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บทคัดยอ 

 รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับน้ีมีความมุงหมายในการศึกษารูปแบบศิลปกรรมที่มี

อิทธิพลตะวันตกที่ปรากฏในงานจิตรกรรมญี่ปุนและงานภาพพิมพแกะไมในสมัยเอโดะ โดยงาน

จิตรกรรมและงานภาพพิมพแกะไมเปนงานที่โดดเดนอยางมากในศิลปะญี่ปุนและเปนที่ทราบกันดีวา

งานทั้งสองประเภททําใหเกิดแรงบันดาลใจแกจิตรกรชาวตะวันตกในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 แสดงถึง

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหวางทั้งสองชาติ รายงานฉบับน้ีจึงตองการมุงเนนถึงในทิศทางตรง

ขาม คือการรับรูปแบบของงานตะวันตกมาใชกับงานจิตรกรรมและภาพพิมพแกะไมญี่ปุนในสมยัเอโดะ 

ตลอดจนศึกษาอิทธิพลหรือปจจัยตาง ๆ ที่เขามามีผลกระทบตอการสรางสรรคผลงานที่มีความเปน

ศิลปะตะวันตก 

อน่ึง งานจิตรกรรมที่จะกลาวในรายงานฉบับน้ี หมายถึง ผลงานศิลปะที่ถูกสรางข้ึนดวยมือ

จากการปาดสีนํ้า หมึก หรือสีนํ้ามันลงบนวัสดุตาง ๆ อาทิ กระดาษ หรือผาไหม จนกลายเปนรูปราง

และเน้ือหาสาระ สวนงานภาพพิมพแกะไม หมายถึง งานที่มีวิธีการสรางงาน (หรือการผลิต) โดยวิธี

พิมพภาพที่ใชแทนพิมพที่มีการสลักลวดลายเปนอุปกรณสําคัญในการพิมพ 

จากผลการศึกษาพบวาอิทธิพลศิลปะตะวันตกมักปรากฏออกมาในรูปของเทคนิคที่จิตรกร

ชาวญี่ปุนนํามาใชในการสรางผลงานทั้งในภาพจิตรกรรมและภาพพิมพแกะไม อันไดแก เทคนิคการใช

หลักการไลแสงเงาและเทคนิคการเขียนภาพโดยใชหลักทัศนียภาพหรือทัศนมิติ  เทคนิคที่ศิลปะ

ตะวันตกนํามาใชเพื่อใหภาพเกิดมิติลวงตาหรือความลึกข้ึนมาบนระนาบสองมิติ โดยจิตรกรชาวญี่ปุน

เริ่มไดรับเทคนิคเหลาน้ีมาในชวงต้ังแตกอนและครึ่งศตวรรษแรกของสมัยเอโดะ แมวาในระยะแรกจติร

กรยังขาดความเชาใจอยางถองแท พอกาลเวลาผานไปความชํานาญของจิตรกรมีเพิ่มมากข้ึนอยาง

ตอเน่ือง จนในชวงปลายสมัยเอโดะ ชางมีความชํานาญและเช่ียวชาญการใชเทคนิคมิติลวงจนสามารถ

นํามาประยุกตใชกับงานของตนจนเกิดเปนงานภาพพิมพแกะไมที่เปนการรวมกันระหวางเทคนิคการ

สรางมิติลวงตาแบบตะวันตกและรูปแบบงานตามแบบญี่ปุนอยางลงตัว  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ชาวญี่ปุนไดมีการติดตอกับชนชาติตะวันมาต้ังแตชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 16 เมื่อชาว

โปรตุเกสและขาวสเปนไดเดินทางขามนํ้าขามทะเลมาถึงประเทศญี่ปุน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเผยแพร

ศาสนาคริสต อาทิ มิชชันนารีชาวสเปน ฟรานซิส ซาเวียร (Francis Xavier) ไดนําภาพจิตรกรรมใน

ศาสนาคริสตที่เคยถูกประดับบริเวณโตะบูชา (altar) ติดตัวมาดวย นับไดวาเปนการนําศิลปะตะวันตก

มาแนะนําใหชาวญี่ปุนไดรูจักเปนครั้งแรก1 ชาวญี่ปุนใหความสนใจในงานศิลปะตะวันตกเปนอยางมาก 

ความตองการผลงานศิลปะเชิงศาสนาคริสตในญี่ปุนเพิ่มสูงมากข้ึนเรื่อย แมวามีนําเขามาจาก

ตางประเทศก็ไมเพียงพอตอความตองการ ตอมาจึงมีการเปลี่ยนระบบการพิมพจากการคัดลอกและ

วาดภาพดวยมือแทนที่ดวยเทคนิคภาพพิมพแกะไม (woodblock print)2  

 แมวารัฐบาลญี่ปุนไดประกาศปดประเทศในป ค.ศ. 1636 ยาวนานถึงสองรอยปและยอมให

ใหการคาขายกับชาวดัตชที่เมืองนางาซากิเทาน้ัน แตกระน้ันรูปแบบของงานตะวันตกยังคงปรากฏอยู

บนงานจิตรกรรมญี่ปุนและภาพพิมพไม ซึ่งในสมัยเอโดะงานภาพพิมพไมเปนที่นิยมอยางมาก โดยมี

เน้ือหาเกี่ยวของกับเรื่องราวในชีวิตประจําวันของชาวญี่ปุน จัดไดวาเปนงานศิลปะแบบพื้นบานที่ไมวา

ใครก็เขาถึงไดงาย อีกทั้งเปนงานที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมญี่ปุน จากเดิมงานศิลปะลวนถูก

อุปถัมภโดยชนช้ันปกครอง แตในสมัยน้ีผูอุปถัมภกลับเปนชนช้ันพอคาที่เริ่มมีความสําคัญมาข้ึน อัน

เปนผลมาจากการปดประเทศทําใหการคาในประเทศมีความเขมแข็ง  

ผลจากเหตุการณกองรบเรือสหรัฐอเมริกามาปดอาวเอโดะในปค.ศ. 1853 ชาวญี่ปุนตองเปด

ประเทศและทําการคากับสหรัฐและชาวยุโรปอีกครั้ง การคาดังกลาวสงผลใหเกิดการซื้อขายศิลปกรรม

ญี่ปุนงานภาพพิมพแกะไมจึงไดปรากฏในทวีปยุโรปและกลายเปนแรงบันดาลใจสําคัญแกจิตรกรอิม

เพรสช่ันนิสม โพสตอิมเพรสช่ันนิสม ผลงานที่เกิดข้ึนจากแรงบันดาลใจน้ี เรียกวา Japonism 

ผูศึกษาจึงเกิดความสนใจและสงสัยวา หากมีการสงอิทธิพลแกชาวตะวันตกหรือทวีปยุโรป

แลว ยอมมีการรับอิทธิพลมาดวยเชนกัน ดังน้ันจิตรกรรมและงานภาพพิมพไมในศิลปะญี่ปุนกอนชวง

คริสตศตวรรษที่ 19 หรือคาบเกี่ยวกันอยางสมัยเอโดะตองไดรับอิทธิพลจากงานศิลปะตะวันตกเดียว

เชนกัน อิทธิพลดังกลาวอาจเปนในดานเทคนิคการวาด หรือเรื่องการใชสีสัน เปนตน รวมทั้งงาน

                                                             
1 Miki, T. The Influenced of Western Culture on Japanese Art. Monumenta Nipponica Vol. 19, 
No. 3/4 (1964), 380. 
2 เรื่องเดียวกัน, 381.  



2 

 

ศิลปะมีการรับอิทธิพลตะวันตกสามารถจัดประเภทไดหรือไม และศิลปะตะวันตกรูปแบบใด 

(ตัวอยางเชน ภาพทิวทัศน ภาพประวัติศาสตร ภาพชีวิตประจําวัน เปนตน) ที่สงผลตอจิตรกรรมและ

ภาพพิมพแกะไมญี่ปุน 

2. ความมุงหมายและจุดประสงคของการศึกษา 

1. ศึกษาอิทธิพลของศิลปะตะวันตก ซึ่งปรากฏในงานจิตรกรรมญี่ปุนและงานภาพพิมพแกะ

ไมสมัยเอโดะ   

2. ศึกษาและมีความเขาใจความเปนมาของการรับอิทธิพลจากงานของชนชาติตะวันตกอันมี

ผลตองานจิตรกรรมญี่ปุน 

3. ประโยชนของการศึกษา 

1. ทราบถึงบริบทการติดตอแลกเปลี่ยนความรู เทคนิคการสรางงานและลักษณะงาน

จิตรกรรม ระหวางประเทศญี่ปุนและชาติตะวันตก 

 2. ทราบและเขาใจถึงลักษณะรูปแบบของงานศิลปกรรมตะวันตกที่ปรากฏในจิตรกรรมญี่ปุน

และงานประเภทภาพพิมพไมในศิลปะญี่ปุนดวย 

 3. เขาใจความคิดของจิตรกรชาวญี่ปุนที่มีตองานจิตรกรรมตะวันตก ซึ่งเลือกนํามาใชในงาน

ของตน 

4. สมมติฐานของการศึกษา 

1. อิทธิพลที่ชาวญี่ปุนในสมัยเอโดะไดรับน้ัน อาจไดรับทั้งเทคนิคการวาดแบบสมจริงและ

ภาพวาดบุคคลครึ่งตัว (Portrait) แตขาดความเขาใจอยางสมบูรณตามหลักศิลปะของชาวตะวันตก  

2. สันนิษฐานวาจิตรกรรมญี่ปุนสมัยเอโดะอาจมีความเกี่ยวเน่ืองกับศิลปะตะวันตกแบบ     

โรแมนติกหรืออิมเพรสช่ันนิสมที่นิยมวาดรูปแบบภูมิทัศน (Landscape) 

5. ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษางานจิตรกรรมและภาพพิมพไมในศิลปะญี่ปุนที่แสดงรูปแบบ เทคนิค คติการสรางงาน

จากศิลปะตะวันตกที่ปรากฏในสมัยเอโดะ อาจรวมทั้งผลงานในยุคกอนหนาและยุคตอมา เพื่อให

เขาใจถึงที่มารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เพื่อดูการรับสงอิทธิพลระหวางญี่ปุนและชาติ

ตะวันตก โดยอาจคัดเลือกรูปภาพที่สามารถหาช่ือผูสรางงานไดมาใชในการศึกษา 
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6. ขั้นตอนการศึกษา 

1. รวบรวมขอมูลจากเอกสารดานประวัติศาสตร ประวัติศาสตรศิลปะ และรูปภาพที่

เกี่ยวของตอการศึกษาคนควา 

 2. ศึกษาขอมูล 

 3. วิเคราะหขอมูลจากการศึกษา 

 4. สรุปผลการศึกษา และนําเสนอขอมูล 

7. วิธีการศึกษา 

1. รวมรวบขอมูลเอกสาร ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และวารสารที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งคนหารูปภาพที่เกี่ยวของ 

 2. ศึกษาภาพพิมพแกะไมของศิลปนในสมัยเอโดะที่แสดงถึงองคประกอบหรือมีรูปแบบ

เดียวกับศิลปะของขาวตะวันตก พรอมทั้งพิจารณาความสอดคลองของชวงเวลาของผลงานกับขอมูล

เชิงประวัติศาสตร 

3. วิเคราะหขอมูล และเปรียบเทียบถึงความแตกตางจากกอนหนาและภายหลังที่ศิลปนไดรับ

แรงบันดาลใจ ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะตะวันตกตอศิลปนภาพพิมพไมในศิลปะญี่ปุน  

4. สรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

5. นําเสนอขอมูลและผลที่ไดจาการศึกษา โดยจัดทําเปนรูปเลม 
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บทที่ 2 

การติดตอระหวางประเทศญ่ีปุนและชนชาติตะวันตก 

 

1. การติดตอระหวางชาวญ่ีปุนและชาวตะวันตกในสมัยกอนหนายุดเอโดะ  

จากการศึกษาพบวา ชาวญี่ปุนรูจักชาวตะวันตกครั้งแรกในป ค.ศ. 1543 ปที่เรือของพอคา

ชาวโปรตุเกสเขาเทียบฝงที่เกาะทาเงะชินะ (Tanegashina) เกาะเล็กเกาะนอยที่อยูทางตอนใตของ

ประเทศญี่ปุน ผูปกครองของเกาะหรือ “ไดเมียว” ไดใหการตอนรับพอคาชาวโปรตุเกสอยางอบอุน 

พอคาชาวโปรตุเกสจึงไดมอบปนกลไฟเปนสิ่งตอบแทนนํ้าใจของไดเมียว3   

หลังจากน้ันหกป (ค.ศ. 1549) นักบวชนิกายเยซูอติ4 “ฟรานซิส ซาเวียร” (Francis Xavier)5 

เดินทางเขามาพรอมกับพอคาชาวสเปน โดยมีความประสงคที่จะเขาเผยแพรคริสตศาสนาในดินแดน

ญี่ปุนและแสวงหาชาวญี่ปุนที่หันมาเขารีต จนถึงป ค.ศ. 1552 ฟรานซิสไดเดินทางออกจากประเทศ 

อาจกลาวไดวาฟรานซิส ซาเวียร เปนผูที่ นําศาสนาคริสตเขามายังประเทศญี่ปุนเปนคนแรก 

นอกจากน้ีฟรานซิสยังไดนําภาพจิตรกรรมเน่ืองในศาสนาคริสต ภาพจิตรกรรม “การแจงขาวการ

ประสูติ” (Annuciation) และ “แมพระและพระกุมาร” (Virgin and Child)6 เดินทางเขามาพรอม

กับตนดวย การนําภาพจิตรกรรมเขามาครั้งน้ีถือวาเปนการพบกันครั้งแรกของศิลปะตะวันตกครั้งแรก

กับชาวญี่ปุน7 

 
                                                             

3 ไซโต, ฮิโช; และลี, เอลิซาเบธ. พงศาวดารญี่ปุน แปลโดย ยูปเตอร ฉบับพิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ศรี
ปญญา, 2556), 233. 

4 คณะเยซูอิต (Jesuit) หรือ คณะแหงพระเยซูเจา (Society of Jesus) ขึ้นตรงกันพระสันตะปาปาและมี
จุดมุงหมายสําคัญ เพื่อ เผยแผคําสอนของพระเยซูแกมวลมนุษยทุกคนใหเชื่อในคํากลาวของพระองค ซ่ึงมีบทบาท
สําคัญในดานการถายทอดความรูและวิทยาการของชาวตะวันตกสูประเทศตาง ๆ แกผูที่หันมานับถือคริสตศาสนา 
ขอมูลจาก Vision of the Society of Jesus. เขาถึง เ ม่ือ 2 เมษายน 2559 เขาถึ งไดจาก 
http://www.sjweb.info/mission/vision.cfm 

5 หน่ึงนักบวชผูรวมกอตั้งคณะเยซูอิตกับ นักบุญอิกญาซีโอ (Ignacio) และมีชื่อเสียงมากที่สุดคนหน่ึง 
เน่ืองจากเปนผูที่ไดเดินทางไปเผยแพรศาสนาคริสตยังประเทศตางๆมากมาย อาทิ อินเดีย ศรีลังกา จีน ญ่ีปุน 
มาเลเซีย อางอิงขอมูลจาก MESSENGER OF CHRIST – ST FRANCIS XAVIER. เขาถึงเม่ือ 5 เมษายน 2559. 
เขาถึงไดจาก http://bomjesus.org/history/messenger-christ-st-francis-xavier และ ST. FRANCIS AND 
HIS MISSIONS. เขาถึงเม่ือ 5 เมษายน 2559. เขาถึงไดจาก   http://bomjesus.org/st-francis-missions/ 

6 Sullivan, M. The Meeting of Eastern and Western Art. Berkley : University of California 

Press, 1989, 7. 
7  Miki, T. The Influenced of Western Culture on Japanese Art. Monumenta Nipponica 

Vol. 19, No. 3/4 (1964), 381. 



