอะซูไรต์ 
(Azurite) ซึ่งเป็นแร่ทองแดงเนื้ออ่อนสีน้ำเงินเข้มแทน12 
 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพ “Bacchus and Ariadne”, c. 1522 – 23 โดย Titian 
ที่ ม า : The National Gallery, Bacchus and Ariadne, accessed February, 2022, available from 

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-bacchus-and-ariadne  

 
 ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของสีน้ำเงินในบริบทที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั่นก็คือ สีน้ำเงิน
สามารถมองเห็นได้ไม่ยาก เช่น ท้องฟ้า แต่กลับจับต้องได้ไม่ง่าย ไม่เหมือนกับสีโทนแดงหรือน้ำตาล  
ที่ได้มาจากสิ่งใกล้ตัวอย่างดิน อันจะเห็นได้จากสีที่ใช้เขียนบนผนังถ้ำตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
หรือสีแดงจากเลือด กระทั่งสีหน้าที่เปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อเมื่อร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง 
ในขณะที่สีน้ำเงินในพืชหรือสัตว์นั้นแม้จะมีให้เห็นอยู่บ้างก็เป็นแต่เพียงน้อย นั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่
หลังจากมนุษย์สามารถผลิตสีน้ำเงินได้แล้ว มันจึงกลายเป็นสีที่มีคุณค่าทั้งในเชิงของราคาค่างวดและ
ความรู้สึก 

 
12 Eight blue moments in art history, accessed April 10, 2 0 1 8 , available from 

http://www.tate.org.uk/context-comment/blogs/eight-blue-moments-art-history 

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-bacchus-and-ariadne
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 ไม่ว่ายุคสมัยใด คำถามที่ว่า “สีโปรดของคุณคือสีอะไร” เป็นคำถามที่มักจะใช้ถามกับเด็ก ๆ 
หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่อยู่เสมอ เพราะคำตอบที่ได้มักจะบ่งชี้ลักษณะบางอย่างของบุคคล นิสัยในการกิน 
รวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ งานวิจัยจาก yougov.com เว็บไซต์ที่จัดทำการสำรวจความคิดเห็น
ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเมือง กิจกรรมสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และหัวข้ออ่ืน ๆ เกี่ยวกับ
ความสนใจทั่วไป จากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ ซึ่งเป็นผู้ที่เห็นด้วยที่จะแบ่งปันความ
คิดเห็นของพวกเขาในประเด็นสำคัญ ๆ ที่มีหลากหลาย สำหรับทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ได้ทำ
การสำรวจสีที่คนชอบมากที่สุด ใน 10 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร เยอรมนี สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และอินโดนีเซีย ผลปรากฏว่าสีที่คนจากทั้ง 10 
ประเทศชอบมากที่สุดนั้นออกมาตรงกันคือ สีน้ำเงิน ซึ่งประเทศที่น้อยที่สุดคืออินโดนีเซียมีสัดส่วนถึง 
23% และประเทศที่มากที่สุดคือ สหราชอาณาจักร มีสัดส่วนสูงถึง 33% แม้กระทั่งประเทศจีนที่ 
ผลสำรวจที่คาดไว้น่าจะเป็นสีแดง แต่ปรากฏว่าสีแดงมาเป็นอันดับสามรองจากสีน้ำเงินและสีเขียว
ตามลำดับ13 
 อีกหนึ่งตัวอย่างของงานวิจัยในเรื่องความชื่นชอบเกี่ยวกับสีจากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ 
(University of Maryland) โดยนักสังคมวิทยาที่มีชื่อว่าฟิลิป โคเฮน (Philip Cohen) ได้ทำการ
สำรวจกลุ่มตัวอย่างจากผู้คนในมหาวิทยาลัยทั้ งเพศชายและเพศหญิ งเป็นจำนวน 1,974 คน  
ด้วยคำถามว่าสีอะไรคือสีโปรดของคุณ ผลสำรวจออกมาว่า สีโปรดอันดับหนึ่งของเพศชายและ  
เพศหญิงนั้นตรงกันคือ สีน้ำเงิน มีสัดส่วนอยู่ที่ 42% และ 29% ตามลำดับ14 (ภาพท่ี 6) 

 
 

 
13 William Jordan, Why is blue the world's favourite colour?, accessed March 19, 

2018, available from https://yougov.co.uk/news/2015/05/12/blue-worlds-favourite-colour/ 
14 Natalie Wolchover, Pie Chart: Humanity's Favorite Colors, accessed March 7, 2018, 

available from https://www.livescience.com/34105-favorite-colors.html 
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ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากผู้คนในมหาวิทยาลัยทั้งเพศชายและเพศหญิงเป็น
จำนวน 1,974 คน ด้วยคำถามว่า “สีอะไรคือสีโปรดของคุณ?” โดยจากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ 
ที่มา: Natalie Wolchover, Pie Chart: Humanity's Favorite Colors, accessed February, 2022, available 

from https://www.livescience.com/34105-favorite-colors.html 

 
 เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกสีน้ำเงินเป็นสีที่ชอบที่สุด ก็เพราะว่าเมื่อเห็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าแล้ว 
จะทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจ เพราะจะนึกไปถึงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าหรือทะเล เป็นเวลา  
อันยาวนานแล้วที่มนุษย์มีความเชื่อว่า น้ำ เป็นของเหลวที่ใส ไม่มีสี และมีลักษณะของการโปร่งแสง 
เป็นผลจากการสะท้อนของแสงจากสีของท้องฟ้าหรือชั้นบรรยากาศต่างหากท่ีทำให้น้ำถูกมองเห็นเป็น
สีโทนน้ำเงินหรือฟ้า ซึ่งสาเหตุที่เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั้น นักฟิสิกส์ชาวไอริชที่มีชื่อว่าจอห์น ทินดัลล์ 
(John Tyndall, 1820 – 1893) ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านชั้นบรรยากาศของโลก 
จากสีทั้งเจ็ด (สีรุ้ง) ที่สามารถมองเห็นได้ แสงสีน้ำเงินนั้นมีความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดทำให้เกิดการ
กระเจิงมากกว่าสีอ่ืน ๆ สีน้ำเงินจึงปรากฏให้เห็นได้มากกว่าสีอื่น ๆ ตามไปด้วย เราจึงเห็นท้องฟ้าเป็น
สีดังกล่าว15 
 อย่างไรก็ตามเม่ือราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้มีงานวิจัยที่ศึกษาและพิสูจน์ ที่บอกให้เรารู้ว่า 
น้ำในธรรมชาตินั้นแท้ที่จริงแล้วมีสี และเป็นสีในโทนน้ำเงินใกล้เคียงกับที่ตาเห็นนั่นเอง นักฟิสิกส์  

 
15 Tasneem Zehra Husain, The Value of Blue Sky Research, accessed March 20, 2018, 

available from https:// static1.squarespace.com/static/54151077e4b05407cce436ac/t/ 5418883 
ee4b02e4 a6d452355 /1410893886544/bsr.pdf 
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ชาวอินเดียที่มีชื่อว่าซี.วี. รามาน (C.V. Raman, 1888 – 1970) ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
เมื่อ ค.ศ. 1930 จากการศึกษาเรื่องการกระเจิงของแสง ได้อธิบายถึงที่มาที่ไปในเรื่องนี้ไว้ และแรง
บันดาลใจสำคัญที่ทำให้เขาสนใจในเรื่องของแสงและสีนั้น มาจากการที่เขาสังเกตเห็นสีฟ้าของธาร
น้ำแข็งและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงได้ทำการศึกษาการเดินทางของแสงผ่านน้ำและก้อนน้ำแข็ง
โปร่งใส จนเกิดเป็นทฤษฎีที่มีชื่อว่า ทฤษฎีการกระเจิงแสงแบบรามาน (Raman Light Scattering) 16 
 
2. แสงและการมองเห็น 
 ค.ศ. 1666 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีชื่อว่า ไอแซก นิวตัน ( Isaac Newton, 1642 – 
1726) ได้ทำการทดลองด้วยการให้แสงลอดผ่านแท่งปริซึม ผลที่ได้คือแสงสีขาวเมื่อผ่านตัวกลางอย่าง
แท่งปริซึมแล้ว กลับแยกออกมาเป็นสีต่าง ๆ กัน 7 สี ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน คราม และ
ม่ ว ง  (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, and Violet) เข า เรี ย ก แถ บ สี พ วก นี้ ว่ า 
สเปกตรัมที่มองเห็นได้ (Visible Spectrum) เขาจดบันทึกสีทั้งเจ็ดด้วยการนำไปเปรียบเทียบกับโน้ต
ดนตรีที่มีอยู่เจ็ดเสียงเช่นกัน และตระหนักถึงสีอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ปรากฏให้เห็นในครั้งนั้นว่า “สีทุกสีใน
จักรวาลนั้นเกิดจากแสง มิใช่มาจากการจินตนาการขึ้น แต่มีที่มาจากแสงเดียวกันนี้ที่ผสมผสานมัน
ขึ้นมา”17  
 ในทางฟิสิกส์การที่ดวงตาของมนุษย์มองเห็นวัตถุเป็นสีต่าง ๆ นั้น เกี่ยวข้องกับช่วงความยาว
คลื่นการแผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้า แถบสีทั้งเจ็ดจากการทดลองของนิวตันนั้น เป็นสีที่มีช่วงความยาว
คลื่นอยู่ระหว่างประมาณ 380 – 750 นาโนเมตร (10−9 เมตร) ซึ่งในแต่ละความยาวคลื่นก็จะให้สีที่
ต่างกันออกไป ส่วนความยาวคลื่นที่น้อยหรือมากกว่านี้มนุษย์จะไม่สามารถมองเห็นได้ หรือที่เรา
เรียกว่ารังสีเหนือม่วง (Ultraviolet) และรังสีใต้แดง (Infrared) นั่นเอง เพราะฉะนั้นหากมองในมุม
ของหลักการทางวิทยาศาสตร์ การที่มนุษย์สามารถมองเห็นสีจากสิ่งต่าง ๆ ได้นั้น เกิดจากปัจจัยของ
แสงและคุณสมบัติของมันบวกกับความสามารถในการรับรู้ของมนุษย์เป็นหลัก ซึ่งอย่างหลังนี้ถือเป็น
ข้อจำกัดเฉพาะของลักษณะทางชีวภาพ 
 

 
16 H.Y. Mohan Ram and Gita Mathur, “Blue colour in plants,” in Culture of indigo in 

Asia: Plant, product, power, P.K. Jayathan (New Delhi: Niyogi Books, 2014), 25-26. 
17 Amrine, Frederick, Zucker, Francis J.,and Wheeler, H., Goethe and the Sciences: A 

Reappraisal, accessed March 6, 2018, available from http://www.joehallock.com/ 
?page_id=1281 



  

 

3. ทฤษฎีส ี
 สีมีอยู่ 2 ชนิด คือสีที่เป็นแสง (Spectrum) ได้แก่ สีที่เกิดจากการหักเหของแสง กับสีที่เป็น
วัตถุ (Pigment) ได้แก่ สีที่มีอยู่ในวัตถุธรรมชาติทั่วไป เช่น พืช สัตว์ แร่ธาตุ ฯลฯ 
 ในแสงนั้นมีสีต่าง ๆ รวมกันอยู่แล้วทุกสี แต่ได้ผสมกันอย่างสมดุลจนกลายเป็นสีขาวใส  
เมื่อแสงกระทบวัตถุที่มีสี วัตถุนั้นจะดูดสีทั้งหมดของแสงไว้ แล้วสะท้อนสีที่เหมือนกับตัววัตถุเอง
ออกมา เราจึงเห็นสีของวัตถุนั้น ยกตัวอย่างเช่น แสงส่องมาถูกลูกโป่งสีแดง สีแดงของลูกโป่งจะตอบ
รับกับสีแดงในแสง แล้วสะท้อนสีแดงนั้นเข้าสู่ตาของเรา วัตถุสีขาวสะท้อนสีออกมาทุกสี ส่วนวัตถุสีดำ
ไม่สะท้อนสีใดเลย ดูดเก็บไว้หมด  
 คำจำกัดความของสี  
 1. แสงที่มีความถ่ีของคลื่นในขนาดที่ตามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้ 
 2. แม่สีที่เป็นวัตถุ (Pigmentary Primary) ซึ่งประกอบด้วยเหลือง แดง น้ำเงิน 
 3. สีที่เกิดจากการผสมของแม่สี 
 คุณลักษณะของสี 
 สีเป็นทัศนธาตุที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรม นอกจากจะมีคุณลักษณะของ
ธาตุอ่ืน ๆ อยู่ครบถ้วนแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษเพ่ิมข้ึนอีก 3 ประการ คือ 
 1. ความเป็นสี (Hue) หมายถึงว่า เป็นสีอะไร เช่น แดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวงสีธรรมชาติ 
 2. น้ำหนักของสี (Value) หมายถึง ความสว่างหรือความมืดของสี ถ้าเราผสมสีขาวเข้าไปใน 
สีหนึ่ง สีนั้นจะสว่างขึ้น หรือมีน้ำหนักอ่อนลง และถ้าเราเพ่ิมสีขาวเข้าไปทีละน้อย ๆ เป็นลำดับ เราจะ
ได้ค่าของสีหรือนำ้หนักของสีที่เรียงลำดับจากแก่ที่สุดไปจนอ่อนที่สุด 
 3. ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสี ๆ หนึ่ง สีที่ถูกผสม
ด้วยสีดำจะหม่นลง ความจัดหรือความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลำดับจากจัดที่สุดไปจน
หม่นที่สุดได้หลายลำดับ ด้วยการค่อย ๆ เพ่ิมปริมาณของสีดำที่ผสมเข้าไปทีละน้อย จนถึงลำดับที่
ความจัดของสีมีน้อยที่สุด คือ เกือบดำ18  
 
4. จิตวิทยาของส ี
 การนำสีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีผลกระทบโดยตรงต่อความรู้สึกของผู้ชม 
เสมือนเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่มาพร้อมกับผลงาน สีที่ต่างกันย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่
เหมือนกัน ทั้งนี้นักจิตวิทยาได้กำหนดแม่สีทางจิตวิทยาเอาไว้ 4 สีด้วยกัน ได้แก่ สีเหลือง สีเขียว สีน้ำ

 
18

 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2539), 56. 
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เงิน และสีแดง โดยมีหลักกว้าง ๆ เกี่ยวกับความรู้สึกในการมองเห็นไว้ว่า สีทำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ  
สีมีคุณสมบัติที่จะสว่างข้ึนหรือจางลงก็ได้ และสีให้ความรู้สึกต่อบุคคลไม่เท่ากัน19 
    ถึงแม้ว่าความรู้สึกที่มีต่อสีต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและวัฒนธรรม ยัง

มีสีพ้ืนที่ให้ความรู้สึกทางจิตวิทยาอย่างเดียวกันแก่มวลมนุษย์ ส่วนใหญ่สีจำพวกที่เรียกว่า 
สีร้อน ย่อมกระตุ้นหรือก่อให้เกิดพลังวังชา ส่วนสีจำพวกท่ีเรียกว่า สีเย็น ทำให้เรารู้สึกสงบ 
สีน้ำเงิน สีเขียวปนน้ำเงิน และสีเขียวใบไม้ ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย เรื่องเช่นนี้พอจะเข้าใจ
ได้ง่าย เมื่อเราคิดดูว่าสี 3 ชนิดนั้น ตรงกับสีของท้องฟ้า สีของกระแสน้ำ และสีของพืช
พันธุ์ แต่ก็เป็นดังกล่าวแล้ว การที่จะใช้สีเย็นเหล่านี้  (ให้ถูกต้อง) ก็เป็นเรื่องยากอยู่
เหมือนกัน เพราะถ้าใช้ผิด แทนที่จะให้เกิดความเพลินตาเพลินใจ กลับจะทำให้เรารู้สึก
ตรงกันข้าม สีน้ำเงินเป็นสีแห่งความวิเวกวังเวง ส่วนสีเขียวเป็นสีแห่งพลังวังชา สีแห่งความ
มีชีวิตชีวาชั่วนิรันดร์20 

 นอกจากนั้นเรายังสามารถพบเห็นการนำสีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดพฤติกรรม 
บางชนิดของมนุษย์  เพ่ือให้กระทำหรือไม่กระทำสิ่ งต่าง ๆ อี กด้วย อย่างที่ รู้กันดีว่า สีแดง  
มีความหมายไปในเชิงให้หยุด แสดงถึงความร้อน รวมถึงความอันตราย และผลจากงานวิจัยเกี่ยวกับ
การใช้สีในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อ ค.ศ. 2004 ที่ประเทศกรีซเป็นเจ้าภาพนั้นพบว่า สีแดง  
ยังหมายถึง อำนาจ ด้วยเช่นกัน ซึ่งเห็นได้จากนักกีฬาที่ใส่ชุดสีแดง จะมีโอกาสชนะมากกว่านักกีฬาที่
ใส่ชุดสีน้ำเงิน โดยเฉพาะในกีฬาประชิดตัวอย่างชกมวย (ทั้งนี้อาจมีปัจจัยอ่ืนเข้ามามีผลด้วย เช่น 
มาตรฐานในการตัดสินของกรรมการ ทั้งกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที และกรรมการผู้ให้คะแนน)  
 Jerald D. Kralik ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมอง
แห่งมหาวิทยาลัย Dartmouth ประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ช่วย ได้ทดลองผลของสีที่มีต่อลิงวอก 
(Macaca Mulatta) ซึ่ งอ าศั ยอย่ างอิ สระใน  Cayo Santiago หรือ เกาะแห่ งลิ ง ใน เครือ รั ฐ 
ปวยร์โตรีโก (Puerto Rico) เพ่ือพิสูจน์ว่า ผลของสีเกิดขึ้นเฉพาะมนุษย์ เกิดโดยบังเอิญ หรือว่ามีอยู่
ในสายวิวัฒนาการอยู่แล้ว 
 เขาทำการทดลองโดยให้นักวิจัย 2 คน ผู้ชาย 1 คน และผู้หญิง 1 คน เข้าไปในอาณาเขตของ
ลิงวอก  หาลิงตัวผู้ที่อยู่แยกออกจากฝูง เมื่อเจอแล้วก็คุกเข่าลง เอาถาดโฟมวางไว้ข้างหน้า หยิบชิ้น
แอปเปิลออกมาจากกระเป๋าสะพายหลัง ยกขึ้นมาในระดับหน้าอกให้ลิงเห็น แล้ววางไว้ในถาด จากนั้น
ถอยหลังออกไป 2 ก้าว โดยทั้งคู่จะใส่เสื้อ และหมวกสี แดง เขียว และน้ำเงิน ในสี่รูปแบบคือ ผู้หญิง

 
19

 พีระพงษ์ กุลพิศาล, การออกแบบ (กรุงเทพมหานคร: เจริญธรรม, 2520), 139. 
20 ศิลป พีระศรี, ศิลปและศีลธรรม ความหมายและจิตตวิทยาเกี่ยวกับสี ภาพเปลือยเป็นศิลปหรือ

อนาจาร (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., 2504), 25. 
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กับสีแดง ผู้ชายกับสีเขียว จากนั้นสลับโดยจับคู่เปรียบเทียบ สีแดงกับสีน้ำเงิน และสีน้ำเงินกับสีเขียว 
(ภาพท่ี 7) 

 
ภาพที่ 7 การทดลองผลของสีที่มีต่อลิงวอก โดย Jerald D. Kralik 
ที่มา: Jerald D. Kralik, Eric R. Xu, Emily J. Knight, Sara A. Khan and William J. Levine, When Less Is 

More: Evolutionary Origins of the Affect Heuristic, accessed February, 2022, available from 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0046240 

 
 ผลที่ได้คือ ลิงไม่ได้สนใจเพศของนักวิจัยเลย ชุดสีเขียวกับสีน้ำเงินให้ผลแตกต่างกันน้อยมาก 
แต่สำหรับสีแดง ลิงจะอยู่ห่างจากมัน และเลือกท่ีจะหยิบอาหารจากถาดของคนใส่เสื้อสีอื่นแทนทันที 
 Jerald D. Kralik อธิบายผลการทดลองที่ได้ว่า “การเกลียดชังสีแดงนั้นถูกฝังอยู่ในสาย
วิวัฒนาการ ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญ และมันส่งผลให้มนุษย์รับรู้ว่า สีแดง หมายถึง ‘ไม่’ การที่มนุษย์เป็น
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สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และยังเป็นสัตว์สังคม สีช่วยให้เรารู้ว่าอาหารชนิดไหนกินได้ ทำให้เรารู้ระดับ
อารมณ์ของอีกฝ่ายจากสีหน้า และสีมีผลต่อพฤติกรรมของเรามากกว่าที่เราคิดมากนัก”21 
 ส่วนประเด็นการนำสีมาช่วยแก้ปัญหาเชิงพฤติกรรมของมนุษย์นั้น เราก็พบเห็นได้บ่อย
เช่นกัน ยกตัวอย่างปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่อย่างการฆ่าตัวตาย ตามสถิติประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการฆ่า
ตัวตายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ (ต่อประชากร 100,000 คน ประเทศญี่ปุ่นมี 21.7 คน 
ประเทศไทย 7.8 คน ประเทศอังกฤษ 11.8 คน ประเทศสหรัฐอเมริกา 12 คน ประเทศจีน 22.2 คน 
ประเทศเกาหลีใต้ 31.7 คน) ในแต่ละปีมีกรณีฆ่าตัวตายเฉลี่ย 30 ,000 ราย โดยวิธีการที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดก็คือ การกระโดดจากชานชาลาสถานีให้รถไฟทับ ซึ่งบริษัทรถไฟญี่ปุ่นได้พยายามแก้ไข
ปัญหานี้ด้วยการเอาสีเขียวสดมาทาบริเวณทางเดินข้ามทางรถไฟที่ใกล้กับชานชาลา ด้วยความเชื่อว่า
สีสด ๆ จะช่วยเปลี่ยนสภาพจิตใจอันหดหู่ของผู้ที่ต้องการฆ่าตัวตายได้ 
 อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เมื่อ ค.ศ. 2009 บริษัทรถไฟหันมาใช้ไฟสีน้ำเงินส่อง
ลงบนบริเวณชานชาลาของสถานีที่มีปัญหามากเป็นพิเศษ (ภาพที่ 8) โดยเชื่อว่าจะมีอิทธิพลต่อผู้ที่
ต้องการฆ่าตัวตาย และก็ปรากฏว่าได้ผล เพราะใน ค.ศ. 2012 มีผู้ฆ่าตัวตาย 27,766 คน ซึ่งเป็นครั้ง
แรกที่ต่ำกว่า 30,000 คน นักวิชาการสองคน คือ Tetsuya Matsubayashi และ Michiko Ueda 
ศึกษาเรื่องนี้และตีพิมพ์บทความใน Journal of Affective Disorders (พฤษภาคม, 2013) โดยพบว่า
สีน้ำเงินมีอิทธิพลต่อการลดลงของกรณีการกระโดดให้รถไฟทับ และมีส่วนดึงให้สถิติความถี่ของการ
ฆ่าตัวตายของประเทศลดลง ที่เห็นได้ชัดก็คือเกือบจะไม่มีการฆ่าตัวตายในสถานีที่ติดตั้งไฟสีน้ำเงินเลย 
 

 
Jerald D. Kralik, Stop On Red! The Effects of Color May Lie Deep in Evolution, accessed 

April 3, 2018, available from https://www.psychologicalscience.org/news/releases/stop-on-red-a-
monkey-study-suggests-that-the-effects-of-color-lie-deep-in-evolution.html  

https://www.psychologicalscience.org/news/releases/stop-on-red-a-monkey-study-suggests-that-the-effects-of-color-lie-deep-in-evolution.html
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/stop-on-red-a-monkey-study-suggests-that-the-effects-of-color-lie-deep-in-evolution.html
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ภาพที่ 8 การติดตั้งไฟสีน้ำเงินบริเวณชานชาลาของสถานีรถไฟในโตเกียว 
ที่ ม า : BBC, Can blue lights prevent suicide at train stations?, accessed February, 2022, available 

from https://www.bbc.com/future/article/20190122-can-blue-lights-prevent-suicide-at-train-
stations 

 
 ความเชื่อในเรื่องอิทธิพลของสีที่มีต่อจิตใจและพฤติกรรมมนุษย์นั้นมีมานานแล้ว หลักฐานชิ้น
สำคัญก็คือ การทดลองของนักจิตวิทยาในปลายทศวรรษ 1970 ด้วยการทาสีห้องขังนักโทษในคุกด้วย
สีชมพู และพบว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของนักโทษลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นวงการกีฬาก็ยังได้นำ
หลักจิตวิทยาของสีไปใช้ด้วย อิทธิพลดังกล่าวทำให้เจ้าบ้านนิยมทาสีชมพูในห้องพักนักกีฬาของทีม
เยือน เพ่ือให้ผู้ เล่นรู้สึกอ่อนลง จนเสียเปรียบในการแข่งขัน แต่ในปัจจุบันมีกฎของกีฬาใน
สหรัฐอเมริกาที่ระบุว่า จะทาสีใดก็ได้ในห้องพักนักกีฬาของทีมเยือน แต่จะต้องเป็นสีเดียวกันกับสีที่ทา
ภายในห้องพักนักกีฬาทีมเหย้า สิ่งนี้จึงเป็นหลักฐานที่ยืนยันของความสำคัญของสีที่ส่งผลต่อจิตใจและ
พฤติกรรมของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี22 
 จากการค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินในบริบทต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนมิติในเชิงจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความรู้สึกของมนุษย์  
ทำให้ผู้วิจัยสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนา เพื่อกำหนดขอบเขตและหลักการที่จะใช้วิเคราะห์

 
22 ว ร าก รณ์  ส าม โก เศ ศ , สี นั้ น ส ำคัญ ไฉน , เข ้า ถ ึง เมื ่อ  3 เม ษ า ย น 2561, เข ้า ถ ึง ไ ด ้จ า ก

https://thaipublica.org/2013/06/the-power-of-color/ 
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ในวิจัยเรื่องสีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะฉบับนี้ได้ โดยเฉพาะในเรื่องบทบาท คุณค่า และปัจจัยใน
การใช้สีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาลงลึกในส่วนของประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และศิลปินภาพพิมพ์ญี่ปุ่นสมัยเอโดะต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

บทที่ 3 
ปริทัศน์เนื้อความทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และศิลปินภาพพิมพ์ญี่ปุ่นสมัยเอโดะ 

 
 ส่วนประกอบสำคัญในบทที่ 3 ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง เนื้อหาทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยเอโดะ ส่วนที่สอง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องศิลปะ
ญี่ปุ่นสมัยเอโดะ และส่วนที่สาม เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับศิลปินภาพพิมพ์อุคิโยะเอะสมัยเอโดะ  
 โดยในส่วนแรกเป็นการศึกษาภาพรวมของประเทศญี่ปุ่นในสมัยเอโดะเป็นหลัก ทั้งในด้าน
การเมืองการปกครอง สภาพสังคม ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คน เพ่ือทำความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่
นำไปสู่ส่วนที่สอง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมแห่งยุคสมัยอย่างภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ อันมีสีน้ำเงิน
เป็นหนึ่งในสีที่มีบทบาทสำคัญและแสดงออกอย่างโดดเด่น สำหรับส่วนที่สามเป็นการศึกษาประวัติ
ของศิลปินภาพพิมพ์อุคิโยะเอะที่ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกผลงานมาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน  
การวิจัยในบทที่ 4 ต่อไป  
 
1. ญี่ปุ่นสมัยเอโดะ 
 กรุงเอโดะ แต่เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ ของชาวประมง ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวโตเกียว ชื่อ
เอโดะนั้นมีความหมายถึงปากแม่น้ำ ด้วยมีแม่น้ำสุมิดะและแม่น้ำฮิราการะไหลลงที่นี่ ในสมัยก่อนหน้า

นี้ขุนพลโอตะ สุเคนางะ (Ōta Sukenaga, 1432 – 1486) ไดเมียวผู้ครองเขตนี้ได้สร้างปราสาท
เอาไว้ และเปลี่ยนผ่านเจ้าของเรื่อยมากระทั่งตกเป็นของ โทกุงาวะ อิเอยาซุ (Tokugawa Ieyasu, 
1543 – 1616) โชกุนคนแรกในสมัยเอโดะ ซึ่งได้ทำการต่อเติมเมื่อครั้งที่ย้ายเมืองหลวงมาจากเกียวโต 
โดยปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นของตระกูลโทกุงาวะและเป็นศูนย์กลางของเมืองหลวงแห่งใหม่ตลอด
ระยะเวลาสองร้อยกว่าปี 
 การย้ายเมืองหลวงมายังเอโดะของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยาซุ ทำให้มีผู้คนมากมายพากันอพยพ
ตามมา ทั้งชาวนา พ่อค้า ซามูไร ตลอดจนช่างฝีมือแขนงต่าง ๆ โดยในช่วงแรกเหล่าช่าง คนงาน  
และสถาปนิก ล้วนมีบทบาทสำคัญในการปรับผังเมือง ถมพ้ืนที่  เปลี่ยนแปลงเส้นทางของแม่น้ำ  
เพ่ือแบ่งเขตให้เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับรองรับชนชั้นต่าง ๆ ในสังคม สมัยเอโดะถือได้ว่ายุคสมัยที่เป็น
เหมือนดั่งจุดเชื่อมต่อระหว่างญี่ปุ่นยุคกลางและญี่ปุ่นยุคสมัยใหม่ สงครามที่สิ้นสุดลงจากสมัยก่อน
หน้าและนโยบายการจัดระเบียบประเทศ ทำให้ญี่ปุ่นเริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น บ้านเมืองมีความ
สงบเรียบร้อยเป็นปึกแผ่นสมบูรณ์ จึงนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงใน  
ทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม  
 เมื่อโทกุงาวะ อิเอยาซุ สถาปนาตนเองขึ้นเป็นโชกุนคนแรกในสมัยเอโดะ เมื่อ ค.ศ. 1603 
หลังจากที่ญี่ปุ่นว่างเว้นตำแหน่งนี้มานานถึง 30 ปี ก็ได้ออกกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ บูเกะ 
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โชะฮัตโตะ (Buge Shohatto) กฎหมายนักรบ เพ่ือทำการควบคุมไดเมียวที่มีอำนาจกระจายอยู่ตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 200 คน อีกท้ังยังครอบคลุมไปถึงบรรดาซามูไรที่เป็น
เสมือนกองกำลังของไดเมียวเหล่านั้น และ คูเกะ โชะฮัตโตะ (Kuge Shohatto) กฎหมายที่แยก
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายราชสำนักกับฝ่ายนักรบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อันมีส่วนที่ทำให้ลูกหลานของตระกูลโท
กุงาวะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งโชกุนต่อไป23 อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวรวมไปถึงนโยบายปิด
ประเทศในเวลาต่อมา ล้วนมีส่วนสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นในการปกครองของตระกูลโทกุงาวะเป็นไปอย่าง
สงบยาวนานถึง 260 ปี  
 การจัดระเบียบบ้านเมืองยังได้รวมไปถึงการสำรวจสำมะโนประชากรเพ่ือทำการปฏิรูปชน
ชั้นในสังคมญี่ปุ่นขึ้นมาใหม่ เป็นการจัดรูปแบบการปกครองเป็นแบบพีระมิด แนวคิดเรื่องการ
จัดลำดับชนชั้นทางสังคมของญี่ปุ่นในช่วงเวลาก่อนหน้า แบ่งออกเป็น 3 ชนชั้น ได้แก่ ชนชั้นสูง ชนชั้น
ค้าขาย และชนชั้นล่าง กระทั่งในสมัยเอโของโทกุงาวะ อิเอยาซุ ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบ 4 ชนชั้น 
ได้แก่ ชนชั้นนักรบ (Shi) ชนชั้นชาวนา (Nou) ชนชั้นช่างฝีมือ (Kou) และชนชั้นพ่อค้า (Shou) 
ตามลำดับ เป็นที่เข้าใจว่าได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของขงจื๊อที่ว่า ชนชั้นนักรบ เป็นชนชั้นสูงเนื่อง
ด้วยทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองดูแลประเทศ ชนชั้นชาวนา มีหน้าที่ผลิตอาหารจึงมีความสำคัญรองลงมา 
ชนชั้นช่างฝีมือ ใช้แรงงานในทางสร้างสรรค์ ในขณะที่ ชนชั้นพ่อค้าเป็นเพียงคนกลางที่ได้ผลประโยชน์
จากการซื้อขายโดยมิได้ลงแรงหรือฝีมือมากเท่าชนชั้นอ่ืน ๆ จึงถูกจัดลำดับให้อยู่ล่างสุด24 โดยทั้งหมด
อยู่ภายใต้การปกครองของชนชั้นขุนนางอีกทีหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลโชกุนของตระกูลอิเอยาซุ เรียกว่า 
รัฐบาลบะคุฟุ (Bakufu) มีอำนาจปกครองมากถึงประมาณ 1 ใน 4 ของญี่ปุ่น แต่ถึงกระนั้นในสมัย 
เอโดะนี้เองที่ชนชั้นล่างสุดอย่างพ่อค้าค่อย ๆ มีบทบาทสำคัญขึ้นมาอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจาก
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสภาพสังคมของเอโดะที่เอ้ือต่อการทำมาค้าขายเป็นอย่างยิ่ง   
 
 1.1 วิถีชีวิตในสมัยเอโดะ  
   เอโดะในฐานะของศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ กลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางของคนจำนวนมากที่แสวงหาโอกาสและความมั่งคั่งเพ่ือสร้าง “ชีวิตใหม่ในเมืองใหม่” 
แน่นอนว่าความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวไปตามกฎระเบียบที่เคร่งครัด ล้วนส่งผลและสั่นคลอนวิถีชีวิต
ของคนทุกชนชั้น 

 
23 Butler, L. A. (1994). “Tokugawa Ieyasu’s Regulations for the Court: A Reappraisal.” 

Harvard Journal of Asiatic Studies 54, 2 (December): 509–551. doi: 2719438. 
24 ยุพา คลังสุวรรณ , พ่อค้าเอโดะ, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2564 , เข้าถึงได้จาก https://www.tci-

thaijo.org/index.php/japanese/article/download/52021/43101 
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   การที่รัฐบาลโชกุนได้ออกกฎหมายควบคุมการสร้างปราสาทและจำกัดขนาดของกองทัพ 
รวมทั้งกำลังอาวุธของเขตต่าง ๆ ขึ้นใน ค.ศ. 1615 มีควบคุมการเคลื่อนไหวและยึดอาวุธสงครามคืน
จากชาวนา รวมไปถึงการออกคำสั่งให้ไดเมียวแต่ละคนที่แต่เดิมปกครองเมืองต่าง ๆ อย่างอิสระ
กระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องเข้ามาพำนักอยู่ในเอโดะเป็นประจำทุกปีเว้นปีเพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี ทำให้รัฐบาลโชกุนมีจำนวนไดเมียวอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอยู่ในสายตา อีกทั้งการมาประจำที่ 
เอโดะนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะเป็นค่าการเดินทางของไดเมียว ค่าของกำนัลบรรณาการต่อโชกุน รวม
ไปถึงค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ติดตาม ทั้งครอบครัว บริวาร หรือบรรดานักรบ ที่ถูกบังคับให้
ตามมาด้วย เปรียบเสมือนเป็นเชลยหรือตัวประกันโดยพฤตินัยนั่นเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวคาดว่าเป็น
จำนวนสูงถึง 70–80 % ของรายได้เลยทีเดียว จึงถือได้ว่าในทางหนึ่งเป็นการลดความมั่งคั่งของ 
ไดเมียวลงไป ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้กับเอโดะได้มากข้ึนทุกปี  
   แม้ว่าการปกครองของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยาซุ จะทำให้ภายในประเทศปราศจากความ
ขัดแย้ง แต่ในช่วงเวลานั้นการเข้ามาอย่างต่อเนื่องของชาติตะวันตกตั้งแต่ก่อนสมัยเอโดะ โดยเฉพาะ
จุดประสงค์เพ่ือการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ก็กลายเป็นเรื่องสำคัญที่โชกุนจะต้องจัดการอย่างจริงจังที่สุด 
เริ่มต้นจากโปรตุ เกส สเปน และตามด้วยอังกฤษ จนกระทั่ งใน  ค.ศ. 1639 รัฐบาลโชกุน 
โทกุงาวะ อิเอมิทซึ (โชกุนคนที่ 3 และหลานปู่ของโทกุงาวะ อิเอยาซุ) จึงได้ทำการปราบปรามอย่าง
เฉียบขาด และได้ตัดความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกจนหมดสิ้น รวมไปถึงการห้ามชาวญี่ปุ่นออกนอก
ประเทศ ถือเป็นการปิดประเทศซึ่งยาวนานไปอีกกว่าสองร้อยปี ยกเว้นแต่พ่อค้าชาวดัตช์ที่สัญญาว่า
จะไม่นำศาสนามาเกี่ยวข้องเท่านั้นที่ยังสามารถค้าขายกับญี่ปุ่นได้อยู่ โดยจำกัดให้มีสถานีการค้าเล็ก ๆ 
ที่เกาะเดจิมะ (Dejima) นอกเมืองนางาซากิ การติดต่อค้าขายดังกล่าวยังมาพร้อมกับการแลกเปลี่ยน
ศิลปวิทยาการจากชาติตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นดาราศาสตร์ การแพทย์ รวมไปถึงความรู้ทางทัศนศิลป์
อย่างหลักทัศนียวิทยา เป็นต้น  
   นโยบายส่วนใหญ่ที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดนั้นนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
ในขณะเดียวกันผู้คนจำนวนไม่น้อยกลับต้องเจอกับสภาวะความกดดันและความเครียดอันเกิดจาก  
การขาดเสรีภาพในการดำรงชีวิต ทั้งจากการผูกขาดทางการค้า การออกกฎควบคุมการแต่งกาย  
การทำงานหนักเพ่ือเลี้ยงชีพแม้แต้กับชนชั้นปกครองอย่างบรรดาไดเมียวที่ต้องใช้ชีวิตในเอโดะ  
จึงนำไปสู่การเกิดค่านิยมทางสังคมเพ่ือความผ่อนคลายในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะงานศิลปะอย่าง
ละคร การร้องรำทำเพลง การออกไปใช้ชีวิตหลังเลิกงานในย่านบันเทิงที่จัดไว้ รวมไปถึงการขยับขยาย
แนวคิดทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ที่ตอบสนองความต้องการของชนชั้นกลาง
และสามัญชนมากข้ึนกว่าสมัยก่อนหน้า  
   เมื่อชนชั้นปกครองอย่างไดเมียวมีรายได้ลดลง สิ่งที่ตามมาก็คือการเข้ามามีบทบาท
สำคัญของชนชั้นพ่อค้า ที่ในขณะนั้นสามารถที่จะสะสมทรัพย์สินเอาไว้ได้มากจากการเข้าร่วมสมาคม
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พ่อค้าท่ีให้ผลประโยชน์แก่สมาชิก ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองชนชั้นที่เคยห่างและไม่สามารถที่จะ
เทียบเกียรติกันได้ กลับแน่นแฟ้นข้ึนในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในรูปแบบของการอิงผลประโยชน์ต่อกัน 
   นอกจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้ว สังคมใหม่ที่ดำเนินไปภายใต้แนวคิดของ
การเป็นพลเมืองโลก (Cosmopolitanism) คืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสมัย
เอโดะ การเพ่ิมจำนวนขึ้นของประชากรที่รู้หนังสือ นำไปสู่การขยายขอบเขตความสนใจใคร่รู้ใน
เรื่องราวที่หลากหลายกว่าเดิม และเพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และระบบการสื่อสารที่คอยผลิตและกระจายข้อมูลใหม่ ๆ อย่างเรื่องการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในสังคมออกไปในวงกว้าง ถนนน้อยใหญ่ทุกสายระหว่างนครใหญ่
ทั้งสาม ได้แก่ เกียวโต โอซากา และเอโดะ ทวีความสำคัญขึ้นในฐานะของเส้นทางของเครือข่ายข้อมูล
ที่เชื่อมญี่ปุ่นทั้งประเทศเข้าไว้ด้วยกัน25 (ภาพท่ี 9) 

 

 
ภาพที่ 9 เส้นทางเชื่อมระหว่าง เกียวโต โอซากา เอโดะ และเมืองอ่ืน ๆ 

ที่ ม า : Katsuhisa Moriya, “Urban networks and information networks,” in Tokugawa Japan: The 

social and economic antecedents of modern Japan, Chie Nakane, Shinzaburō Ōishi (Tokyo: 
University of Tokyo Press, 1990), 101. 

