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กนฎิฐา มทัซโุอะ

“Icho”
เหลอืงอร่ามในฤดใูบไม้ร่วง

แปะก๊วย ก�าลังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามไปทั่วทุกพื้นที่ 
ของถนนมโิดสจุใินเมอืงโอซากาวันนี ้ส�าหรบัคนไทย

แปะก๊วยหมายถงึทัง้ต้น และทัง้ลกูทีน่ยิมน�าไปท�าเป็นขนมหวานช่วงเทศกาลตรษุ
จนี น่าจะมาจากภาษาจนีทีส่ะกดว่า「白果」แปลตรงตวัได้ว่า “ผลสขีาว” ตรง
กับลักษณะของลูกแปะก๊วยที่มีเปลือกสีขาวแข็งๆ หุ้มรอบๆ ด้วยเนื้อ และเปลือก
สเีหลอืงอกีชัน้หนึง่ คนไทยเราหลายคนคุน้เคยกบัขนมแปะก๊วยในน�า้เชือ่ม แต่ไม่
เคยเห็นต้นของมันเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไร 

คนญี่ปุ่นมีศัพท์เรียกต้นแปะก๊วย และลูกแปะก๊วยที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
ต้นเรียกว่า “อิโจ” (イチョウ) ลูกเรียกว่า “กินนัง” (銀杏) ซึ่งเป็นที่รู้กัน
มานานแล้วว่าเป็นไม้ยืนต้นทีม่อีายุนานได้เป็นร้อยๆ ปี บางต้นสงูถึง 20-30 เมตร 
เอกลักษณ์ประการแรกอยู่ที่ใบ ซึ่งคนญี่ปุ่นมองว่ามีรูปร่างเหมือนพัด คนจีนบาง
คนเรียกมันว่า “ยาเจียว” (鴨脚) เพราะพวกเขามองว่ามันหน้าตาเหมือน 
ตีนเป็ด เอกลักษณ์ประการที่สองอยู่ที่ต้นแปะก๊วยจะแยกเป็นต้นตัวผู้ และ 
ต้นตัวเมีย ต้นตัวผู้ท�าหน้าที่ส่งเกสรไปตามลมเพื่อผสมกับต้นตัวเมีย ซึ่งว่ากันว่า
สามารถส่งไปได้ไกลถงึ 1 กโิลเมตร ต้นทีใ่ห้ผลได้จะเป็นต้นตวัเมยีเท่านัน้ แปะก๊วย
ผลขาวๆ ทีเ่ราเหน็กนัเป็นเมลด็ เมือ่สกุแล้วด้านนอกจะเป็นสเีหลอืงๆ ทัง้เน้ือ และ
เปลอืกทีหุ่ม้เมลด็ และจะร่วงลงมาทีพ่ืน้ดนิส่งกลิน่เหมน็เอาการ หากเผลอไปเกบ็
ด้วยมือเปล่าก็จะถูกยางในผลกัดจนมือเป็นแผลได้ 

นักพฤกษศาสตร์บางคนเชื่อว่าแปะก๊วยน่าจะมีต้นก�าเนิดทั้งในประเทศ
จนี และในญ่ีปุน่เอง เพราะมกีารค้นพบฟอสซลิเมด็แปะก๊วยในญีปุ่น่ แต่จากการ
ค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของศาสตราจารย์มายะนะงิ มาโคะโตะ คณะ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยอิบะระกิ ปรากฏว่าไม่พบหลักฐานใดๆ ในบันทึก
ประวัติศาสตร์ส�าคัญรวม 15 เล่มเช่น “โคะจิกิ” (บันทึกประวัติศาสตร์เก่าแก่ ค.ศ.
712) “นฮิอนโชะก”ิ (พงศาวดารญีปุ่น่ ค.ศ.720) ”มนัโยช”ู (รวมเพลงสัน้ ค.ศ.782) 
ฯลฯ เลย เขาจึงลงความเห็นว่าแปะก๊วยไม่ใช่ต้นไม้ที่ถือก�าเนิดในญี่ปุ่น น่าจะ 
เข้ามาจากประเทศจีนผ่านคณะสงฆ์ที่ไปอัญเชิญพุทธศาสนาเข้ามาในญี่ปุ่น 
สมัยมุโระมะจิหรือคริสต์ศตวรรษที่ 15 มากกว่า

และจากหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับแปะก๊วยในประเทศจีนปัจจุบัน เชื่อกัน
ว่ามต้ีนก�าเนดิทีเ่มอืงซวนเจง็ มณฑลอนัฮยุ ราวสมยัราชวงศ์ซ้อง (ค.ศ.960-1279) 
มาเริ่มแพร่หลายนิยมกินกันทั่วไปราวคริสต์ศตวรรษที่ 14 และรู้จักกันในฐานะ
ของยารกัษาโรคในครสิต์ศตวรรษที ่15 แต่พอร่วงเข้าครสิต์ศตวรรษที ่16 กไ็ม่พบ
ว่าผู้คนนิยมใช้เป็นยาแต่อย่างใด

▲	รมิถนน Midosuji ทีเ่ชือ่มระหว่าง Umeda-Namba ในโอซากา

▲	หน้าตาใบแปะก๊วยทีเ่มอืนพดัญีปุ่น่

▲	ช่วงราวปลายเดอืนพฤศจกิายน สเีหลอืงดงัทองของทวิต้นแปะ
ก๊วยจะสะท้อนไปทีก่ระจกอาคารรมิถนน Midosuji

▲	รอบๆ คนู�า้รมิอาคาร Grand Front Osaka กม็ทีวิแปะก๊วยแต่
ยังต้นไม่สงูนกั
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ในญี่ปุ่น ลูกแปะก๊วยถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการท�าอาหารนานา
ประเภท ที่พบบ่อยเช่น เป็นกับอย่างหนึ่งในไข่ตุ๋นถ้วยเล็กๆ เสียบไม้ปิ้ง
โรยเกลือ หรือคั่วเกลือด้วยการทุบเปลือกให้แตกพอที่ไฟสามารถผ่าน
เข้าไปด้านในได้ หลงัๆ มานีมี้แปะก๊วยทอดกรอบเหมือนมันฝรัง่บรรจถุงุ
ขาย ถูกปากนักดื่มทั้งหลายนัก 

แปะก๊วยที่มีชื่อเสียงว่าทั้งลูกใหญ่ และมีรสชาติดีเป็นแปะก๊วย
จากต�าบลโซะฟุเอะมะจิในเมืองอินะซะว่ะ จังหวัดอัยจิ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น
แหล่งผลติลกูแปะก๊วยทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่น่มาตัง้แต่สมยัเอะโดะ แรกเริม่

ทีเ่ดยีว ผูค้นทีน่ีเ่ริม่ปลกูต้นแปะก๊วยเพราะเหน็ว่าเลีย้งดงู่าย และทนทาน
อัคคีภัย สามารถช่วยป้องกันลมแรงๆ ในฤดูหนาวไม่ให้พัดท�าลาย
หลังคาบ้านเรือน และลูกแปะก๊วยยังเป็นอาหารส�ารองยามวิกาลได ้
อีกด้วย แม้จนทุกวันนี้ “แปะก๊วยจากโซะฟุเอะมะจิ” ก็ยังเป็นที่นิยมโดย
เฉพาะในหมู่ร้านอาหารญี่ปุ่นระดับหรูๆ

และส�าหรบัชาวบ้านธรรมดาๆ หรอืนกัท่องเทีย่วทัง้ใน และนอก
ประเทศแล้ว ทวิแถวของต้นแปะก๊วยในปลายฤดใูบไม้ร่วงทีเ่ป็นสเีหลอืง
อร่ามดังสีทอง โดยเฉพาะช่วงที่ใบเริ่มร่วงโรยกลบพ้ืนดินไปทั่วนั้น 
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1. ราวต้นเดือนธันวาคมถึงกลางมกราคมทุกปี จะมีการ
ประดบัไฟทีถ่นน Midosuji ในกรงุโอซากา

2. ใกล้ร้านขายของทีร่ะลกึแถว Ohara แหล่งชมใบไม้เปลีย่น
สใีนเกยีวโต

3. ภาพทีพ่บบ่อยแถวถนน Midosuji ในกรงุโอซากา
4. แปะก๊วยต้นยงัไม่ใหญ่นกัที ่ Sumago-juku เมอืงทีเ่ชือ่ม

เกยีวโตกับเอะโดะในอดีต ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
ในจงัหวดันางาโนะ