5 

 

 

คริสตศาสนาแทรกซึมอยูในประเทศญี่ปุนยาวนานราวหน่ึงรอยป ซึ่งเปนที่นาแปลกใจ ถือเปน

ระยะเวลาที่ยาวนานแสดงใหเห็นถึงความราบรื่นในการเผยแพรคริสตศาสนา บุคคลที่เปนปจจัยสาํคัญ

ที่ชวยใหคริสตศาสนาสามารถวางรากฐานในประเทศญี่ปุนไดคือ “โอดะ โนบุนากะ” (Oda 

Nobunaga, ค.ศ. 1534-1582) ไดเมียวแหงแควนโอวาริ เปนบุตรชายของ โอดะ โนบุฮิเดะ(Oda 

Nobuhide) มีความเกงกาจดานการบัญชาการศึกและมีวิสัยทัศนกวางไกล โนบุนากะเปนไดเมียวคน

แรกที่นําปนไฟ ซึ่งเปนวิทยาการจากตะวันตกมาใชในสงครามอยางเต็มรูปแบบ และยังเปนผูนํา

ประเทศคนแรกในประวัติศาสตรที่ริเริ่มการเปดประเทศเพื่อทําการติดตอคาขายกับชาวตะวันตก8   

โนบุนากะมีบทบาทสําคัญในฐานะผูอุปถัมภนักบวชเยซูอิตในประเทศญี่ปุนและเปนผูสนับสนุนการ

กอต้ังโบสถคาทอลิกแหงแรกที่เมืองเกียวโตในป ค.ศ. 15769 แมวาตนจะมิไดเขารีตหรือนับถือคริสต

ศาสนาก็ตาม10  

นอกเหนือจากการสรางโบสถเพื่อเปนพื้นที่ในการประกอบพิธีทางศาสนาแลว นักบวชเยซูอิต

ช่ือ “Alessandro Valignano” ไดกอต้ังศูนยกลางวัฒนธรรม อันประกอบไปดวยสถาบันทาง

การศึกษาและโรงเรียนสอนศาสนาที่อาริมะ (Arima) และอะซึจิ (Azuchi) ในป ค.ศ. 1580 และค.ศ.

1581 ตามลําดับ สถาบันเหลาน้ีมีความสําคัญในฐานะสถานที่เผยแพรความรู วิทยาการตะวันตกแกผู

เขารีตหรือคริสเตียนชาวญี่ปุน เน่ืองดวยสถานการณทางสังคมในประเทศญี่ปุนสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีเกี่ยวของโดยตรงกับนักบวชเยซูอิต เปนเหตุใหโรงเรียนสอนศาสนาถูกยาย

จากเมืองหน่ึงไปสูอีกเมืองหน่ึงอยูหลายครั้ง11 นักบวชเยซูอิตอีกคนที่ไดกอต้ังโรงเรียนเชนกันคือ

“Giovanni Niccolò” ไดกอต้ัง the Academy of St. Luke ที่นางาซากใินป ค.ศ. 158312  

Giovanni ยังไดวาดงานจิตรกรรมที่ควรกลาวถึงอยางย่ิงไดแก Portrait of Oda 

Nobunaga (ภาพที่ 1) กําหนดอายุการสรางไดชวงภายหลังการเสียชีวิตของโนบุนากะ หรือชวงป 

ค.ศ.1583-1590 แตก็คาดกันวาเปนงานที่ไดรับการวาจางจากโนบุนากะ ปจจุบันเหลือเพียงภาพ

คัดลอก13 ภาพช้ินน้ีเปนหน่ึงในผลงานที่ยืนยันถึงฝมือ ความชํานาญในการสรางมิติลวงตาหรือสราง

ความลึกในภาพไดของจิตรกรชาวตะวันตก  

                                                             
8 ขอมูลจาก ยศไกร ส.ตันสกุล. ญี่ปุน ยุคเซ็นโกคุ. กรุงเทพฯ : ปราชญ, 2557, 229-230. 
9 ขอมูลจาก Bell of Nanbanji. เขาถึงเม่ือ 27 พฤษภาคม 2559 เขาถึงไดจากhttp://www.shunkoin. 

com/direction.html. 
10 Mark Weston, Giants of Japan: the lives of Japan's greatest men and women. (New 

York: Kodansha International, 1999), 142. 
11 Miki, T. The Influenced of Western Culture on Japanese Art. Monumenta Nipponica 

Vol. 19, No. 3/4 (1964). 382. 
12 Sullivan, M. The Meeting of Eastern and Western Art., 7. 
13  อางอิงจาก 時空を超えて～歴代肖像画１千年.  เขาถึงเม่ือ 28 พฤษภาคม 2559 เขาถึงไดจาก 

http://www.shouzou.com/mag/p2.html. 
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ภาพที่ 1 Portrait of Oda Nobunaga 

(ที่มา : 時空を超えて～歴代肖像画１千年. [ออนไลน] เขาถึงเม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2559,  

เขาถึงไดจากhttp://www.shouzou.com/mag/p2.html) 

 

ทัศนะคติของผูปกครองของประเทศญี่ปุนที่มีตอนักบวชเยซูอิสเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง จาก

เดิมตางมองวา นักบวชเหลาน้ีมิไดเปนภัยอันตรายตอตนและประเทศ แตเมื่อบรรดาผูปกครองทราบ

ถึงความขัดแยงกันระหวางคณะดอมินิกัน (Dominicans) และคณะฟรันซิสกัน (Franciscans) 

ประกอบกับไดรับรูเกี่ยวกับความนากลัวของชาวสเปนที่ไดมีชัยเหนือฟลิปปนส14 ทําใหเหลาผูปกครอง

เริมหว่ันกลัววาชาวตะวันตกในฐานะภัยอันตรายที่สงผลตอการปกครองประเทศญี่ปุน 

ผูปกครองประเทศจึงออกกฎหมายหามมิใหมีการเผยแพรคริสตศาสนาและประกาศหามมิให

ประชาชนนับถือคริสตศาสนา รวมทั้งออกกฎหามนักบวชในคริสตศาสนาเดินทางเขาประเทศญี่ปุน 

เน่ืองจากจํานวนผูศรัทธาเขารีตมีมากข้ึน มีทั้งชนช้ันชาวนาและชนช้ันปกครองอยางไดเมียวก็รวมอยู

ดวย ตอมาไดเกิดปญหาข้ึน พวกไดเมียวที่เกิดความศรัทธาในคริสตศาสนามีมากจนเกิดการบังคับให

ผูคนภายใตการปกครองของตนตองหันมานับถือคริสตศาสนาเชนเดียวกับตน ยอมสรางความไมพอใจ

แกชาวบาน ผูปกครองเกรงวาพวกเยซูอิตจะเขามาครอบงําชาวญี่ปุนดวยวิธีน้ี โทโยโทมิ ฮิเดโยชิและ

โตกุงาวะ อิเอยาสุ จึงทําการตัดไฟแตตนลม โดยอิเอยาสุออกกฎหยุดย้ังหามมิใหมีการนับถือและ

เผยแพรศาสนาคริสตอีก สวนฮิเดโยชิ สั่งใหสังหารคริสเตียน 26 คน เพื่อเปนเย่ียงอยางแกชาวญี่ปุนที่

คิดจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต แตถึงประกาศหามมิใหนักบวชในศาสนาคริสตเดินทางเขามา ก็ยัง

                                                             
14 Sullivan, M. The Meeting of Eastern and Western Art., 7. 
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มีนักบวชเขาประเทศมาได โดยปลอมตนเปนพอคา แมวาในภายหลัง (ชวงครึ่งแรกคริสตศตวรรษที่ 

17) โชกุนฮิเดะดะตะจะคิดบทลงโทษประหารชีวิต แตก็ยังคงมีผูเปลี่ยนหันไปนับถือศาสนาคริสต จน

ในสมัยโชกุนอิเอะมิตสึประกาศหามชาวญี่ปุนติดตอกับตางชาติเด็ดขาด ยกเวนพอคาชาวดัตชที่เปน

สัญญาวาจะไมนําศาสนาเขามาเกี่ยวของ จึงสามารถคาขายกับชาวญี่ปุนไดเฉพาะที่เมืองนางาซากิ

เทาน้ัน 

 

2. การติดตอระหวางชาวญ่ีปุนและชาวตะวันตกชวงยุคเอโดะ  

สมัยเอโดะ (Edo period)15 อยูในชวงราวป ค.ศ.160316 ถึง 1868 เริ่มนับจากปที่โตกุงาวะ 

อิเอยาสึ (Tokugawa Ieyatsu) ไดรับสถาปนาตําแหนงโชกุน17 จากพระจักรพรรดิโกโยเซอิ18 และ

สิ้นสุดลงเมื่อฝายตอตานโชกุนไดทําการฟนฟูพระราชอํานาจของระบอบจักรพรรดิข้ึนมาใหมไดสําเร็จ 

หลังจากอิเอยาสึไดรับตําแหนงโชกุนแลว ไดริเริ่มหนาที่โดยทําการยายเมืองหลวงจากเมือง

เกียวโตมาเปนกรุงเอโดะ ซึ่งแตเดิมเปนหมูบานชาวประมงขนาดเล็กต้ังอยูแถวปากอาวโตเกียว เมื่อได

การประกาศเปลี่ยนที่ต้ังเมืองหลวง หมูบานแหงน้ีจึงตองถูกปรับปรุงพื้นที่เสียใหม กอสรางผังเมือง

เพิ่มเติม พรอมมีการจัดสรรแบงพื้นที่ตามชนช้ัน มีปราสาทเอโดะอันเปนที่พํานักของโชกุนเปน

ศูนยกลางของเมือง รวมทั้งแกไขเสนทางการไหลแมนํ้าใหเหมาะสมแกการอยูอาศัยของคนจํานวนมาก

ที่ทําการอพยพเขามาอยางตอเน่ือง แมวาโชกุนอิเอยาสึจะยายไปอยูอาศัยในเมืองหลวงแหงใหม แตก็

มิไดแสดงประสงคที่จะใหพระจักรพรรดิและพวกขาราชสํานักตาง ๆ ยายที่พํานักตามมาดวย กลับ

ประสงคใหอยูที่เมืองเกียวโตเชนเดิม เหมือนชวงเวลาที่ผานมาตลอด 800 กวาป 

                                                             
15 ในหนังสือภาษาบางเลมอาจใชชื่อยุคสมัยน้ีวา Tokugawa period หรือ Yedo period 
16 ปที่เริ่มเขาสูสมัยเอโดะ ถูกกลาวไวแตกตางกันแลวแตวาตําราแตละเลมจะกําหนดตามเหตุการณสําคัญ

อันใด อาทิ บางเลมระบุวา เปนค.ศ. 1600 (ปที่มีเหตุการณสําคัญ คือ อิเอยาสึสามารถจบศึกที่ราบเซกิงาฮาระและ
ไดเปนขึ้นผูกุมอํานาจของประเทศญ่ีปุนในสมัยน้ัน) หรือบางก็ระบุป ค.ศ.1615 (ในปน้ีอิเอยาสึสามารถรวมอํานาจทั้ง
ประเทศไดสําเร็จ หลังจากยึดปราสาทโอซากาอันเปนที่อยูของตระกูลโทโยโทมิไดสําเร็จ) แตในที่น่ีกําหนดตาม
หนังสือ ไซโต, ฮิโช; และลี, เอลิซาเบธ. พงศาวดารญี่ปุน แปลโดย ยูปเตอร ฉบับพิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ศรี
ปญญา, 2556) ซ่ึงเปนปที่ โตกุงาวะ อิเอยาสึ ถูกแตงตั้งใหดํารงตําแหนงโชกุน  

17 โชกุน คือ ชื่อตําแหนงของบุคคลที่มีอํานาจในการปกครองสูงสุดรองลงมาจากพระจักรพรรดิ มีหนาที่

ดานการปกครองทางการทหาร เริ่มถูกใชในสมัยคามาคุระและยังคงใชตอเน่ืองมาถึงสมัยเอโดะ และถูกยกเลิกใน

สมัยเมจิ (Meiji period) ขอมูลจาก มาลินี คัมภีรญาณนนท. ประวัติศาสตรศิลปะญี่ปุน. (กรุงเทพฯ : ภาควิชา

ประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2532). 150. 
18 Emperor Go Yozei (後陽成天皇) ดํารงตําแหนงพระจักรพรรดิชวงปค.ศ. 1586-1611 ซ่ึงคาบ

ระหวางสมัยกอนหนาอยาง สมัยอะซุชิ-โมโมยามา (Azushi-Momoyama) กับสมัยเอโดะ ขอมูลจาก ไซโต, ฮิโช; 

และลี, เอลิซาเบธ. พงศาวดารญี่ปุน, 404. 
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ยามน้ีอิเอยาสุไดรับอํานาจในการปกครองบานเมืองมาไวในมือก็อยากที่จะเก็บอํานาจน้ีไว

เปนเอกสิทธ์ิเฉพาะใหแกวงศตระกูลโตกุงาวะของตนเทาน้ัน และเพื่อที่จะทําใหใหเปนไปตามน้ัน อิเอ

ยาสุเล็งเห็นวาหากยังไมจัดการกับตระกูลโทโยโทมิที่เคยมีอํานาจมากเทียบเทากับตําแหนงโชกุนมา

กอน ลูกหลานของตนอาจถูกทวงตําแหนงคืน จึงมองวาควรกําราบอยางเด็ดขาด เพื่อตระกูลโตกุงาวะ

จะไดอํานาจในการปกครองญี่ปุนอยางแทจริง อิเอยาสึตัดสินใจลงจากตําแหนงโชกุน ซึ่งอยูดํารง

ตําแหนงเพียงสองป แลวใหลูกชายของตน ฮิเดะตะดะ19 รับตําแหนงโชกุนตอ สวนตนคอยให

คําแนะนําอยูเบื้องหลัง และพากันนําทัพไปบุกยึดปราสาทโอซากา20 อันเปนที่พํานักของตระกูลโทโย

โทมิ นักประวัติศาสตรเรียกศึกครั้งน้ีวา “ศึกชิงปราสาทโอซากา” การศึกครั้งน้ีกินระยะเวลาไมนาน 

อยูในชวงป ค.ศ.1614-1615 ฝายโทโยโตมิพยายามตานทานการบุกอยางเต็มที แตผลสุดทายก็ไมอาจ

ตานการโจมตีได เมืองโอซากาถูกตีแตกในที่สุด พรอมวางเพลิงทําลายปอมปราการ (ปราสาทโอซากา) 

ตัวผูปกครองเมืองอยางฮิเดะโยริ บุตรของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิและมารดาจบลงที่การฆาตัวตาย การ

สิ้นสุดลงของตระกูลโทโยโทมิทําใหโตกุงาวะ อิเอยาสุ สามารถรวมอํานาจการปกครองเปนหน่ึงอยาง

แทจริงพรอมยึดตําแหนงโชกุนไดสมความปรารถนา 

ในชวงเวลาน้ี (ชวงตนของยุคเอโดะ) ยังคงมีการติดตอกับชาติตะวันตกอยางชาติโปรตุเกส

และสเปน อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากยุคกอนหนา (ชวงครึ่งหลังคริสตศตวรรษที่ 16) และประเทศ

ญี่ปุนยังคงเปดรับขอตกลงทางการคากับชาติตะวันตกอยูเสมอ เชน ในป ค.ศ. 1609 โชกุนไดทํา

ขอตกลงทางการคากับคณะทูตชาวดัตช การอนุญาตใหเรือของชาวดัตชสามารถข้ึนฝงดินแดนญี่ปุนได

โดยไมตองแจงลวงหนาและสามารถเดินทางไปที่ใดก็ไดทั่วญี่ปุน รวมทั้งอนุญาตการสรางสถานที่