 
25 Katsuhisa Moriya, “ Urban Networks and Information Networks,”  in Tokugawa Japan: 

The Social and Economic Antecedents of Modern Japan, (Tokyo: University of Tokyo Press, 
1990), 97. 
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   การบูรณะบ้านเมืองหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ของเอโดะเมื่อ ค.ศ. 1657 นำไปสู่
การปรับภูมิทัศน์บางอย่างของเมือง (ภาพที่ 10) ถนนหนทางเริ่มขยายใหญ่ขึ้น มีการสร้างท่าเรือ
บริเวณใกล้เคียงสะพานเอโดะและสะพานนิฮงบะชิ ร้านค้า แผงลอย รวมไปถึงโรงน้ำชาผุดขึ้นมากมาย 
เหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนของผู้คนที่สัญจรไปมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งการที่  
จุดศูนย์กลางของเมืองตั้งอยู่บริเวณสะพาน นั่นก็เป็นเพราะว่าสะพานนั้นเป็นจุดร่วมระหว่าง
การจราจรทางบกและทางน้ำนั่นเอง ในขณะที่ทางฝั่งยุโรปมักจะกำหนดจัตุรัสกลางเมืองโดยยึดเอา
อาคารที่โอ่อ่าสง่างามหรือท่ีทำการของรัฐฯ เป็นหลัก26  

 

 
26 Hidenobu Jinnai, “The Spatial Structure of Edo,” in Tokugawa Japan The social and 

economic antecedents of modern Japan. Chie Nakane, Shinzaburō Ōishi, (Tokyo: University of 
Tokyo Press, 1990), 130.  
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ภาพที่ 10 ภาพประกอบแสดงการปรับภูมิทัศน์เมืองเอโดะ วาดโดย เคริน (Keirin) เมื่อ ค.ศ. 1657 
ที่ ม า : Tokyo Metropolitan Library, accessed September, 2021, available from https://www. 

library.metro.tokyo.lg.jp/portals/0/edo/tokyo_library/english/machi/page2-1.html# 

 
   อาการ “กลัวไฟ” อันเป็นบาดแผลจากโศกนาฏกรรมดังกล่าว ก็นับว่ามีผลต่อจิตใจและ
พฤติกรรมของผู้คนในเวลาต่อมาไม่น้อย การประกอบอาหารโดยเฉพาะประเภทที่ต้องใช้ความร้อน
จากไฟเริ่มไม่เป็นที่นิยมเท่ากับการออกไปจับจ่ายซื้ออาหารจากร้านรวงที่เพ่ิมจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งยัง
มีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ดัดแปลงสูตรอาหารให้ใช้เวลาในการผลิ ต
น้อยลง เช่น ซูชิ ที่แต่เดิมเป็นวิธีการถนอมอาหารเพ่ือยืดอายุเนื้อปลาด้วยการนำไปหมักกับข้าว ซึ่งใช้
เวลาหลายเดือนจนเกิดรสเปรี้ยวขึ้นนั้น (คล้ายปลาส้ม อาหารในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
ก็ได้ทำการปรับปรุงสูตรโดยใช้น้ำส้มสายชูเป็นส่วนประกอบในการหุงข้าว ทำให้ย่นระยะเวลาและ
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ควบคุมระดับความเปรี้ยวได้ รวมถึงไม่จำเป็นต้องทิ้งข้าวแล้วรับประทานเฉพาะเนื้อปลาเหมือน
สมัยก่อน แต่สามารถรับประทานข้าวไปกับเนื้อปลาได้เลย หรือ ดงบุริ ข้าวหน้าต่าง ๆ ก็เป็นการนำ
เนื้อสัตว์อย่างปลาไหลมาปรุงรสให้เข้มข้น จากนั้นวางบนข้าวชามเล็ก ๆ พอดีมือ เพ่ือขายตามงาน
เทศกาลโดยเฉพาะผู้ชมละครคะบุคิ ซึ่งน่าจะมุ่งเน้นไปที่ความเพลิดเพลินของการ “กินไป ดูไป” 
มากกว่าปริมาณให้อ่ิมท้อง27 
   จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ทางสังคมอันเกิดจากการที่มีผู้กำหนดและผลสืบเนื่องจาก
ข้อกำหนดนั้น ๆ รวมไปถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าต่าง ๆ ล้วนหล่อหลอม ก่อรูป  
ตลอดจนกำหนดทิศทางและความเป็นไปในสังคมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมใหม่ที่เต็มไปด้วยปัจจัยที่
นำไปสู่โอกาสในการเกิดวัฒนธรรมใหม่ในหลากหลายมิติอย่างเอโดะ  
   ในขณะเดียวกันชีวิตของสามัญชนที่ดำเนินไปภายใต้กรอบสังคมที่แน่นหนา ความเหนื่อย
ล้าจากการโหมงานหนัก นำไปสู่ค่านิยมในการแสวงหาความสุขเพ่ือสลายความเครียด เพราะ
นอกเหนือไปจากเทศกาลรื่นเริงต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้ว เอโดะยังดูเหมือนว่าสามารถที่จะ
ตอบสนองความปรารถนาในความสุขของผู้คนได้แบบรายวัน ในรูปแบบของแหล่งบันเทิงอย่าง  
โรงละครคะบุคิ ร้านน้ำชา ย่านคนเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนที่แต่งกายออกมาอวดโฉมกัน รวมไปถึงการ
เดินทางออกไปชื่นชมธรรมชาติของภูมิประเทศโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาฟูจิ ทุ่งนา ทะเล ทิวทัศน์
ของพระอาทิตย์ขึ้นและตก ต้นไม้และดอกไม้สองข้างทาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แพร่หลายขึ้นพร้อม ๆ กับ
ความเจริญของถนนหนทางนั่นเอง  

 
 1.2 สีกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
   หลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการบันทึกเกี่ยวกับ “สี” ของญี่ปุ่นนั้น ถูกเขียน

ขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 8 ปรากฏให้เห็นชื่อเรียกสีเก่าแก่ทั้งสี่ ได้แก่ Aka (赤), Kuro (黒), Shiro  

(白) และ Ao (青) ซึ่งในปัจจุบันตรงกับสีแดง สีดำ สีขาว และสีน้ำเงินตามลำดับ ในขณะที่
นักภาษาศาสตร์มีความเห็นว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ละสีไม่ ได้ให้ความหมายเฉพาะเจาะจงของ
ความเป็นสีนั้น ๆ ทว่าทั้งสี่คำแบ่งออกเป็นสองคู่ โดยแต่ละคู่แสดงออกถึงขั้วตรงข้ามกันของการรับรู้
ทางการมอง ได้แก่ สว่าง-มืด และ กระจ่าง-คลุมเครือ  
   ปรากฏการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ดูเหมือนจะสอดคล้องกับสมมติฐานดังกล่าว เช่นว่า  

หาก 赤 (สีแดงในปัจจุบัน) เป็นตัวแทนของแสงสว่างหรือความสุกใสมาก่อน จึงมิใช่เรื่องแปลก 

 
27 Donburi-mono (a bowl of rice with toppings), accessed May 15, 2022, available 

from https://restaurants-guide.tokyo/column/donburi-mono-a-bowl-of-rice-with-toppings/ 
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หากชาวญี่ปุ่นเลือกใช้สีแดงแทนพระอาทิตย์ ในขณะที่หลายประเทศ เวลาเด็ก ๆ ระบายสี หรือ  
สมุดภาพสำหรับเด็ก พระอาทิตย์มักจะเป็นสีเหลือง ส่วนประเทศญี่ปุ่นรวมถึงเกาหลีภาพของ 
พระอาทิตย์นั้นมีสีแดงอย่างชัดเจน นำไปสู่ความเป็นไปได้ที่ว่า “คำที่ใช้เรียกสี” ในญี่ปุ่นสมัยโบราณ
ค่อย ๆ วิวัฒน์จากความกำกวมไปสู่การมีนิยามที่ชัดเจนขึ้นในที่สุด ประกอบกับบ่อยครั้งที่การขุดค้น
ทางโบราณคดีในญี่ปุ่น มีการพบเจอร่างของมนุษย์พร้อม ๆ กับแร่ที่มีสีแดง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับอีก
หลายวัฒนธรรมเก่าแก่อ่ืน ๆ ที่มักจะปรากฏร่องรอยของพิธีกรรมหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
เรื่องโลกหลังความตาย โดยจากหลักฐานที่พบยังเป็นการบ่งบอกให้รู้ด้วยว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ชาวญี่ปุ่นยังไม่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่ง ก็ได้มีวัฒนธรรมทาง 
ความเชื่อที่แสดงออกผ่านทางสีหรือสัญลักษณ์บางอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
   1.2.1 สีแดง 
         สีแดงเป็นหนึ่ งในสี พ้ืนฐานของมนุษยชาติที่ ไม่เพียงมีบทบาทสำคัญแต่กับ
ปรากฏการณ์ทางชีววิทยาและสรีรวิทยาเท่านั้น หากยังมีความหมายทางจิตวิทยาและวัฒนธรรมอย่าง
เป็นสากลอีกด้วย ด้วยความที่สีแดงเป็นสัญลักษณ์แทนเลือดและไฟ รวมถึงพิธีกรรมการปัดเป่า  
สิ่งชั่วร้ายในบางวัฒนธรรม ในขณะที่ทางจิตวิทยาให้ค่าความเป็น “สีโทนร้อน” ที่มาพร้อมกับ
ความรู้สึกเร่าร้อนหลงใหล 
         ในประเทศญี่ปุ่นสีแดงนั้นสื่อถึง “ความศักดิ์สิทธิ์” คล้ายคลึงกับอีกหลาย ๆ ที่ใน
โลก อย่างสีแดงชาดของซุ้มประตูโทริอิที่สะท้อนเงาลงน้ำทะเลอย่างโดดเด่นที่ศาลเจ้าอิทซึคุชิมะ 
(ภาพที่ 11) ซุ้มประตูโทริอิที่เรียงรายเป็นทางเข้าสู่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (ภาพที่ 12) และกางเกงพิธีการ
สีแดงที่ “มิโกะ” ผู้ช่วยประกอบพิธีในศาลเจ้าสวมใส่ในกิจการเพ่ือรับใช้เทพเจ้าในศาสนาชินโต  
(ภาพที่ 13) เป็นต้น เหล่านี้ล้วนสะท้อนนัยสำคัญของสีแดงอันเกี่ยวเนื่องกับแนวคิดเรื่องความสงบสุข
ที่ “สิ่งที่เหนือกว่า” จะนำพามาสู่ชีวิต 



 31 

 
 

ภาพที่ 11 ศาลเจ้าอิทซึคุชิมะ   
ที่ ม า : Itsukushima Shrine, accessed February, 2022, available from https://en.wikipedia.org/ 
wiki/Itsukushima_Shrine#/media/File:Itsukushima_Shrine_Torii_Gate_(13890465459).jpg 

 
 
ภาพที่ 12 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  
ที่ ม า :  Fushimi Inari-taisha, accessed February, 2022, available from https://en. 
wikipedia.org/wiki/FushimiInari-taisha#/media/File:Torii_path_with_lantern_at_Fushimi 
_Inari_Taisha_Shrine,_Kyoto,_Japan.jpg 

https://en.wikipedia.org/%20wiki/Itsukushima_Shrine#/media/File:Itsukushima_Shrine_Torii_Gate_(13890465459).jpg
https://en.wikipedia.org/%20wiki/Itsukushima_Shrine#/media/File:Itsukushima_Shrine_Torii_Gate_(13890465459).jpg
https://en.wikipedia.org/%20wiki/Itsukushima_Shrine#/media/File:Itsukushima_Shrine_Torii_Gate_(13890465459).jpg
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ภาพที่ 13 มิโกะ ผู้ช่วยประกอบพิธีในศาลเจ้าศาสนาชินโต 

ที่ ม า :  Miko, accessed February, 2022, available from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/4/4f/Miko-san_by_Abrilon_in_Meiji-Jingu%2C_Tokyo.jpg 
 

   1.2.2 สีขาวและสีดำ 
         ในมิติของการมองเห็น สีขาวและสีดำเป็นตัวแทนของสองขั้วตรงข้ามกันอย่างแสง
สว่างและความมืด ความเชื่อดังกล่าวนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณกระทั่งการค้นพบสเปกตรัมที่
มองเห็นได้ โดยไอแซก นิวตัน เมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในขณะที่มิติทางวัฒนธรรม สีขาวและสีดำ
เป็นตัวแทนของสองแนวคิด สีขาวนั้นผ่อนคลายและเข้าถึงได้ง่าย ส่วนสีดำนั้นสง่าผ่าเผยและแข็งกร้าว 
         สำหรับญี่ปุ่นสีขาวหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า เป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้แสดงถึง
ความไร้มลทินมัวหมอง สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าจึงมักโปรยด้วยกรวดหรือทรายสีขาวที่พ้ืน หรือ
มีการขึงชิเมะนะวะ (Shimenawa) (ภาพที่ 14) เกลียวเชือกสีขาวขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยกระดาษสี
ขาวเอาไว้ เพ่ือบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของอาณาบริเวณนั้น ในขณะที่สีดำมักเป็นที่คุ้นตาจากชุดของ
พระญี่ปุ่น (ภาพที่ 15) รวมไปถึงการใช้สีขาวกับเครื่องแต่งกายในพิธีกรรมที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ
ชีวิต อย่างชุดและผ้าคลุมศีรษะของเจ้าสาวในพิธีแต่งงาน นักบวช และเสื้อผ้าของผู้ตายในพิธีศพ 
(หรือผู้ที่กำลังจะตายโดยการคว้านท้องตนเอง) (ภาพที่ 16) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสีที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อย
นักในชีวิตประจำวันของฆราวาส 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/%20commons/4/4f/Miko-san_by_Abrilon_in_Meiji-Jingu%2C_Tokyo.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/%20commons/4/4f/Miko-san_by_Abrilon_in_Meiji-Jingu%2C_Tokyo.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/%20commons/4/4f/Miko-san_by_Abrilon_in_Meiji-Jingu%2C_Tokyo.jpg
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ภาพที่ 14 ชิเมะนะวะ เกลียวเชือกสีขาวขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยกระดาษสีขาว 

ที่ ม า : Toya Manabu, “Shimenawa”: The Sacred Rope, accessed February, 2022, available from 

https://www.nippon.com/en/ncommon/contents/views/45307/45307.jpg 

 
 
ภาพที่ 15 ชุดของพระญี่ปุ่น 
ที่มา: Shodo Harada, accessed February, 2022, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shodo_Harada#/media/File:Taigen_Shodo.jpg 
 

https://www.nippon.com/en/ncommon/contents/views/45307/45307.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Shodo_Harada#/media/File:Taigen_Shodo.jpg
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ภาพที่ 16 เซ็ปปุค ุ(切腹) พิธีกรรมปลิดชีพอันทรงเกียรติโดยการคว้านท้องตนเอง  
ที่มา : Illustration from Sketches of Japanese Manners and Customs, by J. M. W. Silver, Illustrated 

by Native Drawings, Reproduced in Facsimile by Means of Chromolithography, London, 1867, 
accessed February, 2022, available from https://en.wikipedia.org/wiki/Seppuku#/media/ 
File:Seppuku-J._M._W._Silver.jpg 
 

   1.2.3 สีน้ำเงิน  
         สีแห่งผัสสะร่วมทางสายตาของมนุษยชาติจากท้องฟ้าและทะเลอันไพศาล  
ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโบราณ สีม่วงและสีน้ำเงินไม่อนุญาตสำหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายของสามัญชน 
เพราะนอกจากวัตถุดิบในการผลิตนั้นหายากและมีค่าสูงแล้ว มันยังเป็นเครื่องแทนสติปัญญาอันยอด
เยี่ยมของชนชั้นสูงอีกด้วย กระทั่งราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่ชนชั้นนักรบได้เข้ามามีบทบาทและ
อิทธิพลมากขึ้นในประเทศก็ได้เริ่มที่จะใช้สีน้ำเงินเข้มในเครื่องแต่งกายของตนบ้าง อันถือได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของการสั่นคลอนเรื่องระบบสีกับชนชั้นทางสังคมแต่นั้นเป็นต้นมา 
         นอกจากการระบุสถานะทางสังคม สีน้ำเงินยังเป็นที่นิยมในงานเซรามิกและ
ศิลปกรรมแขนงอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยเอโดะที่สีน้ำเงินเป็นที่แพร่หลายจากปัจจัยหลาย
ประการ ทั้งในแง่เนื้อสีที่ผลิตได้เอง รวมไปถึงการค้นพบสีน้ำเงินปรัสเซียน (Prussian Blue) ในช่วง
เวลาไล่เลี่ยกันที่ประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศสราว ค.ศ. 1704 จากนั้นจึงเข้าสู่ญี่ปุ่นช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ทำให้ศิลปินอย่าง อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ (1797 – 1858) และคัทซึชิคะ โฮะคุไซ 
(1760 –1849) นำสีน้ำเงินใหม่และสีครามดั้งเดิมไปใช้ในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะกับหัวข้อที่เริ่มเป็นที่
นิยมอย่างภาพทิวทัศน์ จนนำไปสู่การขยับขยายเทคนิคใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ได้นั่นเอง สีน้ำเงินจึง

https://en.wikipedia.org/wiki/Seppuku#/media/ File:Seppuku-J._M._W._Silver.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Seppuku#/media/ File:Seppuku-J._M._W._Silver.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Seppuku#/media/ File:Seppuku-J._M._W._Silver.jpg
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ปรากฏให้เห็นในทุกแห่งหนของชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่น เว้นแต่เพียงในเรื่องทางศาสนาและ  
ความเชื่อ ด้วยเป็นไปได้ว่าชาวญี่ปุ่นมิได้เคารพบูชาเทพเจ้าในฐานะที่ทรงสถิตอยู่บนสรวงสรรค์  
ณ ท้องฟ้าเบื้องบน28 สีน้ำเงินจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ใดมากไปกว่าเป็นสีที่
พบเห็นได้จากฆราวาสผู้ครองเรือนท่ัว ๆ ไป 

 
   1.3 สีกับเงื่อนไขทางสังคม 
       ชนชั้นสูงหรือขุนนางในประเทศญี่ปุ่นดูเหมือนว่าจะให้ความสนใจเรื่องการนำ
เครื่องประดับจากโลหะหรือแร่สูงค่ามาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนอำนาจไม่มากเท่ากับอย่างที่หลาย ๆ 
ประเทศทำกัน ทว่ากลับเป็นเรื่องของสีที่ใช้ย้อมเครื่องแต่งกายมากกว่าที่เก่ียวข้องและมีบทบาทสำคัญ
กับลำดับทางสังคมของพวกเขา 

       ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 7 ระบบ “หมวกและลำดับชั้นทั้งสิบสอง” (冠位十二階) 
ถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยความพยายามในการสร้างความแข็งแกร่งของชนชั้นต่าง ๆ ในญี่ปุ่น แต่ละชนชั้น
ถูกแบ่งด้วยสีของเครื่องประดับศีรษะหรือหมวกของผู้สวมใส่ เชื่อกันว่าได้นำเอาสีพ้ืนฐานเข้ามาใช้ 
เช่น สีม่วงและสีน้ำเงินเป็นของชนชั้นสูง ส่วนสีดำเป็นของชนชั้นล่างสุด เป็นต้น ต่อมาช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 7 – 9 การแบ่งลำดับส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับชุด อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างใน
รายละเอียด แม้ว่าเมื่อเวลาล่วงผ่านไปข้อจำกัดดังกล่าวก็ค่อย ๆ หย่อนลง แต่สีม่วงและสีน้ำเงินก็ยัง
เป็นสีประจำชนชั้นสูงของประเทศญี่ปุ่นกระทั่งในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีก 2 สีที่มีบทบาท
ควบคู่กันไป ได้แก่ สีน้ำตาลเหลืองสำหรับองค์พระจักรพรรดิ และสีส้มสำหรับมกุฎราชกุมาร 
แห่งญี่ปุ่น29 (ภาพท่ี 17) 

 
28 Kunio Fukuda, “Blue,” in The Colors of Japan. (Tokyo: Kodansha International, 2000), 

28. 
29 Kunio Fukuda, “Blue,” in The Colors of Japan. (Tokyo: Kodansha International, 2000), 

97-99. 
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ภาพที่ 17 สมเด็จพระจักรพรรดิอะคิฮิโตะ (ซ้าย) และสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ (ขวา) ในพิธี
บรมราชาภิเษกเมื่อ ค.ศ. 1990 และ 2019 ตามลำดับ 

ที่ ม า : Enthronement of the Japanese emperor, accessed February, 2022, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Enthronement_of_the_Japanese_emperor  

 
      การสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสีต่าง ๆ ของแต่ละชนชั้นนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ
ตน โดยสามารถที่จะสวมใส่สีของชนชั้นที่ต่ำกว่าได้ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้ใดสวมใส่สีของชนชั้นที่สูง
กว่า ในขณะที่ “สีเหลือง” มิใช่สีของชนชั้นสูงสุดอย่างที่เป็นสีประจำองค์พระจักรพรรดิของจีน นั่นจึง
เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าระบบดังกล่าวมิได้เลียนแบบมาจากจีน หากเป็นการกำหนดโดยญี่ปุ่น
เอง 

 
2. ศิลปะญี่ปุ่นสมัยเอโดะ 
 ประวัติศาสตร์ศิลปะของญี่ปุ่นนั้นแบ่งออกเป็น 3 ยุคด้วยกัน ได้แก่ 
 1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistoric Age)  
 2. ยุคประวัติศาสตร์ (Historic Age) 
 3. ยุคสมัยใหม่ (Modern Age) 

 ยุคประวัติศาสตร์ไล่ เรียงมาตั้ งแต่สมัยอาสึกะ (飛鳥時代) (c. 538 – 645) สมัย 

นาระ (奈良時代) (646 – 794) สมัยเฮอัน (平安時代) (794 – 1185) สมัยคามากุระ  

(鎌倉時代) (1185 – 1333) สมัยมุโรมาจิ (室町時代) (1336 – 1573) สมัยอะสึจิโมโมยา

มะ (安土桃山時代) (1573 – 1600) และสมัยเอโดะ (江戸時代) (1603 -1868) ซึ่งใน

https://en.wikipedia.org/wiki/Enthronement_of_the_Japanese_emperor
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สมัยเอโดะนี้เองที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาลักษณะ รูปแบบ ตลอดจนแนวคิดของผลงานทัศนศิลป์ 
โดยเฉพาะผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ในขบวนการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า อุคิโยะเอะ (Ukiyo-e) 
 กรุงเอโดะมีชัยภูมิที่ดีในหลาย ๆ ด้าน มีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีภูเขาฟูจิ มี
ทะเลสาบฮาโกเนะ และอยู่ปากอ่าวออกสู่ทะเลใหญ่ได้ง่าย รวมไปถึงมีถนนสายสำคัญอันเกิดจาก
ช่วงเวลาแห่งการพัฒนาประเทศครั้งใหญ่ เชื่อมจากส่วนต่าง ๆ ของประเทศให้มุ่งเข้าสู่เมืองหลวง 

โดยเฉพาะถนนสายสำคัญในประวัติศาสตร์โทไคโด (Tōkaidō) เป็นถนนเลียบทะเลฝั่งตะวันออก 
เชื่อมโตเกียว คามากุระ กับเอโดะ มีสะพานเชื่อมสำคัญชื่อ นิฮงบะชิ ซึ่งภูมิประเทศที่เป็นถนน 
สะพาน แม่น้ำ และภูเขา ประกอบกับวิถีชีวิตคนเมืองในแบบฉบับของชาวเอโดะนี้เอง ถือได้ว่าเป็น
หัวข้อยอดนิยมที่ศิลปินมักนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะทั้งงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์อยู่เสมอ 
โดยเฉพาะภาพพิมพ์แกะไม้ที่ยิ่งใหญ่แห่งสมัยเอโดะที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ 
(Ukiyo–e)30  
 อย่างไรก็ตามช่วงเวลาแห่งศึกสงครามที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนหน้า นำมาสู่การเกิดปัจจัยที่ส่งผล
ต่อแนวทางและรูปแบบของศิลปกรรมในสมัยเอโดะทั้งทางตรงและทางอ้อม ร่องรอยอิทธิพลจากชาติ
ตะวันตกต่าง ๆ (ตั้งแต่ก่อนที่ญี่ปุ่นจะมีนโยบายปิดประเทศ) โดยเฉพาะภาพเขียนที่มีความหลากหลาย
ในการนำเสนอมากไปกว่าเรื่องราวทางด้านศาสนา ทว่ายังประกอบไปด้วยเนื้อหาของสภาพบ้านเมือง 
ทิวทัศน์ ชีวิตประจำวันของผู้คน การทำงาน และการพักผ่อน เป็นต้น รวมไปถึงความนิยมใน  
พุทธศาสนาที่ถดถอยลง อันเป็นผลมาจากที่ชนชั้นปกครองไม่สามารถรวบรวมแนวคิดทางพุทธศาสนา
ต่าง ๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้31 ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับศิลปะจึงห่างเหินลงไป
ก่อนในช่วงเวลานี้ ประกอบกับชนชั้นที่เริ่มมีอำนาจและบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างชนชั้น
พ่อค้า ก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยในการเป็นตัวกำหนดทิศทางของผลงานศิลปะในสมัยเอโดะ เนื่องจากทั้งคู่
เป็นผู้มีกำลังทรัพย์ในการสนับสนุนบรรดาศิลปิน ด้วยหวังว่าจะให้ศิลปะเป็นตัวช่วยในการเสริมบารมี
ของตนนั่นเอง 
 เมื่อมีการสร้างเมืองหลวงใหม่ ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศย้ายเข้ามาทำมาหากินกันเป็นจำนวน
มาก เอโดะจึงกลายเป็นเมืองใหญ่ มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในญี่ปุ่น คาดว่าน่าจะมีมากกว่าหนึ่ง
ล้านคน ในขณะที่ประชากรทั้งประเทศมีอยู่ราว ๆ 30 ล้านคน (จากการสำรวจเมื่อ ค.ศ. 1721) แม้จะ
มีกฎระเบียบควบคุมที่เข้มงวดของทางการ ทว่าผู้คนก็แสวงหาความสุขใส่ตนกันอย่างเต็มที่ ทำให้เกิด
แหล่งโลกีย์ แหล่งบันเทิงเริงรมย์ต่าง ๆ เช่น ซ่องคณิกา สถานที่อาบน้ำ ภัตตาคาร และโรงมหรสพ 

 
30 กำจร สุนพงษ์ศรี, ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น (กรุงเทพมหานคร: วี.พริ้นท,์ 2551), 181. 
31 มาลินี คัมภีรญาณนนท์, ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

ม.ป.ป.), 225. 
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ดังเช่นย่านโยชิวาระ ที่ขึ้นชื่อลือชา จากนั้นแนวคิดนี้ก็ได้ระบาดไปเกิดในเมืองใหญ่ เช่น ย่านชิมาบาระ
ในเกียวโต และย่านชิมมาชิในโอซากาด้วย 
 2.1 ภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ  
   อุคิโยะเอะเป็นชื่อเรียกขบวนการเคลื่อนไหวทางจิตรกรรมและภาพพิมพ์ศิลปะ ที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของสามัญชนทั่วไปในสมัยเอโดะ แตกต่างไปจากสกุลช่างและสำนัก
อ่ืน ๆ อย่างสิ้นเชิง โดยมีท่วงทีการสำแดงออกไปในรสนิยมแบบประชานิยม (Popular Taste) ของ
สามัญชนแบบญี่ปุ่นแท้ เริ่มเกิดตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 จากนั้นจึงเสื่อม
ความนิยมลง 
   เดิมคำว่า “อุคิโยะ” เป็นคำศัพท์เก่าแก่ทางพุทธศาสนาที่อ้างอิงถึงความไม่ยั่งยืนของชีวิต 

ในขณะที่ “อุคิโยะเอะ” (浮世絵) ในความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกระบวนแบบทาง
ทัศนศิลป์ในสมัยเอโดะนั้น หมายถึง “ภาพของโลกที่ล่องลอย” ประกอบไปด้วยตัวอักษร 3 ตัว ได้แก่ 

อุคิ (浮) หมายถึง ลอย ร่าเริง ไม่จริงจัง, โยะ (世) หมายถึง โลก รุ่น ช่วงเวลา ยุค สมัย และ เอะ  

(絵) หมายถึง ภาพ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ในขณะเดียวกัน อุคิโยะ ก็มีความหมายแฝงที่สื่อไปถึง 
ชีวิตประจำวัน ความเป็นปัจจุบัน หรือปัจจุบันขณะ กล่าวคือความหมายของศัพท์คำนี้เปลี่ยนไปในแง่
ของการเอาใจใส่กับปัจจุบันขณะที่มีความสนุกสนานรื่นเริง แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนเมืองและความ
หรูหราที่เกิดข้ึนในสมัยเอโดะ32 

   คำว่า 浮世 (อุคิโยะ) นั้นพ้องเสียงกับคำว่า 憂世 ที่แปลว่า โลกของความเศร้า 
(จากการตระหนักรู้ถึงความไม่เที่ยง) อันจะเห็นได้ว่าเกิดจากการใช้ตัวอักษรที่มีความหมายค่อนข้าง

ขัดแย้งกันอย่างชัดเจน นิฮงโคะคุโกไดจิเต็น (日本国語大辞典) พจนานุกรมซึ่งระบุคำและ
วิธีการเขียนตามลำดับเวลากล่าวว่า อุคิโยะที่เขียนด้วยตัวอักษรที่หมายความถึงความเศร้านั้น เป็น
แนวคิดทางพุทธศาสนาความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤต อนิยต หมายถึง ชีวิตอันเต็มไปด้วยความ
เศร้า ความไม่แน่นอน ท่ามกลางโลกมีมลทิน ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในช่วงครึ่งหลังของสมัยเฮอันเป็น
ต้นมา ในขณะที่อุคิโยะที่เขียนด้วยตัวอักษรที่หมายความถึงล่องลอย แม้ว่าจะหมายความถึงความไม่
แน่นอนเช่นเดียวกัน แต่การตีความในสมัยเอโดะนั้นได้มีการบิดการรับรู้ที่มีต่อ “การล่องลอย” ไปถึง

 
32 ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์, คัทซึชิคะ โฮะคุไซ (กรุงเทพมหานคร: สารคดีภาพ, 2552), 18.  
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การกระทำตามใจตัวเอง และมีท่าทีต่อต้านความหมายเดิมในแง่ที่ว่า “ในเมื่อไม่มีอะไรแน่นอน  
จึงไม่จำเป็นต้องกังวลกับสิ่งใด”33 
   นักประพันธ์ร่วมสมัยที่มีชื่อว่าอะซะอิ เรียวอิ (Asai Ryoi, 1612 – 1691) ได้บรรยายถึง
อุคิโยะไว้ในหนังสือ “เรื่องเล่าของโลกอันล่องลอย” (Tales of the Floating World) ของเขาว่า “มี
ชีวิตอยู่ชั่วเพียงขณะ เบนความสนใจทั้งหมดไปกับความสุขของพระจันทร์ หิมะ ดอกซากุระ และใบเม
เปิล ขับขานบทเพลง ดื่มไวน์ ปล่อยใจให้ล่องลอย และล่องลอย ปฏิเสธความสิ้นหวัง ดั่งน้ำเต้าที่
ล่องลอยไปกับสายน้ำ สิ่งนี้คือโลกอันล่องลอย”34 (ถอดความเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย) 
   ดังนั้น “อุคิโยะ” ในความหมายที่แตกต่างกันจากสมัยก่อนหน้าเช่นนี้ มิได้เกิดขึ้นด้วย
ความบังเอิญหรือไม่ตั้งใจ เนื่องจากความหมายของคำไม่เพียงผันแปรไปตามความซับซ้อนของมโน
ทัศน์ คุณค่าทางสังคม หรือหลักศาสนาที่เป็นที่เคารพนับถือในช่วงเวลานั้น ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงของชนชั้นและรูปแบบการปกครองทางสังคมอีกด้วย  คำที่ใช้เรียกผลงานศิลปะที่ 
โดดเด่นที่สุดในช่วงเวลานั้นอย่างภาพพิมพ์อุคิโยะเอะนี้ นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมและวิธี
คิดในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขท่ามกลางระบอบศักดินาแล้ว  ยังเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของ 
“อำนาจอ่อน” (Soft Power) ที่คัดค้านบรรทัดฐานจากรัฐที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดและเสรีภาพของชีวิต 
การตีความ อุคิโยะ ในสมัยเอโดะจึงเป็นไปอย่างอย่างมีจุดประสงค์และเจตนาด้วยความจงใจ 
 
