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ดร.คณากาญจน์ รักไพฑูรย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น
จัดได้ว่าเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีทั้งในด้าน

อตุสาหกรรมและเทคโนโลยทีางด้านอ่ืนๆ 

อีกมากมาย ทางด้านอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้มีการศึกษาค้นคว้า 

และวิจัย เพื่อให้ได้สิ่งที่ตอบสนองความต้องการจนเกิดนวัตกรรม

ใหม่ๆ สู่ผู้บริโภคให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการพัฒนา

ทางด้านเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มี 

การพัฒนาค้นคว้าวิจัยทดลองน�าสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

ระบบเซ็นเซอร์ที่มีการปรับปรุงวิจัยอยู่เสมอ ท�าให้ผู้บริโภคได้สัมผัส

ส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลา ท�าให้งานถ่ายภาพออกมาใกล้เคียงกับสิ่งที่ 

ตามนุษย์เราสามารถรับรู้ได้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นการ 

เรียงตัวของเบเยอร์ฟิลเตอร์ที่มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเ 

พื่อคุณภาพของระบบภาพที่ให้ได้ผลเหมือนจริงมากที่สุด 

แต่อย่างไรก็ตามในด้านของงานศิลปะนั้นได้น�าเสนอการ

สร้างสรรค์งานทางภาพถ่ายในประเทศญีปุ่น่นีไ้ด้เริม่ขึน้ในช่วงปี ค.ศ.

1905 หลงัจากน้ันเร่ิมมกีารก่อตัง้กลุม่ศกึษาวจิยัเก่ียวกับทางการถ่าย

ภาพอย่างหลากหลายในประเทศญีปุ่น่ ช่างภาพญีปุ่น่ทีม่ผีลงานโดด

เด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะได้น�าเสนอผลงานของตัวเองออกมา

มากมาย ส�าหรับช่างภาพที่ตัวข้าพเจ้าชอบสไตล์งาน แนวคิดในการ

สร้างสรรค์ผลงานนัน้คอื Araki Nobuyoshi ขณะทีข้่าพเจ้าก�าลงัศกึษา

ในระดบัชัน้ปรญิญาโทได้เหน็ผลงานของ Araki Nobuyoshi แล้วรูสึ้ก

ประทับใจมาก คือ งานภาพถ่ายหัวข้อ Hanajinsei (花人生) เป็น 

ผลงานในปี ค.ศ.2002 โดยที ่Araki ได้น�าเสนอผ่านมมุมองจนิตนาการ

ของเขาเปรียบเทียบ และสื่อถึงดอกไม้กับสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศ

หญิง และได้น�าจิ้งจกเข้ามาเปรียบเทียบให้สื่อถึงอวัยวะเพศชาย 

เป็นการแสดงออกถงึเร่ืองเพศได้อย่างน่าสนใจยิง่ และยงัสือ่ความหมาย

ที่สามารถบ่งบอกถึงการกดขี่ข่มเหงทางเพศในสังคมของประเทศ

ญี่ปุ่นได้อย่างมีนัยยะ 

เชงิศลิปะ
งานถ่ายภาพ

โดยที่ Araki นั้นได้น�าเอาภาพถ่ายที่ได้บันทึกไว้น�าเสนอ

เรื่องราวชีวิตภรรยาของเขาตั้งแต่ช่วงฮันนี่มูน หลังแต่งงานไปจน

ในสไตล์ของชาวอาทิตย์อุทัย

▲ งานภาพถ่ายหัวข้อ Hanajinsei (花人生) ซึ่งเป็นผลงานในปี

ค.ศ.2002 ของ Araki Nobuyoshi

▲ งานภาพถ่ายชุดเดียวกันนี้ยังมีภาพถ่ายซีรีย์ที่มีชื่อว่า

センチメンタルな旅 (Sentimental journey)
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ถงึในช่วงเวลาต่างๆ ของชวีติของภรรยา จนกระท่ังภรรยาของเขาป่วย 