5. ใบหยกัๆ ทีค่นญีปุ่น่ว่าเหมอืนพดั คนจนีว่าเหมอืนตีนเป็ด 
6. หน้าวดั Shorin-in/Ohara เกยีวโต
7. รปูทรงต้นนีเ้หมอืนต้นสนทีน่�ามาแต่งเป็นต้นครสิต์มาส
8. ช่วงเปลีย่นสใีหม่ๆ จะออกเหลอืงอมเขยีว ช่วงปลายจะเหลอืง

อร่ามดงัทองก่อนทีจ่ะร่วงโรยไป
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นับเป็นทัศนียภาพที่งดงามไม่แพ้ต้นเมเปิ้ลสีแดงสดๆ เลย ต�าบลโซะฟุ
เอะมะจิซึ่งมีต้นแปะก๊วยราวหนึ่งหมื่นต้นก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว 
เช่นเดียวกับที่ถนนมิโดสุจิ ถนนเมนของเมืองโอซากาที่ต้นแปะก๊วย 
ราว 900 ต้น เรียงรายสองข้างทางงดงามมาก จากช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายนถึงต้นธันวาคมของทุกปี 

สเีหลอืงโดยดัง้เดมิเป็นสสีดใสทีส่ดุในบรรดาแม่ส ีเป็นสสีญัลกัษณ์
ของแสงแดดที่อบอุ่น กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้คน และยัง
สังเกตุเห็นได้ง่ายทั้งกลางวัน และกลางคืน ด้วยธรรมชาติดังกล่าวนี้
กระมังที่ท�าให้แปะก๊วยเป็นต้นไม้เด่นชนิดหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่น

แหล่งชมทิวแถวต้นแปะก๊วย

1.  ถนนมโิดสจุ ิเมอืงโอซากา ถนนเมน
เชื่อมระหว่างสถานีอุเมะดะกับสถานีนัมบะเป็น
ระยะทาง 4 กิโลเมตร สองข้างทางเรียงรายไป
ด้วยต้นแปะก๊วยราว 900 ต้น ชมได้งามจากกลาง
เดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ซึ่งใน
เดือนธันวาคมจะมีการประดับไฟงดงามยาม
ค�่าคืน

2. สวน Showa Kinen Koen ที่เมือง Tatekawa กรุงโตเกียว 
แปะก๊วยสูงใหญ่จ�านวน 106 ต้นเรียงเป็นทิวแถวตลอดระยะทาง 200 
เมตร ช่วงที่ใบโรยปกคลุมพ้ืนถนนเป็นช่วงเวลาที่โรแมนติคที่สุด ชมได้
งามจากปลายพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคมเช่นกัน

3. สวนรอบๆ ปราสาทโอซากา ใบแปะก๊วยเป็นสัญลักษณ์
ของเมอืงโอซากา ซึง่รอบๆ ปราสาทจะมต้ีนแปะก๊วยขนาดใหญ่อยู่หลาย
ต่อหลายจุด ทิวแถวแปะก๊วยจะเรียงรายอยู่ที่บริเวณคูชั้นนอกด้านใกล้
โรงแรม New Otani แปะก๊วยด้านนี้จะเหลืองเร็ว ชมได้จากต้นเดือนถึง
ปลายเดือนพฤศจิกายน
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11 12 9. ต้นนีใ้หญ่โตมาก อยูท่ีห่น้าทางเข้าวดั Daiitoku-ji, Ushita-
kiyama ในชานเมอืง Kishiwada โอซากา

10. ถ่ายจากทีไ่กลจะเหน็ความสงูใหญ่ของต้นได้ชดัเจน
11. ต้นแปะก๊วยพบได้ทัว่ไปในญีปุ่น่
12. สเีริม่เหลอืงอร่ามก่อนจะโรย

 

▲ เมือ่ถนน Midosuji เริม่ประดบัไฟงดงามช่วง
 เดอืนธนัวาคม

▲	รมิถนน  Midosuji ยามค�า่คนื อากาศหนาวเยน็
 ทเีดยีว

▲	สีสันเริ่มงดงามตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน  
@ทางเข้าปราสาทโอซากา

▲	 นักชมนกมาดักคอยนกป่าแถวทวิถนนแปะก๊วย
หลงัโรงฝึก Shudokan

▲	แปะก๊วยทีห่ลงัโรงฝึก Shudokan ใกล้ปราสาท
โอซากา ต้นใหญ่โตมาก
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