 2.2 พัฒนาการของภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ 
   เค้าลางการเกิดงานศิลปกรรมแบบอุคิโยะเอะ เกิดขึ้นระลอกแรกในงานจิตรกรรม เป็น
ผลงานแสดงเนื้อหาสภาพวิถีชีวิตของผู้คนตามท้องถนน หรือคนทั่ว ๆ ไป เป็นภาพในมุมกว้างที่ยังไม่มี
การสอดแทรกอารมณ์และจุดมุ่งประสงค์ใดโดยเฉพาะ เป็นเพียงดุจกระจกเงาสะท้อนภาพที่ปรากฏ
ตามวิถีชีวิตของผู้คน เกิดขึ้นครั้งแรกเป็นเพียงส่วนประกอบในผลงานของจิตรกรสกุลช่า งโตสะและ 
คาโนก่อน จากนั้นจึงเริ่มเน้นเฉพาะชีวิตของผู้คนตามโรงละครคะบุคิ ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากใน  

 
33 Dana Domiková-Hahimoto,  Development of Interpretation of the Word Ukiyo in 

Relation with Structural Changes in Japanese Society, accessed February 20, 2022, available 
from https://www.sav.sk/journals/aas/full/aas296f.pdf 

34 Laura Van Arendonk Baugh, Art of the Ukiyo, the Floating World, accessed March 20, 
2018, available from http://lauravanarendonkbaugh.com/art-of-the-ukiyo-the-floating-world/ 
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กรุงเอโดะตั้งแต่ต้นสมัย หรือตามโรงละครสัตว์ ฝูงชนมักมุงดูนักแสดงมายากล ภาพนักแสดงละคร  
คะบุคิ คณิกาดาวเด่น สาวบริการสถานอาบน้ำ35 ไปจนถึงภาพพิมพ์เชิงสังวาสหลายรูปแบบ 
   ภาพพิมพ์เชิงสังวาสดังกล่าวกลับมีการผลิตเป็นจำนวนมากและมีราคาถูก ภาพพิมพ์
เหล่านี้เป็น  กิจกรรมของการใช้สายตาผ่านตัวอักษรเพ่ือนำพาผู้อ่านเข้าสู่โลกของโลกีย์ และการ
สังวาสก็ยังเป็นเรื่องที่โดดเด่นของวรรณกรรมญี่ปุ่นที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ชีวิตในเมือง รูปแบบของ
วรรณกรรมซึ่งบรรยายในลักษณะแบบเดียวกันกับภาพพิมพ์ที่นำเสนอเรื่องราวโลกีย์ที่ เรียกว่า  
‘อุกิโยะ’ (ukiyo–e) หรือ ‘โลกเบาหวิว’ (floating world) หรือ ‘วิถีแห่งโลกีย์’ ที่ให้ความบันเทิงด้าน
กามารมณ์ โลกแบบนี้คือโลกของนางโลม หญิงเต้นกินรำกิน อีกทั้งวิถีชีวิตแบบนี้ก็หาความแน่นอน
มั่นคงไม่ได3้6 
   ความบันเทิงที่ถูกนำเสนอผ่านผลงานศิลปกรรมเหล่านี้  เป็นเครื่องบ่งชี้ให้ เห็นถึง
ความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนเมือง เป็นความพยายามที่จะหลบหนีออกจากความ
ซ้ำซากจำเจ ที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชั้นปกครองหรือชนชั้นถูกปกครอง ทุกคนล้วนต้องการ
สิ่งที่จะมาช่วยสร้างจินตนาการและเติมเต็มส่วนที่ไม่สามารถหาได้ในโลกของความจริงแม้เพียงชั่วครั้ง
ชั่วคราว 
   ต่อมาความเคลื่อนไหวสำคัญระลอกสองได้เกิดขึ้น เมื่อมีการนำภาพวิถีชีวิตของผู้คนมา
ใช้เช่นเดิม แต่ได้นำมาใช้กับกรรมวิธีการสร้างแบบใหม่ขึ้น ไม่ใช่ภาพวาดแบบงานจิตรกรรมที่ทำได้ช้า 
ต้องอาศัยเวลานานในการสร้าง จึงออกมาเป็นผลงานได้เพียงแค่ครั้งละชิ้น ไม่ทันสนองความต้องการ
ที่เพ่ิมขึ้น และมีราคาแพง ในขณะที่กรรมวิธีการสร้างแบบใหม่นั้น คือการสร้างด้วยแม่พิมพ์ไม้แกะ 
สามารถพิมพ์ได้จำนวนครั้งละมาก ๆ รวดเร็ว จึงมีราคาที่ถูกลง ผู้คนทั่วไปสามารถซื้อหามาเก็บชื่นชม
ได้ จึงได้รับความนิยมแทบจะในทันทีทันใด37  
   ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 17 เอโดะถือเป็นสถานที่แห่งความบันเทิงเริงรมย์ชั้นเลิศ
ของบรรดาชายหนุ่มที่ต้องการหาความสำราญให้กับตัวเอง แต่การจะซื้อบริการหญิงสาวระดับสูงนั้นก็
หมายถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วย หรือกระทั่งความบันเทิงประเภทละคร การแสดงต่าง ๆ ก็ไม่
ต่างกัน นั่นจึงทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยหันไปหาความสุขจากภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ ที่มีทั้งภาพของหญิง
ขายบริการ เกอิชา นักแสดง และตัวละครต่าง ๆ จนกระทั่งในศตวรรษต่อมา การท่องเที่ยวและการ
เดินทางได้กลายมาเป็นความนิยมอย่างมหาศาลในประเทศญี่ปุ่น บางคนได้เที่ยวอย่างที่ต้องการ 

 
35 กำจร สุนพงษ์ศรี, ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2558), 170. 
36

 ธเนศ วงศ์ยานนาวา, เมื่อฉันไม่มีขน ฉันจึงเป็นศิลปะ (กรุงเทพมหานคร: สมมติ, 2557), 141.  
37 กำจร สุนพงษ์ศรี, ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น (กรุงเทพมหานคร: วี.พริ้นท,์ 2551), 170.  
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ในขณะที่หลายคนกลับไม่มีโอกาสอย่างนั้น ซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือ 
ภูเขาไฟฟูจิ อย่างที่  แอดมง เดอ กงกูร์ (Edmond de Goncourt, 1822 - 1896) นักเขียนและ 
นักวิจารณ์ศิลปะชาวฝรั่งเศส (เจ้าของคำพูดที่ว่า “ภาพเขียนในพิพิธภัณฑ์คือสิ่งที่สามารถได้ยินความ
คิดเห็นอันไร้สาระมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้อีกแล้ว”) ได้ประกาศในงานเขียนของเขา หลังจากที่ได้เห็น
ภาพชุด “ฟูจิ” ของ คัทซึชิคะ โฮะคุไซ ว่า “เราไม่เคยตระหนักมากพอเลยว่า ศิลปินภาพทิวทัศน์ของ
เรา โดยเฉพาะ ‘โมเนต์’ เป็นหนี้บุญคุณภาพเหล่านี้มากแค่ไหน ภาพพิมพ์ญี่ปุ่นเหล่านี้มีบุญคุณอัน
ใหญ่หลวง และคงไม่มีตัวอย่างใดที่จะชัดเจนมากไปกว่าภาพชุด 36 วิวของภูเขาฟูจิ (Thirty-six 
Views of Mount Fuji) ของ คัทซึชิคะ โฮะคไุซ อีกแล้ว”  
   เป็นเวลาอันยาวนานตั้งแต่เมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นาราและเกียวโต 
ภูเขาฟูจิเป็นที่รู้จักแค่เพียงเฉพาะชื่อเสียงของมันเท่านั้น น้อยคนที่จะเคยเห็นกับตาตัวเอง นอกจาก
บางคนที่เคยเดินทางมาถึงฝั่งตะวันตกและมีโอกาสได้เห็นของจริง แต่สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเอโดะ
ภูเขาฟูจิถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพในชีวิตประจำวันของพวกเขา ภูเขาฟูจิจึงถือเป็นหัวข้อยอดนิยม
ของศิลปินในสมัยเอโดะไม่เพียงแต่เฉพาะ คัทซึชิคะ โฮะคุไซ เท่านั้น เพราะศิลปินอย่าง อุตะงะวะ  
ฮิโระชิเงะ ศิลปินในช่วงปลายสมัยเอโดะก็เป็นอีกคนที่ได้สร้างผลงาน One Hundred Views of 
Mount Fuji ขึ้นมา แม้ว่าโครงการนี้จะถูกละทิ้งไปหลังจากที่พิมพ์ 20 ภาพแรกเสร็จ แต่หลังจากนั้น 
อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ ก็ได้สร้างผลงานชุด Thirty-six Views of Mount Fuji, Fifty-three Stations 

of the Tōkaidō, รวมถึง One Hundred Views of Edo ซึ่งประกอบไปด้วยภาพของภูเขาไฟฟูจิ
ตลอดจนภาพสถานที่ต่าง ๆ ของเมืองเอโดะมากมาย 
   การเดินทางไกลเริ่มกลายเป็นเรื่องปกติในสมัยเอโดะ ตั้งแต่นโยบายของโชกุนที่สั่งให้ได
เมียวและผู้ติดตามต้องเข้ามาประจำที่เอโดะปีเว้นปี จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ถนนทุกสายนั้นมุ่งสู่เมืองนี้ 
ในขณะเดียวกันความสงบของประเทศที่ปราศจากภาวะสงครามก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนมีความคิดที่
จะออกเดินทางเพ่ือไปเที่ยว พักผ่อน และต้องการที่จะเห็นส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศดูบ้างเช่นกัน สิ่งที่
ตามมาก็คือถนนหนทาง รวมไปถึงที่พักและร้านค้าตลอดสองข้างทางเหล่านั้น ซึ่งเส้นทางที่คึกคักท่ีสุด

คือเส้นทางที่เชื่อมระหว่างสามเมือง เอโดะ เกียวโต และโอซากา หรือที่เรียกว่า โทไคโด  (Tōkaidō) 

ประกอบกับแรงจูงใจจากวรรณกรรมเรื่อง Tōkaidōchū Hizakurige ของ Jippensha Ikku (1765 

– 1831) และภาพพิมพ์ชุด 53 สถานีของโทไคโด (Fifty-three Stations of the Tōkaidō) ของ  
อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ จึงทำให้ผู้คนมากมายออกเดินทางไปมาระหว่างเมืองเหล่านี้ พร้อมกับการที่จะ
ได้ชมความงามของทัศนียภาพระหว่างทางอยู่เสมอ  
   อย่างไรก็ตาม ภาพพิมพ์อุคิโยะนั้นตอบสนองความต้องการให้กับผู้คนในแง่ของข้อจำกัด
ทางการเงินและเวลา เพราะมิใช่ทุกคนที่สามารถสร้างประสบการณ์ทางความสุขด้วยการออกไปเที่ยว
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หลังเลิกงาน ชมละคร หรือเดินทางไกลได้ ทำให้จำเป็นต้องพ่ึงพาความสุขราคาถูก (กว่า) จาก “ภาพ” 
แทนของจริง ภาพของนักแสดงละคร สาวงาม ทิวทัศน์ ตลอดจนภาพชุนกะ38 จึงค่อย ๆ เป็นที่นิยม 
และเพ่ิมการผลิตภาพในลักษณะเหล่านี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความต้องการของตลาด ภาพทิวทัศน์ 
(Landscape) ได้กลายมาเป็นหัวข้อยอดนิยมเรื่องใหม่ของภาพพิมพ์อุคิโยเอะ กล่าวกันว่า “ยิ่งมองลึก
ลงไปในภาพอุคิโยะเอะ มากเท่าไร ก็ยิ่งเข้าใจชีวิตในสมัยเอโดะมากเท่านั้น” ภาพพิมพ์อุคิโยะเอะจึง
ทำหน้าที่เป็นดั่งภาพแทนของโลกท่ีล่องลอยสมัยเอโดะได้เป็นอย่างดี 
   ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ศิลปินเริ่มที่จะพิมพ์ภาพที่มีมากกว่าหนึ่งสีที่เรียกว่า นิชิคิเอะ 
(Nishiki-e) โดยเริ่มจากการใช้สีชมพูและเขียวเป็นหลักที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า เบนิซึริเอะ (Benizuri-e) 
ซึ่งถือเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดในขณะนั้น ด้วยการพิมพ์ 2 – 3 สี เป็นการพิมพ์ภาพเดียวกันด้วย
แม่พิมพ์หลาย ๆ ส่วนประกอบกัน ทำให้สามารถสร้างรายละเอียดได้มากข้ึน  
ภาพพิมพ์นิชิคิเอะ (ภาพพิมพ์หลายสี) เดิมทีเริ่มจากการมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นปฏิทิน ต่อมาจึงได้
ขยายขอบเขตของเนื้อหาออกไป เช่น ประชาสัมพันธ์และแสดงความรุ่งเรืองของเอโดะ รวมถึงการ
โฆษณากิจการร้านค้าต่าง ๆ ในเมืองอีกด้วย ซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะของสีที่ใช้ได้ดังนี้ 
   1. สุมิซึริเอะ (Sumizuri-e) ภาพพิมพ์สีเอกรงค์ที่ใช้สีดำเพียงสีเดียวในการพิมพ์บน
กระดาษญี่ปุ่น (Washi Paper)  
   2. เบนิซึริเอะ (Benizuri-e) ภาพพิมพ์ที่นิยมใช้สีชมพูและเขียวเป็นหลัก บางครั้งมีการ
แทรกสีอ่ืนเข้าไปเป็นส่วนประกอบด้วยมือหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้ว เป็นที่นิยมสูงสุดในช่วงต้น
ทศวรรษที่ 1740    
   3. ทันเอะ (Tan-e) ภาพพิมพ์ที่นิยมใช้รงควัตถุสีออกส้ม ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่าง
กำมะถันและปรอท 
   4. ไอซึริเอะ (Aizuri-e) ภาพพิมพ์ที่ใช้สีครามหรือสีม่วงเพียงสีเดียวแทนการใช้สีดำ ถ้าจะ
มีสีอ่ืนเข้ามาประกอบส่วนมากจะเป็นสีแดง แต่ถ้าหากมีการใช้สีครามหรือน้ำเงินเพียงอย่างเดียว จะมี
การสร้างน้ำหนักหรือการไล่สีด้วยมือ เรียกว่า Bokashi ศิลปินที่มีชื่อเสียงได้แก่ คัทซึชิคะ โฮะคุไซ 
และ อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ ที่ทำการไล่สี Prussian Blue ในส่วนที่เป็นท้องฟ้าและน้ำจนทำให้เกิดมิติ
และความลึกลวงตาได้ โดยพัฒนาการของเทคนิค Bokashi นั้นเริ่มขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นมีการนำเข้าสี 
Prussian Blue จากยุโรปในทศวรรษที่ 1820 ซึ่งมีข้อได้เปรียบกว่าสีครามหรือสีน้ำเงินที่ได้จากพืชที่
ใช้กันอยู่แต่เดิมก็คือ ไม่ซีด มีความสดใสมากกว่า และสร้างเฉดสีได้หลากหลายกว่า มันจึงสามารถไล่สี

 
38 ชุนกะแปลตรงตัวว่าภาพแห่งฤดูใบไม้ผลิ หมายถึงทั้งภาพวาดและภาพพิมพ์แกะไม้ ที่แสดงการมี

เพศสัมพันธ์ของบุคคล (ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์, 2558: 98-99) 
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และสร้างระยะให้เกิดขึ้นในภาพได้ดี ซึ่งนั่นกลายเป็นสาเหตุของความนิยมในการสร้างผลงานภาพ
ทิวทัศน์ (Landscape) ของศิลปินในช่วงเวลานั้น   
   5. อุรุชิเอะ (Urushi-e) ภาพพิมพ์ที่เคลือบเงาด้วยยางรัก คล้ายกับแล็กเกอร์ โดยมีทั้ง
การเขียนภาพลงบนวัตถุ (3 มิติ) เคลือบเงา และการเขียนภาพลงบนกระดาษหรือผ้าไหม (2 มิติ) 
เคลือบเงา ความงามเชิงสุนทรียศาสตร์และความแพร่หลายของภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ ถือได้ว่าเป็น
ความยิ่งใหญ่ของศิลปะภาพพิมพ์แขนงหนึ่งของโลก ซึ่งมีลักษณะที่สอดคล้องกับศิลปะพ็อปอาร์ต 
(Pop Art) ที่โด่งดังในอีกฟากหนึ่งของโลกช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยที่ทั้งภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ
และศิลปะพ็อปอาร์ต แม้ว่าจะแตกต่างกันมากทั้งสถานที่ต้นกำเนิดและช่วงเวลาที่ได้รับความนิยม  
แต่กลับมีลักษณะสำคัญที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายแง่มุม เช่น 
      1. ได้รับผลกระทบมาจากสภาพสังคมที่มีจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกัน ในสมัยเอโดะได้
มีการย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตมาที่เอโดะ ซึ่งส่งผลต่อสภาพสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนในญี่ปุ่นอย่าง
ชัดเจน ในขณะที่ศิลปะพ็อปอาร์ต ที่มีถิ่นกำเนิดในโลกตะวันตกนั้น ก็เป็นผลพวงมาจากสังคมแบบ
บริโภคนิยม โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางการผลิตสินค้าเพ่ือ
ตอบสนองผู้บริโภคในปริมาณมาก ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สังคมทั้งสองประสบนั้น จึงสร้าง
ผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นสาเหตุสำคัญอันนำไปสู่
กระบวนการทางศิลปะที่โอบรับและใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนมากข้ึน 
      2. เนื้อหาที่นำเสนอ ทั้งสองแนวทางเปลี่ยนจากเรื่องราวที่ให้ความสำคัญกับชนชั้นสูง
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ ไปสู่เรื่องราวที่ธรรมดาสามัญมากขึ้น อย่างวิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคม ที่มีลักษณะแบบรวดเร็วและฉาบฉวย เช่น การแสดงภาพของผู้คนในภาพพิมพ์อุคิ
โยะเอะ ที่แสวงหาความสุขจากความรื่นเริงแบบประเดี๋ยวประด๋าว ในขณะที่ภาพสินค้าที่ผลิตจาก
กระบวนการทางอุตสาหกรรมครั้งละมาก ๆ อย่างรีบเร่งในศิลปะพ็อปอาร์ตเน้นหนักไปในเชิงปริมาณ
มากกว่าความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสิ่งต่าง ๆ  
      3. กระบวนการผลิตผลงาน ทั้งภาพพิมพ์อุคิโยะเอะและศิลปะพ็อปอาร์ต ต่างก็นิยม
ใช้เทคนิคภาพพิมพ์ในการสร้างผลงานด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งลักษณะเฉพาะของงานภาพพิมพ์ที่สามารถผลิต
งานได้ครั้งละมาก ๆ ทำให้ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ สร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ 
ส่งผลให้มีราคาถูกลง และสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นกว่างานศิลปะที่มีเพียงชิ้นเดียว (Original) 
แบบสมัยก่อนหน้านี้ 
   ศิลปะญี่ปุ่นโดยเฉพาะภาพพิมพ์อุคิโยะเอะได้รับความนิยมอย่างสูงจากชาวเอโดะเองไป
จนถึงชาวตะวันตกในเวลาต่อมา ในฐานะหนึ่งในสินค้ายอดนิยมจากญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจและ
ให้อิทธิพลกับโลกของศิลปะสมัยใหม่ในตะวันตกช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นอย่างมาก ทั้งใน
ลัทธิสัจนิยม (Realism) ลัทธิประทับใจนิยม  (Impressionism) และลัทธิหลังประทับใจนิยม  
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(Post–Impressionism) เป็นต้น ซึ่งร่องรอยของความเป็นญี่ปุ่นก็ได้ปรากฏให้เห็นในขบวนการทาง
ศิลปะทางฝั่งตะวันตกเหล่านี้มากและชัดเจน 
 
 2.3 สีน้ำเงินในศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
   สีน้ำเงิน เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสุขุมเยือกเย็น การวางเฉย ความจงรักภักดี เป็นที่
นิยมมากในเครื่องแต่งกายของชาวญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีความหมายถึงโชคดี มักใส่กันยามที่ต้องการเอา
ฤกษ์เอาชัยในกิจการต่าง ๆ   
   ราวคริสต์ศตวรรษที่ 7 ซึ่งตรงกับช่วงราชวงศ์ถังของประเทศจีน พุทธศาสนาก็ได้เข้าสู่
แผ่นดินญี่ปุ่น สมเด็จจักรพรรดิโชโตะกุ (Shotoku, 572 – 622) ได้กำหนดให้พุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจำชาติ ไม่เพียงแต่ศาสนาเท่านั้น แต่ญี่ปุ่นได้นำระบบ รูปแบบการปกครอง และวัฒนธรรมของ
จีนเข้ามาปรับใช้กับตนเองอีกด้วย นอกจากนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ญี่ปุ่ นได้รับจากจีนมาอย่าง
ชัดเจนก็คือ การกำหนดรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ ผสมผสานเข้ากับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเรื่อง
จักรวาล ฤดูกาล คุณธรรม การจัดการพ้ืนที่ และสี  
   ในสมัยโบราณประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายชาติที่ตั้งอยู่บริเวณเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น 
หรือบริเวณจำกัดตั้งแต่เส้นศูนย์สูตรจนถึงเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ (Tropic of Cancer) ในซีกโลก
เหนือ และเส้นทรอปิกออฟแคปริคอร์น (Tropic of Capricorn) ในซีกโลกใต้ อย่างจีน ญี่ปุ่น อินเดีย 
และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ได้มีการนำต้นครามหรือนาโค ซึ่งเป็นพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองของเอเชียมาใช้ประโยชน์ จากส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใบ ดอก และลำต้น มาสกัดเป็นยา
รักษาโรค บรรเทาอาการปวดแผล เป็นยารักษาอาการทางประสาท อีกทั้งยังนิยมนำกิ่งครามทั้งใบมา
แช่น้ำด่าง เพ่ือหมักเอาน้ำครามมาย้อมผ้า สีที่ได้คือ “สีน้ำเงินเข้ม” เรียกว่า สีคราม หรือที่รู้จักกันใน
ชื่อ Indigo ซึ่งมาจากชื่อทางวิทยาศาสตร์ของพืชชนิดนี้ว่า Indigofera Tinctoria  
   ผ้าที่ย้อมด้วยสีครามยังนิยมใส่กันอย่างแพร่หลาย นอกเหนือจากเหตุผลในเชิงความงาม
แล้ว ยังเป็นที่เชื่อกันอีกว่า การสวมใส่ผ้าที่ย้อมครามจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงป้องกัน
แมลงสัตว์กัดต่อยได้ เพราะฉะนั้นผ้าที่ย้อมครามก็จะหมดปัญหาพวกมดมอดกันกินเนื้อผ้าตามไปด้วย 
   กล่าวกันว่าวงจรชีวิตของการย้อมครามก็คล้าย ๆ กับชีวิตของมนุษย์ ที่เริ่มต้นด้วยสีที่ซีด
จาง จนเมื่อผ่านกาลเวลา ก็เริ่มปรากฏความเข้มขึ้น จนดำมืดในที่สุด ดั่งมนุษย์ที่ เกิดมาเป็นเด็ก 
เจริญเติบโตขึ้น จนแก่ชรานั่นเอง ชาวญี่ปุ่นบอกว่าการย้อมครามในขั้นตอนแรก ๆ นั้น มิได้ง่ายไปกว่า
การเลี้ยงดูเด็กทารกเลย แม้ว่าในปัจจุบันหลาย ๆ อย่างจะง่ายขึ้นมาก เนื่องจากมีพัฒนาการเกี่ยวกับ
การย้อมสีด้วยเคมีแล้วก็ตาม แต่การย้อมครามจากธรรมชาติก็ยังคงเป็นสิ่งที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า 
อยู่เสมอ 
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   อย่างไรก็ตามก่อนที่ผู้คนในประเทศญี่ปุ่นจะสามารถสวมใส่เสื้อผ้าสีต่าง ๆ ได้อย่าง
อิสระเสรี เดิมทีสีสันของเครื่องแต่งกายได้ถูกจำกัดตามชนชั้นของผู้สวมใส่มาอย่างยาวนาน จนถึงราว
คริสต์ศตวรรษที่ 13 ในสมัยคามากุระ (Kamakura Period) ที่เหล่าซามูไรครองความเป็นใหญ่ใน
สังคมญี่ปุ่น และได้ทำการยึดเอาสีน้ำเงินเข้มมาเป็นสีของเครื่องแต่งกายของตน จากความเชื่อว่า
เสื้อผ้าที่ย้อมครามสามารถป้องกันแมลงและงูได้ เพราะซามูไรต้องเดินทางและใช้ชีวิตในป่าเป็น
ส่วนมาก  ด้วยเหตุนี้เรื่องข้อจำกัดของสีกับเครื่องแต่งกายของผู้คนในประเทศญี่ปุ่นจึงค่อยๆ ลดลง  
จึงสามารถกล่าวได้ว่า สีและรูปแบบของการแต่งกายซึ่งได้ทำลายกำแพงเรื่องชนชั้นในยุคนี้ เปรียบได้
ดั่งสัญลักษณ์แห่งโลกเสรียุคใหม่ของประเทศญี่ปุ่นที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้า ๆ   
   นอกจากการย้อมสีผ้าให้เป็นสีครามแล้ว ศิลปะบนผ้าย้อมครามของญี่ปุ่นยังเพ่ิม
รายละเอียดลงไปบนตัวผ้าอีก เรียกว่า ศิลปะการปักผ้าแบบซาชิโกะ (Sashiko) ซึ่งเป็นการใช้ด้าย 
สีขาวปักลงบนผ้าทอย้อมคราม ด้วยลวดลายอันเป็นแบบแผน (Pattern) โดยมีต้นกำเนิดจากการที่
เหล่าแม่บ้านต้องการเพ่ิมความแข็งแรงให้กับเสื้อผ้าของสามีของตน ที่ประกอบอาชีพอย่างชาวนา 
หรือชาวประมง ที่เสื้อผ้ามักจะขาดและชำรุดอยู่บ่อย ๆ จึงทำการเย็บผ้าอีก 1 หรือ 2 ชิ้น ซ้อนเพ่ิม
เข้าไป พร้อมกับปักให้เกิดลวดลายขึ้น จากรุ่นสู่รุ่นจนแพร่กระจายสู่ลายบนผ้าชนิดอ่ืน และ 
เพ่ิมจุดประสงค์ที่มากกว่าประโยชน์ใช้สอยหรือความแข็งแรง ให้กลายเป็นความสวยงามไปทั่ว
ประเทศญี่ปุ่น 
   ลายแม่แบบต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ในศิลปะการปักผ้าแบบซาชิโกะ (Sashiko) บ่อยครั้ง 
ได้แก่ 
   1. ลายกระดองเต่า (Turtle’s Shell) จะมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมเรียงต่อกัน  
เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความโชคดี พบได้หลายแห่งบนโลกตั้งแต่โบราณ เช่น อัสซีเรีย และบาบิโลน 
เป็นต้น อย่างในเอเชียกลางก็เห็นได้บ่อยจากลวดลายในศิลปะศาสนาอิสลาม ซึ่งพวกเปอร์เซียได้
นำเข้าสู่ประเทศจีนผ่านเส้นทางสายไหม (Silk Road) ซึ่งจีนเองก็ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนการมีชีวิตที่ยืน
ยาว ต่อมาลวดลายกระดองเต่านี้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นพร้อม ๆ กับการเข้ามาของพุทธศาสนาจาก
ประเทศจีน โดยเริ่มแรกชาวญี่ปุ่นใช้ลวดลายกระตองเต่ากับการตกแต่งอาคารบ้านเรือนในสมัยมุโรมา
ชิ (Muromachi Period) ภายหลังก็ได้ไปปรากฏทั้งเป็นลวดลายบนเสื้อผ้า ชุดแต่งงาน ชุดกิโมโน 
และลายประดับผนังมากมาย 
   2. ลายใบแฉก (Hemp Leaf) ท่ามกลางลวดลายต่าง ๆ ลายใบแฉกนี้เป็นลายที่เป็นที่
นิยมมากที่สุดลายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น พบเห็นได้มากและเป็นที่รู้จักแม้กับผู้ที่มิได้มีความรู้เกี่ยวกับ
ลวดลายผ้าหรือประวัติศาสตร์ของผ้า อาจเป็นเพราะเป็นลวดลายที่ปรากฏอยู่บนชุดกิโมโนและงาน
ศิลปะมากมายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ส่วนต้นกำเนิดของ  
ลายใบแฉกนี้มีอยู่ 2 ทฤษฎีด้วยกัน ฝ่ายแรกเสนอว่ามีต้นกำเนิดในญี่ปุ่นนี่เอง อีกฝ่ายหนึ่งเสนอว่ามี
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ต้นกำเนิดจากอินเดียผ่านมาทางจีน แต่หลักฐานที่ยืนยันได้แน่ชัดก็คือ มีการพบการใช้ลายนี้บน  
เครื่องทรงของพระพุทธรูปและภาพเขียนในพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยเฮอัน จนมามีชื่อเสียงที่สุดในสมัยเอ
โดะ ทั้งบนเสื้อผ้าของเกอิชา (Geisha) และภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ  
   3. ลายสี่เหลียมขนมเปียกปูน หรือลายเพชร (Diamond Shape) เป็นลวดลายพ้ืนฐาน
เรขาคณิตเช่นเดียวกันกับลายวงกลมและสามเหลี่ยม ซึ่งปรากฏในอารยธรรมโบราณแทบทุกพ้ืนที่ของ
โลก และหลังจากสมัยนารา (Nara Period, 600 – 784) เป็นต้นมาจนถึงสมัยเอโดะ การให้ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการทำลวดลายผ้าเริ่มแพร่กระจายออกจากชนชั้นขุนนางสู่สามัญชนมากขึ้น จึงเริ่ม
เป็นที่นิยมในเวลาต่อมา 
   4. ลายคลื่นน้ำ (Running Water and Wave) น้ำเป็นสิ่งสำคัญในทุกอารยธรรมของโลก 
นอกจากจะเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตแล้ว ยังเต็มไปด้วยคติความเชื่อ และความหมายแฝงถึงพลัง
อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอีกด้วย โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่มีภูมิประเทศเป็นเกาะล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเล
มหาศาล ชาวญี่ปุ่นจึงมีความรู้สึกที่สัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับทะเล เป็นความรู้สึกที่ผสมสานกัน
ระหว่างความเคารพและความหวาดกลัว ซึ่งนอกจากคลื่นน้ำแล้วก็ยังสื่อไปถึง “น้ำ” ในรูปแบบต่าง ๆ 
อีก ไม่ว่าจะเป็น เมฆ ฝน หมอก และน้ำค้าง จากบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงสมัยคามากุระ (Kamakura 
Period) ที่เริ่มต้นว่า “สายน้ำไหลชั่วนิรันดร์ และน้ำนั้นไม่มีวันย้อนมา”39 (ถอดความเป็นภาษาไทย
โดยผู้วิจัย) ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญที่ชาวญี่ปุ่นมีต่อสายน้ำ ธรรมชาติ และกาลเวลา  
ได้เป็นอย่างดี  
   5. ลายตาข่ายถัก หรือเปีย (Meshwork, Braids, Plaits) เทคนิคการสร้างลวดลายถัก
เส้นใยต่าง ๆ นั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยญี่ปุ่นได้นำมาปรับใช้กับลวดลาย
การตกแต่งแท่นบูชาพระพุทธรูป และลวดลายบนกิโมโนของขุนนางชั้นสูง รวมถึงเครื่องเรือนต่าง ๆ 
ด้วย และหากศึกษาไปถึงอาวุธและลวดลายที่ปรากฏบนโล่ที่ใช้ในการออกรบ ก็จะเห็นลวดลายตาข่าย
ถักอีกเช่นกัน  
   การสร้างลวดลายตาข่ายถักในแบบต่าง ๆ นั้น มีจุดประสงค์ในการสร้างที่ต่างกันออกไป 
ในสมัยเฮอัน หญิงสาวผู้ได้รับการศึกษาอย่างดีจะต้องเรียนรู้วิธีการสร้างลวดลายตาข่ายถัก บทกวีที่
เรียกว่า วาคะ (Waka) หรือบทกวีที่มี 31 พยางค์ โดยแบ่งเป็น 5 วรรค วรรคละ 5-7-5-7-7 คำ 
ตามลำดับ ดนตรี และงานจิตรกรรม เวลาต่อมาลวดลายตาข่ายถักได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในพิธีชง
ชา รวมถึงวิถีชีวิตโดยทั่วไปของชาวญี่ปุ่นทั่วทุกหัวระแหง 