Araki ได้ถ่ายภาพเพื่อเป็นการบันทึกความทรงจ�าเก็บภาพ โดยเริ่ม

ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่ภรรยาของเขาเริ่มเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล 

และตลอดเวลาหลายเดือนระหว่างท่ีพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 

เขาบันทึกภาพไว้มากมายจนกระทั่งภรรยาของเขาได้จากโลกนี้ 

ไปด้วยรอยยิ้ม และทิ้งค�าพูดสุดท้ายไว้ว่า “ฉันไม่อยากตาย”  

ซ่ึงส�าหรับผลงานชิ้นนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ชมงานจนแทบ

จะอดกลัน้น�า้ตาไว้ไม่ได้ ผลงานชิน้นีไ้ด้แสดงถึงความรกัความผกูพนั

ระหว่าง Araki และภรรยาของเขาอย่างสุดซึ้ง 

นอกเหนือจาก Araki แล้วยังมีช่างภาพสตรีคนหนึ่งที่ได ้

น�าเรื่องของสีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในเชิงศิลปะ ได้อย่างน่า

สนใจ ช่างภาพสตรคีนน้ีนอกจากมีผลงานถ่ายภาพท้ังด้านศลิปะและ

ด้านโฆษณาแล้ว เธอยังมีบทบาทในด้านการเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์

อีกด้วย งานของเธอนั้นมีจุดเด่นในเรื่องของสีสันที่ดูแปลกตากว่า 

ช่างภาพญี่ปุ่นคนอื่นๆ และยังมีมุมมององค์ประกอบทางภาพถ่ายที่

ไม่เหมอืนใคร ส�าหรับใครทีเ่คยตดิตามผลงานของเธอมาบ้าง ถ้าท่าน

เดินไปตามถนนเห็นแผ่นโฆษณาต่างๆ ที่มีสีสันโดนใจก็พอจะ 

จับสไตล์งานของเธอได้ ชื่อของเธอคือ Ninagawa Mika งานของเธอ 

จะโดดเด่นที่สีสันเป็นอย่างมาก เธอมีงานแสดงไปทั่วทั้งในญี่ปุ่น จีน 

ไต้หวัน เดนมาร์ค ฮาวาย สวิสเซอร์แลนด์ และประเทศต่างๆ เกือบ

ทุกทวีป

ผลงานของเธอยังถูกน�ามาใช้ในด้านของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

ซึ่งแน่นอนผลงานของเธอสามารถสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าได้อย่าง

ไม่ยาก แถมยังเป็นที่ถูกใจตามไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงญี่ปุ ่น ส่วน 

ด้านผลงานการถ่ายภาพบุคคลของเธอนั้น เธอก็ยังคงความเป็น

เอกลักษณ์ในสไตล์งานของเธอ คือ เล่นสีสันจัดจ้านแต่ยังคงกลิ่นไอ

ของความเป็นเจแปนนิสไว้เป็นอย่างดี ช่างภาพของญี่ปุ ่นนั้นม ี



11TPA news

Modern Innovation

M
o
d
e
r
n
 
In
n
o
v
a
t
io
n

August 2017 ●  No. 248

ซึ่งเป็นเสมือนกับงานถ่ายภาพที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้ง

แนวคิด การน�าเสนอ เทคนิค มุมมอง และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Fine art 

Photography, Advertising Photography, Street Photography 

ส�าหรับใครที่สนใจศิลปะการถ่ายภาพที่ญี่ปุ่นก็จัดได้ว่ามีระบบภาพ

ทั้งทางน�าเสนอทางสุนทรียะศิลป์ในเรื่องขององค์ประกอบ ศิลปะ 

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ทางภาพถ่ายในด้านส�าคัญๆ  การ

