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เหลืองอร่ามในฤดูใบไม้รว่ ง

▲ ริมถนน Midosuji ทีเ่ ชือ่ มระหว่าง Umeda-Namba ในโอซากา

▲ หน้าตาใบแปะก๊วยทีเ่ มือนพัดญีป
่ นุ่

▲ ช่วงราวปลายเดือนพฤศจิกายน สีเหลืองดังทองของทิวต้นแปะ

ก๊วยจะสะท้อนไปทีก่ ระจกอาคารริมถนน Midosuji

▲ รอบๆ คูนำ�้ ริมอาคาร Grand Front Osaka ก็มท
ี วิ แปะก๊วยแต่

ยังต้นไม่สงู นัก

แปะก๊วย

กนิฎฐา มัทซุโอะ

ก�ำลังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามไปทั่วทุกพื้นที่
ของถนนมิโดสุจใิ นเมืองโอซากาวันนี้ ส�ำหรับคนไทย
แปะก๊วยหมายถึงทัง้ ต้น และทัง้ ลูกทีน่ ยิ มน�ำไปท�ำเป็นขนมหวานช่วงเทศกาลตรุษ
จีน น่าจะมาจากภาษาจีนทีส่ ะกดว่า「白果」แปลตรงตัวได้วา่ “ผลสีขาว” ตรง
กับลักษณะของลูกแปะก๊วยที่มีเปลือกสีขาวแข็งๆ หุ้มรอบๆ ด้วยเนื้อ และเปลือก
สีเหลืองอีกชัน้ หนึง่ คนไทยเราหลายคนคุน้ เคยกับขนมแปะก๊วยในน�ำ้ เชือ่ ม แต่ไม่
เคยเห็นต้นของมันเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไร
คนญี่ปุ่นมีศัพท์เรียกต้นแปะก๊วย และลูกแปะก๊วยที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ต้นเรียกว่า “อิโจ” (イチョウ) ลูกเรียกว่า “กินนัง” (銀杏) ซึ่งเป็นที่รู้กัน
มานานแล้วว่าเป็นไม้ยนื ต้นทีม่ อี ายุนานได้เป็นร้อยๆ ปี บางต้นสูงถึง 20-30 เมตร
เอกลักษณ์ประการแรกอยู่ที่ใบ ซึ่งคนญี่ปุ่นมองว่ามีรูปร่างเหมือนพัด คนจีนบาง
คนเรียกมันว่า “ยาเจียว” (鴨脚) เพราะพวกเขามองว่ามันหน้าตาเหมือน
ตีนเป็ด เอกลักษณ์ประการที่สองอยู่ที่ต้นแปะก๊วยจะแยกเป็นต้นตัวผู้ และ
ต้นตัวเมีย ต้นตัวผู้ท�ำหน้าที่ส่งเกสรไปตามลมเพื่อผสมกับต้นตัวเมีย ซึ่งว่ากันว่า
สามารถส่งไปได้ไกลถึง 1 กิโลเมตร ต้นทีใ่ ห้ผลได้จะเป็นต้นตัวเมียเท่านัน้ แปะก๊วย
ผลขาวๆ ทีเ่ ราเห็นกันเป็นเมล็ด เมือ่ สุกแล้วด้านนอกจะเป็นสีเหลืองๆ ทัง้ เนือ้ และ
เปลือกทีห่ มุ้ เมล็ด และจะร่วงลงมาทีพ่ นื้ ดินส่งกลิน่ เหม็นเอาการ หากเผลอไปเก็บ
ด้วยมือเปล่าก็จะถูกยางในผลกัดจนมือเป็นแผลได้
นักพฤกษศาสตร์บางคนเชื่อว่าแปะก๊วยน่าจะมีต้นก�ำเนิดทั้งในประเทศ
จีน และในญีป่ นุ่ เอง เพราะมีการค้นพบฟอสซิลเม็ดแปะก๊วยในญีป่ นุ่ แต่จากการ
ค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของศาสตราจารย์มายะนะงิ มาโคะโตะ คณะ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยอิบะระกิ ปรากฏว่าไม่พบหลักฐานใดๆ ในบันทึก
ประวัติศาสตร์ส�ำคัญรวม 15 เล่มเช่น “โคะจิกิ” (บันทึกประวัติศาสตร์เก่าแก่ ค.ศ.
712) “นิฮอนโชะกิ” (พงศาวดารญีป่ นุ่ ค.ศ.720) ”มันโยชู” (รวมเพลงสัน้ ค.ศ.782)
ฯลฯ เลย เขาจึงลงความเห็นว่าแปะก๊วยไม่ใช่ต้นไม้ที่ถือก�ำเนิดในญี่ปุ่น น่าจะ
เข้ามาจากประเทศจีนผ่านคณะสงฆ์ที่ไปอัญเชิญพุทธศาสนาเข้ามาในญี่ปุ่น
สมัยมุโระมะจิหรือคริสต์ศตวรรษที่ 15 มากกว่า
และจากหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับแปะก๊วยในประเทศจีนปัจจุบัน เชื่อกัน
ว่ามีตน้ ก�ำเนิดทีเ่ มืองซวนเจ็ง มณฑลอันฮุย ราวสมัยราชวงศ์ซอ้ ง (ค.ศ.960-1279)
มาเริ่มแพร่หลายนิยมกินกันทั่วไปราวคริสต์ศตวรรษที่ 14 และรู้จักกันในฐานะ
ของยารักษาโรคในคริสต์ศตวรรษที่ 15 แต่พอร่วงเข้าคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก็ไม่พบ
ว่าผู้คนนิยมใช้เป็นยาแต่อย่างใด
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ในญี่ปุ่น ลูกแปะก๊วยถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการท�ำอาหารนานา
ประเภท ที่พบบ่อยเช่น เป็นกับอย่างหนึ่งในไข่ตุ๋นถ้วยเล็กๆ เสียบไม้ปิ้ง
โรยเกลือ หรือคั่วเกลือด้วยการทุบเปลือกให้แตกพอที่ไฟสามารถผ่าน
เข้าไปด้านในได้ หลังๆ มานีม้ แี ปะก๊วยทอดกรอบเหมือนมันฝรัง่ บรรจุถงุ
ขาย ถูกปากนักดื่มทั้งหลายนัก
แปะก๊วยที่มีชื่อเสียงว่าทั้งลูกใหญ่ และมีรสชาติดีเป็นแปะก๊วย
จากต�ำบลโซะฟุเอะมะจิในเมืองอินะซะว่ะ จังหวัดอัยจิ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น
แหล่งผลิตลูกแปะก๊วยทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในญีป่ นุ่ มาตัง้ แต่สมัยเอะโดะ แรกเริม่

