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กนฎิฐา มทัซโุอะ

▲

นอกจาก ใบอ่อนของต้นเมเปิ้ลที่เริ่มผลิแตกใบเป็น 

สีเขียวดังมรกตแล้ว ในฤดูใบไม้ผลิจนถึง 

ฤดูร้อน ไม้สีเขียวอีกประเภทหนึ่งที่งำมเป็นพิเศษคือ “ทะเกะ” หรือไผ่ 

ซ่ึงพบได้ตำมป่ำเขำท่ัวไปในญี่ปุ่น วันใดที่อำกำศไม่ร้อนมีแสงแดดอ่อนๆ 

ลมเบำๆ โชยมำ วันนั้นจะยิ่งท�ำให้ป่ำไผ่ทั้งงดงำม และไพเรำะไปด้วยเสียง

ใบไผ่ลู่ลมไปมำ

“ทะเกะ”
พลงัลกึลบัของ 

ไผ่ต้นสงูใหญ่ล้อมรอบทางเข้าประตวูดั Jizou-in เกยีวโต

ไผ่ หรือทะเกะเป็นพันธุ์ไม้ที่คนญี่ปุ่นรู้จักน�ำมำใช้ประโยชน์

ตั้งแต่สมัยโจมง (รำว 15,000 ปีที่แล้ว) จำกหลักฐำนทำง

โบรำณคดีที่มีผู ้ขุดพบ เชื่อว่ำคนในสมัยนั้นรู ้จักน�ำเอำไผ่มำใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน หลังจำกนั้นต่อมำทั้งในกำรเกษตร และ

กำรประมง ไผ่ถูกน�ำมำใช้ท�ำเครื่องมือในกำรท�ำนำ เครื่องมือจับปลำ 

กระบุง กระด้งที่สำนด้วยไผ่มีน�้ำหนักเบำไม่ท�ำให้ผักหญ้ำ และเมล็ด

ข้ำวบอบช�้ำ และยังสำนตำมขนำด และแบบที่ตนต้องกำรได้ง่ำย

บ้ำนเรือนด้ังเดิมของญี่ปุ่นใช้ไผ่เป็นวัสดุก่อสร้ำงในหลำย 

ต่อหลำยจุด ตั้งแต่คำนหลังคำ รั้วขัด แตะก�ำแพงดินก็มีล�ำไผ่คำนไว้

ด้ำนในช่วยป้องกันควำมหนำวเย็น ไอควำมร้อน และควำมช้ืนได ้

ตำมธรรมชำติ เหมำะสมกับสภำพภูมิอำกำศของญี่ปุ่นมำก
▲	ทีช่งชาเขยีวท�าจากไม้ไผ่

▲	นอกจากทีช่งชาแล้ว ช้อนส�าหรบัตกัชากท็�าจากไผ่เช่นกนั ▲	ทีต่กัน�า้ร้อนน�ามาชงชากท็�าจากไผ่
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เครื่องใช้นำนำประเภทในชีวิตประจ�ำวันหรือหัตถกรรมต่ำงๆ 