ประกอบการสําหรับพอคาชาวดัตชบนเกาะฮิราโดะ  

ตอมาป ค.ศ.1637 พวกชาวนาคริสเตียนไดทําการกอกบฏข้ึน เรียกเหตุการณน้ีวา “การกบฏ

ชิมาบาระ” (Shimabara no ran, 17 ธันวาคม ค.ศ.1637 – 15 เมษายน ค.ศ.1638) ดวยเหตุวา ไม

อาจทนตอความอยุติธรรมของรัฐบาลไมไหว แตสุดทายก็ไมสําเร็จและจบลงดวยชาวนาคริสเตียนถูก

ประหารทั้งหมด หลังจากการกบฏครั้งน้ีรัฐบาลไดหาทางปองกันที่รัดกุมกวาเดิม เพื่อมิใหเกิดการ

สูญเสียชีวิตไปอยางเปลาประโยชนอีก ทั้งการต้ังเจาหนาที่คอยสอดสองหาชาวคริสเตียน หรือต้ัง

รางวัลใหแกผูที่ใหเบาะแสแกทางรัฐ เปนตน จากเหตุการณครั้งน้ีเปนสาเหตุใหโชกุนอิเอมิตสึ21  
                                                             

19 โตกุงาวะ ฮิเดะตะดะ (Tokugawa Hidetada, ค.ศ.1579 - 1632) ดํารงตําแหนงตั้งแตป ค.ศ.1605-

1623 อางอิงจาก  ไซโต, ฮิโช; และลี, เอลิซาเบธ. พงศาวดารญี่ปุน, 408.  
20 ถูกสรางเม่ือปค.ศ.1585 โดย โตโยโทมิ ฮิเดโยชิ ขุนพลคนสนิทของโอดะ โนบุนากะ ขอมูลจาก กําจร    

สุนพงษศรี. ประวัติศาสตรศิลปะญี่ปุน History of Japanese Art. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2551). 139. 
21 โตกุงาวะ อิเอะมิตสึ (Tokugawa Iemisu, ค.ศ.1604-1651) ลูกชายของฮิเดะดะตะ ดํารงตําแหนง

ตั้งแตปค.ศ. 1623-1651ดูใน ไซโต, ฮิโช; และลี, เอลิซาเบธ. พงศาวดารญี่ปุน, 257 และ 408. 
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ประกาศ “ปดประเทศ” หรือก็คือการหามชาวญี่ปุนออกนอกประเทศญี่ปุนและการหามชาวญี่ปุนทํา

การติดตอกับตางชาติเด็ดขาด แตก็มีขอยกเวนแกพอคาชาวดัตชที่เปนสัญญาวาจะไมนําศาสนาเขามา

เกี่ยวของ จึงสามารถคาขายกับชาวญี่ปุนไดเฉพาะที่เมืองนางาซากิเทาน้ัน 

ตอมา โชกุน อิเอมิตสึ ไดออกกฎหมายสําคัญอันสงผลกระทบสําคัญในสมัยน้ี กลาวคือ 

บรรดาเจาเมืองหรือไดเมียวทั้งหลายทั่วประเทศ จําตองสงภรรยาบุตรหลาน และคนในครอบครัวมา

พํานักอาศัยอยูในกรุงเอโดะ แมหากดูเผิน ๆ เหมือนไมใชกฎหมายที่ประหลาดนากลัวแตอยางใด แต

กฎหมายขอบังคับน้ีกลับชวยใหการปองกันมิใหพวกไดเมียวทําการกอกบฏที่ไดผลชะงัดนัก นอกจาก

ฝายโชกุนจะไดภรรยาและทายาทของบรรดาไดเมียวมาเปนตัวประกันเอามาใชขมขูยามที่ไดเมียวคน

ใดสรางปญหาหรือคิดทุจริตข้ึนมาแลว ยังไดผลประโยชนอีกสิ่งจากการบังคับใหไดเมียวพาคนใน

ครอบครัวและซามูไรในสังกัดของตนเขามาอยูที่เอโดะ น้ันคือการลดทอนทุนทรัพยของไดเมียวแตละ

คน เพื่อปองกันมิใหมีเงินทุนสําหรับการกบฏ เน่ืองจากเอโดะคือเมืองหลวง ดังน้ันคาใชจายในการ

ครองชีพจึงสูงกวาเมืองอื่นๆ ตัวไดเมียวตองออกเงินคาครองชีพใหคนในครอบครัวและคนใตบังคับ

บัญชาทุกคนเอง อีกทั้งยังไมนับคาเดินทางระหวางเมืองที่ตนปกครองมาอยูเวรที่เอโดะเปนเวลาครึ่งป

ของทุกป จึงไมนาแปลกใจที่สมัยเอโดะน้ี ไมมีผูใดกอการกบฏจนเกิดสงครามมาตลอด 250ป 

ในสมัยน้ีมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับระดับชนช้ันไวอยางชัดเจน ไดจําแนกออกเปน 4 ชนช้ัน 

ไดแก ชนช้ันสูงสุดอยางพวกซามูไร รองลงมาเปนชนช้ันชาวนา ชนช้ันชางฝมือ และชนช้ันพอคาซึ่ง

เปนชนช้ันตํ่าสุด โดยประชาชนทั้งหลายตองเจอการกดข่ีเชนเดียวกัน โดยเฉพาะสามชนช้ันหลัง 

เน่ืองจากที่ดินทุกแหง ไมวาจะเปนที่หัวเมืองใดหรือที่แหงใด ลวนถือวาเปนทรัพยสมบัติของโชกุนและ

พวกไดเมียวทั้งสิ้น พวกชาวนาตองเชาที่ดินไวทํามาหากินและจายคาเชาโดยการสงผลผลิตที่ไดจาก

การเพาะปลูก สถานภาพของชาวนายังไมยํ่าแย หากเทียบกับในสายตาของชนช้ันปกครองมองพวก

พอคาวาเปนอาชีพที่นารังเกียจ คอยคิดแตเรื่องกําไรขาดทุนหรือหาผลประโยชนจากผูอื่น อยางไรก็

ตามสภาพประชาชน ไมวาจะเปนชาวนา ชางฝมือหรือพอคา ตางไมไดถึงกับไดรับกดข่ีขมเหงจนไม

อาจเงยหนาได แตเปนไดรับกลุมที่ไดรับผลประโยชนและความเปนธรรมนอยกวา ดานอิสรภาพอาจ

พูดไดวาถูกจํากัดเสียเกือบหมด 

ถึงแมวาพอคาจะเปนชนช้ันที่ตํ่าที่สุด ถูกมองวาแยตางๆนานาในสายตาของชนช้ันปกครอง 

แตพวกพอคากลับเปนตัวแปรสําคัญในฐานะผูที่มีบทบาทตอสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งดานศิลปกรรม 

เห็นไดชัดจากการที่ผูอุปถัมภจิตรกรในการสรางสรรคศิลปะไดเปลี่ยนจากบรรดาชนช้ันสูงมาเปน

บรรดาพอคาทั้งหลาย ประกอบกับประชาชนอยูภายใตความอัดอั้นใจที่ ถูกจํากัดอิสรภาพจน

ปลดปลอยความรูสึกลงในผลงานศิลปะ จนเกิดงานศิลปะเพื่อมวลชนออกมาหลายประเภท ทั้งดาน
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การละครอยาง ละครคาบุกิ22 และละครโน23 แตงานศิลปะที่เปนที่นิยมมากที่สุดคือ งานภาพพิมพ

แกะไมหรือ “อูคิโยเอะ” น้ันเอง โดยสวนใหญแสดงเน้ือหาเกี่ยวของกับเรื่องราวในชีวิตประจําวันหรือ

เรื่องราวใกลตัว ประชาชนจึงเขาถึงไดงาย ความนิยมของงานภาพพิมพแกะไมน้ีไดโดงดังจนไปถึงทวีป

ยุโรปและไดกลายเปนแรงบันดาลใจแกจิตรกรตะวันตกหลายคน อยาง โกลด โมเนต (Claude 

Monet) หรือ วินเซนต แวนโกะ (Vincent Van Gogh) แตศิลปะญี่ปุนแบบประเพณียังไดมี

สรางสรรคและพัฒนาแบงแยกออกไปอีกหลายสกุลชาง ไมวาจะเปนงานที่แสดงถึงอิทธิพลจากศิลปะ

จีน หรืองานจิตรกรรมสําหรับการตกแตงที่เนนความหรูหรา แสดงถึงรสนิยมของเจาของเองก็ไดรับ

ความนิยมในสมัยเอโดะเชนกัน   

อาจกลาวไดวาการปดประเทศสงผลตอการเกิดข้ึนของงานศิลปกรรมสมัยเอโดะ เน่ืองจากมี

สวนชวยใหการคาภายในประเทศมีความเขมแข็งมากข้ึน เปนผลทําใหชนช้ันพอคาเติบโตข้ึน รานคา

ขนาดเล็กไดกลายเปนรานคาขนาดใหญที่มีสินคาหลากช้ินมากข้ึน การเติบโตน้ี สวนหน่ึงเปนผลมา

จากการออกกฎบังคับไดเมียวใหมาอยูเวรที่เอโดะ ทําใหเหลาไดเมียวเกิดขัดสนดานเงินทองจําตองหา

เพิ่ม หากไมไดมาจากการเรียกรีดไรเงินเพิ่ม ก็ตองทําการคากับนานาชาติหรือไมก็กูยืมจากพวกพอคา

ที่ร่ํารวย ถึงแมภายหลังรัฐจะผูกขาดการคา หรือไดออกกฎหมายจํานวนมากเพื่อเขาควบคุมประชาชน 

ไมเวนแมแตเรื่องเครื่องแตงกาย หมายจะหยุดย้ังการเจริญเติบโตของช้ันชนพอคา แตก็ไมเปนผลเสีย

แลว และบรรดาพอคาเหลาน้ีไดกลายเปนผูอุปถัมภงานศิลปะที่สําคัญในสมันเอโดะน้ี 

 

3. การติดตอระหวางชาวญ่ีปุนและชาวตะวันตกชวงปลายยุคเอโดะ  

ประเทศญี่ปุนได “ปดประเทศ” ยาวนานถึงสองรอยป จนกระทั่งป ค.ศ.1853 ญี่ปุนไดถูก

ชาติสหรัฐอเมริกาบังคับใหทําการเปดประกาศเพื่อทําการคาขายกับนานาชาติอีกครั้ง โดยการนํากอง

เรือรบอีสตอินเดีย สควอดรอน (East India Squadron หรือกองเรือรบ Black Ships) โดยนายพล

เรือแมททิว เพอรรี (Matthew Perry) มาปดอาวเอโดะ จนญี่ปุนตองยกเลิกการปดประเทศอยางเสีย

มิได และญี่ปุนไดลงนามทําขอตกลงสัญญามิตรภาพและการคากับสหรัฐอเมริกาและชาติยุโรป ในป 

                                                             
22 ละครคาบูกิ (Kabuki) เกิดขึ้นและไดรับความนิยมอยางมากในสมัยเอโดะ มีการแบบแผนการเคล่ือนไหว 

การแตงตัวทรงเครื่อง การแตงหนา และอุปกรณฉากตาง ๆ แบบเฉพาะ สวนเน้ือเรื่องการแสดงแบงเปนสองประเภท 
คือ จิไดโมโน (Jidaimono) เน้ือเรื่องจากนิยายอิงประวัติศาสตร และ เซวะโมโน (Sewamono) ที่มีเน้ือเรื่องเปน
เรื่องชีวิตประจําวันทั่วไป ดูใน กําจร สุนพงษศร.ี ประวัติศาสตรศิลปะญี่ปุน History of Japanese Art, 181. 

23 ละครโน ไมทราบการกําเนิดที่แนชัด แตเชื่อกันวามีที่มาจากการเตนเพื่อบวงสรวงเทพเจา ขอความอุดม

สมบูรณ เน้ือเรื่องของละครโนมักเก่ียวของกับเรื่องความรักที่ตองมีพุทธศาสนาโดยเฉพาะนิการเซนเขามาเกี่ยวดวย

เสมอ ผูแสดงเปนผูชายเทาน้ัน มีดนตรี บทรองและบทพูดประกอบ ตัวละครสําคัญจะตองสวมหนากากเพื่อแสดงถึง

ลักษณะ เชน หนากากเทพ มนุษยเพศชายหรือหญิงและหนากากปศาจ เปนตน ขอมูลจาก มาลินี คัมภีรญาณนนท. 

ประวัติศาสตรศิลปะญี่ปุน, 221. 
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ค.ศ.1858 ในเหตุการณบังคับใหเปดประเทศน้ี แสดงใหเห็นถึงความออนแอของโชกุนที่ไมอาจตอตาน

สหรัฐอเมริกาได จนทําใหเกิดกลุมตอตานอํานาจของโชกุนข้ึนมา มีจุดมุงหมายในการเรียกรองใหคืน

พระราชอํานาจกลับมาสูพระจักรพรรดิอีกครั้ง สมาชิกของกลุมตอตานประกอบดวยไดเมียวระดับลาง

และกลุมปญญาชน ความขัดแยงน้ีกอเกิดสงครามกลางเมืองข้ึนที่เมืองเกียวโต แตสงครามดังกลาวจบ

ลงดวยความรวดเร็ว เพราะโชกุนคนสุดทาย โตกงุาวะ โยชิโนบุ24 ประกาศสละอํานาจในป ค.ศ.1867 

เปนการสิ้นสุดลงของตําแหนงโชกุนและเปนการจบสมัยเอโดะเขาสูสมัยเมจิ 

 จะไมมีการกลาวถึงในงานวิจัยฉบับน้ี เน่ืองจากมีงานศิลปะญี่ปุนโดยเฉพาะงานจิตรกรรม

ในชวงน้ีโดนกระแสความนิยมความเปนตะวันตกจากภายนอกหลั่งไหลเขามากลบเสียหมด และ

ผลงานศิลปกรรมที่มีลักษณะที่บงบอกถึงความเปนตะวันตกอยางเดนชัดและโดดเดนจะเปนงานสมัย

เมจิตอนตนเปนตนไป สวนความนิยมในงานภาพพิมพแกะไมในญี่ปุนไดเสื่อมลง แตกลับไดรับความ

นิยมอยางมากในทวีปยุโรป 

 

 

4.ลักษณะรูปแบบศิลปะตะวันตกท่ีเก่ียวของ 

ศิลปะที่เกี่ยวของหากดูจากตางชาติที่เขาเกี่ยวของแลวจะมีเพียงไมกี่ชาติเทาน้ัน ไดแก 

โปรตุเกส สเปน ฮอลันดา และอังกฤษเทาน้ัน แตผูที่ไดนําความรูเกี่ยวกับงานศิลปะมาสอนแกชาว

ญี่ปุนจะเปนพวกสเปนและฮอลันดาเปนหลัก ดังน้ันจึงของกลาวเพียงลักษณะรูปแบบของสองชนชาติ

น้ีเทาน้ัน 

ชวงสมัยเอโดะหรือชวงค.ศ. 1603-1868 จะตรงกับชวงสมัย “บาโรก” (Baroque, ค.ศ.

