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กนฎิฐา มัทซุโอะ
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จาก ประวัติศาสตร์โลกเก่ียวกับสงครามกุหลาบ (Wars of the Roses) ใน

ประเทศอังกฤษเมื่อปี 1455-1485/1487หรือจากภาพเขียนสีน�้ามันรูป

ก�าเนิดวีนัสของช่างเขียนภาพชาวอิตาลีในปี 1484-1486 หรือภาพของมารีอังตัวแนตที่

มือหนึ่งถือกุหลาบสีชมพู ฯลฯ ท�าให้หลายคนเข้าใจว่ากุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีถิ่นฐานใน

ประเทศตะวันตก ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วเป็นดอกไม้ที่ถือก�าเนิดขึ้นแทบเทือกเขาหิมาลายา 

เมื่อราว 70 ล้านปีที่แล้ว และด้วยความที่กุหลาบเป็นไม้ดอกที่แปลงพันธุ์ง่ายทั้งตาม

ธรรมชาต ิและทัง้จากการผสมพนัธุข์องมนษุย์ท�าให้จากเดมิทีม่สีายพนัธุต์ามธรรมชาติ

ราว 150-200 ประเภทได้กลายมาเป็นกว่า 30,000 ประเภทในปัจจบุนั โดยแยกได้ใหญ่ๆ 

ตามขนาด คือ ใหญ่ กลาง เล็ก และกว่า 20,000 ประเภทยังเป็นพันธุ์ที่บานได้ตลอด 

ทั้งปีอีกด้วย

จากหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น หนงัสอืรวมวัฒนธรรมความเป็นมาท้องถิน่

ของญี่ปุ่น (ฮิตาชิโนะคุนิฟุโดะกิ) ซึ่งจักรพรรดิเกมเมะ (ครองราชย์ค.ศ.707-715) ทรงมี

บัญชาให้รวบรวมขึ้น และในหนังสือรวมเพลงโบราณ “มันโยชู” รวบรวมขึ้นในศตวรรษ

“โนะอบิะระ”
กหุลาบป่าญีปุ่น่

โนะอบิะระ สขีาวสะอาดกลบีเดีย่วกลม

กหุลาบสส้ีมอมเหลอืงแบบพุม่ หลายปีมานีม้กัพบผูค้นพาสตัว์เลีย้งมาชมดอกไม้ และถ่ายรปูกนัมาก
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ที่ 7 คนญี่ปุ่นสมัยก่อนเรียกกุหลาบว่า “อุบะระ” (宇波良) หรือ “อิบะระ” (茨) ผู้รู้เชื่อ

ว่า กุหลาบเหล่านั้นหมายถึงกุหลาบป่าหรือโนะอิบะระ (Rosa mulitiflora) ฮะมะนะทสุ 

(Japanese Rose) ฯลฯ ซึ่งเป็นกุหลาบพันธุ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่น ต่อมาในสมัยเฮอัน (794-

1185/1192) และเอะโดะ (1603-1868) จึงค่อยมีกุหลาบพันธุ์อื่นๆเข้ามาในประเทศ

ผ่านทางจนี ซึง่มกีารผสมพนัธุก์หุลาบแพร่หลายเป็นประเทศแรกในโลก ตัง้แต่ราว 500 

ปีก่อนคริสตกาล 

กุหลาบซึ่งต่อมาถูกเรียกว่า “บะระ” จึงปรากฏในวรรณกรรมต่างๆ เช่น “เกนจิ

โมะโนะงะตะริ” ฯลฯ อยู่เนืองๆ และยังเป็นดอกไม้โปรดของคนญี่ปุ่นอันดับที่สองรอง

ลงมาจากซากุระ แม้จนทุกวันนี้ เมื่อเทียบกับกุหลาบแปลงพันธุ์ใหม่ๆ จากยุโรปแล้ว 

กุหลาบดั้งเดิมหรือ “โนะเอะบะระ” ของญี่ปุ่นอาจดูไม่หรูหรา ตัวต้นมีขนาดสูงราว 2 

เมตร มักเลื้อยไปตามหิ้งหรือรั้ว กลีบเดี่ยวสีขาว 5 กลีบ เกสรสีเหลืองขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางดอกราว 2 เซ็นติเมตร ใบเรียวยาวเหมือนปีกนกขนาดราว 10 เซ็นติเมตร 

หลังใบเป็นตะปุม่ตะป�า่ พบได้ทัว่ไปตามพืน้ทีป่่าเขาหรอืท้องทุง่นบัตัง้แต่ฮอกไกโดจรด