 
39 Kazuko Mende and Reiko Morishige, Sashiko: Blue and White Quilt Art of Japan 

(Tokyo: Shufunotomo, 1991), 34 
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   6. ลายทาง หรือตาราง (Stripes and Checks) ในสมัยเมจิ (Meiji Period) การแสดง
ละครคะบุคินั้นมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้น คือมีการสร้างขึ้นเพ่ือสามัญชน ดังที่ปรากฏในงานภาพพิมพ์นิชิคิ
เอะชิ้นหนึ่ง ที่ตัวละครแทบทุกตัวสวมเสื้อผ้าที่เป็นลายทาง ไม่ว่าจะเป็นซามูไร พ่อค้า เด็กนักเรียน 
ล้วนสวมเสื้อผ้าที่เป็นลายทางแบบต่าง ๆ แม้กระทั่งในชิ้นส่วนต่างของเสื้อผ้าผู้หญิงทั้งเสื้อคลุมและ  
ผ้าคาดเอวก็ยังเป็นลายทาง ซึ่งความแตกต่างในรายละเอียดของลายทางแต่ละชนิดก็ยังสามารถ 
บ่งบอกสถานะและความมั่งคั่งได้ ทั้งวัย ชนชั้น และความร่ำรวย เป็นต้น ส่วนลายตารางนั้นเป็น  
การพัฒนาต่อยอดจากลายทางไปอีกขั้นหนึ่ง  
   ในสมัยมุโรมาจิและสมัยโมโมยามะ ลวดลายทางนี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น จากเดิมที่
ไม่เป็นที่สนใจเท่าไรนัก จากผ้าไหมที่ญี่ปุ่นทำการค้ากับอินเดีย ชวา อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งนำเข้ามา
จากชาติตะวันตกอย่าง โปรตุเกส สเปน และฮอลันดาอีกทอดหนึ่ง จนกลายมาเป็นลวดลายที่เป็นที่
นิยมทั้งในสิ่งของ รูปเล่มวรรณกรรม และพิธีชงชา 
   7. ลายม่านหมอก (Haze/Mist) ในงานจิตรกรรมของญี่ปุ่น ภาพภูเขาที่มีบางส่วนถูกบด
บังด้วยเมฆหมอก และบางส่วนที่โผล่พ้นออกมาปรากฏให้เห็นนั้น ดูเหมือนจะเป็นภาพที่คุ้นตายิ่ง มัน
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันเป็นเรื่องปกติ ที่เราไม่สามารถมองเห็นภูเขาทั้งลูกได้อย่างชัดเจนไป
ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากฝน หรือความสูงของตัวมันเองก็ตาม และสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือ การซึม
ซับความงามแห่งความไม่สมบูรณ์แบบนั้นไว้ในความรู้สึกนั่นเอง  
   ในวรรณกรรมเก่าแก่กลางสมัยเฮอันของญี่ปุ่นเรื่อง เรื่องของเกนจิ (The Tale of Genji) 
หลังจากที่มีการวาดภาพม้วนยาว (Scroll) เกี่ยวกับเรื่องราวในเรื่องนั้น เราจะเห็นภาพวาดแนวนอน
ขนาดยาวตามแนวเส้นขอบฟ้า ที่เราเรื่องหลายฉากหลายตอนต่อเนื่องกัน จากมุมมองแบบตานกหรือ
จากมุมสูง (Bird-Eye Perspective) ก็จะเห็นเป็นภาพของภูเขาและสิ่งต่าง ๆ บางส่วนได้ถูกบดบัง
ด้วยเมฆหมอกอยู่เป็นระยะ 
   8. ลายปลา หรือลายสามเหลี่ยม (Fish Scale and Triangles) เป็นอีกหนึ่งลายพ้ืนฐาน
ทางเรขาคณิต ที่นำเอารูปสามเหลี่ยมมาเรียงต่อกัน ซึ่งมีชื่อเรียกว่า เคียวชิมอน (Kyoshi-Mon) หรือ
ลายสลับฟันปลา ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในประวัติศาสตร์โลก ซึ่งญี่ปุ่นรับมาจากจีน และใช้เป็นลวดลาย
ของการประดับตกแต่งดาบในสมัยยาโยย (Yayoi Period, 600 A.D.)  
   ลายสลับฟันปลายังมักใช้ตกแต่งที่หน้าหลุมศพเพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเจ็บไข้ได้
ป่วย แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อว่าลวดลายนี้ใช้เป็นเครื่องรางขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้อีกด้วย ต่อมาลาย
สลับฟันปลาเป็นที่นิยมในงานหัตถกรรมต่าง ๆ ทั้งการตกแต่งผ้าหรือสิ่งทอ และของใช้ของสุภาพสตรี 
เนื่องจากเป็นลวดลายที่มีความเรียบง่าย สามารถนำไปสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบ ด้วยการใช้สี และ
การจัดองค์ประกอบในแบบต่าง ๆ นั่นเอง 
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   9. ลายม้วนวน หรือสวัสติกะ (Whirls and Swastika) ต้นกำเนิดของลวดลายม้วนวน
เป็นวงกลมนี้ไม่ทราบแน่ชัด แต่ด้วยลักษณะที่หมุนเป็นวงกลมอันแสดงถึงพลังงานที่ไม่สิ้นสุดนี้ เราจึง
สามารถพบได้ในหลายอารยธรรมทั่วโลก ซึ่งสามารถตีความหมายได้หลายอย่าง เช่น งู น้ำวน ตัวอ่อน 
(Embryo) รวมไปถึงพลังแห่งจักรวาล  
   ในประเทศญี่ปุ่นเครื่องหมายมากาตามะ (Magatama) หรือเครื่องหมายจุลภาค (,) นั้น 
เป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ที่ค้นพบบนกลองในสมัยเฮอัน และพบที่ส่วนยอดของข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ใน
สมัยคามากุระอีกด้วย 
   10. ลายใบสน ใบไผ่ และบ๊วยญี่ปุ่น (Pine Tree, Bamboo, Japanese Plum) เมื่อ
ลวดลายทั้งสามอันได้แก่ ใบสน ใบไผ่ และบ๊วยญี่ปุ่น มาอยู่รวมกัน จะเรียกว่า คิสโช (Kissho) มีความ
หมายถึง โชคดี และความเป็นมงคล ซึ่งสอดคล้องกับคติความเชื่อของจีนที่มักนำเอารูปของสัตว์และ
พืชต่าง ๆ จำนวนคี่มารวมกัน โดยมีจำนวน 3 และ 7 ที่เป็นที่นิยมมาก  
   จากความเชื่อโบราณของญี่ปุ่นที่เชื่อว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ในต้นไม้ และต้นไม้
เป็นช่องทางในการติดต่อกับเทพเจ้า ต้นไม้ทั้ง 3 ชนิด จึงถูกนำมาใช้เป็นลวดลายในการประดับตกแต่ง 
เนื่องจากมีความงดงาม และแต่ละชนิดก็มีความหมายเฉพาะไปในทางที่ดีอีกด้วย โดยเฉพาะบ๊วยญี่ปุ่น
ที่นิยมมากงานหัตถกรรมต่าง ๆ ในสมัยเอโดะ 
   11. ลายแบบอาหรับผสานกับพรรณพฤกษาแบบจีน (Arabesque Pattern depicting 
Chinese Plants) ญี่ปุ่นได้รับลายพรรณพฤกษามาจากจีนช่วงสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นการผสมผสาน
กับลวดลายในรูปแบบของพวกอาหรับ จากการติดต่อทางการค้าผ่านเส้นทางสายไหม โดยแรกเริ่ม
ญี่ปุ่นได้นำลายนี้มาใช้ตกแต่งฐานของพระพุทธรูป และบนกำแพง 
   12. ลายเมฆและสายฟ้า (Clouds and Thunder) ลายเหล่านี้มีที่มาจากปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ เนื่องจากคติความเชื่อโบราณของจีนและญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเทพเจ้านั้นสถิ ต
อยู่บนฟ้า และเมฆเป็นดั่งพาหนะของพระองค์ ภายหลังความหมายของเมฆจึงได้เปลี่ยนแปลงไป  
เป็นสัญลักษณ์ของราชสำนักขององค์พระจักรพรรดิ รวมไปถึงเหล่าขุนนางชั้นสูง แต่ก็ยังอ้างถึง  
ความเชื่อเดิมได้ว่า องค์จักรพรรดิและราชวงศ์ก็เป็นดั่งเทพผู้ยิ่งใหญ่นั่นเอง  
   ลวดลายเกือบทุกแบบที่ปรากฏให้เห็นในศิลปะญี่ปุ่นนั้น จะสังเกตเห็นได้ว่ามักจะมีที่มา
จากธรรมชาติรอบตัว ทั้งต้นไม่ใบหญ้าไปจนถึงท้องฟ้าและทะเล อีกท้ังยังเป็นการนำเอาคติความเชื่อท่ี
ได้รับมาจากประเทศอ่ืนไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน หรือคู่ค้าที่อยู่ ไกลออกไปมาปรับใช้อีกด้วย  
ซ่ึงลวดลายเหล่านี้ยังได้ให้อิทธิพลกันไปมาระหว่างศิลปะแขนงต่าง ๆ ในญี่ปุ่น ทั้งงานจิตรกรรม  
ภาพพิมพ์ งานหัตถกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  ฉะนั้นเราจึงสามารถ
เห็นลวดลายของผ้าแบบซาชิโกะ และเสื้อผ้าแบบอ่ืน ๆ ที่ถูกสวมใส่โดยผู้คนในแต่ละชนชั้น ปรากฏให้
เห็นในงานศิลปะพร้อม ๆ กับเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายผ่านมุมมองของศิลปินมากมายของญี่ปุ่น 
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 2.4 การนำเข้าสีน้ำเงินปรัสเซียน 

   ในสมัยบุนเซ (文政) (1818 – 1830) สมัยเอโดะ ความสดสว่างของสีน้ำเงินปรัสเซียน
นั้นแสดงออกอย่างโดดเด่นและหลากหลาย จนกระทั่ง “เบ่งบาน” เต็มที่ ตั้งแต่ราว ค.ศ. 1830 เมื่อ
เข้ าสู่ สมั ย เท็ ม โป เป็ น ต้ น มาโดย เฉพาะในภ าพทิ วทั ศน์  ท ว่ าก่ อนการมี อยู่ ของสี น้ ำ เงิน 
ปรัสเซียนในภาพพิมพ์สีช่วงปลายสมัยบุนเซ สีน้ำเงินที่ใช้สำหรับงานภาพพิมพ์นั้นมีไม่มากและเต็มไป
ด้วยข้อจำกัด สีที่ได้จากแร่อย่างอะซูไรต์และโคบอลต์นั้นมีเนื้อสีที่หยาบเกินไป โดยเฉพาะเมื่อใช้บน
พ้ืนที่ใหญ่ ๆ จะยิ่งเห็นได้ชัด ประกอบกับราคาที่สูงจนไม่สอดคล้องกับต้นทุนในการผลิตภาพพิมพ์สี  
ดังนั้นแล้วในทางปฏิบัติ สีน้ำเงินที่เหมาะสำหรับงานพิมพ์จึงได้แก่สีจากพืชหลัก 2 ชนิด ชนิดแรกสกัด

จากดอกซึยุคุสะ (露草) (ภาพที่ 18) ดอกไม้สีน้ำเงินสมุนไพรในตระกูลหญ้าน้ำค้างที่สามารถพบได้
ทั่วไป ซึ่งจะถูกเก็บด้วยการป้ายลงบนกระดาษ ทำให้ช่วยรักษาเนื้อสีเอาไว้ได้ เวลาใช้ก็นำมาละลาย

น้ำก่อน (ภาพที่ 19) เรียกว่า ไอคะมิ (藍紙) สำหรับกระบวนการทำภาพพิมพ์ญี่ปุ่น สีจากไอคะมิ
มักถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการร่างภาพ และถึงแม้ว่าจะให้สีน้ำเงินสดสวย แต่กลับมีคุณสมบัติไวต่อแสง
และความชื้นและเกิดเป็นคราบสีน้ำตาลซีด ๆ (ภาพที่ 20) ถึงกระนั้นไอคะมิก็เป็นที่นิยมอย่าง
แพร่หลายในช่วงเวลาดังกล่าว40 

 

 
40 Conservation & Art Materials Encyclopedia Online, Dayflower: Ukiyo-e colorant, 

accessed May 15, 2 0 2 2 , available from https://cameo.mfa.org/wiki/Category:Dayflower:_Ukiyo-
e_colorant 
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ภาพที่ 18 ดอกซึยุคุสะ (露草) 

ที่ ม า : Dayflower blue, accessed February, 2022, available from http://cameo.mfa 
.org/images/c/c4/Dayflowerbpd1.jpg 

 
ภาพที่ 19 ไอคะมิ (藍紙) กระดาษเคลือบสีน้ำเงินจากดอกซึยุคุสะ 



 51 

ที่ ม า : Dayflower: Ukiyo-e colorant, accessed February, 2022, available from http://cameo. 
mfa.org/wiki/File:Dayflower_extract.jpg 

 
ภาพที่ 20 สีน้ำเงินที่ได้จากไอคะมิ (藍紙) 
ที่ ม า : Museum of Fine Arts Boston, accessed February, 2022, available from http://cameo.mfa 
.org/images/f/f0/Printed_dayflower.jpg  

   ชนิดที่สองคือสีน้ำเงินจากคราม (たで藍) ที่ใช้อย่างแพร่หลายทั้งในงานจิตรกรรม
และภาพพิมพ์ ทว่าสีน้ำเงินจากครามนั้นมีความสดของสีค่อนข้างน้อยจึงต้องอาศัยปริมาณที่มาก  
แม้จะทนทานกว่าสีน้ำเงินจากดอกซึยุคุสะแต่ก็ซีดจางเมื่อเจอกับแสงเช่นกัน เมื่อทำการพิมพ์ออกมา
มักจะติดออกไปในโทนสีเขียวเทา อย่างไรก็ตามช่วงก่อนการแพร่หลายของสีน้ำเงินปรัสเซียน เทคนิค
การใช้สีครามธรรมชาติก็ถูกพัฒนาให้มีความสดมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ดังจะเห็นได้จากภาพ “หิมะยาม
เย็นที่ วัดโมคุโบจิ” (Mokuboji no bosetsu) (ประมาณปี  1820) (ภาพที่  21) โดย อุตะงะวะ  
คุนิสะดะ (Utagawa Kunisada) 
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ภาพที่ 21 ภาพ “หิมะยามเย็นที่วัดโมคุโบจิ” (Mokuboji no bosetsu) ประมาณปี 1820 โดย อุตะงะวะ 
คุนิสะดะ  
ที่ ม า : National Museums Scotland, Mokuboji no bosetsu (Lingering Snow at Mokuboji Temple), 

accessed February, 2022, available from https://www.nms.ac.uk/ explore-our- collections/ 
collection-search-results/ 

 
   สีน้ำเงินปรัสเซียนถือเป็นเป็นรงควัตถุสังเคราะห์ชนิดแรกในโลกสมัยใหม่ ค้นพบอย่าง
บังเอิญผิดไปจากความตั้งใจแรกที่ต้องการสร้างสีแดง โดย Johann Jacob Diesbach นักประดิษฐ์สี  
เมื่อราว ค.ศ. 1704 – 1706 ในเบอร์ลิน และได้กระจายไปทั่วยุโรปอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ 1720 
จากนั้นจึงไปยังเอเชียในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยหลักฐานอ้างอิงแรกที่เป็นที่รู้จักที่กล่าวถึงสี
น้ำเงินปรัสเซียนในญี่ปุ่น ปรากฏในแค็ตตาล็อกแสดงวัตถุดิบและของแปลกในเอโดะ โดย ฮิรางะ เก็น
ไน (Hiraga Gennai) เมื่อ ค.ศ. 1763 ซึ่งเภสัชกรและนักปราชญ์หลายแขนงผู้นี้ได้อ้างว่านี่คือสีน้ำเงิน
ที่เข้มและสดใสกว่าสีน้ำเงินจากอะซูไรต์ โดยคาดว่าได้นำเข้ามาจากชาวจีนหรือชาวดัตช์ผ่านทางเมือง
ท่ าที่ น างาซากิ  ต่ อมาใน  ค .ศ . 1778 ฮิ รางะ  เก็ น ไน  บั นทึ ก ไว้ อี กว่ า ได้ มี ก ารใช้ สี น้ ำ เงิน 
ปรัสเซียนในงานจิตรกรรมที่สำนักอะคิตะ (Akita School) ด้วยเช่นกัน แม้จะเป็นในปริมาณที่ไม่มาก
ก็ตาม  
      การศึกษาความนิยมของสีน้ำเงินปรัสเซียนในญี่ปุ่นสมัยเอโดะ หลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้
เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นคือบันทึกการนำเข้าสีน้ำเงินปรัสเซียนจากชาวจีนและดัตช์ผ่านทางเมืองท่าที่
นางาซากิ ซึ่งศึกษาโดย Miyashita Saburo ศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยคันไซ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ยา ที่ทำการสำรวจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในแถบ
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ตะวันออกของจีน ทางใต้ของจีน และญี่ปุ่น ซึ่งสินค้าต่าง ๆ ที่ทำการแลกเปลี่ยนกันในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีสีจากต่างประเทศรวมอยู่ในนั้นด้วย41  
 
 

 
 

 
41 Henry D. Smith II, Hokusai and the Blue Revolution in Edo Prints, accessed February 

10, 2022, available from https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/d8-hxn2-xg81 
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ตารางที่ 1 การนำเข้าสีน้ำเงินปรัสเซียนจากจีนและดัตช์สู่ญี่ปุ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1782 – 1816 
 

ปี 
ปริมาณ (คิน)* ราคา (Monme) 

จีน ดัตช์ จีน ดัตช์ 
1782 2  18  
1783     
1784     

1785     
1786     
1787     

1788 235  25  
1789     
1790     
1791     
1792     
1793 38  29  
1794     
1795 16  37  
1796     
1797     

1798  2  ไม่พบ
บันทึก 

1799  6  220 

ปี 
ปริมาณ (คิน)* ราคา (Monme) 

จีน ดัตช์ จีน ดัตช์ 
1800 9  47  
1801     
1802   225  

1803 262 10 117 184 
1804     
1805  164   

1806  260  221 
1807     
1808  83  74 
1809     
1810     
1811     
1812     
1813     
1814     
1815 1  278  
1816  78  456 

     

 

ที่มา: Henry D. Smith II, Hokusai and the Blue Revolution in Edo Prints, accessed February 10, 

2022, available from https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/d8-hxn2-xg81 
 

https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/d8-hxn2-xg81
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ตารางที่ 2 การนำเข้าสีน้ำเงินปรัสเซียนจากจีนและดัตช์สู่ญี่ปุ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1817 – 1862 
 

ปี 
ปริมาณ (คิน)* ราคา (Monme) 

จีน ดัตช์ จีน ดัตช์ 

1817  313  537 

1818  513  252 

1819  69  110 

1820  116  134 

1821  218  127 

1822     

1823  125  108 

1824 4 227 9 105 

1825 46 22 87 92 

1826 1453 198 41 52 

1827 1940 180 39 43 

1828 2475 145 31 24 

1829 206  27  

1830 2204  14  

1831 70 80 24 31 

1832 2031  23  

1833 931  24  

1834 1010  28  

1835 7950  12  

1836 11710  19  

1837 10363 60 13 17 

1838 6078  11  

1839 2302  19  

ปี 
ปริมาณ (คิน)* ราคา (Monme) 

จีน ดัตช์ จีน ดัตช์ 

1840 750  27  

1841 5303  26  

1842     

1843 9687 100 27 91 

1844 21183  21  

1845 2740  198 27 61 

1846 8637 216 43 57 

1847 8318 190 30 52 

1848 26174 280 40 78 

1849 56103 240 16 88 

1850 23081 220 13 68 

1851 16689 308 14 60 

1852 5608 205 28 78 

1853 14930 97 26 86 

1854 3422  24  

1855     

1856 73  ไม่พบบันทึก  

1857     

1858 44  69  

1859 12902  13  

1860 4200  14  

1861 8304  14  

1862 2334  24  

ที่มา: Henry D. Smith II, Hokusai and the Blue Revolution in Edo Prints, accessed February 10, 
2022, available from https://academiccommons.columbia.edu/doi/10 .7916 /d8-hxn2-xg81 

หมายเหตุ 1 คิน (斤) มีน้ำหนักประมาณ 600 กรัม (อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://metricpioneer.com/) 

https://metricpioneer.com/
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      จากตารางที่ 1 ตั้งแต่ ค.ศ. 1782 – 1816 จะพบได้ว่าการนำเข้าสีน้ำเงินปรัสเซียนจาก
ชาวจีนและดัตช์สู่ญี่ปุ่นนั้นมีความผันผวนสูง กระทั่งเริ่มมีเสถียรภาพควบคู่ไปกับปริมาณที่มากขึ้นเมื่อ
เริ่มเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือการนำเข้าในช่วงแรกที่มาจากจีน
มากกว่าดัตช์เป็นส่วนใหญ่นั้น เกิดจากการที่ประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับสงครามนโปเลียน 
(Napoleonic Wars) ทำให้การค้าขายมีอันต้องหยุดชะงักไป ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นด้วยว่า 
ญี่ปุ่นยังมีความต้องการนำเข้าสีน้ำเงินปรัสเซียนอยู่ จึงพยายามจัดหามาจากจีนแม้บางปีจะไม่มีการ
นำเข้า รวมไปถึงราคาที่ขึ้นลงอย่างไม่ค่อยมีระเบียบแบบแผนเท่าที่ควร กระทั่ง ค.ศ. 1817 เป็นต้นมา 
(ตารางท่ี 2) ที่ช่วยยืนยันได้ถึงความต้องการดังกล่าว 
      ในช่วงทศวรรษที่ 1820 ปัจจัยที่นำไปสู่ความต้องการในการนำเข้าสีน้ำเงินปรัสเซียนนั้น
อยู่ที่งานจิตรกรรมเป็นหลัก เป็นความสอดคล้องกันระหว่างความสนใจที่มีต่อองค์ความรู้ในงาน
จิตรกรรมตะวันตกกับสีสัญชาติตะวันตกท่ีเข้ามาด้วยกัน ในขณะที่งานภาพพิมพ์อาจจะยังไม่เห็นความ
จำเป็นในการใช้สีน้ำเงินปรัสเซียนที่มีราคาสูงเช่นนั้น แม้ว่าในความเป็นจริง คุณสมบัติของสีน้ำเงินป
รัสเซียนนั้นเหมาะกับการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แกะไม้เป็นอย่างยิ่ง อย่างที่สีน้ำเงินที่ใช้อยู่ก่อนหน้านั้น
ทำไม่ได้ สีน้ำเงินปรัสเซียนนั้นสามารถไล่เฉดต่าง ๆ ได้หลากหลายกว่าสีน้ำเงินจากแร่อะซูไรต์และ
โคบอลต์ เมื่อพิมพ์ออกมาก็มีความเรียบเนียนสม่ำเสมอกว่าสีน้ำเงินจากดอกซึยุคุสะและคราม รวมไป
ถึงสีน้ำเงินปรัสเซียนที่มีความเข้มข้นของสีที่มากกว่าสามารถพิมพ์ผลงานซ้ำได้คุณภาพดีเมื่อเทียบใน
ปริมาณที่เท่ากันกับสีจากธรรมชาติ ทำให้ในเวลาต่อมาช่วงราวทศวรรษท่ี 1830 สีน้ำเงินปรัสเซียนจึง
เข้ามาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำภาพพิมพ์เกือบจะแทนที่สีน้ำเงินเดิม 
      การนำเข้าสีน้ำเงินปรัสเซียนได้ส่งผลต่อการแสดงออกทางศิลปะของศิลปินอุคิโยะเอะใน
สมัยเอโดะเป็นอย่างมาก ศิลปินตอบรับสีน้ำเงินเข้มนี้กันอย่างกระตือรือร้น นำมาใช้ผสมผสานกับสีน้ำ
เงินจากครามแบบเดิม สร้างสรรค์ภาพพิมพ์ที่สวยงามจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพทิวทัศน์ที่  
สีใหม่ให้โทนของท้องฟ้าและน้ำอย่างงดงาม42 
      ด้วยภาพพิมพ์อุคิโยะเอะเป็นผลงานศิลปะที่มักแสดงเรื่องราวสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของ
ผู้คนในสมัยเอโดะ ไม่ว่าจะเป็นสามัญชน พ่อค้าผู้มั่งคั่ง ตลอดจนชนชั้นสูงที่ใช้ชีวิตอย่างสำราญ หรือ
พูดอีกอย่างก็คือ ศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่าง คัทซึชิคะ โฮะคุไซ, อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ หรือ อุตะงะวะ คุนิ
สะดะ มักจะสร้างผลงานที่ปรากฏให้เห็นรูปคนและวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเสื้อผ้าและ
การตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ในภาพอยู่เสมอ  

 
42 จิรายุ พงส์วรุตม์, “สีน้ำตาลในวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยเอโดะ,” ศิลป์ พีระศรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (กันยายน 

2560): 217. 
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      ศิลปินอุคิโยะเอะให้ความสำคัญและแสดงรายละเอียดในส่วนของผู้คน โดยเฉพาะเสื้อผ้า
ที่สวมใส่ออกมาได้อย่างน่าประทับใจ แม้ว่าจะเป็นส่วนที่เล็กเสียจนมองเห็นได้ยาก แต่พวกเขากลับ
เน้นรายละเอียดส่วนดังกล่าวอยู่เสมอ ดังที่เห็นได้ชัดเจนจากภาพแนวอีโรติกของภาพชุนกะ ซึ่งเป็น
ศิลปะที่มีทั้งภาพวาดและภาพพิมพ์แกะไม้ แสดงภาพการมีเพศสัมพันธ์ของบุคคล โดยศิลปิน 
อุคิโยะเอะทุกคนจะทำภาพชุนกะอย่างแพร่หลาย และการแสดงออกซึ่งท่วงท่าของบุคคลในภาพนั้น 
แม้จะเป็นภาพของการมีเพศสัมพันธ์ แต่ชุนกะก็ยังมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นส่วนประกอบสำคัญของ
ภาพ เนื่องจากเสื้อผ้านั้นมีนัยยะทางเพศแฝงอยู่ อีกทั้งความยากของมันยังเป็นโอกาสที่ดีในการแสดง
ฝีมือของศิลปินอีกด้วย43  

 
3. ประวัติศิลปินภาพพิมพ์อุคิโยะเอะท่ียกมาศึกษา 
 3.1 อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ 
 

 
ภาพที่ 22 ภาพพิมพ์ชินิเอะ (Shini-e) หรือ ภาพพิมพ์ที่ระลึก ของ อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ โดย อุตะงะวะ 
คุนิสะดะ 

ที่ ม า : Utagawa Kunisada: Utagawa Hiroshige, accessed February, 2022, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshige 

 

 
43 ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์, “บริบททางสังคมวัฒนธรรมของภาพชุนกะ,” ศิลป์ พีระศรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 

(มีนาคม 2558): 98-99.  
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   อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ (Utagawa Hiroshige, 1797 – 1858) เดิมชื่อ อันโด โทคุทาโร่ 

(Andō Tokutarō) (ภาพที่ 22) เกิดที่เอโดะในครอบครัวซามูไร ตระกูลของเขาดำรงตำแหน่งอยู่ทาง

ตอนเหนือของเมืองมัทซึ บิดาของฮิโระชิเงะถูกรับเลี้ยงโดย  อันโด จูเอมอน (Andō Jūemon) ผู้มี
ชื่อเสียงในการเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทำให้ตอนเด็ก ๆ ฮิโระชิเงะจึงมีหลายชื่อ ทั้งจูเอมอน, โทะคุเบ 
และเททซึโซ ครั้นเมื่อฮิโระชิเงะอายุได้ 12 ปี บิดาและมารดาก็เสียชีวิต 
   ไม่นานหลังจากนั้น ขณะมีอายุได้ประมาณ 14 ปี ฮิโระชิเงะได้เริ่มวาดภาพ โดยเขาสนใจ
ที่จะเข้าเรียนกับโทโยคุนิ (Utagawa Toyokuni, 1769 – 1825) เจ้าสำนักอุตะกะวะ ทว่าโทโยคุนินั้น
มีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากอยู่แล้ว จึงได้รับการแนะนำเข้าเรียนกับโทะโยะฮิโระ หนึ่งในผู้ก่อตั้งสำนักอุ
ตะกะวะร่วมกับโทโยคุนิแทน หนึ่งปีต่อมาเขาก็ได้รับอนุญาตให้ลงชื่อในผลงานว่า “ฮิโระชิเงะ” 
นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ จากสำนักที่มีชื่อเสียงอ่ืน ๆ ควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นสกุล
ช่างคาโน ตระกูลจิตรกรสำคัญเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่โดดเด่นในการประยุกต์งานจิตรกรรมจีนโบราณ สกุล
ช่างนันงะ กลุ่มจิตรกรญี่ปุ่นภาคใต้ที่รับเอาความคิดและรูปแบบการสร้างงานมาจากจีนโดยเฉพาะ
ความชื่นชอบในกวีนิพนธ์ ไปจนถึงศึกษาการวาดภาพเหมือนจริงและหลักทัศนียวิทยาจากตะวันตก 
งานฝึกหัดของฮิโระชิเงะประกอบด้วยภาพประกอบหนังสือ ภาพพิมพ์อุกิโยะเอะแบบแผ่นเดียวของ
หญิงงามและนักแสดงคะบุคิในสไตล์ของสำนักอุตะกะวะ บางครั้งเขาลงนามว่า อิจิยูไซ หรือ อิจิริวไซ  
   กระทั่งเมื่อราว ค.ศ. 1829 – 1830 ฮิโระชิเงะได้ริเริ่มสร้างสรรค์ภาพทิวทัศน์ ซึ่งทำให้

เขาเริ่มเป็นที่รู้จัก เช่น ภาพชุด 8 วิวแห่งเมืองโอมิ (Eight Views of Ōmi) (ภาพที่ 23) รวมไปถึงยัง
สร้างภาพนกและดอกไม้ขึ้นเป็นจำนวนมากในเวลานั้น ปีต่อมา ค.ศ. 1831 เขาได้สร้างภาพชุด 10 
สถานที่ที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงตะวันออก (Ten Famous Places in the Eastern Capital ) ซึ่งมี
ความเป็นไปได้ว่าจะได้รับอิทธิพลมาจากภาพชุด 36 วิวของภูเขาฟูจิ (Thirty-six Views of Mount 
Fuji) โดย คัทซึชิคะ โฮะคุไซ ที่กำลังโด่งดังในช่วงเวลานั้น 
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ภาพที่ 23 ภาพ ฝนตกหนักบนต้นสน (Heavy Rain on a Pine Tree) จากภาพชุด 8 วิวแห่งเมืองโอมิ 
(Eight Views of Ōmi) โดย อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ 
ที่มา: Utagawa Hiroshige : Heavy rain on a pine tree from Eight Views of Ōmi, accessed February, 

2022, available from https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshige 

 
   ค.ศ. 1832 ฮิโระชิเงะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมขบวนอย่างเป็นทางการกับคณะผู้แทนของ

รัฐบาลโชกุนจากเอโดะไปยังเกียวโต ทำให้เขามีโอกาสเดินทางไปตามเส้นทางโทไคโด (Tōkaidō) ที่
เชื่อมโยงทั้งสองเมืองหลวง เขาได้ทำการสเกตช์ภาพบันทึกเรื่องราวไว้ตลอดทาง กระทั่งเมื่อกลับมายัง
เอโดะจึงได้ลงมือสร้างผลงานภาพชุด “53 สถานีของโทไคโด” (Fifty-three Stations of the 

Tōkaidō) ขึ้น ซึ่งผลงานบางชิ้นจากภาพชุดนี้ ได้กลายเป็นผลงานที่โด่งดังท่ีสุดของเขา (ภาพท่ี 24) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshige
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ภาพที่ 24 ภาพ สถานีที่ 8 ฮิระทสึคะ (8th station – Hiratsuka) จากภาพชุด 53 สถานีของโทไคโด 
(Fifty-three Stations of the Tōkaidō) โดย อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ 
ที่มา: Hokusai and Hiroshige, (San Francisco; The Asian Art Museum of San Francisco, 2000), 170. 

 
   ฮิโระชิเงะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตามลำดับจากผลงาน ภาพประกอบสถานที่
ของนะนิวะ (Illustrated Places of Naniwa) (1834), ภาพชุด อีก 8 วิวแห่งเมืองโอมิ (Another 

Eight Views of Ōmi) (1834) และ สถานที่ สำคัญของเกียว โต (Famous Places of Kyoto) 
(1835) ทว่าเนื่องจากไม่เคยไปทางตะวันตกของเกียวโต ฮิโระชิเงะจึงใช้ภาพของของนานิวะ (โอซากา
ในปัจจุบัน) และเมืองโอมิท่ีพบในหนังสือและภาพวาดมาประยุกต์ใช้ในผลงานของตนเอง 
   ต่อมาฮิโระชิ เงะได้ผลิตภาพชุด 8 วิวแวดล้อมเอโดะ (Eight Views of the Edo 

Environs) โดยที่แต่ละชิ้นมาพร้อมกับบทกวีเคียวคะ (Kyōka) อันตลกขบขัน และ ภาพชุด 69 สถานี

ของคิโสะ ไคโด (Sixty-nine Stations of the Kiso Kaidō) ใช้เวลาพิมพ์ตั้งแต่ระหว่างประมาณ 
ค.ศ. 1835 และ 1842 โดยเป็นการร่วมงานกับ เคไซ เอเซน (Keisai Eisen) ซึ่งจากทั้งหมด 70 ภาพ 
เป็นผลงานของฮิโระชิเงะถึง 46 ภาพ จากนั้นราว ค.ศ. 1848 ฮิโระชิเงะได้สร้างภาพพิมพ์ 118 ชิ้น 
สำหรับภาพชุด 100 ทัศนียภาพอันโด่งดังของเอโดะ (One Hundred Famous Views of Edo) 
ผลงานในช่วงทศวรรษสุดท้ายของชีวิต 
   แม้ว่าอุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ จะผลิตผลงานที่มีชื่อเสียงมากมาย กระทั่งได้รับการยกย่องให้
เป็น “ปรมาจารย์ภาพทิวทัศน์คนสุดท้ายในสมัยเอโดะ” แต่ในฐานะของอาจารย์กลับไม่ประสบ
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ความสำเร็จเท่าใดนัก ลูกศิษย์ที่สืบทอดมีทั้ง ฮิโระชิเงะที่ 2 และ ฮิโระชิเงะที่ 3 ก็ไม่สามารถสร้าง
ผลงานจนเป็นที่ยอมรับได้เทียบเท่า นอกจากนั้นในฐานะศิลปิน อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ กลับมีชีวิตที่
ลำบาก ด้วยค่าตอบแทนที่ไม่มากพอจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย รวมไปถึงการเผชิญช่วงชีวิตที่ตกต่ำ ที่แม้
จะผลิตผลงานอย่างไม่ลดละ แต่กลับ “ตกขอบ” จากมาตรฐานจนไม่ได้รับความนิยมเหมือนตอนที่ยัง
หนุ่ม  
   ค.ศ. 1856 อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ “เกษียณจากทางโลก” ไปเป็นพระภิกษุ โดยปีนี้เป็นปีที่
เขาเริ่มงาน 100 ทัศนียภาพอันโด่งดังของเอโดะ และได้เสียชีวิตเมื่ออายุ 62 ปี ระหว่างการระบาด
ของอหิวาตกโรคครั้งใหญ่ในเอโดะเมื่อ ค.ศ. 1858 (ไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเสียชีวิตด้วยโรคระบาด
หรือไม่) สุสานของเขาตั้งอยู่ที่วัดพุทธนิกายเซนในอาซากุสะ   
   การที่ อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ รวมไปถึงศิลปินร่วมสมัยคนอ่ืน ๆ สร้างผลงานภาพชุดเดียวที่
มีจำนวนชิ้นงานมากถึง 36, 53, 69 หรือเกิน 100 ชิ้น สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตเฟ่ืองฟูของ
อุตสาหกรรมภาพพิมพ์ได้เป็นอย่างดี ผลงานของฮิโระชิเงะที่มีลักษณะโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และ
เป็นดั่งลายเซ็นประจำตัวของเขา จากการนำเสนอมุมมองอันแปลกตา มีการอ้างอิงถึงฤดูกาล และ  
การใช้สีสันสดใสสวยงาม โดยเฉพาะภาพเมโชเอะ (Meisho-e) หรือ ภาพของสถานที่ที่สวยงาม ที่มี
ส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนทำให้ภาพพิมพ์ญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักใน
โลกตะวันตกและส่งผลต่อศิลปินในลัทธิประทับใจในฝรั่งเศสในเวลาต่อมา 
 
 3.2 เคไซ เอเซน 
   เคไซ เอเซน (Keisai Eisen, 1790 – 1848) เป็นคนเอโดะโดยกำเนิด เขาเกิดในตระกูล
อิเคดะ บางครั้งเป็นที่รู้จักในชื่อ อิเคดะ เอเซน บิดาเป็นศิลปินอักษรวิจิตรที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยสำคัญในทักษะทางศิลปะของเขา เขาฝึกงานกับ คาโน ฮักเคไซ (Kanō Hakkeisai) ทำให้เขาใช้
ชื่อว่า เคไซ หลังจากการเสียชีวิตของบิดา ได้ร่ำเรียนกับ คิคุกะวะ เอซัง (Kikugawa Eizan) ผลงานใน
ช่วงแรกของเคไซ เอเซน แสดงให้เห็นถึงสไตล์จากอาจารย์ของเขา ภายหลังจึงค่อย ๆ พัฒนารูปแบบ

ลักษณะเฉพาะของตนเองขึ้นมา โดยเฉพาะภาพโอคุบิเอะ (ōkubi-e) หรือ ภาพบุคคลที่ขับเน้น
บริเวณศีรษะ ที่ผลงานในลักษณะนี้หลายชิ้นของเคไซ เอเซน ได้รับการยกย่องให้เป็นมาสเตอร์พีซของ