1550-1750) ในศิลปะตะวันตกพอดี โดยกอนจะเขาใจถึงศิลปะในยุคสมัยน้ัน การกลาวถึงเหตุการณ

สําคัญอันมีผลตอจุดประสงคการสรางสรรคผลงานเปนสิ่งจําเปน ซึ่งในที่น้ีก็คือ เหตุการณ “การปฏิรปู

ศาสนา” ในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 ทางสํานักวาติกันไดเจอปญหาขัดแยงหลายอยาง ต้ังแตความเห็น

ที่ตางกันในเรื่องของศาสนา ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงปญหาดานการปฏิบัติ

ตนในชีวิตประจําวันและการตีความพระคัมภีรที่ออกเปนแนวทางทางโลกเกินไป เปนเหตุใหนักปฏิรูป

ศาสนาคนสําคัญชาวเยอรมันอยางมารติน ลูเธอร และนักปฏิรูปศาสนาที่สําคัญชาวดัตช มีช่ือวา สวิงลี 

(Zwingli) และจอหน คัลแวง (John Calvin) ทั้งสามไดเกิดความคิดที่จะทําการปฏิรูปศาสนา 

(Reformation) ข้ึนมา โดยตอมาจะถูกเรียกผูที่ตอตานนโยบายของวาติกัน ซึ่งเปนนิกายคาทอลิก 

                                                             
24 Tokugawa Yoshinobu (ค.ศ.1837-1913) ดํารงตําแหนงตั้งแตปค.ศ.1866 -1867 ขอมูลจาก  ไซโต, 

ฮิโช; และลี, เอลิซาเบธ. พงศาวดารญี่ปุน. แปลโดย ยูปเตอร ฉบับพิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ศรีปญญา, 2556), 

408. 
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และไมยอมรับพระสันตะปาปาเปนประมุขสูงสุดเหลาน้ีวา “โปรเตสแตนต” หรือชาวคริสตในนิกาย

โปรเตสแตนต  

ทางศาสนจักรที่กรุงโรมไดพยายามหยุดย้ังการลุกลามของพวกโปรเตสแตนตน้ี โดยในป ค.ศ.

1534 สันตะปาปาอิกนาติอุส โลโยลา (Icnatius Loyola) ไดจัดต้ังนิกายเยซูอิตข้ึนมาเพื่อตอตานพวก

ที่ทําการปฏิรูปศาสนา ทําใหชาวคริสตในทวีปยุโรปแบงออกเปนสองฝาย เมื่อเวลาผานไปความขัดแยง

ที่มีมิไดลดนอยลงไปเลย จนเกิดเปนสงครามศาสนา “สงครามสิบสามป” สงผลเศรษฐกิจของยุโรปที่

ไมไดดีแลวใหแยลงไปอีก อยางไรก็ตามประเทศสเปนที่นับถือนิกายโรมันคาทอลิกถือวาเปนประเทศ

หน่ึงที่มีบทบาทสําคัญในสมัยน้ี ในฐานประเทศที่มีอํานาจจากการที่สามารถปราบปรามประเทศที่ไม

เห็นดวยกับสันตะปาปา และร่ํารวยจากการคนหาดินแดนใหมแลวยึดอาณานิคมแหงใหม  

เน่ืองจากศาสนจักรโรมันคาทอลิกไมอาจจะหยุดการขยายตัวของพวกโปรเตสแตนตได จึง

เปลี่ยนมาใชวิธีการมุงเนนดานการเผยแพรคําสอนออกไปไดมากที่สุด จึงไดมีการทําสังคายนาปรบัปรงุ

นโยบายข้ึน โดยมีแนวโนมไปทางการเผยแพรศาสนามากกวา โดยใหนําเอาศิลปะมาเปนหน่ึงในวิธี

ประชาสัมพันธศาสนา ซึ่งมีการสรางรูปแบบศิลปะเปนแบบ “ศิลปะเพื่อศาสนา” นําผลงานศิลปะไม

วาจะเปนภาพจิตรกรรม หรือสถาปตยกรรมอยางโบสถมาชวยเปนสื่อในการสะเทือนอารมณของผูคน

ดวยความรวดเร็ว จึงพยายามสรางใหมีความสะดุดตา และแฝงไปดวยการแสดงถึงอารมณของความ

ศรัทธาอยางที่สุด ซึ่งดูเปนเรื่องของทางโลกมากกวาทางธรรม เน่ืองจากที่มีจุดมุงหมายที่แทจริงเพียง

ตองการจํานวนคนมากกวาดานความศรัทธาอยางแทจริง ทางศาสนจักรไดสรางโบสถไปยังทุกแหงหน

ที่พวกตนไดสามารถเดินทางไปไดประกอบกับในชวงสมัยน้ีประจวบเหมาะกับการลาอาณานิคมของ

ชาติยุโรป อาณาเขตการเดินทางจึงกวางไกลมากกวาเดิมไปจนถึงประเทศทวีปเอเชียอยางญี่ปุน จีน 

หรือเวียดนาม เปนตน 

นอกจากนโยบายที่มุงเนนการเผยแพรศาสนาของพวกคาทอลิกแลว ปจจัยอีกอยางที่มีผลตอ

งานศิลปะคือ ความรูทางวิทยาศาสตรในเรื่องของโลกและดาราศาสตรมีความกาวหนาข้ึน จากความ

เช่ือเดิมที่วา โลกเปนศูนยกลางจักรวาล กลับถูกตีแผวา ดวงอาทิตยตางหากที่เปนศูนยกลางจักรวาล 

มิใชโลกหรือมนุษยที่เปนศูนยกลางจักรวาลตามความเช่ือในสมัยของกรีก เปนผลใหภาพบุคคลที่

ปรากฏในสมัยน้ีจะไมถูกเนนใหมีขนาดใหญ (เพราะมนุษยไมไดเปนศูนยกลางของทุกสิ่งในจักรวาล) 

กลับถูกวาดใหมีขนาดเล็กลง ในบางครั้งก็แทบจะถูกกลืนกินไปกับบรรยากาศอันกวางใหญไพศาลของ

ภาพ ประกอบกับในสมัยน้ีระบบการพิมพเจริญมากข้ึน จึงมีตําราหลากหลายประเภทตีพิมพออกมา

มากข้ึน ผูคนในสมัยน้ีจึงมีการต่ืนตัวทางดานการศึกษามากข้ึน   

จากที่ไดกลาวไวขางตนจึงพอสรุปไดวา สเปนนับถือนิกายโรมันคาทอลิก ดังน้ันงานศิลปะมัก

เปนงานศิลปะที่ทําเพื่อศาสนา โดยไมเพียงแตภาพที่เกี่ยวกับคริสตศาสนาแลวก็เกี่ยวเน่ืองกับภาพที่มี

เน้ือหาเชิงประวัติศาสตรและภาพคนเหมือน (Portrait)  สวนชาวดัตช ซึ่งนับถือนิกายโปรเตสแตนต 
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ไดลมเลิกการวาดภาพนางฟาหรือนักบุญที่ดูเฟอฝน มายึดถือการวาดภาพแบบเหมือนจริงเชนเดิมและ

ไดเปลี่ยนจุดประสงคในการสรางงานจากเดิมสรางเพื่อศาสนา มาทํางานศิลปะเพื่อรับใชสังคมแทน 

เน่ืองจากมีการเปลี่ยนตัวผูอุปถัมภงานจากชนช้ันสูงมาเปนการวาจางโดยคนทั่วไปแทน ดังน้ันตัวจิตร

กรจึงอิสรเสรีในการวาดภาพ งานในยุคน้ีจึงมีหลายประเภท ทั้งภาพเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตทั่วไป 

ภาพทิวทัศน ภาพสัตว ภาพหุนน่ิง และภาพประเภทอื่น ๆ ตามความถนัดของศิลปนแตละคน 

 

5. รูปแบบและความนิยมของภาพพิมพไมในศิลปะญ่ีปุน 

ภาพพิมพไม หรือภาพพิมพแกะไม สําหรับชาวญี่ปุนในสมัยเอโดะไมไดถือวาเปนเรื่องใหมสัก

เทาไรนัก เน่ืองจากไดเรียนรูข้ันตอนการประดิษฐและการสรางภาพพิมพจากจีนมาต้ังแตสมัยนาระ

และสมัยเฮอันแลว (ชวงคริสตศตวรรษที่ 7-8) ในสมัยน้ันมีจุดประสงคในการใชเพื่อพิมพพระสูตรใน

พระพุทธศาสนา ครั้นพอถึงสมัยเอโดะ ชาวญี่ปุนจึงพอมีพื้นฐานและเทคนิค รวมทั้งความชํานาญ

ระดับหน่ึงและดวยความนิยมเปนอยางมากในสมัยน้ีจึงเกิดการตอยอดเทคนิคการสรางภาพพิมพแกะ

ไมแบบใหมข้ึนมาอยางเชน ชาวญี่ปุนสามารถทําผลงานภาพพิมพแกะไมที่มีสีสันอื่นนอกจากสีดําได 

(Color print) จากสีเพียงสีเดียวพัฒนาตอมาเปนภาพพิมพแกะไมที่ประกอบดวยสีสันหลากหลาย 

บางครั้งภาพพิมพแกะไมในสมัยน้ีจะถูกเรียกวา ภาพ “อูคิโยเอะ” (Ukiyo-e, Floating 

World) ซึงแปลความหมายของช่ือไดวา ภาพของโลกที่ลองลอย หรือโลกที่ไมมีความแนนอน และ

อาจจะหมายถึงโลกมายาหรือโลกแหงความฟุงเฟอสนุกสนานไรสาระไดอีกดวย ที่มาของช่ือดังกลาว

มาจากเน้ือหาของภาพอันเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูคนที่ไรแกนสาร และไมได

ตองการแสดงสาระสําคัญใดหรือจุดมุงหมายถายทอดความรูหรือความเช่ือใด เพื่อแคแสดงถึงเรื่องราว

ความเปนไปของผูคนเทาน้ัน ภาพชนิดน้ีถูกวาเปนแบบประชานิยมของสามัญชนญี่ปุน เกิดข้ึนในชวง

คริสตศตวรรษที1่6 ไดรับความนิยมเรื่อยมาจนถึงคริสตศตวรรษที่ 19 จากน้ันจึงเสื่อมความนิยมลง 

โดยแตเดิมภาพที่แสดงถึงความไรแกนสารน้ีปรากฏในรูปของงานจิตรกรรมมากอน โดยปรากฏออกมา

ในฐานะฉากองคประกอบของภาพ ซึ่งมิไดมีต้ังใจในการถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตผูคนมาต้ังแต

แรก 

อาจระบุวางานดังกลาวเปนงานที่เกิดในระยะแรกเริ่มที่ยังไมไดมีจุดมุงหมายในการถายทอด

อยางเฉพาะเจาะจงในเรื่องของผูคน โดยผูที่ริเริ่มในการนําภาพสามัญชนมาใสในงานจิตรกรรมคือ 

นายอิวาสะ มาตาเบอิ (Iwasa Matabei, ค.ศ. 1578-1650) จากสกุลชางโตสะ25 ใชช่ือนามแฝงวา 

โชอิ (Shoi) หรือคัตสึโมจิ (Katsumochi)  

                                                             
25 สกุลชางโตสะ เปนผูเชี่ยวชาญดานการวาดภาพแบบยามาโตเอะ (Yamato-e) ซ่ึงใชเรียกงานจิตรกรรม

แบบหน่ึงที่ยังคงมีอิทธิพลแบบจีนอยูทั้งวิธีการวาดและอุปกรณ มีจุดเดนอยูที่การวาดจากมุมมองดานบน และมักมี
ฉากก้ันหองประกอบเสมอ โดยสกุลชางโตสะเองก็มีวิธีการวาดตามแบบจีน ใชหมึกจีนเปนสําคัญเชนกันและนํามาใช
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ตอมาไดเกิดความนิยมในฉากเรื่องราวชีวิตประจําวันของผูคนเปนจํานวนมาก จนไดมีการ

เปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตผลงาน จากตอนแรกงานที่ทําดวยมือและใชเวลานาน อันไมสามารถสราง

ช้ินงานไดทันกับความตองการที่เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง มาใชกรรมวิธีใหม คือ การสรางภาพข้ึนมาดวย

การใชแมพิมพไมแกะ ซึ่งมีขอดีมากมายหลายประการ ทั้งราคาถูก สามารถผลิตงานไดรวดเร็วกวาเดิม 

ซึ่งในการสรางภาพดวยมือแบบเดิมหน่ึงภาพสามารถสรางภาพจากการพิมพไดจํานวนหลายสิบภาพ 

โดยที่สภาพเน้ืองานมีความใกลเคียงกันอยางมาก หรือก็คือ เปนภาพที่เกี่ยวกับการเลนความงามเชิง

เสน มักเปนภาพคนและอื่นๆ มีลักษณะสําคัญคือภาพที่ไดเปนภาพแบน ซึ่งไมนิยมการสรางแสงเงาจึง

เปนภาพสองมิติ 

งานศิลปะประเภทภาพพิมพแกะไมน้ีเปนสิ่งที่นาสนใจอยางมาก เพราะวาปจจัยที่ทําใหการ

เกิดงานชนิดน้ีข้ึนเปนไปตามกลไกของสังคมของญี่ปุนเอง มิใชเปนการโหนไปตามกระแสความนิยมที่

ไดรับจากประเทศจีน กลับเปนผลมาจากความตองการของชาวญี่ปุนที่ตองการหาพื้นที่ปลดปลอยจาก

การถูกควบคุมโดยรัฐบาล และอยางที่กลาวไปในตอนตนวาในสมัยเอโดะน้ี ผูที่มีฐานะสําคัญตอการ

เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ คือ ช้ันชนที่ถูกกําหนดวามีฐานะตํ่าสุดอยาง ชนช้ันพอคา งานศิลปะในสมัย

น้ีจึงเกิดเปนสองกระแส ไดแก ชนช้ันกลาง (ชาวนาและชางฝมือ) และชนช้ันพอคาที่ช่ืนชอบหลงใหล

ในงานอูคิโยเอะ เพราะผูคนธรรมดาไมตองมีความรูก็สามารถเขาถึงและเขาใจในเน้ือหาไดงาย ในขณะ

ที่ชนช้ันสูง ขุนนางยังคงนิยมศิลปะรูปแบบประเพณีอยู แตจํานวนคนของชนช้ันกลางและชนช้ันพอคา

มีจํานวนมากกวา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงผูอุปถัมภงานทําใหมีบทบาทมากกวาชนช้ันปกครอง 

 

 

                                                                                                                                                                               
ปรับปรุงวิธีการวาดภาพยามาโตเอะแบบดั้งเดิมจนเปนผลงานที่ราชสํานักชื่นชอบ ดูใน กําจร สุนพงษศรี . 
ประวัติศาสตรศิลปะญี่ปุน History of Japanese Art, 86 และ 159. 
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บทท่ี 3 

อิทธิพลความเปนตะวันตกในงานจิตรกรรมและภาพพิมพแกะไมในสมัยเอโดะ 

 

1. เทคนิคการสรางมิติลวงตาบนพื้นระนาบสองมิติ 

 งานจิตรกรรมถือวาเปนงานสองมิติ ไมมีความลึกในตัวเอง เพราะวางานจิตรกรรมถูกสรางข้ึน

บนพื้นระนาบ ความลึก (Depth) ที่ปรากฏในภาพเปนเพียงกลวิธีการสรางภาพใหเกิดมิติที่ 3 (การ

ปรากฏทั้งความกวาง ความยาว และความลึก) ของจิตรกรและความลึกเปนลักษณะมิติลวงที่รับรูได

เพียงอารมณ ความรูสึกเทาน้ัน26 

 

 1.1 หลักการมองลงมาจากดานบน 

 วิธีการสรางมิติความต้ืนลึกในงานจิตรกรรมประเภทหน่ึง จุดเดนสําคัญคือเปนการเขียนภาพ

ที่สรางความรูสึกใกลไกลแกผูชมดวยมุมมองจากดานบน หรือตานกมอง (bird’s eye view)27 วิธีน้ี

เปนวิธีที่ชาวญี่ปุนคุนเคยดี มักพบในภาพยามาโตเอะ โดยจิตรกรจะจัดวางเน้ือเรื่องที่อยูไกลออกไปไว

สวนบนของภาพและเน้ือเรื่องที่อยูใกลในตําแหนงที่ตํ่ากวา ตัวอยางเชน ภาพ Night Attack on the 

Sanjô Palace, จากมวนภาพเหตุการณในเรื่อง Heiji monogatari (ภาพที่) หากเปรียบเทียบกัน

ระหวางทหารมาดานลางกับดานบนของภาพ จะเห็นวาใหความรูสึกความใกลไกลตางกัน 

 

1.2 หลักการเขยีนทัศนียภาพ 

เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมในการวาดใหเกิดความลึกแบบลวงตา มีจุดประสงคเพื่อใหภาพ

ที่ตองการจะถายทอดหรือลอกแบบมาจากความประทับใจในมุมมองของผูมองดูสมจริงมากข้ึนเหมอืน

ดังภาพที่สังเกตดวยสายตาของผูมอง  

การเขียนภาพทัศนียภาพแบงออกไดเปนสองแบบ คือ การเขียนทัศนียภาพแบบบรรยากาศ (aerial 

perspective) หมายถึง การเขียนภาพแสดงสิ่งตาง ๆ โดยสิ่งที่อยูใกลสายตามากกวาจะมีขนาดใหญ

กวา สามารถมองเห็นไดชัดวาสิ่งที่อยูไกลออกไปซึ่งมักถูกวาดในลักษณะที่รางเลือนกวา และอีก

ประเภทไดแก การเขียนทัศนียภาพแบบเสน (linear Perspective) เปนการเขียนภาพแสดง

                                                             
26 สมภพ จงจิตตโพธา. จิตรกรรมสรางสรรค. (กรุงเทพฯ : วาดศิลป), 2552, 54. 
27 เรื่องเดียวกัน, 55. 