สร ้างงานศิลปะทางภาพถ ่ายหรือแม ้แต ่ในระบบภาพทาง

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีทางภาพถ่าย ท�าให้เราได้

เข้าใจในระบบการประมวลผล เกดิภาพการผสมของส ีแสง RGB การ

เกิดฟิล์ม การเรียนรู้เรื่องสีในการมองเห็น และรับรู้การท�างานระบบ

ดิจิตอล และอื่นๆ ซึ่งกล่าวได้ว่าครบวงจรในเรื่องของระบบภาพที่ไม่

แพ้ประเทศเยอรมันหรือประเทศใดๆ ในโลก TPA
news

หลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่มีส่ิง

หนึ่งที่การถ่ายภาพของประเทศนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้นคือ การ

จบัช่วงจงัหวะเวลาทีโ่ดดเด่น ทีด่เูหมอืนแต่ละคนจะมกีารปลกูฝังมา

เป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าจะเป็นช่างภาพสารคดี ช่างภาพงาน

สร้างสรรค์ทางศลิปะ ช่างภาพโฆษณาหรอืแม้แต่งานแฟชัน่ต่างๆ การ

จบัอารมณ์ของตวัแบบนัน้ จดัได้ว่ามกีารแสดงออกทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ส�าหรบัประเทศนีจ้รงิๆ แตกต่างจากงานทางฝ่ังตะวนัตกอย่างสิน้เชงิ 

จนบางครั้งอาจจะดูเหมือนช่างภาพไม่ได้มองในเรื่องคุณภาพของ

ภาพ เรือ่งเกรนหรอืนอยซ์ในภาพ แต่เขาเลือกทีจ่ะน�าเสนอความเป็น

จริง การจับช่วงจังหวะเสี้ยววินาทีที่สามารถที่จะสื่อสารถึงอารมณ์

ของภาพออกมามากกว่าสิ่งอื่นใด ยกตัวอย่างเช่น ผลงานของ Mori-

yama Daido จดัว่าเป็นช่างภาพขาวด�าทีจ่บัอารมณ์ของงานได้อย่าง

น่าสนใจคนหนึง่ของญีปุ่น่ โดยงานของเขาเน้นไปทางสตรทีโฟโต้เป็น

ส่วนมาก เน้นความเรียบง่ายแต่สื่อถึงอารมณ์ออกมาได้มากที่สุด  

โดยยึดหลักแนวคิด 5 ประการดังนี้

1. ให้กล้องเป็นทาสของคุณ

2. คนบนท้องถนนเปรียบประหนึ่งสุนัขจรจัด

3. มองความเป็นไปได้

4. ถ่ายภาพขาว-ด�าจากความหมายไม่ใช่สวยงาม

5. ถ่ายภาพตัวเองด้วยตัวเองอย่าให้คนอื่นถ่าย ซึ่งท�าให้งาน

ของเขาดูแปลกตาแต่มีพลังในภาพ

ดังน้ันการเรียนรู้ศิลปะทางด้านการถ่ายภาพจากประเทศ

ญี่ปุ่น นอกเหนือจากมุมมองภาพที่แตกต่างจากประเทศอื่น เรายัง 

ได้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมในแบบเจแปนนิสสไตล์ที่จัดได้ว่า  

ถึงเราจะเป็นเอเชียเหมือนกันแต่ย่อมมีอะไรให้ศึกษาเรียนรู ้ได้ 

อีกมากมายไม่รู้จบ ถ้าจะกล่าวถึงศิลปินช่างภาพในญี่ปุ่นที่โด่งดัง

มีชื่ออีกหลายๆ ท่านที่ไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี่ ส�าหรับที่ได้กล่าวยก

ตวัอย่างมาแล้วเป็นการกล่าวจาก 3 แนว 3 สไตล์ ของช่างภาพญีปุ่น่

▲ Entertainer on Stage, Shimizu 1967, Gelatin silver print18

7/8 x 28 (48.0 x 71.2 cm), The Museum of Modern Art, New

York. Gift of the photographer