ทีเ่ ดียว ผูค้ นทีน่ เี่ ริม่ ปลูกต้นแปะก๊วยเพราะเห็นว่าเลีย้ งดูงา่ ย และทนทาน
อัคคีภัย สามารถช่วยป้องกันลมแรงๆ ในฤดูหนาวไม่ให้พัดท�ำลาย
หลังคาบ้านเรือน และลูกแปะก๊วยยังเป็นอาหารส�ำรองยามวิกาลได้
อีกด้วย แม้จนทุกวันนี้ “แปะก๊วยจากโซะฟุเอะมะจิ” ก็ยังเป็นที่นิยมโดย
เฉพาะในหมู่ร้านอาหารญี่ปุ่นระดับหรูๆ
และส�ำหรับชาวบ้านธรรมดาๆ หรือนักท่องเทีย่ วทัง้ ใน และนอก
ประเทศแล้ว ทิวแถวของต้นแปะก๊วยในปลายฤดูใบไม้รว่ งทีเ่ ป็นสีเหลือง
อร่ามดังสีทอง โดยเฉพาะช่วงที่ใบเริ่มร่วงโรยกลบพื้นดินไปทั่วนั้น
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1. ราวต้นเดือนธันวาคมถึงกลางมกราคมทุกปี จะมีการ
ประดับไฟทีถ่ นน Midosuji ในกรุงโอซากา
2. ใกล้รา้ นขายของทีร่ ะลึกแถว Ohara แหล่งชมใบไม้เปลีย่ น
สีในเกียวโต
3. ภาพทีพ่ บบ่อยแถวถนน Midosuji ในกรุงโอซากา
4. แปะก๊วยต้นยังไม่ใหญ่นกั ที่ Sumago-juku เมืองทีเ่ ชือ่ ม
เกียวโตกับเอะโดะในอดีต ปัจจุบนั เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ในจังหวัดนางาโนะ