16 
 

 
 

สิ่งตาง ๆ เชนเดียวกับการเขียนภาพแบบบรรยากาศ แตจะถายทอดออกมาเปนลายเสน28 โดยมักจะมี

เสนของอาคารหรือวัตถุอื่น ๆ ในภาพมาชวยในการนําสายตาไปยังจุดรวมสายตาของภาพ 

ไมวาจะเปนแบบใดตางมีองคประกอบหลักเหมือนกันอยู 2 สิ่ง คือ เสนขอบฟาหรือ

เสนระดับสายตา (horizon Line) มีหนาที่ในการกําหนดความสูงตํ่าของการมองเห็นของภาพ และอีก

อยาง คือ จุดรวมสายตาหรือจุดลับตา (vanishing point) เปนจุดที่จะกําหนด*การหันทิศทางของ

วัตถุที่ตองการเขียน29 

การเขียนทัศนียภาพโดยกําหนดจุดรวมสายตาสามารถทําได 3 แบบ ไดแก การเขียน

ทัศนียภาพจุดเดียว คือการเขียนภาพโดยมีจุดรวมสายตาเพียงจุดเดียวบนเสนระดับสายตา การเขียน

ทัศนียภาพสองจุด คลายกับแบบแรก แตตางกันที่การเขียนทัศนียภาพสองจุดมีจุดรวมสายตาบน

เสนระดับสายตาสองจุด และการเขียนทัศนียภาพสามจุด คือ การเขียนทัศนียภาพที่มีจุดรวมสายตา

สามจุด โดยมีสองจุดอยูในแนวเสนระดับสายตา สวนอีกจุดจะอยูสูงหรือตํ่ากวาเสนระดับสายตา30 

 

 1.3 การใชคานํ้าหนักออนแกของแสงเงา 

 คานํ้าหนัก (Tone) คือ ระดับความเขมที่แตกตางกันของคาสีหรือความออนแกของสีที่สายตา

สามารถรับรูได เมื่อแสงสองกระทบกับวัตถุใดตางเกิดปรากฏการณแสงและเงา ดานที่ถูกแสงจะเปนสี

ขาว สวนดานที่ไมไดรับแสงก็จะมีสีดํา บริเวณที่อยูระหวางดานที่โดนและไมโดนแสงจะมีนํ้าหนักจะ

เปนสีเทาออนและเทาแก (ภาพที่ 2) ดังน้ันเราจึงแบงนํ้าหนักของสี (หรือภาพ) ออกไดเปนอยางนอย 

4 นํ้าหนัก ระดับของนํ้าหนักเหลาน้ียังสามารถบอกมิติความต้ืนลึกหนาบางของวัตถุ ระยะหรือมิติของ

ภาพได บริเวณสวนที่เปนสีขาวหมายถึงสวนที่อยูสูงที่สุดของวัตถุ เพราะไดรับแสงมากที่สุด สีเทาออน

และเทาแก คือสวนที่อยูตํ่าลงไปหรือไดรับแสงนอยลงไปตามลําดับ และสีดําที่เปนสวนที่อยูตํ่าหรือลึก

ที่สุด31 

 อน่ึง การใชคานํ้าหนักออนแกของสีไมจําเปนตองใชสีขาวในสวนที่เปนแสงและสีดําในสวนที่

ไมโดนแสงเทาน้ัน จิตรกรอาจใชสีที่ออนและเขมกวาสีพื้นมาใชในบริเวณที่โดนแสงและบริเวณที่ไม

โดนแสง (เงา) ก็ได ดังที่ปรากฏในภาพที่ 3 

 

                                                             
28 วัฒนะ จูฑะวิภาต. ศิลปะการออกแบบตกแตงภายใน. พิมพครั้งที่ 6, (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน, 2551.) 

128. 
29 สุรวงศ หาทรัพย. การเขียนทัศนียภาพ Perspective Training. (กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2553.) 29. 
30 วัฒนะ จูฑะวิภาต. ศิลปะการออกแบบตกแตงภายใน. 129-130. 
31 สมภพ จงจิตตโพธา. จิตรกรรมสรางสรรค. 57-58. 
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงนํ้าหนักของสี (สีขาว-ดํา) 

(ที่มา : Understanding Light and Form [ออนไลน] เขาถึงเม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 
http://www.artistsandillustrators.co.uk/how-to/drawing/254/understanding-light-and-form) 

(1) แทนบริเวณที่โดนแสงมากที่สุด (สีขาว) 

(2) แทนบริเวณโดนแสงนอย (สีเทาออน)  

(3) แทนบริเวณที่โดนแสงนอย (สีเทาเขม) 

(4) แทนบริเวณที่ไมโดนแสง (สีดํา) 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงนํ้าหนักของสี (ขาว-แดง) 

(ที่มา : ไมปรากฏชื่อเรื่อง [ออนไลน] เขาถึงเม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 
https://pixabay.com/th/photos/shadows/?cat=sports) 

 

(1) แทนบริเวณที่โดนแสงมากที่สุด (สีขาว) 

(2) แทนบริเวณโดนแสงนอย (สีชมพูออน)  

(3) แทนบริเวณที่โดนแสงนอย (สีแดงออน) 

(4) แทนบริเวณที่ไมโดนแสง (สีแดงเขม) 

 (1) 
 (2) 

(3) 
 (1) 

(4)
 (1) 

(4)
 (1) 

(1)
 (1) 
(2) 

(3)
 (1) 
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2. งานจิตรกรรมของญ่ีปุนท่ีปรากฏอิทธิพลศิลปะตะวันตก 

 งานจิตรกรรมในศิลปะญี่ปุนสามารถแบงออกไดหลายสกุลชาง โดยแบงตามสถาบันการศึกษา

ที่จิตรกรผูสรางผลงานน้ัน ๆ ไดร่ําเรียนมา สถาบันที่มีการผลิตงานจิตรกรรมที่แสดงถึงลักษณะที่มี

อิทธิพลศิลปะตะวันตกในสมัยเอโดะที่รูจักกันดี มี อยู  2 แหง ไดแกสถาบันเซมินาริโยะ32 

(Seminariyo) และสถาบันอาคิตะ (Akita School)  

2.1 สถาบันเซมินาริโยะ (Seminariyo) 

 สถาบันเซมินาริโยะ หรือโรงเรียนสอนศาสนาในศาสนาคริสต เริ่มมีการกอต้ังมาแลวอยาง

นอยในป ค.ศ.1580 (สมัยอะสึชิโมโมยามา) โดยนักบวชชาวอิตาลีในนิกายเยซูอิส Alessandro 

Valignano ผูเดินทางมายังประเทศญี่ปุนในป ค.ศ.1579 และกอต้ังศูนยกลางวัฒนธรรมซึ่ง

ประกอบดวยสถาบันทางการศึกษาและโรงเรียนสอนศาสนาที่ อาริมะ (Arima) และอะซึจิ (Azuchi) 

ในป ค.ศ. 1580 และ ค.ศ. 1581 ตามลําดับ เน่ืองจากสถานการณในสังคมญี่ปุนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้ึน จึงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งสงผลตอคริสตศาสนาโดยตรง เปนเหตุใหโรงเรียนสอนศาสนาถูก

ยายจากเมืองหน่ึงไปสูอีกเมืองหน่ึงอยูหลายครั้ง ทั้งเมืองเกียวโต เมืองโอซากา เมืองนางาซากิ เมือง ฮิ

ราโดะ เมืองอาริมะ ฯลฯ33 จนกระทั่งในป ค.ศ.1614 เน่ืองจากการประกาศขับไลนักบวชในศาสนา

คริสตออกจากประเทศของรัฐบาล ไดสงผลกระทบตอสถาบันเซมินาริโยะ การเรียนการสอนตาง ๆ  ได

หยุดชะงักลงจนภายหลังจากป ค.ศ.1614 ไมมีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาศิลปะที่สอนโดยนักบวช

ในศาสนาคริสตที่เปนชาวตางชาติเลย34 

ผลงานจิตรกรรมของสถาบันเซมินาริโยะ มีลักษณะเปนงานจิตรกรรมตามแบบตะวันตก โดย

ถูกสรางข้ึนโดยจิตรกรชาวญี่ปุน สามารถแบงประเภทตามเน้ือเรื่องของภาพจิตรกรรมออกไดเปน 2 

ประเภท อันไดแก งานจิตรกรรมเน่ืองในศาสนาคริสต และ งานจิตรกรรมที่ไมมีความเกี่ยวเน่ืองกับ

ศาสนา  

เปนที่นาเสียดาย เน่ืองจากงานจิตรกรรมเน่ืองในคริสตศาสนาไดรับผลกระทบการประกาศ

ขับไลนักบวชในคริสตศาสนาออกจากประเทศ และออกกฎบังคับใหชาวญี่ปุนกลับมานับถือศาสนา

พุทธอันเปนศาสนาประจําชาติตามเดิม รวมทั้งมีการทําลายงานจิตรกรรมที่มีความเกี่ยวของกับศาสนา

คริสต ไมวาจะเปนภาพของพระเยซู ภาพของพระแมมารีย หรือภาพนักบุญ ตางถูกทําลายทิ้งจนแทบ

                                                             
32 หรือ เซมินาริโอ (Seminario) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง สถาบันการเรียนรูของพระนิกายเยซูอิต มี

จุดประสงคในการเผยแพรคําสอนแกผูเขารีตชาวญ่ีปุน รวมทั้งความรูตาง ๆ อาทิ ภาษาละติน ดนตรีตะวันตก งาน
ศิลปะและหัตถกรรม ขอมูลจาก Sumiko Kajiyama, Cool Japan : a guide to Tokyo, Kyoto, Tohoku 
and Japanese culture past and present. (New York: Museyon Guides, 2013), 83. 

33 Miki, T. The Influenced of Western Culture on Japanese Art. Monumenta Nipponica 

Vol. 19, No. 3/4 (1964). 382. 
34 เรื่องเดียวกัน, 386. 
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ไมหลงเหลือใหพบเห็นในปจจุบัน ดังน้ันงานประเภทน้ีที่ปรากฏในชวงสมัยเอโดะ จึงมีจํานวนนอยมาก 

โดยภาพที่มีช่ือเสียงที่สุด คือ Portrait of St. Francis Xavier (ภาพที่ 1)  

 
ภาพที่ 4 Portrait of St. Francis Xavier ป ค.ศ.1619-1630s 

(ที่มา : 聖フランシスコ・ザヴィエル像.[ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/402.html) 

สวนงานประเภทที่ไมมีความเกี่ยวของกับคริสตศาสนา ถึงแมวาเน้ือหาของงานจิตรกรรมไมมี
ความเกี่ยวของกับคริสตศาสนา แตเน่ืองจากเปนงานจิตรกรรมที่คัดลอกมาจากงานจิตรกรรมในศิลปะ
ตะวันตกซึ่งทําหนาที่ตนแบบและถูกนําเขาประเทศญี่ปุนมาพรอมกับนักบวชในคริสตศาสนา อยางไรก็
ตาม ภาพประเภทน้ีเองก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกับงานจิตรกรรมเน่ืองในคริสตศาสนา หากแตงาน
ประเภทน้ียังคงมีการผลิตงานอยูอยางลับ ๆ หลังจากป ค.ศ.1614 เปนเวลา 20 ถึง 30 ป35  โดย
เน้ือหาของจิตรกรรมประเภทน้ีที่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวของกับ ภาพวิถีชีวิตของผูคนชาวตะวันตกใน
ตางประเทศ และภาพเหมือนบุคคลของกษัตริยและขุนนางชาวตะวันตก เชน ภาพ Westerners 
Playing Music (ภาพที่ 5) ภาพ Emperor and Kings on Horseback (ภาพที่ 6) หรือ ภาพ 
European Courtiers (ภาพที่ 7) เปนตน  

 
 

                                                             
35 เรื่องเดียวกัน, 386. 
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ภาพที่ 5 Westerners Playing Music, ราวป ค.ศ.1600 
(ที่มา :重要文化財 洋人奏楽図, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก

http://www.eiseibunko.com/collection/chusei2.html) 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพ Emperor and Kings on Horseback, ป ค.ศ. 1611-1614 
(ที่มา: 泰西王侯騎馬図, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/400.html) 
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ภาพที่ 7 European Courtiers, ชวงคริสตศตวรรษที่ 17 

(ที่มา : 西洋二武人図・師父二童子図, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/403.html) 

 
งานประเภททั้งสองประเภทมีจุดเหมือนกันตรงที่ตางเปนงานที่เกิดจากคัดลอกงานตนแบบซึง่

เปนงานในศิลปะตะวันตก ตัวอยางเชน ภาพเหลากษัตริยบนหลังมา (ภาพที่ 3) เช่ือวามีตนแบบมา
จาก แผนที่โลกที่ถูกปรับปรุงแผนที่ที่ปรากฏในป ค.ศ.1607 โดย Willem Janszoon Blaeu และถูก
เผยแพรในป ค.ศ. 1609 โดย Petrus Kaerius (Pieter van den Keere)36 จึงอาจกลาวไดวา ผลงาน
ของสถาบันเซมินารีโยะ มีลักษณะที่สําคัญคือวิธีใชการสรางสรรคผลงานเปนแบบการคัดลอกมาจาก
งานตนแบบซึ่งเปนงานที่ถูกวาดโดยจิตรกรชาวตะวันตก จึงไมมีพัฒนาการของผลงานที่ชัดเจน 
นอกจากน้ียังสามารถเรียกผลงานจิตรกรรมทั้งสองของสถาบันเซมินารีโยะอีกแบบไดวา “ภาพนัมบนั” 
(Nanban-e, 南蛮絵) 

 
 
 

                                                             
  36

  แปลจาก 泰西王侯騎馬図. [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2559,  เขาถึงไดจาก  

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/401.html  
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2.2 สถาบันอาคิตะ (Akita School) 
สถาบันอาคิตะถือไดวาเปนสถาบันการศึกษาทางศิลปะที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาพ

จิตรกรรมสไตลตะวันตกแหงแรกที่ต้ังอยูนอกเขตเมืองนางาซากิ อันเปนเมืองทาที่มีความสําคัญใน
ฐานะเมืองเพียงแหงเดียวที่รัฐบาลอนุญาตใหชาวดัตชสามารถเขามาทํามาคาขายได ถือเปนจุดที่ชาว
ญี่ปุนสามารถรับอิทธิพลภายนอกเขามา ผูกอต้ังสถาบันน้ีคือ ฮิรางะ เก็นไน (Hiraga Gennai) ตามคํา
ขอรองของซาตาเกะ โชซัน (Satake Shozan, ค.ศ.1748-1786) ผูเปนไดเมียวแหงอาคิตะ ใหเก็นไน
มาเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสรางงานของศิลปะตะวันตกที่เมืองอาคิตะแหงน้ี โดยมีจิตรกร
คนสําคัญอยูสามคน ไดแก ซาตาเกะ โชซัง (Satake Shozan) ซาตาเกะ โยชิมิ (Satake Yoshimi, 
ค.ศ.1749-1786) และ โอดาโนะ นาโอทาเคะ (Odano Naotake, ค.ศ.1749-1780) สถาบันอาคิตะ
กอต้ังและสิ้นสุดลงในระยะเวลาเพียงไมถึงสิบป กระแสความนิยมของงานจิตรกรรมจากสถาบัน   
อาคิตะจึงเกิดข้ึน รุงเรือง และจบลงในระยะเวลาอันรวดเร็วในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 18 ราวป 
ค.ศ.1773-1779 เน่ืองจากในเดือนตุลาคม ป ค.ศ.1779 เก็นไนผูเปนผูนําของสถาบันน้ีไดพลั้งมือฆา
ลูกศิษยตนเองดวยอารมณโกรธเกรี้ยว จึงถูกจับกุมเขาคุกในวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายนในปเดียวกัน 
หลังจากน้ันไมถึงเดือนเก็นไนก็ไดเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม37 

งานจิตรกรรมที่เกิดข้ึนมาจากจิตรกรที่ศึกษาในสถาบันอาคิตะ จะถูกเรียกวา “ภาพอาคิตะ 
รันงะ” (Akita Ranga) เมื่อแปลตามตัวอักษรจะหมายถึง ภาพรันงะแหงอาคิตะ หรือภาพจิตรกรรม
แบบดัตชแหงอาคิตะ (Dutch painting of Akita) เน่ืองจากงานจิตรกรรมในสถาบันน้ีไดรับความรู
เกี่ยวกับเทคนิคการสรางงานแบบศิลปะตะวันตกมาจากหนังสือของชาวดัตชนําเขามา โดยหนังสือที่ใช
ในการสอนของสถาบันลวนเปนหนังสือที่อยูในการครอบครองของเก็นไน อาทิ หนังสือพฤกษศาสตร 
“Herbarius oft Cruydt-boek” ของ โรเบิรต โดโดนีอุส (Robert Dodoneus) ซึ่งเต็มไปดวย
ภาพประกอบของดอกไมสายพันธตาง ๆ เปนจํานวนมาก และหนังสือสัตววิทยาเลมหน่ึงในชุด 
“Historae Naturalis” ซึ่งมีจํานวนทั้งหมดหกเลมของ โจฮานเนส โจนสโตนัส (Johannes 
Jonstonus)38    

ลักษณะของภาพจิตรกรรมของสถาบันอาคิตะเปนการผสมวิธีการวาดภาพตามแบบตะวันตก 
รวมเขากับการใสใจในรายละเอียดใหมีความสมจริงมากที่สุด และนํามาใชกับการสรางงานจติรกรรมที่
มีหัวขอตามแบบประเพณีหรือก็คือภาพนก (ภาพที่ 8) และภาพดอกไม (ภาพที่ 9)  โดยใชสีแบบญี่ปุน
ลงบนผาไหมและกระดาษ งานลักษณะดังกลาวถูกพัฒนาข้ึนมาโดยซาตาเกะ โชซังและโอดาโนะ นา
โอทาเคะ หากแตเน้ือหาของผลงานของสถาบันน้ีไมไดจํากัดอยูเพียงภาพนกและภาพดอกไม ยัง
ปรากฏการสรางผลงานภาพบุคคล (ภาพที่ 10) และภาพวิวทิวทัศนที่มีการมีการเขียนทัศนียภาพแบบ
เชิงเสนอีกดวย39 นอกจากน้ีในเรื่องการจัดวางองคประกอบของภาพจิตรกรรมอาจกลาวไดวาเปน
ลักษณะเดนอีกประการ เน่ืองจากมักมีการเนนวัตถุโดยการจัดวางวัตถุซึ่งมีขนาดใหญไวไนระยะหนา

                                                             
37 Meadow Brook Art Gallery (Michigan). Through closed doors : Western influence on 

Japanese art, 1639-1853. Rochester, Mich. : The Gallery, 1971, 126. 
38 เรื่องเดียวกัน, 124. 
39 เรื่องเดียวกัน, 124-125. 
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ของภาพจิตรกรรม แตจะไมมีการวางวัตถุขนาดใหญไวระยะหนาของภาพเมื่อเปนภาพวิวทิวทัศนงาน
ซึ่งเปนงานประเภทภาพพิมพของสถาบันน้ี (ภาพที่ 11) 

 

 
ภาพที่ 8 ภาพนกในงานจิตรกรรมของสถาบันอาคิตะ 

(ที่มา : 展覧会内容 [ออนไลน] เขาถึงเม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/tokuten/2011_03himitsu.html) 
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(ซาย) ภาพที่ 9 ภาพดอกไมในงานจิตรกรรมของสถาบันอาคิตะ 
(ที่มา : 燕子花にハサミ図, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/704.html 

(ขวา) ภาพที่ 10 ภาพบุคคลในงานจิตรกรรมของสถาบันอาคิตะ 
(ที่มา : 西洋婦人図, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/702.html 

 

 

 
ภาพที่ 11 ภาพตัวอยางภาพวิวทิวทัศนที่ไมมีการเนนวัตถุในระยะหนา 

(ที่มา : ไมปรากฏชือหัวขอ, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก  

https://ukiyo-e.org/image/harashobo/14996_3) 
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2.3 เทคนิคในเรื่องการใชแสงเงา   

งานในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 17 ตัวอยางงานในชวงน้ี ไดแก เหลาภาพจิตรกรรมของ

สถาบันเซมินาริโยะ จากลักษณะงานแลวผลงานจิตรกรรมยังขาดความเขาใจในเรื่องการแสงเงาอยาง

ถองแท ถึงแมวาใน ชาวตะวันตกเลนดนตรีกลางแจง (Westerners Playing Music) (ภาพที่ 1) จะมี

การไลนํ้าหนักออนแกในสวนที่เปนเงาหรือโดนแสงออกเปนสามระดับคือ การลงสีออนในสวนที่โดน

แสงเยอะที่สุด สวนพื้นที่ที่โดนแสงนอยลงก็จะใชสีเดียวที่เขมกวาในระดับหน่ึง และใสสีที่มีระดับความ

เขมมากที่สุดสําหรับสวนที่โดยแสงนอยที่สุด แตในเรื่องของทิศทางของแสงกลับผิดไปจากหลักความ

เปนจริง โดยปกติแลวจิตรกรจะกําหนดไวกอนวา ในภาพน้ัน ๆ จะมีแสงเขามาจากดานใด อยางใน

ภาพ ชาวตะวันตกเลนดนตรีกลางแจง จิตรกรไดกําหนดใหแสงมาจากเหนือศีรษะของบุคคลภายใน

ภาพ ซึ่งในระยะหนาไมมีปญหาใด ๆ เงาของบุคลในภาพตางมีลักษณะเหมือนเงาตอนเวลาเที่ยงวัน 

แตในระยะหลังที่ปรากฏเปนทิวเขากลับถูกกําหนดใหแสงเขามาจากทางดานซายของภาพ อันเปนไป

ไมไดตามความเปนจริง  

ภาพ Father and Two Children (ภาพที่ 12) เช่ือวาถูกสรางข้ึนในชวงคริสตศตวรรษที่ 

1740 แสดงใหเห็นถึงมีความเขาใจในเรื่องของนํ้าหนักออนแกของการไลสีแสงและเงามากข้ึน มีการไล

นํ้าหนักการลงสีเปนสามระดับ แตภาพกลับดูกลมกลืนไปกับพื้นหลังของภาพ อาจเปนเพราะวาจติรกร

ยังขาดความเช่ียวชาญในการกําหนดระดับความเขมออนของส ีจึงทําใหภาพน้ีที่มีระดับความออนแก

ของสีอยูสามระดับแลว แตยังลักษณะใบหนาของบุคคลก็ยังดูแบนไมแสดงถึงปริมาตรของหนา

เทาที่ควร  

ตอมาเมื่อมีชาวญี่ปุนไดรับความรูจากตําราศิลปะมาจากชาติฮอลันดาแลวในชวงประมาณป 

ค.ศ.1720 ชาวญี่ปุนไดมีการทําความเขาใจในเทคนิคการไลแสงเงาแบบศิลปะตะวันตกอีกครั้ง โดยใน

คราวน้ีจิตรกรมีความเขาใจเรื่องการไลแสงเงาเปนอยางดี ดังที่ปรากฏใน ภาพ Java sparrows and 

camellia (ภาพที่ 13) จะเห็นไดวา จะมีการลงนํ้าหนักของแสงเงาทั้งสามระดับ ซึ่งจะเห็นไดชัดใน

บริเวณกิ่งไมที่มุมขวาบนของภาพหรือตรงกลีบดอก            คาเมลเลียบริเวณดานซายของภาพที่

ปรากฏทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดง อีกทั้งตัวนกกระจอกชวาหรือดอกคาเมลเลียนูนออกมาจากพื้นหลัง

แสดงใหเห็นถึง ความเขาใจในเรื่องการใชเทคนิคการไลแสงเงาจนเกิดการผลักระยะของภาพไดสําเร็จ 

 

 

                                                             
  40 แปลขอมูลจาก西洋二武人図・師父二童子図, เขาถึงเ ม่ือ 7 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก  

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/403.html 
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ภาพที่ 12 Father and Two Children, ชวงคริสตศตวรรษที่ 17 

(ที่มา : 西洋二武人図・師父二童子図, เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2559,  

เขาถึงไดจาก http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/403.html) 

 
ภาพที่ 10 Java sparrows and camellia 

(ที่มา : 椿に文鳥図, เขาถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2559, 

เขาถึงไดจาก http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/705.html) 
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2.4 เทคนิคเก่ียวกับทัศนมิติ 

เทคนิคเกี่ยวกับทัศนมิติที่ปรากฏในงานจิตรกรรมในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 17 อยางเชน

ภาพ Emperor and Kings on Horseback (ภาพที่ 6) กับ ภาพ Portrait of St. Francis Xavier 

(ภาพที่ 4) ทําใหทราบวา ในชวงน้ีจิตรกรพอมีความเขาใจในเรื่องการเขียนทัศนียภาพแบบบรรยากาศ 

สิ่งที่อยูใกล (ระยะหนา) จะมีขนาดใหญ สวนสิ่งที่อยูไกลออกไปจากระยะหนาจะมีขนาดเล็กลง 

หากแตในภาพ เหลากษัตริยบนหลังมา เครื่องประดับตรงทางเดินทางที่มีลักษณะคลายไหทรงกลมที่มี

ยอดเปนทรงกรวยควํ่าที่อยูในระยะหนาคอนไปยังระยะกลางของภาพซึ่งควรจะมีขนาดเล็กลงเมื่อ

เทียบกับเครื่องประดับทางเดินที่อยูในระยะหนาสุด แสดงใหเห็นถึงความไมเขาใจหรืออาจจะเปน

เพราะไมชํานาญของตัวเองก็ไดจิตรกร 

อีกทั้งยังทําใหทราบอีกวา จิตรกรในชวงน้ียังมีการใชเทคนิคการผลักระยะสรางระยะใกลไกล

จากการใชเสนเฉียง เหมือนดังที่ปรากฏในภาพ “ภาพเหมือนของฟรานซิส เซเวียร” มีความพยายาม

ใชเสนเฉียงของไมกางเขนที่ยืดยาวออกไปทะลุชองวางระหวางเมฆข้ึนไปยังบนสวรรค เปนตัวแสดงให

เห็นถึงการเคลื่อนที่จากระยะหนาไปยังระยะหลัง แตการสรางระยะความลึกน้ีดูไมคอยชัดเจนเสีย

เทาไร 

อยางไรก็ตามงานในชวงดังกลาวเปนงานที่จิตรกรชาวญี่ปุนวาดภาพข้ึนมาโดยวิธีการคัดลอก

จากตนแบบที่เปนศิลปะตะวันตก ดังน้ันจึงเปนไปไดวา เทคนิคเกี่ยวกับทัศนมิติที่พบในงานจิตรกรรม 

มีปรากฏมาต้ังแตตัวงานตนแบบแลวก็ได หรือไมก็ที่งานจิตรกรรมมีลักษณะเชนน้ีเพราะจิตรกรชาว

ญี่ปุนขาดความเขาใจและฝมือยังมีความชํานาญไมพอ 

พอเขาสูตนคริสตศตวรรษที่ 18 หลังจากไดรับเทคนิคการสรางงานแบบตะวันตกจากตํารา

ของชาวดัตชแลว งานจิตรกรรมที่ปรากฏในชวงครึ่งหลังคริสตศตวรรษที่ 18 แสดงใหเห็นวาจิตรกร

ชาวญี่ปุนมีความเขาใจและความชํานาญในการสรางงานที่มีหลักการเขียนทัศนียภาพแบบบรรยากาศ

แลว ดังที่ปรากฏใน ภาพ Shinobazu Pond (ภาพที่ 14) สิ่งที่อยูในในระยะหนาอยางกระถางตนไม

จะมีความชัดเจนมากกวาอาคารที่อยูในระยะหลังซึ่งมีสีออนกวาและไมคอยมีการใสรายละเอียดมาก

เทากระถางในระยะหนา พอยางเขาสูคริสตศตวรรษที่ 19 เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพไดรับการ

พัฒนามากข้ึน อาทิ เริ่มมีการวาดภาพเมืองที่มีมุมมองจากมุมสูง (Bird eye view) อยางที่ปรากฏใน

ภาพ เมืองนางาซากิ (Nagasaki) (ภาพที่ 15) หรือสามารถวาดภาพทิวทัศนที่แสดงระยะไดไกลมาก

กวาเดิม ดังที่พบในภาพ Shell Gathering (ภาพที่ 16) 
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ภาพที่ 11 ภาพ Shinobazu Pond, ป ค.ศ.1770s 

(ทีมา : 秋田蘭画, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 4 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/tokuten/2011_03himitsu.html) 

 

 
ภาพที่ 12 ภาพเมืองนางาซากิ (Nagasaki), ป ค.ศ.1820 

(ที่มา : From silk to canvas: 3 ranga and mass-market prints. [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 17 เมษายน 

2559, เขาถึงไดจาก https://eclecticlight.co/2015/08/24/from-silk-to-canvas-3-ranga-and-mass-

market-prints/) 
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ภาพที่ 13 ภาพ Shell Gathering, ป ค.ศ.1800-49 

(ที่มา : From silk to canvas: 3 ranga and mass-market prints. [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 17 เมษายน 

2559, เขาถึงไดจาก https://eclecticlight.co/2015/08/24/from-silk-to-canvas-3-ranga-and-mass-

market-prints/) 

 

3. ภาพพิมพแกะสลักไมท่ีปรากฏอิทธิพลศิลปะตะวันตก 

ภาพพิมพแกะไมที่ไดรับความนิยมอยางมากในสมัยเอโดะหรือที่รูจักกันในช่ือของงาน      

“อูคิโยเอะ” มิไดมีการแบงตามสกุลชางหรือสถาบันที่สอนความรูเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกเหมือนภาพ

จิตรกรรม แตมักจะแบงประเภทของงานตามเน้ือหาของงานภาพพิมพแกะไมช้ินน้ัน ๆ เชน งานภาพ

วิวทิวทัศน งานภายในอาคาร ภาพหญิงสาว ภาพนักแสดงละครคาบูกิ เปนตน โดยประเภทที่มีความ

เปนตะวันตกในผลงาน ไดแก  ภาพที่แสดงถึงลักษณะภายในของอาคาร ภาพเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร อันมีสถาปตยกรรมเปนหน่ึงในองคประกอบในภาพ และภาพวิวทิวทัศน 