ตั้งแต่ตะกร้ำ ตะแกรง ตะเกียบ กล่อง แจกันประดับดอกไม้ ฯลฯ ก็ใช้

ไผ่เป็นวัสดุทั้งสิ้น อุปกรณ์จ�ำเป็นในพิธีชงชำหลำยต่อหลำยชิ้นก็ 

เช่นกัน เรียกได้ว่ำหำกไม่มีไผ่ก็คงไม่มี “วะบิ ซะบิ” วัฒนธรรมอันเป็น

เอกลกัษณ์ของญีปุ่น่เลยด้วยซ�ำ้ นอกจำกพธีิชงชำแล้ว “วะบ ิซะบ”ิ ยงั

สัมผัสได้ในสวนแบบญี่ปุ่นอันลือชื่ออีกด้วย ไม่ว่ำจะสวนน�้ำหรือสวน

หนิ ไผ่มกัถกูใช้เป็นไม้ประดบัอยูเ่สมอ ป่ำไผ่ในเกยีวโต เช่น ทะเกะบะ

ยะชิ ที่อะระชิยะม่ะ หรือป่ำไผ่ที่วัดอะดะชิโนะเนมบุทสุจิ กลำยเป็น

แลนด์มำร์คชือ่ดังระดับโลกไปแล้ว และส�ำหรบัศำลชนิโตแล้ว ไผ่รอบๆ 

ศำลยังเป็นเครื่องแสดงอำณำเขตของเทพเจ้ำอีกด้วย

วรรณกรรมเรือ่งแรกของญีปุ่น่ในศตวรรษที ่10 คอื “ทะเกะโทะ

ริโมะโนะงะตะริ” ก็เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับไผ่ซึ่งต่อมำแพร่หลำยกันใน

นำมของ “คะงุยะฮเิมะ” หรอืเจ้ำหญงิคะงยุะ ทีล่งุ 

และป้ำคู่หนึ่งน�ำมำเลี้ยงจนโตหลังจำกเกิดจำก

กระบอกไผ่ ควำมงำมของเธอเป็นที่เลื่องลือ 

ไปทั่วจนมีเจ้ำชำย 5 คนมำสู่ขอแต่เธอก็ปฏิเสธ 

และท้ำยสุดได้กลับไปยังพระจันทร์ในคืนวัน

เพ็ญเดือน 8

นักพฤกษศำสตร์เชื่อว่ำทั่วโลกมีไผ่รำว 

1,200 ชนดิ และ 600 ชนดิพบได้ในญีปุ่่น ไผ่เป็น

ไม้เขตร้อนมใีบเขยีวชอุม่ทัง้ปี ทกุๆ ปี ไผ่จะแตก

หน่อใหม่ และเพียงไม่กี่วันก็จะโตเป็นล�ำไผ่สูง

ใหญ่ มะทะเกะไผ่ขนำดกลำงเส้นผ่ำศูนย์กลำง

รำว 15 เซนตเิมตร สงูรำว 20 เมตรเหมำะส�ำหรบั

ก่อสร้ำงหรอืท�ำหตัถกรรมเป็นไผ่ทีโ่ตเรว็มำกรำว 

121 เซนติเมตรต่อวัน โมโซจกิไุผ่ทีเ่ดิมมถีิน่ฐำน

1. ไผ่รอบๆ สวนงามของวดั Enkou-ji เกยีวโต
2. โมโซจกิุ
3. เพิง่แตกหน่อใหม่ได้ไม่กีว่นั
4. ไผ่มกัถกูใช้ท�าเป็นเชงิเทยีนในเทศกาล light up 

ตามทีต่่างๆ
5. โมโซจกิบุรเิวณเขา Otokoyama
6. เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวทีป่่าไผ่ Arashiyama
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ในประเทศจีน ขนำดใหญ่เส้นผ่ำศูนย์กลำงรำว 18 เซนติเมตร สูงรำว 

22 เมตร โตวันละ 119 เซนติเมตร ไผ่ทุกพันธุ์ที่มีข้อไผ่ (จิกุคัง) ใหญ่

จะมีอำยุยืนยำวกว่ำต้นที่มีข้อเล็ก โดยเฉลี่ยจะอยู่ได้รำว 20 ปีโดยจะ

สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ตัวข้อจะไม่ใหญ่ขึ้นตำมไปด้วย ที่น่ำแปลกคือ ไผ่เป็น

ไม้พันธุ์เดียวกับข้ำวมีรำกลึกใต้ดิน และเมื่อถึงเวลำก็จะออกดอก 

มีเมล็ดไว้แพร่พันธุ์ ทว่ำรอบของกำรออกดอกนั้นยำวนำนมำก และ 

ยังจะออกดอกพร้อมกันเกือบทั่วโลก โมโซจิกุจะออกดอกทุกๆ 67 ปี 

มะทะเกะทุกๆ 120 ปี ฮะจิกไุผ่ขนำดเล็ก เส้นผ่ำศูนย์กลำงรำว 3-10 

เซนตเิมตร สงูรำว 10-15 เซนตเิมตร หน่ออ่อนกินได้ รอบกำรออกดอก

ไม่มีข้อมูลยืนยันเพียงพอ

จำกกำรทีไ่ผ่ออกดอกพร้อมกันข้ำงต้นนีท้�ำให้คนโบรำณเรยีก

ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวว่ำ “ไคคะเบียว” หรือ “ป่วยตำยหลังออกดอก” 