สมัยบุนเซ (文政) (1818 – 1830)  
   เคไซ เอเซน สร้างผลงานที่เรียกว่า สุริโมโน (Surimono) ไว้มากมาย ซึ่งเป็นภาพพิมพ์
อุคิโยะเอะที่ได้รับมอบหมายให้ผลิตในโอกาสพิเศษเฉพาะกิจต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือพิมพ์บท
กวีที่ชนะการประกวด รวมไปถึงการที่นักแสดงละครคะบุคิจะจ้างให้ผลิตภาพสุริโมะโนะสำหรับเป็นที่
ระลึกในเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ทั้งในเรื่องหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว ความพิเศษของภาพ  
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สุริโมโนนั่นคือจำนวนการผลิตที่ไม่มาก มักใช้กระดาษที่ดีเลิศ และศิลปินมักจะทำการทดลองเทคนิค
ต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี ซึ่งจะมีความซับซ้อนกว่าภาพพิมพ์เพ่ือการค้าที่ผลิตครั้งละมาก ๆ นั่นเอง  
   เคไซ เอเซน ยังเป็นที่รู้จักจากผลงานภาพชุนกะ และภาพทิวทัศน์อย่างภาพชุด 69 สถานี

ของคิโสะ ไคโด (Sixty-nine Stations of the Kiso Kaidō) ที่ทำร่วมกับ อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ  
(แม้ความตั้งใจแรกจะมิใช่การทำงานร่วมกันของ 2 ศิลปิน แต่เนื่องจาก เคไซ เอเซน มีปัญหากับ
สำนักพิมพ์จึงถอนตัวไปหลังจากเพ่ิงทำได้เพียง 24 ภาพ จากนั้นจึงเป็น อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ ที่มารับ
ช่วงต่อจนเสร็จสมบูรณ์) รวมไปถึงการเริ่มสร้างสรรค์ภาพไอซึริเอะ (Aizuri-e) ในช่วง ค.ศ. 1829 – 
1830 ที่เป็นการใช้เพียงสีน้ำเงินสีเดียวทั้งภาพ (อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความนิยมและการนำเข้า  
สีน้ำเงินปรัสเซียนจากต่างประเทศ) (ภาพท่ี 25) 
 

 
 

ภาพที่ 25 ภาพไอซึริเอะ (Aizuri-e) ทิวทัศน์ฤดูหนาว (Winter Landscape) โดย เคไซ เอเซน 
ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, Winter Landscape, accessed February, 2022, available 

from https://collectionapi.metmuseum.org/api/collection/v1/iiif/37005/140491/main-image 

 



 63 

   ทว่ารูปแบบผลงานที่สร้างชื่อให้เขามากท่ีสุดนั้นคือ ภาพบิจิงงะ (Bijin-ga) หรือ ภาพสาว
งาม ที่มีวิธีการนำเสนอหรือเล่าเรื่องต่างไปจากศิลปินยุคก่อนหน้า ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ รวมถึงได้มี
การเพ่ิมระดับของลักษณะที่ยั่วยวนมากขึ้น ควบคู่ไปกับให้ความสำคัญของท่าทาง กิริยา และ 
“แฟชั่น” ที่เพลินตา สวยงาม และทันสมัยของบุคคลในภาพ  เพ่ือขับเน้น “ความเป็นไปของโลก” 
มากกว่าการปิดบังความจริง มุมมองของศิลปินอย่างเคไซ เอเซน ที่มีต่อหญิงบริการและย่านบันเทิงนี้ 
ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจและค่านิยมของเอโดะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
   นอกเหนือไปจากผลงานภาพพิมพ์อุคิโยะเอะมากมายแล้ว เคไซ เอเซน ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้
หนังสือคนหนึ่ง และมีงานเขียนออกมาเป็นจำนวนไม่น้อย เช่น ประวัติของ 47 โรนิน ประวัติศิลปิน 
รวมไปถึงประวัติศาสตร์ภาพพิมพ์ในโลกที่ล่องลอย (Ukiyo-e Ruiko) ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ
ศิลปินอุคิโยะเอะ ซึ่งเขาลงชื่อไว้ว่า “จดหมายเหตุของชายแก่นิรนาม” งานเขียนเหล่านี้เป็นเครื่อง
ยืนยันอย่างดีถึงปัญญาของศิลปินผู้นี้ ที่อาจไม่พบจากศิลปินอุคิโยะเอะร่วมสมัยคนอ่ืน ๆ สักเท่าไร 
เว้นก็แต่ปราชญ์อีกคนอย่าง คัทซึชิคะ โฮะคุไซ  
   ถึงแม้ว่า เคไซ เอเซน จะนิยามตนเองว่าเป็นผู้มีชีวิตที่เหลวแหลก ด้วยติดสุราและ
อบายมุข จนถึงขั้นว่าเคยเป็นเจ้าของซ่องในเนซึช่วงทศวรรษที่ 1830 ก่อนจะถูกไฟไหม้ไปก็ตาม แต่
เขาเองก็มีท่าทีที่ภูมิใจในการใช้ชีวิตบนความไม่แยแสต่อโลกมากไปกว่าการแสวงหาความสุขสำราญ
ส่วนตน  
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 3.3 อุตะงะวะ คุนิสะดะ 

 
 

ภาพที่ 26 ภาพพิมพ์ชินิเอะ (Shini-e) หรือ ภาพพิมพ์ที่ระลึก ของ อุตะงะวะ คุนิสะดะ โดย คุนิสะดะ 
ที่ 2 
ที่ ม า : Utagawa Kunisada II: Utagawa Kunisada, accessed February, 2022, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kunisada 

 
   อุตะงะวะ คุนิสะดะ (1786 – 1865) เกิดที่ฮนโจะทางตะวันออกของเอโดะ ชื่อเดิมคือ สุ

มิดะ โชโงะโร ที่ 9 (Sumida Shōgorō IX) (ภาพที่ 26) ครอบครัวมีกิจการที่ทำรายได้สืบกันมาใน
ตระกูลคือทำเรือข้ามฟาก บิดาของคุนิสะดะเป็นกวีสมัครเล่นที่มีชื่อเสียงพอสมควร แต่เสียชีวิตเพียง 
1 ปีให้หลังจากท่ีคุนิสะดะเกิด 
   อุตะงะวะ คุนิสะดะ มีพรสวรรค์ในทางศิลปะมาตั้งแต่ยังเด็ก ภาพสเกตช์ของเขาไปเข้า
ตาและสร้างความประทับใจให้กับ อุตะงะวะ โทโยคุนิ แห่งสำนักอุตะงะวะ ผู้มีชื่อเสียงในการทำภาพ
พิมพ์ภาพเหมือนของนักแสดงคะบุคิ ราว ค.ศ. 1800 คุนิสะดะจึงได้ถูกรับเข้าฝึกงานและศึกษางาน

จากโทโยคุนิในฐานะศิลปินฝึกหัด ที่นี่เองที่เขาได้ชื่อตัวที่ 2 จากอาจารย์ตามธรรมเนียม ว่า คุนิ (国) 
มาเป็นชื่อของตนเอง 
   ผลงานภาพพิมพ์แรกท่ีเป็นที่รู้จักลงวันที่ใน ค.ศ. 1807 ใน ค.ศ. 1808 คุนิสะดะเริ่มเขียน
ภาพประกอบให้กับเอะฮอง (E-hon) ที่เป็นการรวมเล่มผลงานเป็นหนังสือจนเริ่มเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย กระทั่ง ค.ศ. 1809 คุนิสะดะก็ได้รับการกล่าวถึงในฐานะ “ศิลปินเนื้อหอม” ของสำนักอุตะ
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งะวะ ไม่นานหลังจากนั้นก็ได้รับการเปรียบเทียบว่ามีฝีมือเป็นเลิศ อย่างน้อยที่สุดก็เทียบเท่ากับ
อาจารย์โทโยคุนิในด้านการเขียนภาพประกอบ จากนั้นจึงตามมาด้วยผลงานภาพพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ทำ
ขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1809 – 1810 
   ภาพพิมพ์รูปนักแสดงชิ้นแรกของคุนิสะดะเกิดขึ้นราว ค.ศ. 1809 เป็นที่รู้จักในฐานะภาพ
ชุดบิจิงงะ (Bijin-ga) หรือ ภาพสาวงาม พร้อม ๆ กับภาพชุดเมืองเอโดะแบบ 5 แผ่นต่อกัน กระทั่ง 
ค.ศ. 1813 คุนิสะดะก็กลายเป็น “ดารา” ท่ามกลางบรรดาศิลปินภาพพิมพ์ในเอโดะ (โดยมีลำดับ
รายชื่อรองจากโทโยคุนิ) ด้วยชื่อเสียงที่มีทำให้คุนิสะดะดำรงความเป็นผู้นำทางศิลปะ (Trendsetter) 
เรื่อยมาตลอดชีวิต 

   ราวต้น ค.ศ. 1810 คุนิสะดะก็เริ่มใช้ชื่อ  โกโทะเท (ごと亭) ซึ่งเป็นนัยแบบไม่
เปิดเผยถึงกิจการเรือข้ามฟากของบิดา จนกระทั่งกลายเป็นชื่อที่เห็นได้จากผลงานภาพพิมพ์รูป
นักแสดงคะบุคิเกือบทุกชิ้นเมื่อ ค.ศ. 1842  
   ในที่สุด ค.ศ. 1825 คุนิสะดะก็เริ่มใช้ชื่อ โคโจโระ (Kochoro) ในการวาดภาพที่ไม่
เกี่ยวกับคะบุคิ ชื่อนี้มีที่มาจากการรวมนามแฝงของปรมาจารย์ทางจิตรกรรมสองท่านคือ ฮะนะบุสะ 
อิตโจะ (Hanabusa Itcho) และฮะนะบุซะ อิกเคอิ (Hanabusa Ikkei) ผู้สอนศิลปะการเขียนแบบ
ใหม่แก่คุนิสะดะช่วงระหว่าง ค.ศ. 1824 – 1825 กระทั่ง ค.ศ. 1844 เขาก็ได้ใช้ชื่อของอาจารย์ว่า  
โทโยคุนิ ที่ 2 ซึ่งในความเป็นจริงควรจะเป็น โทโยคุนิ ที่ 3 และยังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าเหตุใด
เขาจึงละเลยการมีอยู่ของ โทโยชิเกะ ลูกเขยของโทโยคุนิผู้สืบทอดสำนักอุตะงะวะและตำแหน่ง  
“ท่ี 2” อย่างถูกต้อง 
   ตั้งแต่เริ่มเป็นศิลปินจนกระทั่งเสียชีวิต คุนิสะดะถือได้เป็นผู้นำกระแสศิลปะภาพพิมพ์
แกะไม้ของญี่ปุ่นแนวนิยมใหม่มาโดยตลอด ด้วยมีหัวก้าวหน้าและเข้าถึงตลาด ในขณะเดียวกันก็
พัฒนาผลงานและเอกลักษณ์ในการสร้างงานศิลปะของตนเองอยู่เสมอ บางครั้งก็เปลี่ยนแปลงทดลอง
แนวทางใหม่ ๆ และไม่ติดยึดอยู่กับกรอบของงานศิลปะที่ตั้งกันขึ้นมาโดยศิลปินร่วมสมัยหลาย ๆ คน 
นอกจากนั้นแล้ว เขายังสร้างผลงานไว้เป็นจำนวนมาก กล่าวกันว่าผลงานของคุนิสะดะมีด้วยกันราว 
14,500 ชิ้น ในจำนวนดังกล่าวนับผลงานภาพเดียวกันที่มีหลายชิ้นเป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งถ้าแยกชิ้นก็อาจ
เป็นจำนวนถึง 22,500 แผ่น เป็นไปได้ว่าคุนิสะดะอาจจะออกแบบพิมพ์แกะไม้ด้วยตนเองราว 20,000 
– 25,000 หรือแตะไปถึง 35,000 – 40,000 แผ่นเลยทีเดียว 
   ด้วยกระบวนแบบของสำนักศิลปินอุตะงะวะ งานส่วนใหญ่ของคุนิสะดะจะเป็นภาพพิมพ์
ของละครคะบุคิและนักแสดงมากถึงราว 60% นอกจากนี้ก็เป็นงานบิจิงงะราว 15% ซึ่งมากกว่า
ศิลปินร่วมสมัยคนอ่ืน ๆ คุนิสะดะยังได้สร้างงานภาพเหมือนของนักมวยปล้ำซูโม่เป็นจำนวนมากใน
ระหว่างช่วง ค.ศ. 1820 – 1860 (ภาพที่ 27) โดยช่วงระหว่าง ค.ศ. 1835 – 1850 ก็แทบจะเป็น 
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ผู้เดียวที่ผูกขาดงานภาพพิมพ์เรื่อง เรื่องของเกนจิ (The Tale of Genji) พอหลังจากนั้นศิลปินผู้อื่นจึง
เริ่มสร้างงานศิลปะในแบบที่คล้ายกัน คุนิสะดะยังมีงานออกแบบภาพสุริโมโน (Surimono) และ
ถึงแม้ว่าสุริโมโน จะได้มีการสร้างมาโดยเฉพาะก่อน ค.ศ. 1844 แต่ก็มีศิลปินเพียงไม่กี่คนที่เป็นที่รู้จัก
สำหรับงานศิลปะแขนงนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 27 ภาพเหมือนของนักมวยปล้ำซูโม่ โดย อุตะงะวะ คุนิสะดะ   
ที่มา : Utagawa Kunisada: Sumo Wrestling Scene, Triptych Set of Three Prints, accessed February, 

2022, available from https://en.wikipedia.org/wiki/Kunisada 

 
   ผลงานของคุนิสะดะที่ได้รับว่าจ้างเป็นการส่วนตัวไม่ค่อยเป็นที่ทราบกันเท่าใดนัก ทว่า
เฉพาะเท่าที่ปรากฏคุณภาพฝีมือก็สามารถเปรียบได้กับปรมาจารย์ภาพอุคิโยะเอะท่านอื่น ๆ ได้ อีกท้ัง
งานเขียนภาพประกอบส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการศึกษาค้นคว้ามากนัก แต่ที่ทราบคือมีผลงานภาพชุนกะ
จำนวนมากที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือต่าง ๆ (ภาพที่ 28) แต่เพราะการเซนเซอร์ทำให้ลงชื่อได้แต่
เพียงบนปกโดยใช้นามแฝงว่า มะตะเฮ (Matahei) ในขณะที่ภาพทิวทัศน์รวมไปถึงภาพซามูไรของคุนิ
สะดะยิ่งหาดูได้ยากกว่า โดยมีเพียงราวกลุ่มละ 100 ภาพ ด้วยความเคารพเขาหลีกทางให้ อุตะงะวะ 
ฮิโระชิเงะ และ อุตะงะวะ คุนิโยะชิ แสดงฝีมือในผลงาน 2 กลุ่มนี้ไว้อย่างมากมาย 
   ราวกลางทศวรรษที่ 1840 ถึง ต้นทศวรรษท่ี 1850 เป็นช่วงที่งานภาพพิมพ์แกะไม้เป็นที่
นิยมอย่างมากในญี่ปุ่น ระหว่างช่วงนี้คุนิสะดะได้ร่วมมือกับฮิโระชิเงะ หรืออาจจะกับคุนิโยะชิด้วยก็
เป็นได้ในการสร้างผลงานชุดใหญ่สามชุดและผลงานย่อยอีกบางชิ้น แต่เป็นการร่วมมือทางการเมือง
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เพ่ือแสดงจุดยืนต่อต้านกฎหมายการเซนเซอร์ที่ เข้มงวดขึ้นในช่วงการปฏิรูปเท็มโป (Tenpō 
Reforms)  

 
 

ภาพที่ 28 ภาพชุนกะ โดย อุตะงะวะ คุนิสะดะ   
ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, Utagawa Kunisada: Shunjô Gidan Mizuagechô (1836) , 

accessed February, 2022, available from https://collections.mfa.org/objects/494767/shunjo-gidan-
mizuagecho?ctx=533dfdad-5010-4248-82e3-0bdfb157d57b&idx=6 

 
   ผลงานส่วนใหญ่ของอุตะงะวะ คุนิสะดะ เป็นภาพนักแสดงคะบุคิท่ีแสดงในเรื่องยอดนิยม 
ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นภาพผู้หญิงในชุดแต่งกายที่ทันสมัย ผลงานของเขาตกยุคง่ายเพราะแฟชั่นที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนบรรดาลูกค้าที่ความต้องการภาพพิมพ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ทดแทนงานพิมพ์ที่ล้าสมัย 
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 3.4 คัทซึชิคะ โฮะคุไซ 

 
ภาพที่ 29 ภาพเหมือนตนเองในวัย 83 ปี โดย คัทซึชิคะ โฮะคุไซ 

ที่ ม า : Katsushika Hokusai: Self-portrait, aged eighty-three, Hokusai: Beyond the Great Wave, 

(London: Thames & Hudson), 286. 

 
   คัทซึชิคะ โฮะคุไซ (Katsushika Hokusai, 1760 – 1849) (ภาพที่  29) เกิดในพ้ืนเพ
ครอบครัวศิลปิน ละแวกอำเภอสุมิดะในปัจจุบัน ใจกลางเอโดะ ครั้งยังเป็นเด็กมีชื่อว่า โทะคิทะโระ 

(Tokitarō) เป็นที่เข้าใจว่าบิดาเป็นช่างทำกระจกสำหรับโชกุน ไม่มีหลักฐานว่าบิดานับ โฮะคุไซเป็น
ทายาท จึงสันนิษฐานว่าเขาเป็นบุตรนอกสมรส โฮะคุไซเคยกล่าวถึงตนเองในวัยเด็กว่าได้เรียนรู้ศิลปะ
จากบิดา และชื่นชอบที่จะสเกตช์ภาพจากของจริงเมื่ออายุราว 6 ขวบ  
   เมื่ออายุได้ 12 ปี โฮะคุไซถูกส่งไปทำงานเป็นผู้ช่วยในร้านเช่าหนังสือ ซึ่งเป็นกิจการที่
เป็นที่นิยมในขณะนั้น โดยหนังสือที่ทำจากภาพพิมพ์แกะไม้ถือเป็นหนึ่งในความบันเทิงของชนชั้นกลาง
จนถึงชนชั้นสูงในเอโดะ สองปีต่อมาเขาเริ่มฝึกงานและหาเลี้ยงชีพในตำแหน่งช่างแกะแม่พิมพ์ไม้ โฮะ
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คุไซใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นเช่นนั้นจนกระทั่งอายุ 18 ปี ก็ได้เข้าเรียนกับ คัทซึคะวะ ชุนโช (Katsukawa 

Shunshō) เจ้าสำนักคัทซึคะวะและศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้ที่มีชื่อเสียง ซึ่งในขณะนั้นภาพพิมพ์  
อุคิโยะเอะที่กำลังเป็นที่นิยมได้แก่ภาพบิจิงงะ (ภาพสาวงาม) และภาพนักแสดงคะบุคิ ปีถัดมาก็เป็น
ครั้งแรกจากจำนวนหลายครั้งตลอดทั้งชีวิตที่โฮะคุไซเปลี่ยนชื่อ โดยใช้ชื่อว่า คัทซึคะวะ ชุนโร ชื่อแรก
เป็นชื่อของอาจารย์ ส่วนชื่อหลังเกิดจากการรวมนามแฝงของอาจารย์สองชื่อ (ชุนและโร) อันนับว่า
เป็นเกียรติกับศิลปินหนุ่มเช่นเขามาก พร้อม ๆ กับผลงานแรกท่ีเป็นภาพชุดของนักแสดงคะบุคิ 
   หลังจากการเสียชีวิตของคัทซึคะวะ ชุนโช เมื่อ ค.ศ. 1793 โฮะคุไซเริ่มค้นหารูปแบบของ
ตนเอง โดยได้ทำการศึกษางานจากทางตะวันตกอย่างฝรั่งเศสและดัตช์ที่เข้ามาในญี่ปุ่น หลังจากนั้นไม่

นานก็ถูกชุนโก (Shunkō) หัวหน้าลูกศิษย์ของคัทซึคะวะ ชุนโช ไล่ออกจากสำนัก เป็นได้ว่าด้วย
สาเหตุที่เขาศึกษางานจากสกุลช่างคาโนที่เป็นคู่แข่ง เหตุการณ์ในครั้งนี้กลายเป็นดั่งแรงบันดาลใจชั้น
ยอดของโฮะคุไซ 
   คัทซึชิคะ โฮะคุไซ เริ่มมองหาความสนใจในเนื้อหาใหม่ ๆ นอกเหนือไปจากภาพสาวงาม
และนักแสดงอย่างที่เคยทำ ซึ่งในขณะนั้นได้กลายเป็นเรื่องหลักของภาพพิมพ์อุคิโยะเอะไปแล้ว  
เขาเปลี่ยนมาโฟกัสกับงานภาพทิวทัศน์ โดยมี ภาพ ชมดอกไม้ไฟยามเย็นที่สะพานเรียวโงะคุ 
(Watching Fireworks in the Cool of Evening at Ryogoku Bridge in Edo) (ป ร ะ ม าณ ปี  
1788–89) (ภาพที่ 30) ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำเสนอภาพ “สามมิติ” ด้วยหลักทัศนียวิยา
แบบตะวันตกได้เป็นอย่างดี ซึ่งในภายหลังบล็อกลายเส้นของภาพนี้ได้ถูกนำกลับมาพิมพ์ใหม่หลังจาก 
ค.ศ. 1830 ไปแล้ว จากหลักฐานการใช้สีน้ำเงินบริเวณที่เป็นแม่น้ำ จากการนำเข้าสีน้ำเงินปรัสเซียน
ในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเอง นอกจากนั้นโฮะคุไซยังได้เริ่มผลิตผลงานที่แสดงเรื่องราวในชีวิตประจำวัน
ของชาวเอโดะ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ได้ส่งผลต่อลักษณะของภาพพิมพ์อุคิโยะเอะและชื่อเสียง
ในฐานะศิลปินของคัทซึชิคะ โฮะคุไซ เป็นอย่างมาก 
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ภาพที่ 30 ภาพ ชมดอกไม้ไฟยามเย็นที่สะพานเรียวโงะคุ (Watching Fireworks in the Cool of Evening 

at Ryogoku Bridge in Edo) (ประมาณปี 1788–89) โดย คัทซึชิคะ โฮะคุไซ 

ที่มา: Conservation & Art Materials Encyclopedia Online, Katsushika Hokusai: Watching Fireworks in 

the Cool of the Evening at Ryôgoku Bridge, accessed February, 2022, available from 
http://cameo.mfa.org/images/5/57/SC143141-pt.jpg  
 

   ต่อมา คัทซึชิคะ โฮะคุไซ ได้ผลิตภาพสุริโมโนไว้มากมาย ซึ่งมักเป็นภาพประกอบเคียวคะ 
(Kyoka) (ข้อเขียนสั้น ๆ ประกอบขึ้นด้วยคำ 31 พยางค์ที่แสดงออกทางภาษาอย่างแหลมคมปน

อารมณ์ขัน) โดยใช้ชื่อว่า โซริ (Sōri) หลังจากนั้นราว ค.ศ. 1978 ก็ได้ทำการส่งต่อชื่อให้กับนักเรียน 
แล้วเปลี่ยนมาใช้ชื่อ โฮะคุไซ โทมิสะ (Hokusai Tomisa) พร้อมกับการเป็นอิสระจากสำนักใดๆ  
มุ่งหน้าในการเป็นศิลปินไร้สังกัดอย่างเต็มตัว  
   โฮะคุไซในวัยเกือบ 40 ปี เริ่มให้ความสนใจกับภาพทิวทัศน์นอกเมือง โดยได้มีการใส่ภาพ
ของสถานที่ต่าง ๆ ไว้ในฉากหลัง ซึ่งก็เป็นช่วงนี้เองที่เขาเริ่มแสดงความหลงใหลใน “ภูเขาฟูจิ” ผ่าน
ผลงานหลายชิ้น 
   กระทั่งเมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อที่ เป็นที่รู้จักมากที่สุด  
“คัทซึชิคะ โฮะคุไซ” และได้ผลิตผลงานภาพทิวทัศน์ ภาพชุด สถานที่โด่งดังแห่งเมืองหลวงตะวันออก 
(Famous Sights of the Eastern Capital) และภาพชุด 8 วิวของเอโดะ (Eight Views of Edo)  
ซึ่งทั้งผลงานและการโพรโมตตนเองอันยอดเยี่ยมทำให้โฮะคุไซมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อย ๆ ช่วงระหว่าง 

http://cameo.mfa.org/images/5/57/SC143141-pt.jpg


 71 

ค.ศ. 1804 – 1815 โฮะคุไซได้ร่วมงานกับนักประพันธ์ ทาคิซะวะ บะคิน (Takizawa Bakin) ในการ
ทำภาพประกอบให้หนังสือนวนิยาย ยิ่งทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีก ในขณะเดียวกันภาพชุนกะก็
เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่โฮะคุไซทำได้ดี อย่างภาพ ความฝันของภรรยาชาวประมง (The Dream of the 
Fisherman's Wife) (ประมาณปี 1814) (ภาพท่ี 31) เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 31 ภาพ ความฝันของภรรยาชาวประมง (The Dream of the Fisherman's Wife) (ประมาณปี 
1814) โดย คัทซึชิคะ โฮะคุไซ 

ที่มา: Katsushika Hokusai: The Dream of the Fisherman's Wife, accessed February, 2022, available 

from https://adoxoblog.files.wordpress.com/2012/05/tako_to_ama_retouched.jpg 

 
   เมื่ออายุ 51 ปี โฮะคุไซเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น ไตโตะ (Taito) พร้อมกับเข้าสู่ช่วงชีวิตของ
การผลิตงานชุดที่เรียกกันว่า “โฮะคุไซมังงะ” ฉบับแรกพิมพ์ใน ค.ศ. 1814 และได้รับการตอบรับ
อย่างดีทันที กระทั่ง ค.ศ. 1820 ก็ได้ผลิตไปถึง 12 ฉบับ และครบ 15 เล่ม ในช่วงปลายชีวิต  
อันประกอบไปด้วยภาพลายเส้นของสิ่งของ พืช  สัตว์ ศาสนา ผู้คน ที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขันนับพัน
รูป (ภาพที่ 32) ซึ่งความเชี่ยวชาญและช่ำชองในการนำเสนอภาพมังงะนี้ ส่งผลต่อการยกระดับฝีมือ
ในช่วงชีวิตต่อจากนี้ของโฮะคุไซอย่างชัดเจน  
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ภาพที่ 32 ภาพมังงะ โดย คัทซชึิคะ โฮะคุไซ 

ที่มา: Hokusai's Sketches (Hokusai Manga), Hokusai: Beyond the Great Wave, (London: Thames & 

Hudson), 263. 
 

   ค.ศ. 1820 คัทซึชิคะ โฮะคุไซ เปลี่ยนชื่อเป็น อิอิทสึ (Iitsu) ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่เขาผลิต
ผลงานมากที่สุดช่วงหนึ่ง พร้อม ๆ กับการมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วญี่ปุ่น ภาพชุด 36 วิวของภูเขาฟูจิ 
(Thirty-six Views of Mount Fuji) ที่ ประกอบไปด้วยภาพอย่าง คลื่ น ใหญ่ นอกคะนะงะวะ  
(The Great Wave off Kanagawa) และ ฟูจิแดง (Red Fuji) ถูกสร้างขึ้นราว ค.ศ. 1830 เป็นที่ 
ชื่นชอบอย่างมาก พิสูจน์ได้จากจำนวนการผลิตซ้ำ รวมไปถึงการเพ่ิมภาพเข้าไปในชุดอีก 10 ภาพใน
ภายหลัง รวมทั้งสิ้นเป็น 46 ภาพ  

   ค.ศ. 1834 คัทซึชิคะ โฮะคุไซ ในวัย 74 ปี ใช้ชื่อว่า กะเคียว โรจิน มันจิ (Gakyō 

Rōjin) มีความหมายว่า “คนแก่บ้าวาดภาพ” ส่วนมันจิแปลว่าเครื่องหมายสวัสติกะต่อท้ายชื่อ ช่วงนี้
เองที่เขาผลิตงาน 100 วิวของภูเขาฟูจิ (One Hundred Views of Mount Fuji) และยังคงวาดภาพ
อย่างต่อเนื่องสมกับชื่อ ในอีก 5 ปีต่อมาเกิดไฟไหม้สตูดิโอของโฮะคุไซ ในขณะเดียวกันความนิยมใน
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ตัวเขาก็เริ่มแผ่วไป พร้อม ๆ กับการมาถึงของคลื่นลูกใหม่อย่าง อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ และศิลปินรุ่น
ใหม่อีกหลายคน  
   การศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และศิลปินภาพพิมพ์ญี่ปุ่นสมัยเอโดะที่
เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมองค์ความรู้และปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ ด้วยลักษณะของสังคม วิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยรอบในช่วงเวลา
ดังกล่าวนอกเหนือไปจากการมุ่งศึกษาที่ตัวผลงานเพียงอย่างเดียว เหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยปะติดปะต่อ
ให้มองเห็นภาพกว้างของงานวิจัยได้เด่นชัดมากขึ้น รวมไปถึงเพ่ือให้ได้มาซึ่งการจำแนกบทบาท คุณค่า 
และปัจจัยในการใช้ “สีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ” ได้อย่างครบถ้วน 

 
 
 



  

 

บทที่ 4 
สีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ 

 
 สีน้ำเงินในมิติของการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์อุคิโยะเอะสมัยเอโดะ ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับพัฒนาการของเทคนิควิธีการตลอดจนเนื้อหาที่ศิลปินนำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่
ที่กระบวนการผลิตภาพพิมพ์สีเป็นที่แพร่หลาย กอปรกับความนิยมของผู้มีกำลังซื้อที่ค่อย ๆ เพ่ิม
ปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ และความรุ่งเรืองของชนชั้นพ่อค้าในฐานะผู้อุปถัมภ์ศิลปะ ทำให้ยากที่จะ
ปฏิเสธได้ว่า การนำหนึ่งใน “สีแห่งยุคสมัย”44 อย่างสีน้ำเงินเข้ามามีส่วนร่วมในผลงาน จึงเป็นวิธีคิดที่
ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย ตั้งแต่ศิลปินผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้ชม (จากการพบเห็นใน
ชีวิตประจำวัน) จนก่อให้เกิดเป็นค่านิยมวนกลับมาสู่ผู้ผลิตเป็นวงจรอย่างนั้น  
 ในขณะเดียวกันรูปแบบของเนื้อหาที่ปรากฏบนผลงานภาพพิมพ์อุคิโยะเอะสมัยเอโดะ ก็ยัง
สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเมื่ อจำแนกจาก
ผลงานที่ผู้วิจัยยกมาประกอบการศึกษา อันเป็นกลุ่มภาพผลงานที่ถูกผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากและ
ครอบคลุมบริบททางสังคมได้ในหลายมิติ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 
1. กลุ่มภาพเมืองเอโดะ 
 หลังจากคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในญี่ปุ่นเป็นต้นมา ภาพเมโชเอะ (Meisho-e) หรือ ภาพของ
สถานที่ที่สวยงาม ครองความนิยมอย่างสูงในการเป็นหัวข้อของการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ 
ในขณะที่สมัยก่อนหน้าหัวข้อยอดนิยมจะเป็นภาพของบุคคล สาวงาม และนักแสดงคะบุคิ  

 
44 จิรายุ พงส์วรุตม์, “สีน้ำตาลในวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยเอโดะ,” ศิลป์ พีระศรี ปีที่ 6, ฉบับที่ 1 (กันยายน 

2560): 221. 
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 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของการสร้างสรรค์ได้ขยับมาสู่ “เรื่องราวของสามัญชน”  
อันเกิดจากความประทับใจและความตั้งใจที่จะนำเสนอผ่านสายตาของศิลปิน ข้อสังเกตที่น่าสนใจ
อย่างหนึ่งก็คือ ภาพของเมืองเอโดะ จะให้ความสำคัญครอบคลุมไปถึงภาพคน เสื้อผ้า และข้าวของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ อันเป็นส่วนประกอบสำคัญโดยเฉพาะในผลงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากของ 
อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ (1797 – 1858) และคัทซึชิคะ โฮะคุไซ (1760 –1849) ทำให้ “เมืองและคน”  
ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ แยกกันไม่ออก และมักจะปรากฏให้เห็นควบคู่กันไปอยู่เสมอ 
 อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าการมีอยู่ของภาพชุด 53 สถานีของโทไคโด (The Fifty-three 

Stations of the Tōkaidō) และ 100 ทัศนียภาพอันโด่งดังของเอโดะ (One Hundred Famous 
Views of Edo) ของ อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ ศิลปินที่ได้ชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ภาพทิวทัศน์คนสุดท้ายใน
สมัยเอโดะ ได้ขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเทคนิคและเนื้อหา ตลอดจนส่งผลต่อความรู้
ความเข้าใจในภาพรวมของยุคสมัยแก่คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี 
 สมัยเอโดะมีเส้นทางสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดิน) ในการเดินทางภายในประเทศอยู่ 5 สาย 

โดยโทไคโด (Tōkaidō) เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเอโดะและเกียวโต ประกอบไปด้วยสถานีย่อย
ทั้งหมด 53 สถานี ซึ่งผลงานชุด 53 สถานีของโทไคโด (1833 – 1834) เกิดจากการที่ อุตะงะวะ ฮิโระ
ชิเงะ ได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับคณะผู้แทนของรัฐบาลโชกุนเมื่อ ค.ศ. 1832 กระทั่งเมื่อเดินทาง
กลับมายังเอโดะ จึงได้ลงมือสร้างผลงานชุดนี้ขึ้นมาจากภาพสเกตช์ที่บันทึกไว้ตลอดทาง 
 การปรับปรุงเส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปเพ่ือการขยายอำนาจของรัฐบาลโชกุนไปสู่
ส่วนต่าง ๆ ของประเทศตามนโยบายรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง ในขณะเดียวกันก็นำไปสู่ความเป็นไป
ได้ใหม่สำหรับให้ผู้คนออกเดินทางเพ่ือจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยก่อนหน้าภาพชุดนี้

ก็ได้มีการจัดทำหนังสือภาพที่มีชื่อว่า Tōkaidō Meisho Zue (東海道名所図会) ที่มีภาพ
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางพิมพ์ออกมา เมื่อ ค.ศ. 1797 (ภาพที่ 33) ซึ่งฮิโระชิเงะก็ได้มี
การหยิบยืมแนวคิด มุมมอง ตลอดจนวิธีการนำเสนอบางอย่างมาใส่ในผลงานของตนเองเช่นกัน ทว่า
สิ่งที่ทำให้ชุดภาพพิมพ์ของฮิโระชิเงะประสบความสำเร็จได้มากกว่าทั้งในเชิงยอดขายและความนิยม 
ทั้งที่ทั้งคู่ต่างก็ทำหน้าที่คล้ายกับเป็น “ไกด์บุ๊ก” เหมือนกันนั้น เกิดจากปัจจัยสำคัญหลักในเรื่องของ
รายละเอียดและความมีชีวิตชีวาที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน กระทั่งถูกยกให้เป็นกรณีศึกษาในงาน
วิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาได้ ซึ่งความสมจริงอันเกิดจากการ
สะท้อนภาพวิถีชีวิตของผู้คนในสถานที่ต่าง ๆ ประกอบกับเทคนิคเชิงช่างชั้นยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“สี” ทัศนธาตุที่มีบทบาทโดดเด่นในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของภาพ ได้นำไปสู่การเกิด
ภาวะ “อารมณ์ร่วม” ของผู้ชม กระทั่งกลายเป็นความนิยมในท่ีสุดนั่นเอง  
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ภาพที่ 33 หนังสือภาพ Tōkaidō Meisho Zue (東海道名所図会) ที่มีภาพและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเดินทางบนเส้นทางสายโทไคโด พิมพ์ออกมา เมื่อ ค.ศ. 1797 

ที่ ม า : Waseda University Library, Tōkaidō Meisho Zue (東海道名所図会), accessed 

February, 2022, available from  
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko30/bunko30_e0205/bunko30_e0205_0003/bunko30
_e0205_0003.html  