ภาพพิมพแกะไมที่แสดงถึงเทคนิคหรืออิทธิพลของศิลปะตะวันตก เริ่มปรากฏข้ึนในชวงเวลา

ประมาณ ป ค.ศ. 1740 โดยมีโอคุมุระ มาสาโนบุ (Okumura Masanobu, ค.ศ.1686-1768) สืบ

เน่ืองมาจากเหตุการณทางประวัติศาสตรที่อนุญาตใหสามารถนําเอาตําราของชาวตะวันตกเขามาได

รวมทั้งมีการเผยแพรหนังสือภาษาญี่ปุนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการเขียนภาพทัศนียภาพในป ค.ศ. 1734 

อยางหนังสือ “Kiku Gempo Choken Bengi”  

งานประเภทแรกที่ปรากฏถึงอิทธิพลศิลปะตะวันตก คือ งานภาพพิมพแกะไมที่มีเทคนิคการ

เขียนทัศนียภาพแบบจุดหน่ึง ซึ่งงานที่มีเน้ือหาที่เกี่ยวของกับงานภาพพิมพแกะไมน้ีไดแก ภาพที่

ถายทอดภาพภายในอาคารตาง ๆ เชน ภาพภายในโรงละครคาบูกิ รวมทั้งภาพพิมพแกะไมที่มี

สถาปตยกรรมเปนองคประกอบภายในภาพ ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับเหตุการณทางประวัติศาสตร
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หรือไมก็ได โดยอาจเรียกภาพในประเภทแรกน้ีวา “ภาพอูคิเอะ” (Uki-e) ซึ่งเปนงาน “อูคิโยเอะ” 

ประเภทหน่ึงที่แยกยอยออกมางานอูคิโยเอะ  

งานอีกประเภทที่ปรากฏอิทธิพลตะวันตกอยางเดนชัด คือ งานภาพพิมพแกะไมประเภทภูมิ

ทัศน ซึ่งเกิดข้ึนมาในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 19 อันเกิดข้ึนจากการ

รวมกันของความเปนญี่ปุนและความเปนตะวันตก กลาวคือ เปนการรวมงานภาพยูคิโยเอะที่มีเทคนิค

การถายทอดงานตามแบบศิลปะญี่ปุนแบบประเพณีที่มีเทคนิคที่มีความเกี่ยวของกับงานตะวันตก ผสม

รวมเขากับการวาดภาพตามหลักทัศนียภาพที่มีจุดรวมสายตาหน่ึงถึงสองจดุบนเสนขอบฟา มีการใชสี

ของชาวตะวันตกที่เรียกวา “Berlin Blue” ที่ปจจุบันเรียกวา สี“Prussian Blue” เปนสีนํ้าเงินที่มี

ความสดใสมาก มากกวาสีใด ๆ ที่ชาวญี่ปุนคิดคนไดเลย และเปนที่นิยมมากในงานภาพพิมพประเภท

ภาพทิวทัศน นอกจากน้ียังใชเทคนิคการไลความออน-แกของสีเพื่อแสดงถึงนํ้าหนักของแสงและเงา 

  

3.1 เทคนิคในเรื่องการใชแสงเงา   

งานในระยะแรก ไมปรากฏการใชเทคนิคการไลนํ้าหนักของสีเพื่อแสดงถึงระดับแสงและเงาที่

แนชัดเลย ถึงแมวาในบางจุด เชน เสาที่ต้ังอยูบริเวณกึ่งกลางของภาพที่มีการไลนํ้าหนักความเขมออน

จนเกิดปริมาตรข้ึน (ภาพที่ 18) ในภาพ The Nakamura Theater, Edo (ภาพที่ 17) ซึ่งไมอาจระบุ

ไดวาชางพยายามในการลอกเลียนเทคนิคศิลปะตะวันตกในแบบของจิตรกรญี่ปุน อันยังขาดความ

เขาใจในเทคนิคการใชแสงเงา หรือมีความตองการใชสีเขมเพียงสีเดียว แตเกิดขอผิดพลาดข้ึน ความ

เขมขนของภาพกลับไมเปนอยางที่ชางตองการ  

ตอมาชางไดเริ่มมกีารใชสีที่ตางโทนกันมา อยางภาพ Scene in the Netherlands (ภาพที่ 

19) ไดนําเอาสีสมและสีเขียวมาใชในการสรางงาน เน่ืองจากเปนสีที่ตางโทนกันจึงทําใหภาพขาด

เหมือนจริง แมภาพจะยังไมมีการใสนํ้าหนักออนเขมของเงา แตก็ปรากฏการเติมเสนลงขอบพื้นที่มี

ความสูงมากวาระดับนํ้าไปในมุมซายลางของภาพเพื่อใหภาพมิติข้ึนมา (ภาพที่ 20) นอกจากน้ีใน 

View of the Roman Forum (ภาพที่ 21) ยังมีการใสลักษณะพื้นผิวของวัตถุดังที่ปรากฏตรงเสาที่

ต้ังอยูดานขวาของภาพ (ภาพที่ 22) โดยภาพน้ีเริ่มมีการปรับสีที่ใชใหอยูในโทนสีเดียวกัน คือสีสมออน 

สีสมเขม สีเหลือง และสีขวา 
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ภาพที่ 17 ภาพ The Nakamura Theater, Edo, ป ค.ศ.1745 

(ที่มา: Collection online, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?object=19673) 

 

 

 

 
ภาพที่ 18 เสาที่ตั้งอยูบริเวณก่ึงกลางของภาพ 
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ภาพที่ 19 ภาพ Scene in the Netherlands, ราวป ค.ศ.1770 

(ที่มา : Collection online, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId

=1451485&partId=1) 

  

 

 

 

 
ภาพที่ 20 ภาพที่แสดงถึงการเติมเสนในบริเวณขอบพื้น 
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ภาพที่ 21 View of the Roman Forum, ราวชวงป ค.ศ.1770s–1780s 

(ที่มา : A Franciscan Monastery in Holland, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.mfa.org/collections/object/a-franciscan-monastery-in-holland-oranda-furansukano-

garan-no-zu-actually-the-roman-forum-208550) 

 

 
ภาพที่ 22 ภาพเสาที่ปรากฏการทําลายพื้นผิว 
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งานในระยะที่สอง สวนใหญเปนภาพพิมพแกะไมที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับภาพภูมิทัศนในประเทศ

ญี่ปุน โดยในระยะน้ีมีจุดเดนอยูที่ สีนํ้าเงินที่เรียกวา “เบอรลินบลู” (Berlin Blue) ซึ่งเปนของใหม

นําเขามาจากทวีปยุโรป ไดรับความนิยมและนํามาใชในการไลสีตามนํ้าหนักออนแก เพื่อใหเกิดเปนมิติ

ความลึกต้ืนข้ึนมาซึ่งมักจะใชกลับพื้นนํ้า และพบมากในงานจิตรกรรมและภาพพิมพแกะไมในชวง

ปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 19 เหมือนที่ปรากฏ ภาพ Awa Naruto no furo 

(ภาพที่ 23) ในซี่รีย Rokuju-yo Shu Meisho Zue ที่ใชสีนํ้าเงินในความความเขมหลายระดับ เพื่อ

แสดงถึงความลึกต้ืนของนํ้า 

 

 
ภาพที่ 23 Awa Naruto no furo, ป ค.ศ.1853-1856 

(ที่มา: Collection online, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId

=787997&partId=1) 
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3.2 เทคนิคเก่ียวกับทัศนมิติ  

สามารถแบงพัฒนาการงานภาพพิมพแกะไมที่ปรากฏเทคนิคการเขียนภาพแบบทัศนียภาพ

ออกไดเปนสามชวง  

พัฒนาการระยะแรก มีลักษณะที่สําคัญคือ ปรากฏการใชเทคนิคการเขียนทัศนียภาพแบบเชิง

เสน ซึ่งโดยสวนใหญแลวจะเปนมักมีเน้ือหาของภาพคือเปนภาพภายในอาคารซึ่งอาคารที่นิยมวาด

มากที่สุดคือภาพภายในอาคารของโรงละครคาบูก ิซึ่งเต็มไปดวยเสนเฉียงที่ขีดลากออกมาจากจุดรวม

สายตาอันเปนจุดที่จิตรกรตองการเนนถึงความสําคัญ โดยงานในระยะน้ีนิยมการเขียนทัศนียภาพแบบ

จุดเดียว ตัวอยางงานในระยะน้ี คือ ภาพ The Nakamura Theater, Edo (ภาพที่ 14) แตเมื่อ

ลากเสนเพื่อหาจุดรวมสายตาแลวจะพบวา (ภาพที่ 21) ยังมีความคลาดเคลื่อนอยูมาก (เสนสีแดง) 

นอกจากน้ียังพบวาในภาพน้ี มีจุดรวมสายตาอยูสองจุดดวยกัน (จุดสีนํ้าเงิน) อีกทั้งไมสามารถระบุได

วา เสนขอบฟาอยูที่ได โดยปกติแลวในหน่ึงภาพจะมีจุดรวมสายตาเพียงจุดเดียวเทาน้ันเพราะวา

เพื่อใหภาพมีความเหมือนจริงมากที่สุด และการมองดวยสายตาของคน ขณะที่มองไปยังจุดใดจุดหน่ึง

จะมีเสนขอบฟาเพียงเสนเดียวเทาน้ัน ตามหลักการเขียนทัศนียภาพแบบจุดเดียวจุดรวมสายตาจะอยู

บนเสนขอบฟาเทาน้ัน แสดงใหเห็นวาตัวจิตรกรหรือในที่น้ีคือ มาสาโนบุ ยังขาดความเขาใจใน

หลักการของทัศนมิติ 

 

ภาพที่ 24 แสดงเสนนําสายตา (สีแดง และเหลือง) ที่ถูกลาออกมาจากจุดรวมสายตา 
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พัฒนาการระยะที่สอง ภาพพิมพแกะไมในระยะน้ีจะมีความก่ํากึ่งกันระหวางงานทัศนียภาพ

แบบเชิงเสนกับงานทัศนียภาพแบบบรรยากาศ เน่ืองจากภาพพิมพแกะไมในระยะน้ีมิไดเปนภาพ

ภายในอาคารอีกแลวแตเปนภาพที่มีอาคารสถาปตยกรรมเปนองคประกอบสวนหน่ึงของภาพ อีกทั้ง

ยังมีความคลายกับงานภาพทิวทัศนที่มีแสดงถึงบรรยากาศโดยรอบ เสนของอาคารสถาปตยกรรมเองก็

สามารถลากยอนกลับไปยังจุดรวมสายตาไดเหมือนระยะแรก งานระยะน้ียังคงนิยมใชนิยมการเขียน

ทัศนียภาพแบบจุดเดียวเหมือนในระยะแรก ตัวอยางงานในระยะน้ี คือ ภาพ Procession of the 

Korean mission (ภาพที่ 25) และภาพ Archery Contest at the Sanjusangendo (ภาพที่ 26) 

ทั้งสองภาพตางมีอาคารสถาปตยกรรมเปนองคประกอบของภาพ แตก็ยังปรากฏถึงบรรยากาศอื่น ๆ 

ที่ปรากฏในภาพ อยางในภาพ ขบวนของคณะทูตชาวเกาหลี (Procession of the Korean mission) 

ก็จะเปนภาพผูคนที่ตางหอมลอมกันดูขบวนเสด็จในสวนบริเวณครึ่งลางของภาพ สวนภาพ การแขงขัน

ยิงธนูที่ซังจุซังเก็นโดะ (Archery Contest at the Sanjusangendo) จะเห็นไดวามีองคประกอบ

ทางสถาปตยกรรมอยูทางดานซายของภาพ มีการแสดงถึงบรรยากาศโดยรอบ ไมวาจะเปนภาพ

ทองฟา หรือพื้นหญาที่ติดกับรั้วกําแพงที่อยูตรงดานขวาลางของภาพ  

 

 
ภาพที่ 25 ภาพ Procession of the Korean mission 

(ที่มา: 朝鮮通信使来朝図, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/meihin_new/701.html) 



37 
 

 

 
ภาพที่ 26 ภาพ Archery Contest at the Sanjusangendo, ป ค.ศ.1759 

(ที่มา : Archery Contest at the Sanjûsangendô, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2559, เขาถึงได

จาก http://www.mfa.org/collections/object/archery-contest-at-the-sanj%C3%BBsangend%C3%B4-

201789) 

 

พัฒนาการในระยะสุดทาย ภาพพิมพแกะไมในระยะน้ี  มีปรับเปลี่ยนจากการผสมกันระหวาง

งานทัศนียภาพแบบเชิงเสนกับงานทัศนียภาพแบบบรรยากาศในระยะที่สอง มาใชเทคนิคการเขียน

ภาพทัศนียภาพแบบบรรยากาศเพียงอยางเดียวเทาน้ัน จึงอาจกลาวไดวางานของระยะน้ีเปนภาพแนว

ภูมิทัศน โดยงานบางช้ินที่อยูในพัฒนาการน้ีสามารถแบงแยกยอยไดอีกสองแบบ ไดแก  งานที่เปน

ภาพทิวทัศนในตางประเทศ เชน ภาพ The Grand Canal, Venice (ภาพที่ 27) เปนภาพมีตนแบบ

มาจากภาพ Grand Canal: Looking Northeast from Sta. (ภาพที่ 28) สรางข้ึนในป ค.ศ.1742 

งานอีกแบบคือ งานภาพวิวทิวทัศนในประเทศญี่ปุนเอง  เชน ภาพ Futami-ga-ura Rocks at Ise 

(ภาพที่ 29) และภาพ Viewing Sunset over the Ryögoku Bridge from the Ommaya 

Embankment (ภาพที่ 30) จากซี่รียวิวทิวทัศนทั้ง 36 ของภูเขาไฟฟูจิ (Thirty Six Views of Mt. 

Fuji) ซึ่งเปนภาพลําดับที่ 22 
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ภาพที่ 27 ภาพ The Grand Canal, Venice 

ที่มา: イタリヤ之図, [ออนไลน] เขาถึงเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0006427 

 

 

 

 
ภาพที่ 28 Grand Canal: Looking Northeast from Sta. ป ค.ศ1742. 

