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เอโดะ Pop Culture

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำ�นักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น

เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมชัดเจนในตัวเองเป็น
อย่ า งมาก เรี ย กได้ ว ่ า ถ้ า ถามใครต่ อ ใครถึ ง
เอกลักษณ์ที่เด่นๆ ของญี่ปุ่นก็คงจะตอบคล้ายๆ กัน และสิ่งหนึ่งที่ดู
จะแข็งแกร่ง และเป็นเอกลักษณ์แบบที่ไม่ค่อยมีใครเหมือนก็ต้อง
ยกให้เรื่องของ “ศิลปะ” เลย เอาว่าเห็นปุ๊บก็ต้องบอกเลยว่า “นี่แหละ
ศิลปะญีป่ นุ่ ” เพราะแบบนีเ้ องท�ำให้นกึ ถึงไปศิลปะภาพวาดแบบหนึง่
ที่ “โคตรจะญี่ปุ่น” ซึ่งหลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ่อยๆ
แต่นอ้ ยคนนักทีจ่ ะรูว้ า่ ศิลปะแบบนีม้ นั มีทมี่ าทีไ่ ปอย่างไร เราก�ำลังจะ
พูดถึง “ภาพอุกโิ ยะ” กัน...เอาละสิ แค่ชอื่ ก็งงแล้ว มาครับ มาท�ำความ
รู้จักกันดีกว่า
ภาพอุกโิ ยะนีเ้ ป็นกลุม่ ศิลปะของญีป่ นุ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยเอโดะ
เป็นภาพวาดที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชั้นกลาง หรือก็คือ
ชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปในสมัยนั้นนั่นเอง ซึ่งปกติแล้วศิลปะจะเป็น
เรื่องของชนชั้นสูงและปัญญาชน ชาวบ้านอย่างเราๆ ท่านๆ ก็คงจะ
เข้าไม่ถึงอะนะครับ (และคงจะไม่เข้าไปยุ่งด้วย เพราะการหาเลี้ยง
ปากท้องมันส�ำคัญว่า...) โดยสไตล์ของภาพวาดจะค่อนข้างเน้นไปที่
เรือ่ งราวของสิง่ บันเทิงเริงรมย์ทไี่ ด้รบั ความนิยมตามยุคสมัย ไม่วา่ จะ
เป็นเรื่องการแสดงละคร ร้องร�ำท�ำเพลง สถานเริงรมย์ ภูมิทัศน์สวยๆ
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รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ราชส�ำนัก
และศาสนาด้วย (ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็น่าจะคล้ายๆ
กับ Instagram หรือ Pinterest อะไรแบบนั้น) ภาพ
อุกิโยะมีทั้งแบบที่วาดด้วยมือ แน่นอนว่างานท�ำมือ
แบบนี้ก็คงต้องราคาสูง จับต้องยาก แต่เมื่อได้รับ
ความนิยมแพร่หลายออกไปยังกลุม่ คนชัน้ กลาง และ
ชาวบ้านทัว่ ไป ก็ได้พฒ
ั นาการพิมพ์เป็นการพิมพ์จาก
แม่พมิ พ์ไม้แทน ถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองนึกถึงตราปัม๊
นะครับ คือแกะไม้เป็นลวดลายทีต่ อ้ งการ แล้วเอาสีมา
ป้ายตามจุดต่างๆ บนแม่พิมพ์ แล้วประทับลงบน
กระดาษหรือผ้า ท�ำให้ตาสีตาสาก็สามารถหาเสพสื่อ
ชนิดนี้ได้ง่าย
พูดถึงสาระเน้นๆ กันบ้าง ค�ำว่า อุกิโยะ （憂 世） แต่ เ ดิ ม ได้
รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ มีความหมายตามตัวอักษรว่า “โลกแห่ง
ทุกข์” หลังจากนั้นก็รับเอาความหมายของค�ำว่า 浮生 (ฝูเซิง) หมาย
ถึง ชีวติ ทีไ่ ม่เทีย่ ง ในภาษาจีนเข้ามารวมกัน กลายเป็นค�ำว่า 浮世 โดย
มีความหมายว่า “โลกนี้ไม่เที่ยง” ตามการสะกดแบบนี้เรื่อยมา และ
นี่ก็คือที่มาของสไตล์บนภาพวาดนั่นเอง เพราะผู้คนในยุคหลังๆ มานี้
ใช้ชีวิตกันอย่างบันเทิงเริงรมย์ ไม่ค่อยเคร่งกับเรื่องศาสนาเท่าคน
ในยุคก่อน เกิดเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่า ชีวิตเป็นของเรา ใช้ซะ ! (อันนี้เพิ่ม
เติมเอง...) คนก็เลยปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเสียงเพลง ให้ใจครืน้ เครง
บรรเลงล่องไป ไม่ใช่จ้า ! คนก็เลยปล่อยใจกับการหาสิ่งบันเทิงใส่ตัว
เพราะทุกสิง่ บนโลกล้วนไม่เทีย่ ง จะตายวันตายพรุง่ ก็ไม่รู้ (คนสมัยนัน้
เขาก็ปลงกันได้ไวเหมือนกันนะ) สูใ้ ช้ชวี ติ แบบทีอ่ ยากใช้ดกี ว่า ภาพที่
วาดออกมาตามคอนเซ็ปต์ดังกล่าวจึงสะท้อนสิ่งที่เป็นที่นิยมในสมัย
นั้นๆ ไม่ว่าจะละครคาบุกิ ซูโม่ เกอิชา หญิงนางโลมทั้งระดับทั่วไป
และระดับสูง （花魁） (ว่าไม่ได้นะครับ ภาพอุกิโยะที่เห็นๆ กันนี้ก็มัก
จะมีรปู ของหญิงงามเมืองซะเยอะเลย เพราะผูท้ รงอิทธิพลด้านแฟชัน่
ทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในสมัยนัน้ ก็คอื เหล่านางโลมหรือหญิงงามเมืองเหล่านี้