 
 1.1 ภาพ “ออกจากเอโดะ” (Leaving Edo), 1832 โดย อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ 
   สะพานนิฮงบะชิ ศูนย์กลางความเจริญของเอโดะ วิถีชีวิต และสัญลักษณ์แห่งประตูของ
เมือง ปรากฏอยู่อย่างโดดเด่นในภาพ “ออกจากเอโดะ” (Leaving Edo), 1832 (ภาพที่ 34) ภาพเปิด
ของภาพชุด 53 สถานีของโทไคโด รายละเอียดแสดงให้เห็นช่วงเวลาเช้ามืดของวัน ประตูเมืองสีดำ
สองบานซ้าย-ขวาที่เปิดออกพร้อม ๆ กับผู้คนที่เริ่มออกมาใช้ชีวิต พ่อค้าหาบเร่กลุ่มหนึ่งที่ระยะหน้า
บริเวณมุมซ้ายล่างของภาพกำลังเดินผ่านออกไป เผยให้เห็นขบวนของไดเมียวและผู้ติดตามกำลังข้าม
สะพานเพ่ือออกเดินทางไกลไปยังเกียวโตที่บริเวณกึ่งกลางของภาพ ขบวนนำโดยชายสองคนที่แบก
กล่องเสื้อผ้า (Hasamibako) ไว้ที่หลัง ตามด้วยอีกสองคนถือหอกพิธีการที่ประดับขนนกไว้ที่ส่วนยอด 
ทางด้านขวามีสุนัขสองตัวยืนอยู่ในอากัปกิริยาท่าทีอย่างเป็นธรรมชาติของสัตว์ ช่วยสร้างดุลยภาพ
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ร่วมกับประตูทั้งสองบานได้เป็นอย่างดี เกิดเป็นองค์ประกอบโดยรวมในลักษณะสมดุลแบบไม่สมมาตร 
(Asymetrical Balance) ที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาไม่แข็งกระด้างจนเกินไป  
   ในขณะที่ฉากหลังเห็นเป็นสีเหลืองทองของพระอาทิตย์ยามเช้าที่ค่อย ๆ ส่องสว่างไล่
ท้องฟ้ากลางคืนสีน้ำเงินเข้มไปจนเกือบพ้นขอบด้านบนของภาพ ฮิโระชิเงะได้ใช้คุณสมบัติอันโดดเด่น
ของสีน้ำเงินปรัสเซียนที่สามารถไล่ค่าน้ำหนักเข้ม-อ่อนในการสร้างบรรยากาศ สีน้ำเงินทางด้านบนสุด
ของภาพนั้นเข้มจนเกือบเป็นสีดำไล่ระดับอ่อนลงมาจนถึงกลุ่มเมฆทางด้านซ้ายบนของภาพ รวมไปถึง
ยังได้ใช้สีน้ำเงินเดียวกันนี้กระจายไปยังจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งภาพ ในส่วนที่เป็นรายละเอียดของเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายของบุคคลแทบทุกคนที่ปรากฏอยู่ เพ่ือสร้างบรรยากาศมวลรวมให้เป็นไปในทาง
เดียวกัน ทำให้ผลงานชิ้นนี้มีเอกภาพ (Unity) ทางองค์ประกอบศิลป์ที่นำไปสู่การสื่ออารมณ์  
ความรู้สึก และความหมายได้เป็นอย่างดี  
   โดยภาพ “ออกจากเอโดะ” นี้ยังมีอีกฉบับที่แสดงเนื้อหาคล้ายคลึงกันทว่าแตกต่างกัน
ออกไปในรายละเอียด (ภาพที่ 35) นั่นคือช่วงเวลาที่สายกว่าภาพแรก จากการที่สีส้มของพระอาทิตย์
มิได้อยู่ที่บริเวณเส้นขอบฟ้าแต่สูงเหนือหัวขึ้นไปมากแล้ว จำนวนคนที่ระยะหน้านั้นมีมากและ
หลากหลายกว่า รวมไปถึงมุมมองที่ขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นที่ทำให้ขนาดของบุคคลนั้นใหญ่มากพอจะ
เห็นไปถึงอารมณ์บนใบหน้า รายละเอียดของเสื้อผ้า ลวดลาย สีสัน ซึ่งบ่งบอกได้ค่อนข้างชัดเจนถึง
สถานะทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า หาบเร่ นักเต้น คนขายดอกไม้ เป็นต้น  

 
ภาพที่ 34 ออกจากเอโดะ (Leaving Edo) (1st Edition), 1832 จากภาพชุด The Fifty-three Stations of 

the Tōkaidō โดย อุตะกะวะ ฮิโระชิเงะ 

ที่ ม า : Utagawa Hiroshige: Leaving Edo (1st Edition), accessed February, 2022, available from 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Hiroshige01_nihonbashi.jpg 
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ภาพที่ 35 ออกจากเอโดะ (Leaving Edo) (2nd Edition), 1832 จากภาพชุด The Fifty-three Stations of 

the Tōkaidō โดย อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ 

ที่ ม า : Utagawa Hiroshige: Leaving Edo (2nd Edition), accessed February, 2022, available from 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Hiroshige-53-Stations-Hoeido-01-
Nihonbashi-BM-03.jpg 

 
   ภาพของสามัญชนในผลงานของอุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ (รวมถึง คัทซึชิคะ โฮะคุไซ) นั้นมี
ความโดดเด่นที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งในเรื่องของเครื่องแต่งกาย ความละเอียดลออในการนำเสนอให้
เห็นถึงค่านิยมในการย้อมสีครามของผ้า ชนิด ลวดลาย รอยยับ ไปจนถึงลักษณะของการห่อหุ้ม
ร่างกายที่ปรากฏให้เห็นได้แทบจะในทุกภาพ เกิดจากความตั้งใจในการถ่ายทอดวิถีชีวิตประจำวัน
อย่างที่เป็นจริง ๆ เนื่องด้วยผ้าฝ้ายสีน้ำเงินหรือครามไม่เพียงเป็นเครื่องแต่งกายที่ได้รับความนิยมใน
เชิงความงามเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อการใช้งานอีกด้วย การย้อมครามทำให้ผ้าแข็งแรงทนทาน
มากขึ้น ตลอดจนสรรพคุณของใบและเมล็ดของครามที่สามารถป้องกันแมลงหรืองูได้45 

 

 
45 Reiko Mochinaga Brandon, “ Modest Wear and Extraordinary Vision: Commoner’s 

Clothing,”  in Hiroshige and Hokusai: Hokusai and Hiroshige, (San Francisco: The Asian Art 
Museum of San Francisco, 2000), 21. 
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 1.2 ภาพ “ร้านของช่างย้อมผ้าในคันดะ” (The Dyers' Quarter in Kanda), 1857 
โดย อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ 
   ภาพชุด 100 ทัศนียภาพอันโด่งดังของเอโดะ ประกอบไปด้วยผลงาน 119 ชิ้น ผลิตขึ้น
ระหว่าง ค.ศ. 1797 – 1858 โดยเมื่อเริ่มต้นเป็นผลงานของอุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ กระท่ังได้รับการสาน
ต่อจนเสร็จสมบูรณ์จากฮิโระชิเงะ ที่ 2 ผู้เป็นลูกศิษย์ ภายหลังจากที่ อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ เสียชีวิตใน 
ค.ศ. 1858 และภาพ “ร้านของช่างย้อมผ้าในคันดะ” (The Dyers' Quarter in Kanda) นี้ ก็เป็นหนึ่ง
ในผลงานในช่วงท้ายของชีวิตของเขา (ภาพท่ี 36) 
   ผลงานทั้ง 119 ภาพได้แสดงทัศนียภาพในมุมต่าง ๆ ของเอโดะ ประกอบกับการไล่เรียง
ไปตามฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ตามลำดับ โดยภาพ “ร้านของช่างย้อม
ผ้าในคันดะ” นับเป็นลำดับที่ 75 และอยู่ในช่วงเวลาของฤดูใบไม้ร่วง  

 

 
ภาพที่ 36 ภาพ ร้านของช่างย้อมผ้าในคันดะ (The Dyers' Quarter in Kanda), 1857 จากภาพชุด 100 

ทัศนียภาพอันโด่งดังของเอโดะ โดย อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ 

ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, The Dyers' Quarter in Kanda, accessed February, 2022, 

available from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/56692  

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/56692
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   ฮิโระชิเงะนำเสนอเรื่องราวอันเป็นส่วนหนึ่งของร้านย้อมผ้าในเมืองซึ่งสามารถพบเห็นได้
ไม่ยาก ผลงานปรากฏให้เห็นแถบผ้ายาวสีขาวและน้ำเงินอันโดดเด่น ที่นำมาตากไว้บนเสาสูงที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือการนี้โดยเฉพาะหลังจากที่เพ่ิงทำการย้อมเสร็จ กินพ้ืนที่บริเวณกึ่งกลางค่อนไปทางขวาของ
ภาพเกือบทั้งหมด รวมไปถึงทางด้านหลังและด้านซ้ายของภาพในขนาดที่เล็กกว่าบ่งบอกให้รู้ถึงระยะ
และความลึกของภาพ ที่ฉากหลังปรากฏให้เห็นภูเขาฟูจิสีน้ำเงินเทากลมกลืนไปกับบรรยากาศ มีแสงสี
ส้มของพระอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมาจากหลังแนวเขา  
   ในสมัยเอโดะผ้าฝ้ายย้อมครามนั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงปลายของ
ยุค (ช่วงเวลาที่ฮิโระชิเงะผลิตผลงานชุดนี้) สามัญชนมีเสรีภาพในการแต่งกายมากขึ้นกว่าในสมัย 
เอโดะตอนต้นหรือก่อนหน้านั้น ภาพของผ้าที่ถูกย้อมเพ่ือนำไปตัดเป็นกิโมโน ยูกะตะ หรือเทนูกูอิ  
จึงปรากฏให้เห็นได้ทั่วไปในเมือง  

   เดิมที ยูกะตะ (浴衣) เป็นชุดคลุมที่ถูกออกแบบมาให้ใส่ในสถานที่รโหฐานอย่างโรง
อาบน้ำสาธารณะหรือใส่เป็นชุดนอน ชุดอยู่บ้าน เนื่องด้วยความไม่เป็นทางการอย่างที่สุดในทุก ๆ มิติ 
(ต่างจากกิโมโนที่หรูหรากว่า ประณีตกว่า ตลอดจนมีกรรมวิธีในการผลิตและสวมใส่ที่ซับซ้อนกว่า) 
โดยมักจะทำจากผ้าฝ้าย ไม่มีซับใน สวมใส่ง่ายไม่ซับซ้อน และมีราคาย่อมเยา ต่อมาจึงได้พัฒนาให้
เป็นมากกว่าเพียงแค่ชุดอยู่บ้าน สามารถสวมใส่ออกไปเดินเที่ยวในวันหยุด หรือออกไปชมดอกไม้ไฟ
ในงานเทศกาลต่าง ๆ กระทั่งกลายมาเป็นเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันในที่สุด 
   ยูกะตะแต่ละส่วนจะถูกผลิตขึ้นเป็นผ้ายาวที่มีด้านกว้างประมาณ 14 นิ้ว หรือประมาณ 

35 เซนติเมตร โดยยึดขนาดตามมาตรฐานเดียวกับกิโมโน ในขณะที่ เทนูกูอิ (手拭い) (ภาพที่ 37) 
ผ้าเอนกประสงค์ที่มีลักษณะคล้ายกัน คือมีความกว้างประมาณ 14 นิ้วเท่ากัน แต่จะถูกตัดให้มีความ
ยาวประมาณผืนละ 1 หลา ซึ่งชาวญี่ปุ่นใช้ประโยชน์จากเทนูกูอิอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ด
มือ ผ้าโพกศีรษะ ผ้าห่อของ หรือสอดเป็นปกในชุดกิโมโน เป็นต้น จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง 
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ภาพที่ 37 เทนูกูอิ (手拭い) ผ้าเอนกประสงค์ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมอย่างแพร่หลาย 

ที่ มา : Kamawanu is Breathing New Life into the Ancient Japanese Craft of Tenugui Hand Towels 
accessed February, 2022, available from https://www.spoon-tamago.com/wp-content/uploads/ 
2021/05/kamawanu-tenugui-2.jpeg  

 
   ในสมัยเอโดะทั้งยูกะตะและเทนูกูอินั้นเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก มีช่างเฉพาะทางที่จะ

ทำการย้อมด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า ชูเซน (注染) ซึ่งเป็นเทคนิคการย้อมสีด้วยการกั้นกาวตาม
ลวดลายจากแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ จากนั้นจึงเทสีที่ต้องการลงไปบนกองผ้าจำนวนหนึ่ง โดยสีจะติดใน
บริเวณที่ไม่ได้ลงกาวไว้ สามารถผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็สามารถเพ่ิมความซับซ้อน
เข้าไปด้วยการกั้นกาวเฉพาะในตำแหน่งที่ต้องการ อย่างเช่นการทำเป็นตัวอักษรหรือชื่อ (ภาพที่ 38) 
รวมไปถึงต่อยอดเทคนิคการสร้างสรรค์ด้วยการเทสีมากกว่าหนึ่งสีด้วยมือให้ไหลไปผสมไล่เฉดกัน  
ซึ่งต้องใช้ความชำนาญอีกระดับหนึ่ง (ภาพที่ 39) จากนั้นจึงนำไปล้างกาวส่วนเกินออกแล้วแขวนตาก
ไว้บนเสาให้แห้ง46 (ภาพท่ี 40) 
 

 
46 Teresa Duryea Wong, Cotton & Indigo from Japan (n.p., Schiffer, 2017), 108-114.  
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ภาพที่ 38 การทำตัวอักษรหรือชื่อด้วยเทคนิคการย้อมแบบ ชูเซน (注染) 
ที่มา: Teresa Duryea Wong, Cotton & Indigo from Japan (n.p., Schiffer, 2017), 115. 

 

 
 
ภาพที่ 39 เทคนิคการเทสีมากกว่าหนึ่งสีด้วยมือให้ไหลไปผสมไล่เฉดกันในการย้อมแบบชูเซน (注染) 
ที่มา: Teresa Duryea Wong, Cotton & Indigo from Japan (n.p., Schiffer, 2017), 117.  
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ภาพที่ 40 ขั้นตอนการแขวนตากผ้าที่ย้อมเสร็จแล้วไว้บนเสาให้แห้ง 
ที่มา: Teresa Duryea Wong, Cotton & Indigo from Japan (n.p., Schiffer, 2017), 121.  

 

   การนำเสนอเรื่องราวในภาพ “ร้านของช่างย้อมผ้าในคันดะ” ของ อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ 
นี้ เป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจริง โดยผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ให้สวยงามและน่าสนใจโดย
ศิลปิน ซึ่งคาดว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนึ่งในผลงานจากสมุดรวมภาพพิมพ์ขาว -ดำ (Fugaku 
Hyakkei, vol. II) ชุด 100 วิวของภูเขาฟูจิ โดย คัทซึชิคะ โฮะคุไซ ที่ผลิตขึ้นก่อนหน้านั้น ตั้งแต่ช่วง
ระหว่าง ค.ศ. 1834 – 1849 (ภาพท่ี 41)  
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ภาพที่ 41 สมุดรวมภาพพิมพ์ขาว-ดำ (Fugaku Hyakkei, vol. II) ชุด 100 วิวของภูเขาฟูจิ โดย คัทซึชิคะ 
โฮะคุไซ 
ที่มา: The Metropolitan Museum of Art, Fugaku Hyakkei, vol. II, accessed February, 2022, available 

from https://collectionapi.metmuseum.org/api/collection/v1/iiif/78803/1379897/main-image  
 
   ผ้าสีน้ำเงินพิมพ์ลายแพตเทิร์นขนาดใหญ่ทางด้านซ้ายของภาพนั้น ฮิโระชิเงะใช้สีน้ำเงิน
จากครามที่อ่อนละมุนในการพิมพ์ ในขณะที่ผ้าสีน้ำเงินที่จุดเด่นบริเวณกลางภาพ ฮิโระชิเงะใช้สีน้ำ
เงินปรัสเซียนที่มีความเข้มสูงในการพิมพ์ ผ้าสีขาวผืนหน้าสุดมีตัวอักษรที่หมายถึงปลา อันเป็น
สัญลักษณ์ของสำนักพิมพ์ ในขณะที่ผ้าสีขาวที่แขวนสลับถัดจากนั้นมีตัวอักษร ฮิ และ โระ อันเป็นการ
สื่อถึงชื่อของศิลปิน ซึ่งนี่เป็นเพียงภาพเดียวที่ฮิโระชิเงะได้แฝงชื่อของเขาลงไป  
   คันดะ เป็นเหมือนกับศูนย์กลางในการค้าและกิจการย้อมผ้าในเขตนั้น ช่วงปลายเอโดะ
ราว ค.ศ. 1854 ช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกับที่ฮิโระชิเงะผลิตภาพนี้ มีร้านย้อมผ้าอยู่ในคันดะประมาณ 47 
ร้าน จาก 522 ร้านที่กระจายอยู่ทั่วทั้งเอโดะ และหลังจากสิ้นสมัยเอโดะไปจนถึงกลางคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 ก็ได้เพ่ิมจำนวนมากขึ้น จนกลายเป็นของขึ้นชื่อจากเขตนี้จวบจนปัจจุบัน 
   อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปจากมุมหนึ่งในเอโดะ ความสมจริง
ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนออันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินผู้นี้ นำไปสู่การทำความเข้าใจภาพรวม
ของยุคสมัยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการหยิบจับเรื่องราวใกล้ตัวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานย่อมเข้าถึงผู้ชม

https://collectionapi.metmuseum.org/api/collection/v1/iiif/78803/1379897/main-image
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ตลอดจนลูกค้าได้ง่าย ประกอบกับการใช้ประโยชน์จากสีน้ำเงินปรัสเซียนมาช่วยขับเน้นให้เกิดความ
โดดเด่นในเชิงความงาม ยิ่งทำให้เกิดความนิยมจนมีการพิมพ์ซ้ำอีกหลายต่อหลายครั้ง 
 
 1.3 ภาพ “ทุ่งนาแห่งอาสะคุสะและเทศกาลโทริโนะมะจิ” (Asakusa Ricefields and 
Torinomachi Festival), 1857 โดย อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ  
   ภาพ “ทุ่งนาแห่งอาสะคุสะและเทศกาลโทริโนะมะจิ” (Asakusa Ricefields and 
Torinomachi Festival) อีกหนึ่งผลงานภาพพิมพ์อุคิโยะเอะจากภาพชุด 100 ทัศนียภาพอันโด่งดัง
ของเอโดะ และเป็นเพียงชิ้นเดียวในชุดที่แสดงบรรยากาศจากด้านในห้อง โดยผลงานชิ้นนี้ของฮิโระชิ
เงะนั้น เปี่ยมไปด้วยชั้นเชิงในการเล่าเรื่อง จากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ด้านนอก และชีวิตของหญิงบริการ
ในย่านโยชิวาระที่ด้านใน ตรงกับงานประจำปีเทศกาลโทริโนะมะจิ อันเป็นสีสันที่บ่งบอกถึงความเป็น
เอโดะได้เป็นอย่างด ี
   เทศกาลโทริโนะมะจิ เทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วงในเอโดะ หนึ่งในวันที่คึกคักที่สุดของปีที่
ฉลองกันทั้งวันทั้งคืน ทว่ากลับถูกนำเสนอออกมาได้อย่างเรียบง่ายและน่าสนใจด้วยมุมมองอันพิเศษ  
ฮิโระชิเงะใช้การแบ่งระยะหน้า ระยะกลาง และระยะหลัง ในการเล่าเรื่องอย่างที่ทำเป็นประจำ  
(ภาพท่ี 42) 
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ภาพที่ 42 ภาพทุ่งนาแห่งอาสะคุสะและเทศกาลโทริโนะมะจิ (Asakusa Ricefields and Torinomachi 

Festival), 1857 โดย อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ 

ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, Asakusa Ricefields and Torinomachi Festival, accessed 

February, 2022, available from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/36539 

 
   ท้องทุ่งนาแห่งอาสะคุสะในเงามืดนอกหน้าต่างที่ระยะกลาง แสดงเรื่องราวของงาน
เทศกาลที่แน่นขนัดไปด้วยฝูงชน ศาลเจ้าโอโตริสถานที่จัดงานมีตลาดที่มีแผงจำหน่ายอาหารและขนม
นำโชคมากมาย รวมไปถึงเครื่องรางรูปคราดที่ทุกคนจะต้องซื้อหาเป็นที่ระลึกเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
ด้วยความเชื่อว่าคราดนี้จะกวาดเงินทองและโชคดีมาให้ในปีหน้า ซึ่ งฮิโระชิเงะก็ได้แสดงรายละเอียด
รูปทรงของคราดขนาดน้อยใหญ่ให้เห็นภายใต้เงาดำแบบย้อนแสง (Silhouette) ประกอบกับการใช้
เส้นที่แสดงความเคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวา (ภาพท่ี 43)  
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ภาพที่ 43 รายละเอียดจากภาพ ทุ่งนาแห่งอาสะคุสะและเทศกาลโทริโนะมะจิ (Asakusa Ricefields 

and Torinomachi Festival), 1857 โดย อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ 

ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, Asakusa Ricefields and Torinomachi Festival, accessed 

February, 2022, available from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/36539 
 

   เรื่องราวของหญิงบริการที่ระยะหน้าของภาพนั้น ฮิโระชิเงะมิได้แสดงให้เห็นภาพของ
บุคคลใด ๆ ทว่าใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเล่าเรื่องแทน สำหรับเทศกาลโทริโนะมะจินี้ ความพิเศษ
อย่างหนึ่งคือการอนุญาตให้สตรีทั่วไปสามารถท่ีจะเข้าไปเที่ยวในย่านโยชิวาระได้ บรรยากาศจึงเป็นไป
อย่างครึกครื้นกว่าปกติ แต่ศิลปินกลับนำเสนอจากอีกมุมมองผ่านชีวิตของผู้ให้บริการมิใช่ผู้มาเที่ยว
งาน  
   บริเวณขอบหน้าต่างทางด้านขวาของภาพ มีชามสีน้ำเงินสำหรับไว้บ้วนปาก และผ้าสีน้ำ
เงิน-ขาวพาดอยู่ใกล้ ๆ ในลักษณะที่ใช้งานแล้ว ที่พ้ืนทางด้านซ้ายมีเครื่องประดับศีรษะ 4 อัน 1 อัน
ถูกหยิบออกมา ในขณะที่อีก 3 อันยังคงเสียบอยู่ในกระดาษ ทั้งหมดมีรูปทรงคล้ายคราด เป็นไปได้ว่า
นี่คือของที่ระลึกจากงานเทศกาลเบื้องล่างที่ผู้มาใช้บริการนำติดไม้ติดมือมาฝาก เหนือขึ้นไปเล็กน้อย

เห็นบางส่วนของม้วนกระดาษชำระที่เรียกว่า อนโกะโตะกะมิ  (御事紙) หมายถึง กระดาษเพ่ือ
การอันมีเกียรติ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นคำสุภาพที่ใช้เรียกกระดาษที่ไว้ทำความสะอาดหลังการมี
เพศสัมพันธ์ (ภาพท่ี 44)  

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/36539
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ภาพที่ 44 รายละเอียดจากภาพ ทุ่งนาแห่งอาสะคุสะและเทศกาลโทริโนะมะจิ (Asakusa Ricefields 

and Torinomachi Festival), 1857 โดย อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ 

ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, Asakusa Ricefields and Torinomachi Festival, accessed 

February, 2022, available from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/36539 

 
   นอกจากนั้น ภาพของแมวสีขาวบนขอบหน้าต่างอันเป็นจุดเด่นของผลงานชิ้นนี้ที่นั่งมอง
ออกไปยังความเคลื่อนไหวด้านนอก แสดงถึงรายละเอียดเชิงความงามและการศึกษาธรรมชาติของ
สัตว์โดยศิลปินมาเป็นอย่างดี ทั้งยังนำไปสู่การตีความเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในห้องนี้ รวมไปถึง
ความหมายแฝงที่เป็นตัวแทนความรู้สึกของหญิงบริการ หรือศิลปินอาจจงใจใช้แมวตัวนี้แทนตัวของ
หญิงบริการเลยก็เป็นได้  
   ในขณะที่ระยะหลังของภาพปรากฏให้เห็นภูเขาฟูจิที่สงบนิ่งอยู่ภายใต้หิมะขาวโพลน  
สีเข้มจนเกือบมืดดำสนิทของสีน้ำเงินปรัสเซียนทางด้านบนไล่ลงมาเจอกับสีส้มอมชมพูที่บริเวณขอบ
ฟ้า ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นเวลารุ่งสางหรือพลบค่ำสำหรับเทศกาลที่ไม่หลับใหลเช่นนี้ และ  
ฝูงห่านที่บินอยู่นั้นกำลังออกหากินหรือบินกลับรัง  
   โดยปกติ อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ มักสร้างบรรยากาศของฉากหลังที่เป็นธรรมชาติของ
ท้องฟ้าด้วยสีน้ำเงินเข้มจัดจากสีน้ำเงินปรัสเซียนที่บริเวณขอบด้านบนไม่ก็ด้านล่างของภาพเป็น
ประจำ ซึ่งชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลงานที่เทคนิคดังกล่าวมิได้ระบุช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจน ด้วยความตั้งใจที่
จะให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของภาพที่ เล่าเรื่องราว “สองด้าน” ควบคู่กันไป ถือเป็น  
มาสเตอร์พีซอีกชิ้นจากภาพชุด 100 ทัศนียภาพอันโด่งดังของเอโดะ ที่ทั้งมีองค์ประกอบศิลป์ที่จัดแจง

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/36539
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มาอย่างลงตัวด้วยทัศนธาตุอันโดดเด่น อย่างเส้นตั้ง-เส้นเฉียง คู่สีร้อน-เย็น และการใช้หลักทัศนีย
วิทยาแบบจุดรวมสายตา 2 จุด ควบคู่ไปกับเนื้อหาที่ถูกนำเสนออย่างซับซ้อนและมีชั้นเชิง 
 
 บทวิเคราะห์ 
 ข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่งที่ได้จากการศึกษากลุ่มภาพเมืองเอโดะ อย่างภาพ “ออก
จากเอโดะ” จากภาพชุด 53 สถานีของโทไคโด ทั้งสองฉบับ รวมไปถึง ภาพ “ร้านของช่างย้อมผ้าใน
คันดะ” และ ภาพ “ทุ่งนาแห่งอาสะคุสะและเทศกาลโทริโนะมะจิ” จากภาพชุด 100 ทัศนียภาพอัน
โด่งดังของเอโดะ ซึ่งได้นำเสนอทิวทัศน์อันงดงามของเอโดะผ่านวิถีชีวิตของช่างย้อมผ้าและหญิง
บริการในช่วงงานเทศกาลประจำปี นั่นคือ การใช้สีน้ำเงินในบริเวณท่ีเป็นท้องฟ้าหรือฉากหลังของภาพ
ได้ช่วยขับเน้นบรรยากาศโดยรวม ตลอดจนสื่อสารนัยแห่งช่วงเวลา ฟ้าฝน และฤดูกาล อันเป็น
ลักษณะสุนทรียศาสตร์แบบญี่ปุ่นที่เห็นได้จากศิลปะญี่ปุ่นหลายแขนง โดยที่ก่อนหน้านั้นการกระทำ
เช่นนี้ยังเป็นข้อจำกัด (จากสีน้ำเงินธรรมชาติที่ซีดลง และก่อนจะมีสีน้ำเงินปรัสเซียนใช้อย่าง
แพร่หลาย) ศิลปินอย่างฮิโระชิเงะจึงใช้ประโยชน์จากสีน้ำเงินปรัสเซียนในส่วนนี้เล่าเรื่องทั้งในเชิง
ความงามและความหมาย 
 นอกจากบริเวณท่ีเป็นท้องฟ้าและบรรยากาศโดยรวมแล้ว การแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของผืน
ผ้าที่ย้อมสีครามและข้าวของเครื่องใช้ที่มีสีน้ำเงินอย่างชัดเจนนั้น แม้จะเป็นใจความรองของเนื้อหาที่
ศิลปินตั้งใจจะนำเสนอ ทว่าในความปกติธรรมดาเช่นนี้เองที่ชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องกันของวิถีชีวิต 
ค่านิยมของผู้คนที่มีต่อสีน้ำเงิน และการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์อุคิโยะเอะของศิลปินได้เป็นอย่าง
ดี ราวกับว่าหากผลงานชิ้นนั้น ๆ เป็นบ้าน สีน้ำเงินก็น่าจะเป็นส่วนประกอบสำคัญ ที่จะช่วยเติมเต็ม
บ้านให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

 
2. กลุ่มภาพบุคคล 
 ในสมัยเอโดะภาพพิมพ์อุคิโยะเอะที่ถูกผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมากที่สุดนั้นคือภาพบุคคล หลัก 
ๆ ประกอบไปด้วยภาพของนักแสดงละครคะบุคิ สาวงาม รวมไปถึงหญิงบริการในย่านโยชิวาระ ที่
ถึงแม้ว่าจะมิได้มีความเหมือนกันในลักษณะของการประกอบอาชีพ แต่ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มคนทั้ง
สามนั้นมิได้มีความเกี่ยวข้องกันเลย การเป็นดั่งผู้นำแฟชั่น (Trendsetter) ประกอบกับการมีส่วน
สำคัญในการสร้างทัศนคติของชาวเอโดะที่มีต่อการแสวงหาและโอบรับวิถีชีวิตใหม่แบบคนเมือง 
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ความนิยมใน “คนดัง” ที่ส่งผลและกำหนดความเป็นไปของอุตสาหกรรมการ
พิมพ์ ตลอดจนเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญท่ีอธิบายถึงเอโดะในฐานะ “โลกที่ล่องลอย” ได้อย่างชัดเจน 
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 โยชิวาระ (吉原) เป็นย่านบันเทิงที่จัดตั้ งขึ้นโดยรัฐบาลโชกุนตั้ งแต่ต้นสมัยเอโดะ 
ศูนย์กลางของความรื่นรมย์รูปแบบต่าง ๆ ตามแบบฉบับวิถีคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นโรงน้ำชา โรงละคร  
คะบุคิ การร้องรำทำเพลง อาหาร บรรยากาศของความฉูดฉาด ตลอดจนสถานขายบริการทางเพศ  
อันเกิดจากความตั้งใจในหลาย ๆ มิติ ทั้งจากผู้มีอำนาจไปจนถึงพลวัตทางสังคม 
 ราว ค.ศ. 1618 รัฐบาลโชกุนจัดตั้งย่านโยชิวาระขึ้นมาในเอโดะพร้อม ๆ กับ ย่านชิมาบาระ  

(嶋原) ในเกียวโต และย่านชินมาจิ (新町) ในโอซากา ย่านโยชิวาระเดิมตั้งอยู่นิฮงบะชิ ต่อมาใน 

ค.ศ. 1657 จึงย้ายไปยังอาสะคุสะ (浅草) บางครั้งทั้งสองแห่งถูกเรียกว่า โยชิวาระเดิม และ  
โยชิวาระใหม่ ถึงแม้ว่าระบบการค้ามนุษย์เช่นนี้จะดูไม่เป็นธรรมและไร้เหตุผล ทว่านั่นอาจจะเป็น
มุมมองที่มิได้ครอบคลุมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งหมด เนื่องจากหากมองย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้น จะ
สามารถเห็นที่มาที่ไปอันมีส่วนละม้ายคล้ายคลึงกับนโยบายการจัดแจงหญิงขายบริการให้กับเหล่า
ทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 247 กล่าวคือ การปกครองโดยโชกุนโทกุงาวะ อิเอยาซุ ในช่วง
แรกที่เพ่ิงย้ายเมืองหลวงมายังเอโดะ และการออกคำสั่งให้ไดเมียวและผู้ติดตามต้องเข้ามาประจำที่เอ
โดะปีเว้นปีนั้น ก่อให้เกิดการขยายของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ตลอดจนงานส่วนใหญ่ที่เป็นการ
สร้างเมืองในขณะนั้นไม่สามารถทำโดยผู้หญิงได้ การจัดตั้งย่านโยชิวาระ จึงมีจุดประสงค์มุ่งเน้นไปที่ 
“การจัดระเบียบ” เป็นหลัก  
 อย่างไรก็ตาม ย่านโยชิวาระยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมแบบเอโดะขึ้นมากมาย 
โดยเฉพาะศิลปะแขนงต่าง ๆ ทั้งละครคะบุคิ การขับร้อง การจัดดอกไม้ บทกวีเคียวคะ บทกวีไฮไค 
ศิลปะอักษรวิจิตร แฟชั่น งานเทศกาล รวมไปถึงภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ 
 
 2.1 ภาพ “นักแสดงคะบุคิ นะคะมุระ อุตะเอมอน ที่  4 เล่นเป็น มะตะเฮอิ” (Actor 
Nakamura Utaemon IV as Matahei), 1852 โดย อุตะงะวะ คุนิสะดะ   
   ภาพพิมพ์อุคิโยะเอะรูปนักแสดงในสมัยเอโดะนั้นนำเสนอภาพของนักแสดงคะบุคิที่มี
ตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ อย่างบุคคลที่ปรากฏในภาพนี้ นะคะมุระ อุตะเอมอน ที่ 4 เขาเกิดใน
ครอบครัวที่ประกอบกิจการโรงน้ำชาที่เอโดะเมื่อ ค.ศ. 1796 เดิมชื่อว่า ฮิระโนะ คิจิทะโร (Hirano 
Kichitarô) เมื่ออายุ 13 ปี ถูกรับเลี้ยงโดยอาจารย์ด้านการเต้น ฟูจิมะ คันจูโร ที่ 1 (Fujima Kanjûrô I) 
ผู้มีศักดิ์เป็นลุงของเขา พออายุ 17 ปี ก็ได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ นะคะมุระ อุตะเอมอน ที่ 3 (Nakamura 

 
47 Hibiya Taketoshi, The Yoshiwara Pleasure Quarters: A Cradle for Japan’s Edo 

Culture, accessed February, 2022, available from https://www.nippon.com/en/japan-
topics/g00885/the-yoshiwara-pleasure-quarters-a-cradle-for-japan%E2%80%99s-edo-culture.html? 
fbclid=IwAR1_LSYNC1Ukj4fG-gQnegY2RHLMadaE-0fWjPt8lUVX5ag_5LdGqwikOYI 
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Utaemon III) นักแสดงคะบุคิเจ้าบทบาทผู้มีชื่อเสียง ปีต่อมาทั้งคู่ ได้ เข้าร่วมกลุ่ม  คะมิกะตะ 
(Kamigata) กลุ่มนักแสดงทางภูมิภาคโอซากา-เกียวโต-โคเบ-นารา และได้ตระเวนแสดงอยู่แถบนั้น
กระทั่งปลาย ค.ศ. 1827 จึงได้กลับมายังเอโดะ 
   นะคะมุระ อุตะเอมอน ที่ 4 ที่ในขณะนั้นมีชื่อว่า นะคะมุระ ชิคัน ที่ 2 (Nakamura 
Shikan II) เริ่มทำการแสดงที่ นะคะมุระซา โรงละครเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยต้นเอโดะหลายต่อ
หลายเรื่องเป็นเวลาประมาณ 6 ปี จึงได้กลับไปยังโอซากาอีกครั้ง สาเหตุหนึ่งก็ด้วยวาระสำคัญที่กำลัง
จะมาถึง นั่นคือการส่งต่อชื่อของ นะคะมุระ อุตะเอมอน ที่ 3 ผู้เป็นอาจารย์ให้กับรุ่นต่อไป ซึ่งเขาก็
ตั้งใจส่งต่อให้กับ นะคะมุระ ชิคัน ที่ 2 แต่เหล่าลูกศิษย์ดาวเด่นหลายคนพยายามเรียกร้องสิทธิ์โดย
ชอบธรรมให้กับ นะคะมุระ ซึรึสุเคะ ที่ 2 (Nakamura Tsurusuke II) ผู้เป็นหลานแท้ ๆ ทว่าหลังจาก
การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน นะคะมุระ อุตะเอมอน ที่ 3 ได้กล่าวประโยคอันตราตรึงออกมาว่า “ข้ามิได้
มอบชื่อให้กับตัวของคิจิ (คิจิ ในที่นี้หมายถึง ฮิระโนะ คิจิทะโร) แต่มอบให้ศิลปะการแสดงของเขา” 
(ถอดความเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย) 
   นะคะมุระ อุตะเอมอน ที่ 4 เป็นนักแสดงผู้โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในยุคของเขา การแสดง
สุดท้ายของเขามีขึ้นในวันขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 1852 หลังจากนั้นอีกประมาณ 1 เดือนได้เสียชีวิตลงที่ 
โอซากา ปีเดียวกันนี้เองที่ อุตะงะวะ คุนิสะดะ สร้างภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ นักแสดงคะบุคิ นะคะมุระ  
อุตะเอมอน ที่ 4 เล่นเป็น มะตะเฮอิ นี้ขึ้นมา (ภาพท่ี 45)  
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ภาพที่ 45 ภาพ นักแสดงคะบุคิ นะคะมุระ อุตะเอมอน ที่ 4 เล่นเป็น มะตะเฮอิ (Actor Nakamura 