เพรำะต้นเก่ำจะแห้งตำยไปพร้อมกันหมด ส่วนดอกที่ได้ผสมเกสร

ระหว่ำงตัวผู้กับตัวเมียจะกลำยเป็นเมล็ดร่วงลงมำออกหน่อออก 

ต้นใหม่ต่อไป ครัง้สดุท้ำยท่ีมะทะเกะออกดอกทัง้ในญีปุ่น่ และทีต่่ำงๆ 

ทั่วโลกคือในปี 1970 

ควำมลกึลบัของดอกไผ่ยงัไม่เป็นทีท่รำบแน่ชดัว่ำเพรำะอะไร

หรือเพื่ออะไร บำงคนเชื่อว่ำเมื่อเกิดควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพ

แวดล้อมอย่ำงรุนแรง ไผ่จะออกดอกสร้ำงเมล็ดขึ้นมำสืบพันธุ์แทน 

อย่ำงไรกต็ำมเมลด็ทีร่่วงลงมำบนพืน้ดนิส่วนใหญ่มกักลำยเป็นอำหำร

ของหนูนำก่อนที่จะมีโอกำสแตกหน่อ ดังน้ันในปีท่ีไผ่ออกดอกจึงมัก

เกิดหนูออกมำท�ำลำยไร่นำมำกไปด้วย

หำกรอบกำรออกดอกของมะทะเกะเป็น 120 ปีจริง ครั้งต่อไป

คือปี 2090 สภำพแวดล้อมของโลกจะเปลี่ยนไปเช่นใดกัน

สถานที่ชมไผ่งดงามในคันไซ
1) Takebayashi ป่าไผ่ที่ Arashiyama ในเกียวโต เดินรำว 10 

นำทีจำกสถำนี Arashiyama/Hankyu Kyoto Line ชมได้งำมทั้งปี แต่

จะสวยเป็นพิเศษช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน จุดที่งำมที่สุดคือส่วนที่

เป็นเนนิโค้งแถวหลงัวดั Tenryu-ji ไปจนถงึคฤหำสน์ Okouchi-zanso 

Teien

2) ป่าไผ่หลังวัด Adashino Nenbutsu-ji ในเกียวโต แถบ Sa-

gano เดินรำว 30 นำทีจำกสถำนี Arashiyama/Hankyu Kyoto Line 

ชมได้งำมทั้งปี แต่จะสวยเป็นพิเศษช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

3) วัด Chizo-in เป็นวัดที่รู้จักกันในนำมของ Take no Tera 

หรือวัดไผ่ สวนเล็กๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นเมเปิ้ล และไผ่สูงใหญ ่

เงียบสงัด ชมได้งำมในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง เดินรำว 12 นำที

จำกสถำนี Katsura/Hankyu Kyoto Line

4) ดงไผ่ที่เขา Otokoyama ระหว่ำงทำงขึ้นไปยังศำล Iwashi-

mizu-Hachimangu เกียวโต ไผ่ที่นี่มีคุณภำพดีมำกจนโทมัส อัลวำ  

เอดสินัน�ำไปใช้เป็นไส้หลอดไฟทีเ่ขำพฒันำขึน้ เดนิรำว 5 นำทหีลงัจำก

ลง Cable Car ที่ขึ้นมำจำกสถำนี Yawatashi/Keihan Line

7. ไผ่สดยงัใช้เป็นแจกนัได้อกีด้วย
8. แจกนัไผ่สาน ราคาค่อนข้างสูงส�าหรบั

ของฝีมอืดี
9. ไผ่นานาประเภท
10. ป่าไผ่ด้านหลงัวดั Adashino Nenbut-

su-ji เกยีวโต
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