วิธีการแต่งหน้าของพวกเธอก็ส่งอิทธิพลมาถึงภาพวาดอุกิโยะและ
สาวๆ ญีป่ นุ่ ในสมัยนัน้ ด้วย) ลุกลามไปจนถึงภาพทีส่ อื่ ถึงการเสพกาม
เสพเมถุน ทีเ่ รียกว่า ชุงงะ （春画） กันให้เห็นโจ่งครึม่ แต่ถา้ วาดโจ่งครึม่
เกินไป ศิลปินผูว้ าดคนนัน้ ๆ ก็โดนลงโบยได้เหมือนกัน ทัง้ หมดทัง้ มวล
นีจ้ งึ กลายเป็นค�ำนิยามของภาพอุกโิ ยะทีว่ า่ “ภาพของโลกทีน่ า่ บันเทิง
ใจ”
ศิลปินเจ้าของภาพวาดที่ดัง ๆ ในสมัยนั้นก็เช่น คัทสึชิกะ
โฮกุไซ เป็นศิลปินนักวาดภาพอุกิโยะ และช่างพิมพ์ ผลงานเด่นๆ
ก็คือ ภาพทัศนียภาพ 36 มุมของภูเขาฟูจิ （富嶽三十六景 Fugaku
Sanjuurokkei） เป็นซีรสี ภ์ าพทีส่ อื่ ถึงภูเขาฟูจจิ ากสถานทีท่ ตี่ า่ งกัน ฤดู
ทีต่ า่ งกัน และสภาพอากาศทีต่ า่ งกัน และหนึง่ ในผลงานในซีรสี ท์ มี่ ชี อื่
เสียงเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ ภาพคลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ （神奈
川沖浪裏 Kanagawa-oki nami ura ） เป็ น ภาพคลื่ น ขนาดใหญ่
(บ้างก็ว่าเป็นทสึนามิ บ้างก็ว่าเป็นแค่คลื่นลมแรงมากกว่า) ก�ำลังซัด
เรือหลายล�ำออกจากชายฝั่งเมืองคานางาวะ หรือปัจจุบันคือเมือง
โยโกฮาม่า จังหวัดคานางาวะ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาฟูจิอยู่ลิบๆ
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