Utaemon IV as Matahei), 1852 โดย อุตะงะวะ คุนิสะดะ   
ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, Actor Nakamura Utaemon IV as Matahei, accessed 

February, 2022, available from https://collections.mfa.org/objects/219009/otsu-actor-nakamura-
utaemon-iv-as-matahei-from-the-serie?ctx=479fea34-1fd4-45ef-98f9-9be3035f9179&idx=0 

 
   การสร้างภาพใบหน้าของนักแสดงคะบุคิที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างเข้มข้น การแต่ง
หน้าที่ขับเน้นอวัยวะส่วนต่าง ๆ บนใบหน้า รวมถึงลักษณะท่าทางที่ทำให้พวกเขาเป็นที่จดจำ เป็นการ
บันทึกวินาทีสำคัญในการแสดงละครคะบุคิที่ผู้ชมต่างรอคอย โดยนักแสดงจะออกท่าทาง แสดง
อารมณ์ผ่านภาษากายตามบทบาท และค้างไว้เช่นนั้นครู่หนึ่ง ด้วยท่าทีพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้ละคร  
คะบุคิ “แยกตัวออกจากภาวะความเป็นจริงของชีวิต” ของชาวเอโดะอย่างชัดเจน และภาพพิมพ์รูป
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นักแสดงก็กลายเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนมากมายอยู่ที่บริเวณร้านขายของที่ระลึก
ข้างโรงละครและกระจายอยู่ตามแผงลอยทั่วเมือง 
   การสร้างสรรค์ภาพบุคคลของ อุตะงะวะ คุนิสะดะ ได้ใช้รูปแบบการนำเสนอที่ต่อยอดมา
จากการที่ คัทซึคะวะ ชุนโช (1726 – 1793) ปรมาจารย์ในการทำภาพพิมพ์รูปนักแสดงคนหนึ่งแห่ง
ยุคสมัย ที่ได้ทำการขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ด้วยการสร้าง “ภาพเหมือน” ขึ้นมา ตั้งแต่ราวครึ่ง
หลังของคริสต์ศตวรรษที่ 18 เหมือนขนาดที่ว่าสามารถระบุตัวนักแสดงได้ จากนั้นก่อนจะขึ้นศตวรรษ
ใหม่ คัทซึคะวะ ชุนโช ก็ได้พัฒนารูปแบบด้วยการจัดองค์ประกอบให้ขับเน้นตัวตนของบุคคลในภาพ
ยิ่งขึ้นไปอีก โดยการครอบตัดให้เห็นแต่เพียงศีรษะและช่วงอกเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะได้รับความนิยม
ไปทั่วภายในระยะเวลาเพียงไม่นานเนื่องจากบรรดาแฟนละครรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับดาราที่ตนชื่นชอบ
มากขึ้นแล้ว ภาพที่ชัดขึ้นจนเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ยังเป็นความท้าทายของศิลปินที่จะได้ “แสดง
ศักยภาพ” ช่วงชิงความนิยมมาเป็นของตน ทำให้ภาพพิมพ์รูปนักแสดงและบุคคลช่วงศตวรรษสุดท้าย
ในสมัยเอโดะมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัด   
   เสื้อผ้าที่นักแสดงสวมใส่ก็เป็นอีกส่วนสำคัญนอกเหนือไปจากใบหน้าของนักแสดง เพราะ
นอกจากความสมจริงดังกล่าวจะระบุตัวนักแสดงได้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ว การแต่งกายยังสามารถ
บ่งบอกได้ถึงบทบาททางการแสดงที่ได้รับอีกด้วย อย่างบทของ มะตะเฮอิ จากละครเรื่อง เคเซ ฮันกง
โค (Keisei Hangonkô) ที่แสดงโดยนักแสดงคะบุคิ นะคะมุระ อุตะเอมอน ที่ 4 ในภาพนี้ ก็ยังปรากฏ
ในชุดสีน้ำเงินรูปแบบที่คล้ายคลึงกันนี้ในผลงานของศิลปินภาพพิมพ์อุคิโยะเอะชิ้นอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน 
อย่างเช่น ภาพ “นักแสดงคะบุคิ นะคะมุระ อุตะเอมอน ที่ 4 และ นะคะยะมะ นันชิ ที่ 2 ในบทบาท 
มะต ะ เฮ อิ  แล ะ  โอทุ คุ ”  (The actors Nakamura Utaemon IV and Nakayama Nanshi II 
playing the roles of Matahei and Otoku), 1861 โดย อุตะงะวะ คุนิคะซึ (ภาพท่ี 46)  
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ภาพที่ 46 ภาพ นักแสดงคะบุคิ นะคะมุระ อุตะเอมอน ที่ 4 และ นะคะยะมะ นันชิ ที่ 2 ในบทบาท 
มะตะเฮอิ และ โอทุคุ” (The actors Nakamura Utaemon IV and Nakayama Nanshi II playing the 

roles of Matahei and Otoku), 1861 โดย อุตะงะวะ คุนิสะดะ 

ที่มา : KABUKI 21, The actors Nakamura Utaemon IV and Nakayama Nanshi II playing the roles of 

Matahei and Otoku, accessed February, 2022, available from https://www.kabuki21 
.com/lib1/k115.jpg  

 
   การแสดงละครคะบุคิในยุคปัจจุบันยังคงสืบสานธรรมเนียมดั้งเดิมหลายอย่างเอาไว้ไม่
ต่างจากในสมัยเอโดะ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีการสืบทายาททางการแสดง ตัวบทละคร รวมไปถึง
ภาพลักษณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักแม้จะล่วงผ่านมาเป็นเวลากว่า  150 ปีแล้วก็ตาม 
อย่างเช่น บทบาทของ มะตะเฮอิ ที่แสดงโดย นะคะมุระ ไบเกียวคุ ที่ 4 (Nakamura Baigyoku IV)  
ผู้ เป็นบุตรบุญธรรมและลูกศิษย์ของ นะคะมุระ อุตะเอมอน ที่  6 ณ โรงละคร ฮากะตะซา  
(Hakata-za) ในฟูกุโอกะ เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2021 (ภาพท่ี 47) 
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ภาพที่ 47 ภาพ นักแสดงคะบุคิ นะคะมุระ ไบเกียวคุ ที่ 4 ในบทบาท มะตะเฮอิ ที่โรงละคร ฮากะตะ
ซา (Hakata-za) ในฟูกุโอกะ มิถุนายน ค.ศ. 2021 
ที่ ม า : Screenshot from YouTube, Domo Mata, accessed February, 2022, available from 

https://www.youtube.com/watch?v=cnG7_zZSZ9I&t=351s 

 
   การมุ่งเน้นที่จะสร้าง “ภาพเหมือนของนักแสดง” นำไปสู่ค่านิยมที่บรรดาศิลปินภาพ
พิมพ์ต่างพากันแสดงศักยภาพในเชิงช่างกันอย่างออกรส ทั้งยังครอบคลุมไปจนถึงลวดลายของเสื้อผ้า 
อย่างผ้าฝ้ายย้อมครามที่เริ่มเป็นที่นิยมในสมัยเอโดะนั้น ก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องลวดลาย มีการเติม
รายละเอียดลงไปบนผ้าด้วยการปักด้ายสีขาวสร้างลวดลายอันเป็นแบบแผน (Pattern) เรียกว่า ศิลปะ
การปักผ้าแบบซาชิโกะ (Sashiko) ที่แต่เดิมต้องการเพียงเพ่ิมความแข็งแรงให้กับเสื้อผ้าก็กลายเป็น
ความสวยงามในที่สุด เช่น ลายใบแฉก (Asanoha) (ภาพที่ 48) หนึ่งในลวดลายที่เป็นที่นิยมมากที่สุด
ในญี่ปุ่น ซึ่งพบเห็นได้มากและเป็นที่รู้จักแม้กับผู้ที่มิได้มีความรู้เกี่ยวกับลวดลายผ้าหรือประวัติศาสตร์
ของผ้านั้น จากที่เคยเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงมาก่อน ครั้นพอถูกนำมาใช้ในละครคะบุคิ รวมถึง
ปรากฏบนภาพพิมพ์รูปนักแสดง ความนิยมก็ยิ่งแพร่กระจายในเอโดะอย่างรวดเร็ว หรือ ลายตาข่าย
ถัก (Ami) (ภาพที่ 49) ลายตาราง (Koshi) (ภาพที่ 50) และลายจุด (Mame) ก็ปรากฏให้เห็นในภาพ 

นักแสดงคะบุคิ คะวะระซะกิ กนจูโร ที่ 1 (The Kabuki actor Kawarasaki Gonjūrō I), 1861 โดย 
อุตะงะวะ คุนิสะดะ (ภาพที่ 51) ที่บนเสื้อผ้าของนักแสดงและที่บริเวณผ้าคลุมศีรษะ  
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ภาพที่ 48 ภาพ ลายใบแฉก (Asanoha) หนึ่งในลายผ้าที่เป็นที่นิยมในญี่ปุ่น 

ที่มา : Kazuko Mende and Reiko Morishige, Sashiko: Blue and White Quilt Art of Japan, (Tokyo; 

Shufunotomo, 1991), 29. 
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ภาพที่ 49 ภาพ ลายตาข่ายถัก (Ami) หนึ่งในลายผ้าที่เป็นที่นิยมในญี่ปุ่น 

ที่มา : Kazuko Mende and Reiko Morishige, Sashiko: Blue and White Quilt Art of Japan, (Tokyo; 

Shufunotomo, 1991), 40. 
 

 
ภาพที่ 50 ภาพ ลายตาราง (Koshi) หนึ่งในลายผ้าที่เป็นที่นิยมในญี่ปุ่น 

ที่มา : Kazuko Mende and Reiko Morishige, Sashiko: Blue and White Quilt Art of Japan, (Tokyo; 

Shufunotomo, 1991), 45. 
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ภาพที่ 51 ภาพ นักแสดงคะบุคิ คะวะระซะกิ กนจูโร ที่ 1 (The Kabuki Actor Kawarasaki Gonjūrō 

I),1861 โดย อุตะงะวะ คุนิสะดะ 

ที่ ม า : Utagawa Kunisada: The Kabuki Actor Kawarasaki Gonjūrō I, accessed February, 2022, 

available from 
https://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Utagawa_Kunisada#/media/File:ToyokuniIIIActor.jpg 
 

 2.2 ภาพ “เกอิชาแห่งเมืองหลวงตะวันออก” (A Geisha of the Eastern Capital), 
1825 โดย เคไซ เอเซน 

   ภาพ “เกอิชาแห่งเมืองหลวงตะวันออก” (A Geisha of the Eastern Capital), 1825  
(ภาพที่ 52) โดย เคไซ เอเซน (1790 – 1848) โดดเด่นด้วยผ้าสีฟ้า-ขาวลายเพชร (Hishi) (ภาพที่ 53, 
54) อีกหนึ่งลายผ้ายอดนิยมของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่สมัยมูโรมาจิจนถึง
สมัยอาซึจิ–โมโมยามะ ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักแสดงละครโน กระทั่งมาถึงสมัยเอโดะเมื่อ

https://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Utagawa_Kunisada#/media/File:ToyokuniIIIActor.jpg
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ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างลวดลายเริ่มแพร่กระจายออกจากชนชั้นสูง ค่านิยมดังกล่าวจึงถูกส่ง
ต่อมาสู่สามัญชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่รักสวยรักงาม48  
 

 
 

ภาพที่ 52 ภาพ เกอิชาแห่งเมืองหลวงตะวันออก (A Geisha of the Eastern Capital), 1825 โดย เคไซ 
เอเซน 

ที่ ม า : Christie's, accessed February, 2022, available from https://onlineonly. christies.com/s/ 
japanese-prints-glimpse-floating-world/geisha-eastern-capital-painting-her-eyebrows-8/22516 

 
48 Kazuko Mende and Reiko Morishige, Sashiko: Blue and White Quilt Art of Japan, 

(Tokyo; Shufunotomo, 1991), 29. 
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ภาพที่ 53 ลายเพชร (Hishi) บนเสื้อคลุมที่ใช้ในละครโน (Noh)  

ที่มา : Kazuko Mende and Reiko Morishige, Sashiko: Blue and White Quilt Art of Japan, (Tokyo; 

Shufunotomo, 1991), 31. 

 
ภาพที่ 54 ภาพ ลายเพชร (Hishi) หนึ่งในลายผ้าที่เป็นที่นิยมในญี่ปุ่น 
ที่มา : Kazuko Mende and Reiko Morishige, Sashiko: Blue and White Quilt Art of Japan, (Tokyo; 

Shufunotomo, 1991), 32. 
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   เมืองหลวงตะวันออกนั้นหมายถึงเอโดะ เนื่องจากเมืองหลวงเดิมอย่างเกียวโตนั้นตั้งอยู่
ทางตะวันตกของเอโดะ อย่างที่ อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ เคยเขียนบทกวีอำลาก่อนเสียชีวิตไว้ในเชิงว่า 
กำลังจะจากโลกนี้ไป เพ่ือไปเจอสิ่งใหม่ดินแดนตะวันตก (ฮิโระชิเงะไม่เคยเดินทางไปถึงฟากตะวันตก
ของเกียวโต และ “ตะวันตก” ในบทกวีนี้อาจสื่อถึงโลกหลังความตายได้อีกด้วย)  
   ในขณะที่เกอิชา หมายถึง สตรีในญี่ปุ่นที่มีอาชีพให้ความบันเทิงกับบรรดาผู้ชายในงาน
สังสรรค์ตามร้านอาหารหรือโรงน้ำชา ด้วยการร้องเพลง เต้นรำ และบรรเลงชามิเซน ควบคู่ไปกับ
ความสามารถในการสนทนา ซึ่งอย่างหลังนี้ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเป็นเกอิชา เกอิชาจำนวน
มากยังเชี่ยวชาญในการจัดดอกไม้ พิธีชงชา รวมไปถึงศิลปะอักษรวิจิตร โดยรวมแล้วหน้าที่หลักของ
เกอิชาคือการสรรค์สร้างบรรยากาศที่รื่นเริงและสนุกสนานให้กับลูกค้า เกอิชาจะแต่งกายอย่างงดงาม 
มีมารยาทอันประณีต มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ไปจนถึงข่าวกระซุบกระซิบร่วมสมัย 
ต่าง ๆ อีกด้วย 

   หากแปลตามรากศัพท์ เกอิชา (芸者) หมายถึง ผู้ทำศิลปะ บุคคลที่เก่งกาจในศาสตร์
แห่งศิลปะ บทกวีเรนกะ บทกวีไฮไค ละครโน ละครเคียวเก็น รวมถึงศิลปะการแสดงอ่ืน ๆ ความเฟ่ือง
ฟูของย่านโยชิวาระในช่วงต้นสมัยเอโดะ ทำให้เกอิชาเริ่มจากการมีความหมายสื่อถึง “คนกลาง”  
ที่คอยติดต่อประสานงานระหว่างหญิงบริการกับลูกค้าของพวกเธอ ในขณะนั้นนิยามของศิลปะได้
ครอบคลุมไปถึงการให้ความบันเทิงทั้งหลายด้วย ไม่ว่าจะเป็นการประพันธ์ พิธีชงชา การจัดดอกไม้  
วิถีแห่งเครื่องหอม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรี 3 สายที่เรียกว่า  

ชามิเซน (三味線) กระทั่งในที่สุดจึงกลายมาเป็นหน้าที่หลักของเกอิชา ในความหมายของการเป็น
สตรีผู้เนรมิตความบันเทิงประจำงานเลี้ยงในสมัยเอโดะ  
   แม้ว่าความสามารถ บทบาท และหน้าที่ของเกอิชาจะหลากหลาย แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่และ
มักเป็นที่เข้าใจผิดเสมอ ๆ เกี่ยวกับพวกเธอนั่นคือ เกอิชามิได้ขายบริการทางเพศ ความแตกต่างของ
เกอิชากับหญิงบริการในย่านโยชิวาระนั้นแยกออกได้ชัดเจนตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องแต่ งกาย เกอิชาสวม
กิโมโนปกสีขาวในขณะที่หญิงบริการปกสีแดง สายคาดเอว (Obi) จะผูกไว้ที่ด้านหลัง ต่างจากหญิง
บริการที่จะผูกไว้ด้านหน้าเพ่ือให้ง่ายต่อการปลดเปลื้อง เกอิชาไม่ได้รับอนุญาตให้ถอดเสื้อนอกหรือ
โชว์เรือนร่างใต้ร่มผ้าใด ๆ แก่ผู้อ่ืน รวมไปถึงทรงผมที่คล้ายกับเด็กหญิง ไม่มีเครื่องประดับหรูหรา  
ทำให้การปรากฏตัวแต่ละครั้งจึงมีความเป็นกลาง เรียบ ไม่ยั่วยวน เพ่ือแสดงว่าพวกเธอมิได้เกี่ยวข้อง
กับการบริการทางเพศแต่อย่างใด  
   ภาพ เกอิชาแห่งเมืองหลวงตะวันออก เป็นหนึ่งผลงานแนวถนัดของ เคไซ เอเซน ศิลปิน
อุคิโยะเอะผู้เชี่ยวชาญในการสร้างภาพบิจิงงะ (Bijin-ga) หรือ ภาพสาวงาม ที่หลายชิ้นมักนำเสนอ
ภาพที่มีลักษณะยั่วยวนซึ่งต่างไปจากศิลปินยุคก่อนหน้า ทว่าก็ยังคงให้ความสำคัญกับท่าทาง  
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ความงามที่ดูแล้วเพลินตาและเสื้อผ้าหน้าผมที่ทันสมัยอยู่ อย่างในภาพนี้เมื่อพิจารณาในส่วนของ
เนื้อหา ความน่าสนใจอย่างหนึ่งอยู่ที่การนำเสนออิริยาบถที่แปลกตาของบุคคลในภาพ กล่าวคือเกอิชา
ที่กำลังแต่งหน้าอย่างขะมักเขม้นเช่นนี้ มิใช่เหตุการณ์ที่จะพบเจอได้ทั่วไป ด้วยลักษณะที่ค่อนข้างเก็บ
ตัวและสงวนท่าทีของเกอิชาในเวลาที่มิได้กำลังทำงาน นั่นจึงทำให้ภาพพิมพ์รูปนักแสดงอีกรูปแบบ
หนึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากคือภาพหลังเวที ดังที่ภาพ “นักแสดงคะบุคิ อิวะอิ คุเมะสะบุโระ ที่ 3 กำลัง
แต่งหน้าอยู่หน้ากระจก” (The Actor Iwai Kumesaburo III Making Up Before a Mirror in His 
Dressing Room), 1856 (ภาพที่ 55) ภาพพิมพ์บนพัด ผลงานอีกชิ้นหนึ่งของอุตะงะวะ คุนิสะดะ ได้
เผยช่วงเวลาอันเป็นส่วนตัวของดาราที่เป็นที่โปรดปราน โลกที่สาธารณชนไม่มีสิทธิ์จะได้เห็น 

 

 
 

ภาพที่ 55 นักแสดงคะบุคิ อิวะอิ คุเมะสะบุโระ ที่ 3 กำลังแต่งหน้าอยู่หน้ากระจก (The Actor Iwai 

Kumesaburo III Making Up Before a Mirror in His Dressing Room), 1856 ภาพพิมพ์บนพัด โดย อุตะ
งะวะ คุนิสะดะ 
ที่ ม า : Fine Art America, accessed February, 2022, available from https://fineartamerica.com/ 
featured/ the-actor-iwai-kumesaburo-iii-making-up-before-a-mirror-in-his-dressing-room-from-the-
series-eight-parodies-of-beauty-and-speech-kuchimo-temo-mitate-hachijo-kunisada.html  
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   การสร้างภาพชุดต่าง ๆ โดยเฉพาะฮักเค (八景) ที่หมายถึงแปดวิวนั้น ญี่ปุ่นได้รับ
อิทธิพลมาจากภาพเขียนของจีน ซึ่งนอกจากจะเป็นการถ่ายทอดความงามของสถานที่นั้น ๆ แล้ว ยัง
กำหนดให้มีการใส่องค์ประกอบของสภาพอากาศ ฤดูกาล และช่วงเวลาลงไปด้วย ตั้งแต่ปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 17 จนสิ้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปินภาพพิมพ์ญี่ปุ่นสร้างภาพชุดฮักเคไว้มากมาย 
โดยมีการใส่ภาพของนักแสดงหรือสาวงามเข้าไปเพ่ือเชื่อมโยงหรือเปรียบเทียบกับบริบทอ่ืน ๆ ในภาพ
อีกด้วย ภาพ “พระจันทร์เดือนสารทแห่งห้องแต่งตัว” (Autumn Moon of the Dressing Room), 
c. 1827 (ภาพที่ 56) หนึ่งในผลงานจากภาพชุดฮักเค โดย อุตะงะวะ คุนิสะดะ เป็นอีกภาพหนึ่งที่
นำเสนอสิทธิพิเศษในการเข้าถึงพ้ืนที่ส่วนตัวของคนดัง อิชิคาวะ ดันจูโร ที่ 7 นักแสดงที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ละครคะบุคิ เพ่ิงอาบน้ำเสร็จสวมชุดสีน้ำเงิน-ขาวลายตาข่ายถักเดินเข้า
มาในห้องแต่งตัว พบลูกชายกำลังยื่นซองจดหมายจากแฟนละครให้ โดยมีกระจกเงาบานใหญ่สีฟ้าทำ
หน้าที่เป็นตัวแทนของ “พระจันทร์เดือนสารท” บ่งบอกฤดูกาลและช่วงเวลาอย่างที่ภาพชุดฮักเคพึงมี 
การนำเสนอเหตุการณ์รวมไปถึงการตั้งชื่อที่ชักชวนให้ผู้ชมคาดหวังอารมณ์ขันเล็ก ๆ น้อยๆ เช่นนี้ ถือ
เป็นเสน่ห์อันพิเศษของภาพพิมพ์รูปนักแสดงที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์จะสอดแทรกลงไปอยู่เสมอ 
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ภาพที่ 56 ภาพ พระจันทร์เดือนสารทแห่งห้องแต่งตัว (Autumn Moon of the Dressing Room), c. 

1827 หนึ่งในผลงานจากภาพชุดฮักเค โดย อุตะงะวะ คุนิสะดะ  

ที่มา: Ellis Tinios, Japanese Prints, (London; The British Museum Press, 2010), 80. 

 

 2.3 ภาพ “ภาพเหมือนที่ ระลึกของอุตะงะวะ คุนิสะดะ” (Memorial Portrait of 
Utagawa Kunisada), 1865 โดย โทโยะฮะระ คุนิชิคะ  
   ภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่ งประเภทที่ เป็นที่นิยมในสมัยเอโดะ โดยเฉพาะช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา มีชื่อเรียกว่า ภาพพิมพ์ชินิเอะ (Shini-e) อันหมายถึง ภาพพิมพ์ที่
ระลึก บางครั้งเรียกว่าภาพแห่งความตาย โดยศิลปินอุคิโยะเอะจะสร้างภาพเหมือนของนักแสดงคะบุคิ 
ทีเ่สียชีวิต พร้อมกับบทกวีเพื่อกล่าวยกย่องและอำลา  
   ในความเป็นจริงแล้วภาพบุคคลที่ใช้เป็นอนุสรณ์เช่นนี้มีความเป็นมาอย่างยาวนานใน
ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยต้นยุคกลางที่จะนิยมเขียนภาพของพระสงฆ์ผู้เป็นที่
เคารพนับถือที่มรณภาพไป ในขณะที่ภาพพิมพ์ที่ระลึกแผ่นเดี่ยวของนักแสดงคะบุคินั้นเริ่มมีราว
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ทศวรรษที่ 1790 และแพร่หลายตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1810 จนสิ้นสมัยเอโดะ ซึ่งภาพของนักแสดงคะ
บุคิผู้วายชนม์จะปรากฏในชุดอย่างพระสงฆ์ที่โดยทั่วไปจะเป็นสีน้ำเงิน เรียกว่า ชุดชินิ โซโซคุ (Shini 
Sôzoku) มีลูกประคำในมือ พร้อมด้วยข้อความบันทึกอายุ วันเดือนปีที่เสียชีวิต ฉายาทางธรรม 
ตำแหน่งที่ตั้งสุสาน และบทกวีแสดงความอาลัยที่เขียนโดยครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงาน รวมไปถึงแฟน
ละคร  
   เมื่อนักแสดงอันเป็นที่ชื่นชอบเสียชีวิต ความต้องการที่จะเก็บภาพที่ระลึกนั้นจะเกิดขึ้น
ทันที สำนักพิมพ์น้อยใหญ่ต่างช่วงชิงที่จะเป็นเจ้าแรกที่พิมพ์ภาพชินิเอะของนักแสดงผู้นั้นออกมาขาย 
ในขณะเดียวกันฝั่งศิลปินก็จะออกแบบภาพในลักษณะต่าง ๆ เพื่อไปเสนอให้กับทางสำนักพิมพ์ โดยใน
บรรดาแบบที่หลากหลายนั้น มีจำนวนไม่น้อยที่มิได้ลงชื่อศิลปิน อาจเป็นด้วยความเจียมเนื้อเจียมตัว
ในฝีมือจึงไม่อยากระบุว่าสร้างโดยใคร บ้างก็ทำมาออกอย่างลวก ๆ เน้นความเร็วเป็นหลัก อย่างเช่น 
ภาพชินิ เอะของ นะคะมุระ ทามะชิจิ  (Nakamura Tamashichi, 1836 – 1860) (ภาพที่  57) 
นักแสดงคะบุคิดาวรุ่งจากโอซากา ผู้จากไปด้วยวัยเพียง 24 ปี ลูกชายของนะคะมุระ ชินคัน ที่ 3 
(Nakamura Shikan III) ทั้งยังมีศักดิ์เป็นหลานและลูกบุญธรรมของ นะคะมุระ อุตะเอมอน ที่ 4 
(Nakamura Utaemon IV) ที่เสียชีวิตไปเมื่อ 8 ปีก่อนหน้า โดยในครั้งนั้น นะคะมุระ ทามะชิจิ ก็ได้
เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้เขียนข้อความอาลัยให้กับลุงของเขาด้วย 

  
ภาพที่ 57 ภาพชินิเอะของ นะคะมุระ ทามะชิจิ (Nakamura Tamashichi, 1836 – 1860) 2 ฉบับที่ถูก
พิมพ์อย่างเร็วโดยไม่ระบุนามศิลปินผู้สร้าง  
ที่ ม า : Memorial Portrait of Nakamura Tamashichi , accessed February, 2022, available from 
https://www.viewingjapaneseprints.net/texts/topics_faq/shini_e.html  

https://www.viewingjapaneseprints.net/texts/topics_faq/shini_e.html
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   ประเด็นที่น่าสนใจมิติหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับภาพพิมพ์ชินิเอะได้แก่ นักแสดงผู้เสียชี วิต
สามารถได้รับการอุทิศให้กับการจากไปอย่างมีเกียรติสูงสุดไม่ต่างจากนักบวชที่เป็นที่เคารพนับถือ   
ไม่ว่านักแสดงผู้นั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นพวกนอกรีต ไม่สูงค่าพอจะอยู่ใน
ชนชั้นไหนในสังคมญี่ปุ่น หรือถูกมองว่าสูญสิ้นความเป็นคนเพียงใด คนกลุ่มนี้ถูกเรียกว่า เอะตะ ฮินิน  

(穢多えた) ซึ่งความต่ำชั้นทางสังคมดังกล่าวอาจเป็นโดยชาติกำเนิด หรือการประกอบอาชีพ
อย่างสัปเหร่อ เพชฌฆาต พนักงานโรงฆ่าสัตว์ คนจรจัด นักแสดง -โสเภณีข้างถนน หรือผู้เป็นโรคที่
สังคมรังเกียจต่าง ๆ เป็นต้น49 ทว่าในท้ายที่สุดก็มีข้อยกเว้น หากทางวัดได้รับเงินบริจาคสำหรับใช้
ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาจากบรรดาครอบครัวหรือแฟนละคร 
   อย่างไรก็ตาม นักแสดงคะบุคิเป็นเพียงอาชีพเดียวในสมัยเอโดะที่มีการสร้างภาพพิมพ์ชิ
นิเอะอุทิศให้เมื่อเสียชีวิต ในขณะที่อาชีพอ่ืน ๆ ผู้ให้ความบันเทิงเช่นกันจะไม่ได้รับเกียรตินี้ อย่างเช่น
หญิงบริการ เป็นต้น ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะโด่งดังหรือเป็นที่ชื่นชอบเพียงใด จะมีก็แต่บุคคลอีกเพียงไม่กี่
คนที่มีการสร้างภาพพิมพ์ชินิเอะเป็นที่ระลึกเมื่อจากโลกนี้ไป ได้แก่ อุตะงะวะ โทโยคุนิ , อุตะงะวะ ฮิ
โระชิเงะ, อุตะงะวะ คุนิโยชิ และ อุตะงะวะ คุนิสะดะ 1 อาจารย์ และ 3 ทหารเสือแห่งสำนักอุตะงะ
วะ ศิลปินภาพพิมพ์อุคิโยะเอะผู้ยิ่งใหญ่ก่อนสิ้นสมัยเอโดะ  

 

 
49 James Miura, Not Even Human: The Birth of the Outcaste in Tokugawa Japan, 

accessed March 4, 2022, available from https://hilo.hawaii.edu/ campuscenter/hohonu/volumes/ 
documents/NotEvenHumanTheBirthoftheOutcasteinTokugawaJapan.pdf 
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ภาพที่ 58 ภาพเหมือนที่ระลึกของอุตะงะวะ คุนิสะดะ  (Memorial Portrait of Utagawa Kunisada), 

1865 โดย โทโยะฮะระ คุนิชิคะ 

ที่มา: Ellis Tinios, Japanese Prints, (London; The British Museum Press, 2010), 67. 