5. ใบหยักๆ ทีค่ นญีป่ นุ่ ว่าเหมือนพัด คนจีนว่าเหมือนตีนเป็ด
6. หน้าวัด Shorin-in/Ohara เกียวโต
7. รูปทรงต้นนีเ้ หมือนต้นสนทีน่ ำ� มาแต่งเป็นต้นคริสต์มาส
8. ช่วงเปลีย่ นสีใหม่ๆ จะออกเหลืองอมเขียว ช่วงปลายจะเหลือง
อร่ามดังทองก่อนทีจ่ ะร่วงโรยไป
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นับเป็นทัศนียภาพที่งดงามไม่แพ้ต้นเมเปิ้ลสีแดงสดๆ เลย ต�ำบลโซะฟุ
เอะมะจิซึ่งมีต้นแปะก๊วยราวหนึ่งหมื่นต้นก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว
เช่นเดียวกับที่ถนนมิโดสุจิ ถนนเมนของเมืองโอซากาที่ต้นแปะก๊วย
ราว 900 ต้น เรียงรายสองข้างทางงดงามมาก จากช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายนถึงต้นธันวาคมของทุกปี
สีเหลืองโดยดัง้ เดิมเป็นสีสดใสทีส่ ดุ ในบรรดาแม่สี เป็นสีสญ
ั ลักษณ์
ของแสงแดดที่อบอุ่น กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้คน และยัง
สังเกตุเห็นได้ง่ายทั้งกลางวัน และกลางคืน ด้วยธรรมชาติดังกล่าวนี้
กระมังที่ท�ำให้แปะก๊วยเป็นต้นไม้เด่นชนิดหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่น

9. ต้นนีใ้ หญ่โตมาก อยูท่ หี่ น้าทางเข้าวัด Daiitoku-ji, Ushitakiyama ในชานเมือง Kishiwada โอซากา
10. ถ่ายจากทีไ่ กลจะเห็นความสูงใหญ่ของต้นได้ชดั เจน
11. ต้นแปะก๊วยพบได้ทวั่ ไปในญีป่ นุ่
12. สีเริม่ เหลืองอร่ามก่อนจะโรย

2. สวน Showa Kinen Koen ที่เมือง Tatekawa กรุงโตเกียว
แปะก๊วยสูงใหญ่จ�ำนวน 106 ต้นเรียงเป็นทิวแถวตลอดระยะทาง 200
เมตร ช่วงที่ใบโรยปกคลุมพื้นถนนเป็นช่วงเวลาที่โรแมนติคที่สุด ชมได้
งามจากปลายพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคมเช่นกัน
3. สวนรอบๆ ปราสาทโอซากา ใบแปะก๊วยเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองโอซากา ซึง่ รอบๆ ปราสาทจะมีตน้ แปะก๊วยขนาดใหญ่อยูห่ ลาย
ต่อหลายจุด ทิวแถวแปะก๊วยจะเรียงรายอยู่ที่บริเวณคูชั้นนอกด้านใกล้
โรงแรม New Otani แปะก๊วยด้านนี้จะเหลืองเร็ว ชมได้จากต้นเดือนถึง
ปลายเดือนพฤศจิกายน TPA
news

แหล่งชมทิวแถวต้นแปะก๊วย

1. ถนนมิโดสุจิ เมืองโอซากา ถนนเมน
เชื่อมระหว่างสถานีอุเมะดะกับสถานีนัมบะเป็น
ระยะทาง 4 กิโลเมตร สองข้างทางเรียงรายไป
ด้วยต้นแปะก๊วยราว 900 ต้น ชมได้งามจากกลาง
เดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ซึ่งใน
เดือนธันวาคมจะมีการประดับไฟงดงามยาม
ค�่ำคืน

▲ เมือ่ ถนน Midosuji เริม
่ ประดับไฟงดงามช่วง

▲ สี สั น เริ่ ม งดงามตั้ ง แต่ ต ้ น เดื อ นพฤศจิ ก ายน ▲

@ทางเข้าปราสาทโอซากา

เดือนธันวาคม

นักชมนกมาดักคอยนกป่าแถวทิวถนนแปะก๊วย
หลังโรงฝึก Shudokan

▲ ริมถนน

ทีเดียว

Midosuji ยามค�ำ่ คืน อากาศหนาวเย็น

▲ แปะก๊วยทีห
่ ลังโรงฝึก

Shudokan ใกล้ปราสาท
โอซากา ต้นใหญ่โตมาก
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