คิวชู ถึงแม้ดอกจะไม่เด่นนัก แต่จากความหลากหลายของพันธุ์ด้ังเดิมท�าให้นัก

พฤกษศาสตร์ยุโรปน�าไปเป็นต้นพันธุ์ส�าคัญ หนึ่งใน 8 สายพันธุ์ดั้งเดิม เพื่อผสมสร้าง

กุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะพันธุ์เลื้อย เช่น Floribunda Rose

1. กุหลาบพันธุ์เลื้อยเกิดจากการผสมพันธุ์โดยใช้
โนะอบิะระเป็นแม่พนัธุ์

2. กุหลาบพันธุ์เลื้อยจะงดงามมากเวลาบานเต็มที่
บนหิง้

3. กลบีซ้อนเป็นร้อยๆ กลบี หนกัจนหวัห้อยลงด้าน
ล่างเมือ่บานเตม็ที่

4. โนะอบิะระมกับานเรว็กว่ากหุลาบพนัธุอ่ื์น
5. ฟอร์มดอกทีก่ลม และสอ่ีอนโยนท�าให้ดเูด่นกว่า

พนัธุอ์ืน่ๆ
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หน้าทางเข้า Nakanoshima Rose Garden
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นอกจากจะใช้เป็นต้นพันธุ์ส�าคัญแล้ว จาก “ไดโดรุยจูโฮ” 

หนังสือความรู้ด้านแพทย์ศาสตร์ท่ีรวบรวมขึ้นในปี 808 พบว่าเมล็ด 

สีแดงสดของโนะอิบะระที่เก็บได้ในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง ยังใช้เป็น 

ยาระบายหรือยาขับปัสสาวะท่ีให้ผลแรงอีกด้วย ยาระบายที่ใช ้

เมล็ดโนะอิบะระยังคงใช้แพร่หลายในหมู่ชาวบ้านจนถึงสมัยเอะโดะ 

และจากต�านานเครื่องหอมในเมืองหลวง หรือ “มิยะโกฟูโซะกุ  

เควะอิเดง” ยังมีการท�าโลชั่นกลิ่นกุหลาบไว้ทาบ�ารุงผิวหน้า รักษาสิว

ออกวางขายอีกด้วย

ถึงแม้ว่าทุกวันน้ีจะสามารถพบเห็นโนะเอะบะระได้ตามสวน

กุหลาบทั่วไป และตามริมรั้วบ้านผู้คนบ่อยๆ ก็ตาม แต่ตามป่าเขา

ล�าเนาไพรที่เคยเป็นถิ่นฐานของมันกลับแทบไม่พบโนะเอะบะระตาม

ธรรมชาติเท่าใดนัก นักเพาะกุหลาบหลายคนพากันเป็นห่วงว่าพันธุ์

ดั้งเดิมจะสูญหายไป เพราะการสูญหายของกุหลาบป่าดั้งเดิมเสมือน

กับการสูญหายของประวัติศาสตร์เล็กๆ ด้วย 

สถานที่ชมกุหลาบงามในภูมิภาคคันไซ

1) Nakanoshima Rose Garden สวนสาธารณะแห่งแรกใน

กรุงโอซากา มีกุหลาบราว 310 ชนิด 3,700 ต้น ชมได้งามจากราวต้น

ถึงกลางเดือนพฤษภาคม สถานี Yodoyabashi / Midosuju Line

2) Rose Garden, Utsubo Park สวนสาธารณะใจกลางกรุง 

โอซากาชมกุหลาบ ราว 170 ชนิด 3,400 ต้น ชมได้งามจากราวต้นถึง

กลางเดือนพฤษภาคม สถานี Yotsubashi / Yotsubashi Line

3) สวน Nagai Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทางด้านใต ้

ของตัวเมืองโอซากา มีกุหลาบราว 140 ชนิด 2,600 ต้น ชมได้งาม 

จากปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม สถานี Nagai/ 

Midosuji Line
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6. ชมพอู่อนและเข้มตดักนังาม
7. ต้นนี้บานตั้งแต่พื้นดินจรดด้านบนเหนือ

ศรษีะสงูกว่า 3 เมตร
8. โนะอิบะระขาวสะอาด ไม่เด่น เรียบง่าย  

ดไูม่เบือ่
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 กลบีซ้อนหยกัๆ สชีมพอู่อนงดงามกหุลาบดอกจิว๋แบบพุม่ ในกอเดยีวกนัมหีลายสี