 

      ภาพเหมือนที่ ระลึ กของอุตะงะวะ คุนิ สะดะ  (Memorial Portrait of Utagawa 
Kunisada), 1865 โดย โทโยะฮะระ คุนิชิคะ (ภาพที่ 58) เป็น 1 ในภาพพิมพ์ที่ระลึกของบุคคลที่มี
ศิลปิน ลูกศิษย์ หรือผู้ที่ยกย่องในชีวิตและผลงานของอุตะงะวะ คุนิสะดะ สร้างขึ้นเมื่อเขาเสียชีวิตลง
ใน ค.ศ. 1865 โดยในภาพปรากฏให้เห็นชายสองคน ทั้งคู่สวมชุดสีน้ำเงินตามธรรมเนียมของภาพ 
ชินิเอะ อุตะงะวะ คุนิสะดะ ผู้วายชนม์นั่งอยู่ที่พ้ืนมองไปยังด้านบนซึ่งเป็นใบหน้าของ อิจิคะวะ ดันจูโร 

ที่ 7 (Ichikawa Danjūrō VII) นักแสดงคะบุคิผู้โด่งดังที่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นเมื่อ ค.ศ. 1859 ใน
ชุดสีน้ำเงินเข้ม มีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมตราประจำตระกูลอยู่ที่บริเวณเสื้อ อิจิคะวะ ดันจูโร ที่ 7 เป็น
นักแสดงคะบุคิท่ีถูกสร้างเป็นภาพพิมพ์อุคิโยะเอะมากมาย รวมถึงเป็นเพ่ือนสนิทของอุตะงะวะ คุนิสะ
ดะ อีกด้วย โทโยะฮะระ คุนิชิคะ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ภาพนี้น่าจะต้องการสื่อความหมายว่าเพ่ือนกำลัง
จะได้พบเจอกันอีกครั้ง 
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       เมื่อสิ้นสมัยเอโดะไปราว 30 ปี ภาพพิมพ์ชินิเอะก็ค่อย ๆ เสื่อมความนิยมลง และหายไป
ในที่สุดหลังจากการเสียชีวิตของ อิชิคะวะ ดันจูโร ที่  9 (Ichikawa Danjûrô IX, 1839 - 1903)  
โอโนะเอะ คิคุโกโร ที่ 5 (Onoe Kikugorô V, 1844 - 1903) และ อิชิคะวะ สะดันจิ ที่ 1 (Ichikawa 
Sadanji I, 1842 - 1904) สามดาวเด่นในสมัยเมจิ  เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ เข้ามาแทนที่  
ประกอบกับภาพลักษณะนี้ไม่ใช่ตัวเลือกท่ีทำเงินให้กับศิลปินหรือสำนักพิมพ์ได้อีกแล้ว 
 
 บทวิเคราะห์ 
 ภาพพิมพ์อุคิโยะเอะรูปบุคคลนั้นมีการนำเสนอเนื้อหาที่ค่อนข้างหลากหลาย จากกลุ่มบุคคล
อาชีพต่าง ๆ ในเอโดะ โดยเฉพาะเหล่าคนดังแห่งย่านโยชิวาระ แหล่งรวมความบันเทิงของคนเมืองที่
ต้องการแสวงหาความสุขในแบบรายวัน การมีอยู่ของภาพพิมพ์กลุ่มนี้จึงเป็นการตอบโจทย์ความ
ต้องการขนาดใหญ่ของคนหมู่มาก ที่ปรารถนาจะซื้อหาภาพของบุคคลสาธารณะที่ตนชื่นชอบมาเก็บไว้
เป็นสมบัติส่วนตัวที่บ้าน ซึ่งความต้องการดังกล่าวนี้เองที่มีส่วนต่อแนวคิดและกระบวนการการ
สร้างสรรค์ของศิลปินเป็นอย่างมากทั้งในด้านเทคนิควิธีการและเนื้อหาที่นำเสนอ  
 พัฒนาการในการสร้างภาพพิมพ์อุคิโยะเอะในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 นั้นก้าวกระโดด
อย่างรวดเร็ว ค่านิยมในการเน้นย้ำ “ความสมจริง” ดูจะสอดคล้องกับภาพบุคคลยิ่ง เนื่องจากผู้มีกำลัง
ซื้อภาพพิมพ์นั้นมีจำนวนมากกว่าผู้มีกำลังเที่ยวหลายเท่า การสร้างสรรค์ผลงานที่ให้ความรู้สึกใกล้ชิด
และมีชีวิตชีวายิ่งกระตุ้นความต้องการของลูกค้าและนำรายได้มาสู่ผู้ผลิตและอุตสาหกรรมนี้ได้เป็น
อย่างดี องค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพไม่ว่าจะเป็นใบหน้า ทรงผม เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ จึง
ได้รับการใส่ ใจเป็นพิ เศษ และจากหลักฐานหลายอย่างที่ ระบุว่าสีน้ ำเงินนั้นรายล้อมอยู่ ใน
ชีวิตประจำวันของชาวเอโดะอยู่แล้วเป็นทุนเดิม ประกอบการเข้ามาของสีน้ำเงินปรัสเซียนในช่วงเวลา
นั้น ยิ่งอำนวยความสะดวกให้กับศิลปินในการใช้คุณสมบัติของสีน้ำเงินใหม่จากต่างแดนนี้สร้างความ
สดใสและสมจริงให้ผลงานได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่าตัว 

 
3. กลุ่มภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ    
 “เมื่อกล่าวถึงความรักที่ชาวญี่ปุ่นมีต่อธรรมชาติ เห็นทีจะต้องผายมือไปที่ภูเขาฟูจิ”50 (ถอด
ความเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย) คำกล่าวนี้ของไดเซทซึ สุซุคิ (1870 – 1966) นักบวชนิกายเซนและนัก
ปรัชญาคนสำคัญผู้สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กระจายไปในวงกว้ าง เป็นการ
อธิบายถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชาวญี่ปุ่นและภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ ภูเขาฟูจินั้นตั้ง

 
50 Daisetz Suzuki, Zen and Japanese Culture, (New Jersey; Princeton University Press, 

1973), 331. 
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ตระหง่านอยู่ในผลงานศิลปะ บทกวี และความรู้สึกนึกคิดของชาวญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนาน อย่างใน
วรรณกรรมเก่าแก่ตั้งแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่  10 เรื่อง ตำนานเจ้าหญิงคะงุยะ (The Tale of 
Princess Kaguya) อันโด่งดัง ก็มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่พระจักรพรรดิมีพระบรมราชโองการให้นำ
จดหมายและยาอายุวัฒนะที่เจ้าหญิงคะงุยะทิ้งไว้ให้ก่อนกลับไปยังจันทรประเทศไปเผาบนยอดเขาที่
สูงที่สุดเพ่ือที่จะได้ใกล้ชิดกับสรวงสรรค์ที่สุด หรือในงานเขียนของ อิชิคะวะ โจซัน (1583 – 1672) 
กวีในสมัยเอโดะ ก็ได้บรรยายถึงภูเขาฟูจิทั้งในเชิงความงามที่รับรู้ได้ด้วยตาและสัมผัสทางจิตวิญญาณ 
เช่นเดียวกันกับที่ภาพพิมพ์อุคิโยะเอะจำนวนมากก็ไม่ปฏิเสธที่จะนำเสนอเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ 
จนอาจกล่าวได้ว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ภูเขาฟูจิกลายเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นในสายตาของคนทั่วโลก
ในเวลาต่อมา 
 3.1 ภาพ “เกาะซึคุดะ จังหวัดมุซาชิ” (Tsukudajima, Musashi Province), c. 1831 
จากภาพชุด 36 วิวของภูเขาฟูจิ โดย คัทซึชิคะ โฮะคุไซ 
   ราวทศวรรษที่ 1820 สีน้ำเงินปรัสเซียนมิใช่ของใหม่ในเอโดะอีกต่อไป การค้นพบว่า
คุณสมบัติของสีน้ำเงินจากต่างแดนนี้สามารถสร้างน้ำหนักเข้ม-อ่อนได้อย่างครบถ้วนจนสามารถสร้าง
เป็นภาพที่มีมิติสมบูรณ์ได้ นำไปสู่กระบวนแบบการสร้างผลงานภาพพิมพ์อุคิโยะเอะด้วยการใช้สีน้ำ
เงินเพียงสีเดียวที่มีชื่อเรียกว่า ไอซุริเอะ (Aizuri-e) ซึ่งได้รับความนิยมในเวลาอันรวดเร็ว อย่างเช่นที่
ปรากฏในภาพ “ทิวทัศน์ของบ่อน้ำโชเกทซึ” (View of Shogetsu Pond), 1829 (ภาพที่ 59) โดย  
เคไซ เอเซน ที่ว่ากันว่าเป็นภาพแรก ๆ ที่สร้างขึ้นในลักษณะนี้ แม้แต่ภาพชุด 36 วิวของภูเขาฟูจิ โดย 
โฮะคุไซ ที่สร้างขึ้นไม่นานหลังจากนั้น ภายในชุดยังประกอบไปด้วยภาพไอซุริเอะ (หรือกึ่งไอซุริเอะ) 
เป็นจำนวนถึง 10 ภาพ จากท้ังหมด 36 ภาพ เลยทีเดียว51 

 

 
51 Henry D. Smith II, Hokusai and the Blue Revolution in Edo Prints: Hokusai and His Age: 

Ukiyo-e Painting, Printmaking and Book Illustration in late Edo Japan, (Amsterdam; Hotei, 2005), 
235. 
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ภาพที่ 59 ภาพ ทิวทัศน์ของบ่อน้ำโชเกทซึ (View of Shogetsu Pond), 1829 โดย เคไซ เอเซน 

ที่ ม า : The Brooklyn Museum, View of Shogetsu Pond, accessed February, 2022, available from 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/53586  

 
   หลังขึ้นปี ใหม่  ค.ศ. 1831 นิชิมุระยะ โยะฮะจิ  (Nishimuraya Yohachi) เจ้าของ
สำนักพิมพ์ ได้ลงโฆษณาในหน้าสุดท้ายของหนังสือนวนิยายเรื่อง โชฮอนจิตะเตะ (Shohon-jitate) 
เล่มที่ 12 ว่า “ผลงานลำดับถัดไปพบกับ 36 วิวของภูเขาฟูจิ วาดโดย ชายแก่อิอิทซึ นามเดิมโฮะคุไซ 
พิมพ์ด้วยสีน้ำเงิน”52 (ถอดความเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย) (ภาพที่ 60) โดยมี ภาพ “เกาะซึคุดะ 
จังหวัดมุซาชิ” (Tsukudajima, Musashi Province), c. 1831 (ภาพที่ 61) ถูกสร้างขึ้นเป็นภาพแรก 
ๆ ของภาพชุดนี้ ซึ่งเป็นจริงตามคำโฆษณานั้น  

 
52 Roger S. Keyes, “Thirty-six Views of Mt Fuji (Fugaku Sanjūrokkei),” in Hokusai: Beyond 

the Great Wave, (London: Thames & Hudson, 2017), 108. 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/53586
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ภาพที่ 60 โฆษณาในหน้าสุดท้ายของหนังสือนวนิยายเรื่อง โชฮอนจิตะเตะ (Shohon-jitate) เล่มที่ 12 
ถอดความได้ว่า “ผลงานลำดับถัดไปพบกับ 36 วิวของภูเขาฟูจิ วาดโดย ชายแก่อิอิทซึ นามเดิมโฮะคุ
ไซ พิมพ์ด้วยสีน้ำเงิน” 

ที่ ม า : Art Research Center, Ritsumeikan University, Kyoto, Shōhon-jitate, vol. 12, 1831, Hokusai: 

Beyond the Great Wave, (London: Thames & Hudson, 2017), 108. 
 

 
ภาพที่ 61 ภาพ เกาะซึคุดะ จังหวัดมุซาชิ (Tsukudajima, Musashi Province), c. 1831 โดย คัทซึชิคะ 
โฮะคุไซ 
ที่มา: The Metropolitan Museum of Art, Tsukudajima, Musashi Province, accessed February, 2022, 

available from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/55741 
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   ภาพ “เกาะซึคุดะ จังหวัดมุซาชิ” แสดงให้เห็นบรรยากาศของเกาะซึคุดะบริเวณใกล้กับ
ปากแม่น้ำสุมิดะ ที่ในช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยหมู่บ้านชาวประมงและเรือต่าง ๆ เรือลำใหญ่ที่ระยะหน้า
ขนสำลีก้อนสีขาวมาเต็มลำ เรียงซ้อนกันขึ้นไปมีรูปร่างคล้ายภูเขาสีขาว ขนาดของรูปทรงต่าง ๆ ใน
ภาพลดหลั่นกันไปตามหลักทัศนียวิทยา เรือลำน้อยใหญ่ทั้งหลายแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของ
น่านน้ำและวิถีชีวิตของผู้คน รูปทรงของเรือทำให้เกิดทิศทางของเส้น ตำแหน่งการวางกระจัดกระจาย
อย่างจงใจส่งผลให้นำสายตาไปสู่ส่วนไกลของภาพ อันเป็นความต้องการของศิลปินที่ทำการสร้าง
จังหวะเชื่อมโยงรูปทรงที่ระยะต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นกระบวนแบบที่โฮะคุไซเชี่ยวชาญในการ
ประสานองค์ประกอบเพื่อให้เกิดเอกภาพ (Unity) ในผลงาน  
โฮะคุไซลงรายละเอียดในส่วนประกอบของเรือได้อย่างหลากหลายและสมจริง แสดงให้เห็นถึงอีกหนึ่ง
ความสนใจของเขาได้เป็นอย่างดี ภูเขาฟูจิที่มีหิมะปกคลุมตั้งอยู่กลางภาพตรงเส้นขอบฟ้า น้ำทะเลที่
ราบเรียบในบรรยากาศสีฟ้าอุ่นก่อให้เกิดความรู้สึกสงบ และสีน้ำเงินเข้มของเกาะจากสีน้ำเงินป
รัสเซียนทำให้อนุมานได้ว่าเป็นเวลากำลังพลบค่ำ  
 
 3.2 ภาพ “อุเมะซะวะ จังหวัดสะกะมิ” (Umezawa, Sagami Province), c. 1831 จาก
ภาพชุด 36 วิวของภูเขาฟูจิ โดย คัทซึชิคะ โฮะคุไซ 
   คัทซึชิคะ โฮะคุไซ ชื่นชอบตลอดจนใช้ประโยชน์จากการใช้สีน้ำเงินเพียงสีเดียวไล่ค่า
น้ำหนักเข้ม-อ่อนได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะใน 5 ภาพแรกของชุด ประกอบกับรายละเอียดของ
ธรรมชาติโดยรอบที่ทำให้เขานำเสนอภาพของช่วงเวลาก่อนสว่าง พลบค่ำ รวมไปถึงบ่งชี้ฤดูกาลได้
อย่างสมบูรณ์แบบ อย่างในภาพ หาดชิจิริกะฮะมะ จังหวัดสะกะมิ  (Shichirigahama Beach, 
Sagami Province), c. 1831 (ภาพที่ 62) ถูกวางองค์ประกอบแบบอสมมาตร (Asymmetrical 
Composition)  โดยให้แหลมชายฝั่งจากบริเวณขวาล่างของภาพโค้งลงทะเลไปทางซ้าย มีภูเขาฟูจิที่มี
หิมะปกคลุมอยู่เบื้องหลังไกลออกไป ใกล้ ๆ กันมีเมฆคิวมูโลนิมบัส (โฮะคุไซให้ความสำคัญกับ
รายละเอียดของเมฆในผลงานหลายชิ้น) หนาเป็นทรงสูงทึบในแนวตั้งอันเป็นลักษณะของฤดูร้อน 
ประกอบการใช้สีน้ำเงินเจือสีเขียวเล็กน้อยทำให้บรรยากาศดูสดชื่นแจ่มใส 
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ภาพที่ 62 ภาพ หาดชิจิริกะฮะมะ จังหวัดสะกะมิ (Shichirigahama Beach, Sagami Province), c. 1831 

โดย คัทซึชิคะ โฮะคุไซ 
ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, Shichirigahama Beach, Sagami Province, accessed 

February, 2022, available from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/36496 

 
   คัทซึชิคะ โฮะคุไซ สังเกตว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น บริเวณเส้นขอบฟ้าจะยังเทา ๆ ในขณะที่
สีเขียวจากต้นไม้เริ่มมีให้เห็น ก้อนเมฆเจือด้วยสีชมพูระเรื่อ กลุ่มสีทั้งสามนี้จึงเริ่มมีบทบาทอย่าง
เด่นชัดในการสร้างสรรค์อีก 5 ภาพต่อมา (ภาพที่ 5 – 10 จากภาพชุด36 วิวของภูเขาฟูจิ) ดังที่
ปรากฏในภาพ อุเมะสะวะ จังหวัดสะกะมิ (ภาพท่ี 63)  
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ภาพที่ 63 ภาพ อุเมะสะวะ จังหวัดสะกะมิ (Umezawa, Sagami Province), c. 1831 โดย คัทซึชิคะ 
โฮะคุไซ 
ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, Umezawa, Sagami Province, accessed February, 2022, 

available from https://collectionapi.metmuseum.org/api/collection/v1/iiif/36501/140132/main-
image 
 

   ช่วงเวลาเช้าตรู่ที่ท้องฟ้าเริ่มสว่าง เมฆขาวอมชมพูค่อย ๆ เผยให้เห็นภูเขาฟูจิสีน้ำเงินเข้ม 
เนินเขาสีเขียวที่ระยะกลางไล่มาจนถึงระยะหน้ากับกลุ่มนกกระเรียนห้าตัวกำลังไซร้ขน ในขณะที่อีก
สองตัวกำลังบินไปทางภูเขาอันสงบที่เบื้องหลัง เกิดเป็นเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยความหมายทางใจ
สำหรับชาวญี่ปุ่นยิ่ง (ทั้งนกกระเรียนและภูเขาฟูจิต่างก็เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายเป็นมงคลสำหรับ
ชาวญี่ปุ่น) 
 
 3.3 ภาพ คลื่นใหญ่นอกคะนะงะวะ (The Great Wave off Kanagawa), c. 1831 จาก
ภาพชุด 36 วิวของภูเขาฟูจิ โดย คัทซึชิคะ โฮะคุไซ 
   ภาพ “คลื่นใหญ่นอกคะนะงะวะ” (The Great Wave off Kanagawa), c. 1831 (ภาพ
ที่ 64) อีกตัวแปรสำคัญที่ทำให้ “36 วิวของภูเขาฟูจิ” ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในภาพชุดทิวทัศน์
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 

https://collectionapi.metmuseum.org/api/collection/v1/iiif/36501/140132/main-image
https://collectionapi.metmuseum.org/api/collection/v1/iiif/36501/140132/main-image
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ภาพที่ 64 ภาพ คลื่นใหญ่นอกคะนะงะวะ (The Great Wave off Kanagawa), c. 1831 โดย คัทซึชิคะ 
โฮะคุไซ 
ที่ ม า : Minneapolis Institute of Art, The Great Wave off Kanagawa, accessed February, 2022, 

available from https://4.api.artsmia.org/full/8747.jpg  
 

   ในฐานะดินแดนที่ต้องเผชิญกับมรสุม พายุ กระทั่งสึนามิปีละหลายครั้ง เหตุการณ์ที่
ปรากฏในภาพย่อมผูกพันกับชาวญี่ปุ่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คัทซึชิคะ โฮะคุไซเองก็มีความสนใจและ
เคยซ้อมมือในการวาด “คลื่น” มาก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ช่วงอายุราว 40 – 50 ปี จากผลงานภาพพิมพ์ 
“เรือเล็กผจญคลื่นยักษ์” (Fast Skiffs Navigating Large Waves) เมื่อราว ค.ศ. 1804 – 1806 
(ภาพที่ 65) และเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่เพ่ิมเข้ามาในภาพก็คือภูเขาฟูจิ และสีน้ำเงินเข้มจากต่างชาติที่
ทำงานสอดประสานกับสีครามท้องถิ่นดั้งเดิม 

https://4.api.artsmia.org/full/8747.jpg
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ภาพที่ 65 ภาพเรือเล็กผจญคลื่นยักษ์  (Fast Skiffs Navigating Large Waves), c. 1804 – 1806 โดย 
คัทซึชิคะ โฮะคุไซ 
ที่มา: Nagoya City Museum, Fast Skiffs Navigating Large Waves, Hokusai: Beyond the Great Wave, 

(London: Thames & Hudson, 2017), 80. 

 
   ภาพ “คลื่นใหญ่นอกคะนะงะวะ” เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ คัทซึชิคะ โฮะคุไซ เชื่อมโยง
รูปทรงในแต่ละระยะของภาพให้มีความสอดคล้องกัน ลูกคลื่นที่ระยะหน้าทางด้านล่างซ้ายของภาพมี
รูปทรงสามเหลี่ยมที่ยอดแหลมเป็นสีขาว คล้ายคลึงกับรูปทรงของภูเขาฟูจิ ในขณะที่รูปทรงและสีสัน
ของภูเขาฟูจิที่ระยะหลังสุดอาจถูกเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในคลื่นได้เช่นเดียวกัน เกลียวคลื่นยักษ์ที่ม้วนขึ้น
สูงหมุนวนเข้ามายังบริเวณกึ่งกลางภาพช่วยนำสายตาไปยังภูเขาฟูจิ เส้นโค้งต่าง ๆ ก่อให้เกิดความ
เคลื่อนไหวขึ้นในภาพ ละอองน้ำสีขาวที่ปลายคลื่นมีขนาดลดหลั่นกันไปอย่างมีจังหวะ ทว่าเมื่อ
กระเซ็นไปใกล้กับบริเวณเหนือยอดภูเขาฟูจิ จากละอองน้ำกลับเล่นกับความรู้สึกราวกับเป็นหิมะที่
กำลังโปรยปกคลุมยอดเขาให้ขาวโพลนได้ 
   บล็อกสีหลักที่ใช้ในภาพ คลื่นใหญ่นอกคะนะงะวะ นั้นมีราว 5 – 6 บล็อก โดยคีย์บล็อก 
(Key Block) ที่ใช้สร้างภาพรวมทางโครงสร้างและอารมณ์ของภาพนั้นเป็นสีน้ำเงิน ส่วนของเรือนั้น
เป็นสีเบจและสีเทา ท้องฟ้าสีชมพูซีดที่ด้านบนไล่ลงมาเป็นสีเทาเข้ม สีครามสว่างเป็นน้ำหนักที่หนึ่ง
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ของน้ำ ตามด้วยสีน้ำเงินปรัสเซียนเป็นน้ำหนักกลางเละเข้มของน้ำรวมไปถึงภูเขาฟูจิ ซึ่งการจบด้วยสี
น้ำเงินปรัสเซียนนั้นได้สร้างมิติของภาพให้ลึกและสมบูรณ์อย่างที่สุด  
   ความสนใจในสรรพสิ่งรอบตัวตลอดทั้งชีวิต 70 ปีที่ผ่านมาของ คัทซึชิคะ โฮะคุไซ  
ถูกกรองกลั่นลดหลั่นให้เหลือเพียงองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง คลื่น เรือประมง และภูเขา พลังอัน
ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ทั้งโกรธเกรี้ยวและงดงามในเวลาเดียวกัน โดยถูกถ่ายทอดผ่านเส้นที่บิดเบี้ยว
แต่ก็ยังคงจังหวะ ฟองสีขาวที่สุดปลายของมวลคลื่นยักษ์สีน้ำเงินเงื้อง่าเข้าหาสิ่งใดก็ตามที่ขวางหน้า 
ด้านเหล่าฝีพายก็ใช้ทักษะทั้งหมดที่มีทำทุกอย่างเพ่ือฝ่ามรสุมที่กำลังเผชิญอย่างกล้าหาญ ในขณะที่
ภูเขาฟูจิยังคงตั้งตระหง่านอย่างสงบไกลห่างจากความโกลาหลทั้งปวง 

 
 บทวิเคราะห์ 
 พัฒนาการของการสร้างภาพพิมพ์อุคิโยะเอะกลุ่มภาพทิวทัศน์ธรรมชาตินั้น เป็นผลมาจาก
ปัจจัยอย่างการพัฒนาเส้นทางต่าง ๆ ระหว่างเมือง อันนำไปสู่การเดินทางและค่านิยมในการท่องเที่ยว
เพ่ือความบันเทิง ในขณะที่ศิลปินก็สามารถออกไปทำการร่างภาพจากสถานที่จริง ศึกษาลักษณะของ
ธรรมชาติได้มากขึ้น ประกอบกับการนำเข้าสีน้ำเงินปรัสเซียนในปริมาณมากข้ึนพร้อม ๆ กับราคาที่ถูก
ลง เป็นผลให้เอโดะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบในการเกิดภาพ
ทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีคุณภาพและมีคุณค่ามากมาย 
 ภาพ “คลื่นใหญ่นอกคะนะงะวะ” ภาพชุด “36 วิวของภูเขาฟูจิ” ตลอดจนอุตสาหกรรมภาพ
พิมพ์อุคิโยะเอะนั้นได้รับความนิยมอย่างสูง มีการผลิตซ้ำนับครั้งไม่ถ้วนตามความต้องการของลูกค้า 
จนราคาต่อหนึ่งแผ่นนั้นไม่ได้แพงไปกว่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชาม นอกเหนือไปจากคุณค่าเชิงความงามแล้ ว 
ทั้งภาพเมืองเอโดะ ภาพบุคคล และภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ ยังเปี่ยมไปด้วยคุณค่าที่ช่วยเติมเต็ม
ความรู้สึกของชาวเอโดะได้เป็นอย่างดี ผลงานแต่ละชิ้นล้วนสร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในระดับต่าง ๆ ของผู้คน บ้านเมืองที่ตนอาศัย สาวงามหรือคนดังที่ชื่นชอบ รวมไปถึงจุดหมาย
ใกล้-ไกลที่ถวิลหา เหล่านี้ได้ย้ายมาอยู่ต่อหน้าบนแผ่นกระดาษท่ีสามารถดูชมได้เท่าท่ีใจต้องการ 
 ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ สีน้ำเงินที่ปรากฏในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะนั้นสามารถ
หยิบยื่นความรู้สึกบางอย่างตีคู่กันมากับภาพลักษณ์ที่วุ่นวายของเอโดะ ศิลปินอย่าง เคไซ เอเซน ที่ใช้
สีน้ำเงินสีเดียวเป็นหลักในการทำภาพไอซุริเอะมากมายให้ออกมาดูสุขสงบนิ่งอบอุ่น กลับใช้ชีวิตหลง
มัวเมาในโลกียวิสัยอย่างที่เจ้าตัวเองก็นิยามว่าเป็นชีวิตที่แหลกสลาย ซึ่งหากจะมองว่าศิลปินผู้นี้ทำเพ่ือ
เยียวยาความรู้สึกท่ีแหว่งวิ่นในจิตใจของตน หรือทำไปเพียงเพ่ือหาเงินมาสร้างความเริงรมย์ในชีวิต ไม่
ว่ามุมไหนก็มิได้หลุดไปจากนิยามความเป็น “เอโดะ” และ “อุคิโยะ” ไปได้เลย ความหอมหวานของ
ความสุขเพียงชั่วคราวที่เกิดขึ้น อาจโถมซัดเข้าหาชีวิตของชาวเอโดะไม่ต่างจากคลื่นยักษ์ของโฮะคุไซ 
ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับว่าฝีพายปรารถนาที่จะให้เป็นไปอย่างไร ดังนั้นแล้วสำหรับชาวเอโดะ สีน้ำเงิน
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อาจไม่ได้เป็นเพียงแค่สีของน้ำทะเล แต่ยังพ่วงมาด้วยสำนึกแห่งความเข้าใจว่าทะเลนั้นเป็นได้ทั้ง
ความสุขและภัยพิบัติของชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

บทที่ 5 
บทสรุป 

 
 การทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาบทบาท คุณค่า ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยในการใช้สี
น้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะสมัยเอโดะด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาค้นคว้าที่มาที่ไป
ผ่านข้อมูลหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ส่วนต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมา ทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ร่วมกับการวิเคราะห์ภาพพิมพ์อุคิโยะเอะที่คัดเลือกมาสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 การย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตมายังเอโดะทำให้ เกิดจุดเปลี่ยนในหลากหลายมิติ   
ความพยายามในการสร้างเมืองใหม่เอ้ือให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่โครงสร้างใหญ่ไล่ระดับไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย ตลอดจนวิถี ชีวิตของผู้คนที่
ต้องปรับตัวหลังการเกิดเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในเอโดะเมื่อ ค.ศ. 
1657 นำไปสู่ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของเอโดะหลายอย่าง ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
ส่วนสำคัญที่ทำให้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
เปลี่ยนไป โดยหนึ่งในหลักฐานที่ได้ทำการบันทึกความเป็นไปต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนก็คือภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ 
 ด้วยลักษณะเด่นของงานพิมพ์ที่สามารถผลิตได้ครั้งละมาก ๆ รวดเร็ว และมีราคาถูกเมื่อ
เทียบกับงานจิตรกรรม จึงยิ่งสอดคล้องต่อการรับหน้าที่เป็น “สื่ อ” ที่เท่าทันเหตุการณ์บ้านเมือง  
ไปจนถึงการให้ข้อมูลที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งในเอโดะ เกียวโต โอซากา 
หรือการนำเสนอเรื่องราวของนักแสดงละครคะบุคิหรือหญิงบริการที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนั้น เป็น
เหตุให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายในกระบวนการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ นักเขียน ช่างพิมพ์ 
รวมถึงนายทุน ต่างฉกฉวยโอกาสทองนี้ในการประกอบกิจการเพ่ือแสวงหาความมั่งคั่งให้กับตนเอง 
และก็เป็นช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ที่ภาพอุคิโยะได้พัฒนาขึ้นมาพร้อม ๆ กับ
เทคนิคแม่พิมพ์แกะไม้ที่ซับซ้อนขึ้น เริ่มจากหนังสือภาพ (ที่แทบจะไม่มีตัวหนังสือ) ก่อนที่จะขยับ
ขยายออกมาเป็นแผ่นเดี่ยวอย่างสง่าผ่าเผยในฐานะผลงานศิลปะแห่งยุคสมัย ทว่าฉาบเคลือบไปด้วย
ลักษณะของการเป็นสินค้าที่ช่วยเติมเต็มความต้องการของชาวเอโดะได้เป็นอย่างดี 
 จากการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของภาพพิมพ์ญี่ปุ่น ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม และ
ลักษณะทางทัศนศิลป์ของภาพพิมพ์อุคิโยะเอะสมัยเอโดะจำนวน 9 ชิ้น ประกอบกับผลงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง พบว่า สีน้ำเงินนั้นมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซ้ึงมาเป็น
เวลายาวนาน กระทั่งปรากฏด้วยบทบาทอันโดดเด่นในภาพพิมพ์อุคิโยะสมัยเอโดะจากปัจจัยต่าง ๆ 
ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้  
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 1. การรับรู้สีน้ำเงินของชาวญี่ปุ่นที่เป็นไปคนละทางกับเรื่องศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
  วัฒนธรรมญี่ปุ่นมีการใช้สีเป็นสัญลักษณ์หรือแทนค่าสิ่งต่าง ๆ อย่างมีระเบียบแบบแผนมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะสีเก่าแก่อย่างสีแดง ขาว และดำ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทาง
ศาสนา ความเชื่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือขึ้นไป ในขณะที่อีกหนึ่งสีเก่าแก่อย่างสีน้ำเงิน อันพบเห็นได้ง่าย
จากท้องฟ้าและน้ำกลับเป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน หรือเกี่ยวข้องกับความผูกพันที่ชาวญี่ปุ่นมีต่อ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นอะไรที่ใกล้ตัว คุ้นเคย และจับต้องได้มากกว่า  
 2. สีน้ำเงินเคยเป็นหนึ่งในสีต้องห้ามสำหรับสามัญชนชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณ  
  สีน้ำเงินนั้นมีความขัดแย้งในตัวอย่างประหลาด เนื่องด้วยมันคือสีที่พบยากในธรรมชาติ 
เว้นแต่เพียงแต่พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุบางชนิดเท่านั้น ในขณะเดียวกันกลับเป็นสีของท้องฟ้าและผืนน้ำ
อันกว้างใหญ่ไพศาลที่อยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มาช้านาน ทว่าก็ไม่สามารถคว้ามาไว้ในมือได้ สี
น้ำเงินจึงเป็นอะไรที่ทั้งคุ้นเคยและแปลกหน้าในเวลาเดียวกัน  
  ชาวเอโดะเองรวมไปถึงมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาแม้จะสามารถพบเห็นสีน้ำเงินได้จากท้องฟ้า 
แม่น้ำ หรือทะเลได้ในชีวิตประจำวัน แต่ด้วยข้อจำกัดทางสังคมในอดีต ทำให้วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นไม่
สามารถมีความเกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินได้อย่างอิสระ  เนื่องจากมีบทบัญญัติห้ามไว้อย่างชั ดเจน 
จนกระท่ังข้อกำหนดดังกล่าวเริ่มหย่อนลงไปตามบริบททางสังคมเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยเอ
โดะ อันเป็นผลมาจากการนโยบายการปกครองในระบอบโชกุนที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ จน
ทำให้ชนชั้นล่างอย่างพ่อค้าเริ่มมีบทบาทรวมไปถึงมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้น เมื่อเสรีภาพในการเข้าถึงสิ่งที่
เคยถูกจำกัดเริ่มเบ่งบาน ทำให้สีที่ในอดีตต้องอยู่อย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ กลับมีตัวตนจนกลายเป็น 
“สไตล์” ได้อย่างง่ายดาย 
 3. การสอดรับกันระหว่างความนิยมในสีน้ำเงินทั้งจากศิลปินผู้สร้างสรรค์และจากความ
ต้องการของตลาด 
  ความเจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอโดะ การหล่อหลอมและยอมรับ
วิถีชีวิตแบบคนเมือง เหล่านี้กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในการเกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมแบบเอโดะ 
การแสวงหาความสำราญทั้งจากโรงละคร ย่านการค้า หญิงบริการ ไปจนถึงการท่องเที่ยว ล้วนเป็น
องค์ประกอบที่ครบครันอันนำไปสู่พลังในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ภาพพิมพ์อุคิโยะเอะที่มี
พัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับเสรีภาพในการเข้าถึงสีน้ำเงินที่มากขึ้นทั้งจากในและ
ต่างประเทศ จึงมีบทบาทสำคัญและพร้อมตอบสนองความต้องการของชาวเอโดะ เมื่อศิลปินมากมาย
ต่างแข่งขันกันเพ่ือให้ถูกใจลูกค้า ก็นำมาซึ่งการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผลงาน อีกทั้งการ
หยิบจับวัตถุดิบที่ผู้คนชื่นชอบเป็นทุนเดิมมาผลิตผลงาน ไม่เพียงขับเคลื่อนกลไกทางการตลาดได้อย่าง
เป็นรูปธรรม แต่ภาพพิมพ์อุคิโยะเอะและสีน้ำเงินในฐานะ “สีแห่งยุคสมัย” จึงเป็นดั่งเครื่องสะท้อน
โลกที่ล่องลอยสมัยเอโดะได้เป็นอย่างด ี
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 4. การนำเข้าสีน้ำเงินปรัสเซียนจากต่างประเทศ  
  แร่ธาตุสีน้ำเงินนั้นมีเพียงไม่กี่ชนิด แต่ละชนิดก็ล้วนแล้วแต่มีราคาสูง ย่อมไม่ใช่ตัวเลือกที่
เหมาะสมในการนำมาใช้ในงานภาพพิมพ์ อีกทั้งการสังเคราะห์ต้องผ่านกระบวนการทางเคมีและความ
ร้อนที่ซับซ้อนกว่าจะได้มา แม้แต่สีน้ำเงินปรัสเซียนก็เกิดจากความบังเอิญจากการทดลองที่แทบไม่มี
วัตถุดิบใดมีสีน้ำเงินเลยด้วยซ้ำ  
  การทำงานร่วมกันของสีน้ำเงินปรัสเซียนและสีน้ำเงินจากครามในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะนั้น
ก่อให้เกิดโทนสีอันงดงามของท้องฟ้าและทะเลซึ่งกระทบความรู้สึกของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก สิ่ง
เหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับชาวเอโดะ และชาวเอโดะก็ไม่ปฏิเสธ ช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 18 
แทบไม่มีการนำเสนอภาพของท้องฟ้าในงานศิลปกรรมให้เห็น ผู้ชมไม่สามารถซาบซึ้งกับความงดงาม
ของท้องฟ้าสีฟ้าได้จากงานศิลปะ ในขณะที่ศิลปินบางคนที่ใช้น้ำเงินจากดอกซึยุคุสะในบริเวณพ้ืนหลัง
ที่ไม่ว่าจะจงใจแทนค่าของท้องฟ้าหรือไม่ เพียงไม่นานก็ซีดกลายเป็นสีเหลืองน้ำตาล 
  การนำเสนอภาพท้องฟ้าและทะเลอย่างแพร่หลายผ่านภาพพิมพ์อุคิโยะเอะหลังจากความ
นิยมในการใช้สีน้ำเงินปรัสเซียนยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวเอโดะในเรื่องของ
การเดินทางและกิจกรรมเพ่ือความผ่อนคลายนอกบ้าน อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวสมัยใหม่ในเวลา
ต่อมา ภาพพิมพ์ที่แสดงความงดงามของสถานที่ต่าง ๆ มีส่วนกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการ
เดินทาง ซึ่งแน่นอนว่าท้องฟ้าและทะเลเป็นองค์ประกอบของภาพเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
  สีน้ำเงินปรัสเซียนนำมาซึ่งระลอกใหม่ของความนิยมในภาพพิมพ์แกะไม้ญี่ปุ่น การเป็น
ภาพแทนของทั้งความงาม ความรื่นรมย์ และความระลึกถึงผู้จากไป (ภาพชินิเอะ) นั้น เป็นสื่อกลาง
อันทรงพลังที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะความเครียดของผู้คนในช่วงเวลาดังกล่าว การที่สีน้ำ เงินใหม่นี้
เข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงทศวรรษที่ 1830 ตรงกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งจาก
ในและนอกประเทศ ทำให้ภาพทิวทัศน์อันงดงามช่วยเติมเต็มสงบและทดแทนความรู้สึกที่ขาดหายไป
ได้เป็นอย่างดี  
  นอกเหนือไปจากการเป็นสัญลักษณ์และแทนค่าแทนความหมายต่าง ๆ แล้ว ความสดใส
และทนทานของสีน้ำเงินปรัสเซียนยังยกระดับความสนใจในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะของผู้คนไปอีก 
ขั้น การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์สีได้ขยายขอบเขตออกไปได้อีก เมื่อน้ำสีน้ำเงินปรัสเซียนไปผสมกับ 
สีเหลืองแล้วได้สีเขียวที่สดสว่าง รวมไปถึงการใช้สร้างเลเยอร์เพ่ือขับให้สีแดงส้มของภาพดอกไม้ดู
สดใสและโดดเด่นมากกว่าเดิม ภาพรวมของความนิยมในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะเป็นเช่นนี้เรื่อยไป 
จวบจนสิ้นสมัยเอโดะ 
  อย่างไรก็ตามความนิยมในสีน้ำเงินที่พุ่งสูงโดยเฉพาะในช่วงปลายสมัยเอโดะ ในทางหนึ่ง
อาจเปรียบได้กับการแกว่งของลูกตุ้มท่ีรวดเร็วและรุนแรง ทว่าในท้ายที่สุดก็จะค่อย ๆ ลดระดับและช้า
ลงไปตามธรรมชาติ ยิ่งสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างการเปลี่ยน
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ผ่านยุคสมัย (การปฏิรูปเมจิ) การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง รวมถึงการที่ญี่ปุ่นเริ่มกลับไป
ติดต่อกับประเทศอ่ืน ๆ อีกครั้ง ย่อมนำพาสิ่งใหม่เข้ามาไม่ต่างจากครั้งที่ โชกุนโทกุงาวะ อิเอยาซุ ก่อ
ร่างสร้างเอโดะเมื่อราว 260 ปีก่อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่องราวในอดีตนั้นย่อมมีข้อจำกัดในเรื่องข้อมูล รวมไปถึงกำแพงทางภาษา 
ถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่นจะมีผู้ศึกษาค้นคว้าวิจัยจากทั่วโลก มีเอกสารหลักฐานที่เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย แต่หากผู้วิจัยสามารถค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลดั้งเดิม
ภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนการเข้าถึงบุคคล นักวิชาการชาวญี่ปุ่นได้ ก็นับเป็นการเปิดโอกาสที่จะค้นพบ
ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยได้ 
 นอกจากนั้น ศิลปะภาพพิมพ์ยังมีลักษณะเฉพาะตัว รวมไปถึงเทคนิควิธีการอันละเอียด
ซับซ้อน ยิ่งเป็นเทคนิคโบราณในสมัยเอโดะ ยิ่งมีความแตกต่างจากในปัจจุบันอย่างแน่นอน การ
ค้นคว้าด้วยการศึกษาลงลึกไปถึงกระบวนการผลิต ตลอดจนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ย่อมก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่จะยกระดับวิทยานิพนธ์เรื่อง “สีน้ำเงินในภาพพิมพ์อุคิโยะเอะ” นี้ให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น 
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