(ที่มา: ไมปรากฏชื่อหัวขอ, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.wga.hu/index1.html) 
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ภาพที่ 29 ภาพ Futami-ga-ura Rocks at Ise, ป ค.ศ.1835 

(ที่มา : Futami-ga-ura akebono-no kuni. [ออนไลน], เขาถึงเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/44979) 

 

  

 

 
ภาพที่ 30 Viewing Sunset over the Ryögoku Bridge from the Ommaya Embankment, ค.ศ.1830-1834 

ที่มา : Viewing Sunset over the Ryögoku Bridge from the Ommaya Embankment, [ออนไลน], 

เขาถึงเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2559, เขาถึงไดจาก http://honolulumuseum.org/art/9033 
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4. ปจจัยท่ีมีผลตอการรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกในงานจิตรกรรมญ่ีปุน 

 

4.1 กระแสความนิยมตะวันตกในสมัยเอโดะ  

กระแสความนิยมตะวันตกอันสงผลตองานจิตรกรรมและงานภาพพิมพแกะไมในสมัยเอโดะ 

สามารถจําแนกออกไดเปนสองกระแส โดยกระแสแรกเกิดข้ึนในมากอนสมัยเอโดะต้ังแต ปค.ศ. 1549 

จนกระทั่งป ค.ศ.1640 และกระแสที่สองอันเปนอิทธิพลจากชาติฮอลันดา 

ในสมัยเอโดะรวมทั้งในสมัยกอนหนาอยางสมัยอะซูชิโมโมยามา การสรางงานศิลปกรรม

จําเปนตองมีผูอุปถัมภงานวาจางใหทํา ซึ่งในชวงตนสมัยเอโดะ ผูที่สามารถอุปถัมภงานศิลปะลวนเปน

คนในชนช้ันทีม่ีฐานันดรสูง อยางชนช้ันซามูไรหรือพวกขุนนางในราชสํานัก โดยกระแสความนิยมการ

สรางงานในชวงตนสมัยเอโดะ เปนกระแสอิทธิพลที่เริ่มมีมาต้ังแต ปค.ศ. 1591 ที่ Valiganano และ

เด็กชายที่เขารีตจํานวนสี่คนกลับมาจากการไปประเทศสเปนและอิตาลี โดยมีจุดมุงหมายในการไปเพือ่

แสดงความเคารพตอพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13 (Pope Gregory XIII) นอกจากน้ันทั้งหาคนได 

นําเอานวัตกรรมของยุโรปกลับมาดวย อยางเชน ภาพพิมพแกะไมของกรุงโรม หนังสือ งานศิลปกรรม 

เครื่องดนตรี ลูกโลกและเครื่องคํานวณ เปนตน  

การนําของดังกลาวกลับมาที่ประเทศญี่ปุนสงผลใหทั้งไดเมียวที่ไมใชเขารีตและประชาชน ได

หันมาใหความสนใจในวัฒนธรรมตะวันตกเปนอยางมาก และกระแสความนิยมมีมาอยางตอเน่ืองถึง

สมัยเอโดะ เพราะฉะน้ันความนิยมในงานศิลปะตะวันตกเองก็ไดรับความสนใจจากชาวญี่ปุนเดียว

เชนกัน41 ดังน้ันเมื่อผูอุปถัมภงานเกิดความในตัวงานศิลปะแบบตะวันตก จิตรกรที่ไดรับมอบหมายงาน

ในชวงน้ันจึงเริ่มหันมาทําความรูจักและใชเทคนิคตะวันตกเพื่อสรางสรรคผลงานจิตรกรรม  

การเขามาของตําราของชาวดัตชอันสงผลตองานงานจิตรกรรมและงานภาพพิมพไมในสมัยเอ

โดะเองก็เขาขายในกรณีเดียวกันคือ เกิดกระแสความนิยมการศึกษาวิชาความรูจากตําราของชาวดัตช

อยางมาก  ซึ่งมีทั้งหนังสือดานวิทยาศาสตร ดาราศาสตร พฤกษาศาสตร สัตววิทยา รวมทั้งหนังสือ

ทางดานศิลปะและหนังสือดายกายวิภาคศาสตร จึงจิตรกรจึงมีโอกาสในการนําเอาความรูที่ไดจาก

การศึกษาตําราเหลาน้ีไปใชหรือถายทอดใหแกผูอื่นตอ อาทิ เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ และการ

ใชแสงเงา ซึ่งทําใหภาพเกิดมิติเหมือนจิตรกรรมแบบตะวันตก 

ดังอาจกลาวไดวา งานจิตรกรรมญี่ปุนไดรับอิทธิพลจากการกระแสความนิยมของชาติ

ตะวันตกทั้งสองระลอก แตเน่ืองจากงานภาพพิมพแกะไมแบบอูคิโยเอะที่เปนงานที่โดดเดนในสมัยน้ี

ซึ่งเกิดข้ึนในชวงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่ 1742 จึงไดรับเพียงกระแสความนิยมตะวันตกเยงระลอก

                                                             
41 Miki, T. The Influenced of Western Culture on Japanese Art. Monumenta Nipponica 

Vol. 19, No. 3/4 (1964). 383. 
42 ขอมูลจาก  ukiyo-e 浮世絵. เขาถึงเม่ือ 27 เมษายน 2559. เขาถึงไดจาก http://www.aisf.or.jp 

/~jaanus/deta/u/ukiyoe.htm. 
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เดียว คือ กระแสความนิยมในตําราวิชาความรูของชาวดัตช เพราะฉะน้ันเลยอาจกลาวไดวาสาเหตุที่

งานจิตรกรรมและงานภาพพิมพแกะไมในสมัยเอโดะไดรับและปรากฏออกมาในผลวานไมเทากัน

เพราะไดรับกระแสตะวันตกในปริมาณที่ไมเทากัน   

 

43.2 การเกิดความนิยมในภาพพิมพแกะไมหรืองานอูคิโยเอะ   

การปดประเทศในป ค.ศ. 1640 เปนเหตุการณสําคัญที่ทําใหเกิดงานแบบอูคิโยเอะ ข้ึน

เน่ืองจากผลจาการปดประเทศสรางความกดดันใหแกประชาชนเปนอยางมาก เน่ืองจากมีทั้งการจาํกดั

สิทธ์ิของประชาชนหลายอยาง เชน การประกาศหามชาวญี่ปุนเดินทางออกนอกประเทศ หรือการ

จํากัดการคากับชาติตะวันตก ประชาชนสามารถทําการติดตอคาขายกับชาติฮอลันดาเพียงชาติเดียว

เทาน้ัน เมื่อเกิดความกดดันและรูสึกเก็บกด จึงถายทอดออกมาโดยสรางงานศิลปกรรม งานที่เกิด

ข้ึนมาในชวงน้ีและไดรับความนิยมต้ังแตคือ งานอูคิโยเอะ 

เน่ืองจากกรรมวิธีภาพพิมพเปนสิ่งที่ชาวญี่ปุนรูจักมานานแลวต้ังแตชวงคริสตศตวรรษที่ 8-9 

แตนําไปใชในการพิมพพระสูตรเน่ืองในศาสนาพุทธเทาน้ันไมไดเปนถูกใชในสรางงานภาพจิตรกรรม

แบบภาพพิมพแกะไม จนกระทั่งในสมันเอโดะมีการนําเอากรรมวิธีน้ีมาใชเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการทางตลาดที่เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ และการสรางงานดวยมือไมทันตอความตองการ จึงนํากรรมวิธี

ผลิตงานแบบภาพพิมพแกะไมมาใช 

จึงไมเปนที่นาแปลกใจเทาไร หากงานภาพพิมพแกะไมไดรับอิทธิพลหรือเทคนิคการสรางงานแบบ

ศิลปะตะวันตกชากวาประเภทงานจติรกรรม เพราะวาภาพพิมพแกะไมแบบอูคิโยเอะเกิดข้ึนและเพิ่ง

ไดรับความนิยม เฟองฟูอยางมากในสมัยเอโดะ และกรรมวิธีการสรางดวยภาพพิมพน้ีเกิดข้ึนมาเพื่อ

แกไขปญหาการสรางงานจิตรกรรมที่มีเน้ือหาเดียวกันและถูกวาดดวยมือไมทันตอความตองการของ

ตลาด แตกตางกับงานจิตรกรรมทีเ่กิดข้ึนมากอนและมีการสรางงานมาหลายยุคหลายสมัยแลว จึง

สามารถรับเอาเทคนิคของศิลปะตะวันตกไดเร็วกวา



 
 

 

บทท่ี 4 

บทสรุป 

 

งานจิตรกรรมและงานภาพพิมพแกะไมญี่ปุนถือเปนงานศิลปะที่สําคัญในสมัยเอโดะและเปน

งานที่สะทอนใหเห็นถึงการแลกอิทธิพลกันระหวางญี่ปุนกับชาติตะวันตก อีกทั้งเปนที่รูกันดีวาศิลปะ

ญี่ปุนในสมัยเอโดะน้ีไดกลายเปนศิลปกรรมที่สรางความนิยมในยุโรปจนเปนแรงบันดาลในในการสราง

งานแกจิตรกรอิมเพรสช่ันนิสม เมื่อเกิดการสงอิทธิพลยอมแสดงวาในสมัยเอโดะควรจะตองมีการรับ

อิทธิพลจากชาติตะวันตกจนสงผลใหเกิดอิทธิพลของศิลปะตะวันตกในงานจิตรกรรมหรือภาพพิมพ

แกะไมดวย 

จากการศึกษาจึงพอสรุปไดวา การเขามาของอิทธิพลตะวันตกเริ่มปรากฏในป ค.ศ.1549 

เมื่อฟรานซิส ซาเวียร ไดเขามายังประเทศญี่ปุนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อเผยแพรคริสตศาสนาพรอมกับได

นําเอาภาพจิตรกรรมรูปพระแมมารียติดตัวมาดวย เหตุการณน้ีจึงถือไดวาเปนการเริ่มตนของการ

แลกเปลี่ยนอิทธิพลกันระหวางประเทศญี่ปุนกับชาติตะวันตกและสืบเน่ืองตอมาจนถึงในชวงตนของ

สมัยเอโดะ ในชวงเวลาดังกลาว (ค.ศ.1549 ถึงชวงตนสมัยเอโดะ) นอกจากจะมีการติดตอกันระหวาง

ประเทศญี่ปุนกับชนชาติตะวันตกหลายชนชาติแลว มีกลุมคนที่สําคัญที่ตองกลาวถึง คณะเยซูอิตก็ได

เดินทางเขาประเทศญี่ปุนอยูเรื่อย ๆ สงผลใหมีชาวญี่ปุนรวมเขารีตเปนจํานวนมากมาและเขามามี

บทบาทตอการสรางงานศิลปะในชวงน้ี นักบวชเยซูอิตไดมีการกอต้ังสถาบันศึกษาศาสนาข้ึนหลายแหง

ตามเมืองตาง ๆ ในประเทศญี่ปุนซึ่งไมไดสอนเกี่ยวกับคําสอนของศาสนาคริสตเทาน้ัน ยังมีการสราง

ความรูตาง ๆ อีกดวย อาทิ ดนตรี ภาษาและเทคนิคศิลปะ เปนตน ประกอบกับการกลับมาของ

Valigananoและเด็กชายที่เขารีตจํานวนสี่คนในป ค.ศ.1591 หลังจากแสดงความเคารพตอพระ

สันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13 (Pope Gregory XIII) และทั้งหาไดเดินทางผานประเทศสเปนและอิตาลี

และนําเอานวัตกรรมของยุโรปกลับมาดวย อยางเชน ภาพพิมพแกะไมของกรุงโรม หนังสือ งาน

ศิลปกรรม เครื่องดนตรี ลูกโลกและเครื่องคํานวณ เปนตน นวัตกรรมเหลาน้ีไดสรางความสนใจแกชาว

ญี่ปุนอยางมากและจากความสนใจน้ีทําใหเกิดความนิยมความเปนตะวันตกข้ึนมา จึงมีผูเขารีตเพื่อ

ศึกษาวัฒนธรรมตะวันตก โดยงานจิตรกรรมในชวงน้ีเองก็ไดมีความนิยมในงานจิตรกรรมแบบ

ตะวันตก จึงเกิดการสรางงานตามแบบตะวันตกโดยจิตรกรชาวญี่ปุน ดังน้ันงานจิตรกรรมที่เกิดข้ึนจึงมี

ลักษณะเน้ือหาเกี่ยวของกับศาสนาคริสตและมีจิตรกรชาวญี่ปุนเปนผูสรางงานโดย ใชวิธีการคัดลอก

ตามงานตนแบบซึ่งถูกนําเขามาโดยนักบวชในนิกายเยซูอิต เน่ืองจากเปนเพียงการคัดลอกงานตาม

แบบในชวงเวลาน้ีบอกไดยากกวาจิตรกรชาวญี่ปุนมีความเขาใจในเทคนิคมากนอยเพียงใด  
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ในสมัยเอโดะตอนตนจํานวนประชาชนที่หันมาเขารีตมีจํานวนมากข้ึนสงผลใหรัฐบาลที่เกรง

เรื่องการลาอาณานิคมกอนอยูแลว เกิดความกังวลวาชาติตะวันในคราบนักบวชอาจกําลังซองสุมกําลัง

พลเพื่อเขามาเขายึดครองประเทศญี่ปุนก็ได จึงออกกฎหมายขับไลนักบวชในนิกายเยซูอิสออกจาก

ประเทศไปในป ค.ศ.1614 ตอมาในป ค.ศ.1634 ไดเกิดเหตุการณกบฏชิมาบาระข้ึน โดยชาวนาที่

เปนคริสเตียนมีความพอใจในการกดข่ีของรัฐบาลจึงลุกฮือข้ึนตอตานรัฐบาลแตไมสําเร็จ จาก

เหตุการณที่ทําใหรัฐบาลพยายามจะกําจัดคริสตศาสนาออกไปจากประเทศเพื่อมิใหเกดิปญหาหรอืการ

กบฏข้ึนมาอีก จึงประกาศปดประเทศ จะไมทําการคากับชาติตะวันตกใดเลย ยกเวนชาติฮอลันดาที่ได

ใหสัญญาวาจะไมนําเอาศาสนาเขามาเกี่ยวของจึงสามารถเขามาทําการคาในประเทศญี่ปุนได แต

คาขายไดเฉพาะที่เมืองนางาซากิเทาน้ัน 

ดังน้ัน ต้ังแตตอนปดประเทศเปนตนไป อิทธิพลตะวันตกที่เขาจะถูกนําเขามาผานทางชาว

ดัตช โชคดีที่ราวป ค.ศ.1720 โชกุนในตอนน้ันอนุญาตใหมีการนําเขาตําราตะวันตกแขนงตาง ๆ เขา

มาในประเทศไดซึ่งยังคงหามหนังสือที่มีความเกี่ยวของกับศาสนาคริสตอยูเชนเดิม เปนเหตุใหมี

หนังสือสําคัญเขาประเทศมาใหชาวญี่ปุนไดเรียนรู อาทิ ตําราทางดานศิลปะโดยตรง อยางหนังสือ

เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและหนังสือดานพฤกษศาสตรและสัตววิทยาที่มีภาพประกอบ 

โดยเทคนิคของศิลปะตะวันตกที่ไดปรากฏในงานจิตรกรรมและงานภาพพิมพแกะไมนสมัยเอ

โดะน้ันมีอยู 2 เทคนิคใหญ ๆ ไดแก เทคนิคการใชสีในการไลแสงเงาและเทคนิคการใชการเขียน

ทัศนียภาพ โดยจิตรกรและชางชาวญีปุ่น ในตอนแรกยังขาดความเขาใจและความชํานาญในการสราง

งาน แตจะเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ตามเวลาที่เพิ่มข้ึน กลาวคือในชวงปลายสมัยเอโดะจะมีความเขาใจใน

เทคนิคและมีความชํานาญในเทคนิคการไลแสงเงาและการเขียนภาพทัศนียภาพมากที่สุด   

ดังน้ัน อาจแบงกระแสตะวันตกที่เขามายังประเทศญี่ปุนไดออกเปน 2 ระลอกใหญ โดย

ระลอกแรกคือ กระแสตะวันตกที่นักบวชในนิกายเยซูอิตเปนผูนําเขามาต้ังแตชวงป ค.ศ.1549 ถึงค.ศ. 

1614 และระลอกที่สองที่มีพอคาชาวดัตชเปนชาติที่บทบาทสําคัญในการสรางงานจิตรกรรมและภาพ

พิมพแกะไมที่มีอิทธิพลของศิลปะตะวันตกในชวงปค.ศ. 1720 จนถึงสิ้นสุดสมัยเอโดะ (ป ค.ศ.1868) 

โดยในแตละระลอกชาวญี่ปุนตางใหความสนใจในสิ่งที่นักบวชคณะเยซูอิตและชาวดัตชไดนําเขามาจน

เกิดเปนความนิยมข้ึนอันสงผลตอการสรางสรรคงานจิตรกรรมและภาพพิมพแกะไมญี่ปุนในสมยัเอโดะ  

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม : เน่ืองจากการจัดทํารายงานฉบับน้ียังขาดหนังสือที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ

อิทธิพลตะวันตกในงานศิลปะญี่ปุนโดยตรง ดังน้ันหากพบขอผิดพลาดประการผูวิจัยขออภัยใน ณ ที่น้ี

ดวย นอกจากน้ีรายงานฉบับน้ีไดยังขาดการตรวจสอบงานจิตรกรรมแบบประเพณีของญี่ปุนที่ไดรับ

ความนิยมอยางมากในชวงเอโดะวามีความเกี่ยวของหรือปรากฏอิทธิพลงานศิลปะตะวันตกหรือไม 

ดวยเหตุน้ีจึงขอทิ้งประเด็นดังกลาวใหผูตองการนําเอาประเด็นน้ีไปศึกษาคนควาตอในภายภาคหนา 
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