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กนฎิฐา มทัซโุอะ

หญ้ามอสปรากฏนามในเพลงชาติ
โคะเคะ
“คมิงิะโยะ” เพลงชาติญี่ปุ ่นซึ่งมีชื่อว่า “คิมิงะโยะ” (แผ่นดินพระ

จกัรพรรดิ) เป็นเพลงชาติทีส่ัน้ทีส่ดุในโลก ประพนัธ์

ท�านองโดยฮายาช ิฮโิระโมะร ิ(1831-1895) เมือ่ปีค.ศ.1880 เนือ้เพลง

มีรากฐานมาจากกลอนโบราณ “โคะคิงวะกะชู” ในสมัยเฮอัน (794-

1185) แปลความหมายได้ ดังนี้

“ขอให้แผ่นดินพระจักรพรรดิ ยั่งยืนไปถึงทุกเมื่อ จนกระทั่ง

ก้อนกรวดกลายเป็นหินผา ปกคลุมไปด้วยโคะเคะ”

“โคะเคะ” เป็นพชืชนดิแรกของโลกทีข่ึน้มางอกงามบน

ผิวดินจากที่เคยเติบโตในท้องทะเล สังเคราะห์แสง สะสมน�้า และ

อาหารที่จ�าเป็นได้ผ่านใบเล็กจิ๋วด้านบน

▲ พนัธุก้์านยาวดงัต้นครสิต์มาส ▲ นกัแต่งสวนจะวางโคะเคะพนัธุต่์างๆ กนัตามแสง และปรมิาณน�า้ท่ีแต่ละ
จดุจะได้รบั

▲ โคะเคะในที่ๆ  มแีสงน้อย

“คมิงิะโย วะ
จโิยะ น ิยะจโิยะ นิ สะซะเระ เสะกิ 
โนะ อวิะโอะ โทะนะร ิเตะ โคะเคะ  
โนะ มสุมุาเดะ”
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ชือ่ “โคะเคะ” ในภาษาญีปุ่น่เป็นชือ่รวมของหญ้ามอสซึง่ว่ากนั

ว่ามีราว 18,000 ชนิดทั่วโลก และญี่ปุ่นซึ่งมีเนื้อที่เพียงร้อยละ 1 ของ

โลกนัน้ พบว่ามโีคะเคะถงึร้อยละ 10 หรอืราว 1,700 ชนดิด้วยกัน เรยีก

ได้ว่าเป็นประเทศท่ีอุดมสมบรูณ์ไปด้วยโคะเคะนานาพนัธุท์เีดยีว ทัง้นี้ 

เนื่องมาจากปัจจัยส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ภูมิอากาศ และสภาพ

แวดล้อม โลกทัศน์ความงามที่เป็นเอกลักษณ์ และสวนญี่ปุ่น

▲ โคะเคะสเีขยีวดงัมรกดตปกคลมุสวนของวดั Sanzen-in ในเกยีวโต ▲ ยามฤดใูบไม้ร่วง โคะเคะสเีขยีวสดตดักบัใบเมเป้ิลจิว๋เหลอืงแดงท่ีทยอย
ร่วงโรยลงมา

3 4 5

1 2 1. โคะเคะ ไม้ประดบัทีจ่ะขาดไม่ได้ส�าหรบัสวนญีปุ่น่
2. สองข้างทางเข้าไปยงัสระ Shiraike จงัหวดันางาโนะเป็นป่าดบิทีด้่านล่างปกคลมุไปด้วยโคะเคะนานาพันธุ์
3. หลงัคาของร้านปลาอายชุือ่ดงั Hiranoya ที ่Saga Arashiyama ในเกยีวโต
4. บนล�าต้นของต้นไม้ทีถ่กูตดัทิง้ไปนานแล้ว โคะเคะกข็ยายพนัธุไ์ปตามธรรมชาติ
5. ในที่ๆ  มแีดดจดัรมิถนนใหญ่ของนางาโนะ โคะเคะกย็งัยนืต้นอยูไ่ด้

ญี่ปุ่นต้ังอยู่ในพื้นที่เขตมรสุม มีปริมาณน�้าฝนสูง เหมาะกับ

การเติบโตของโคะเคะนานาพันธุ์ และจากการที่ผู้คนพบเห็นโคะเคะ

ได้บ่อยๆ ในชวีติประจ�าวนัท�าให้สงัเกตความงาม ของมนัได้ด ีสเีขยีวสด

ดงัสมีรกตของโคะเคะ ไม่ว่าจะยามทีโ่ดนแดดอ่อนๆ ตอนเช้าหรอืยาม

ที่มีน�้าฝน หยาดน�้าแข็ง หรือหิมะเกาะอยู่ด้านบน หรือยามที่ใบไม้

เหลืองแดงในฤดูใบไม้ร่วงโรยลงมาปกคลุม เจ้าโคะเคะต้นจิ๋วๆ ที่อยู่

ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆ ดูไม่โดดเด่นนักนั้น
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▲ ป่าทีป่กคลมุไปด้วยโคะเคะธรรมชาตบินทีร่าบสงูในจงัหวดันางาโนะ

▲ ดอกโคะเคะสขีาวก�าลงับานช่วงฤดใูบไม้ร่วง ▲ หากดใูกล้ๆ จะพบว่าต้นโคะเคะสลบัซบัซ้อนไม่น้อย

เป็นความงามแบบ “วาบิซาบิ” ที่คนตะวันตกอาจมองข้ามไป 

ทว่าส�าหรับคนญี่ปุ่นดูเรียบง่าย นิ่งเฉย แต่เมื่อเฝ้ามองใกล้ๆ แล้วจะ

เหน็ความซบัซ้อน และสง่างาม ด้วยเหตนุีเ้องทีโ่คะเคะถูกน�ามาใช้เป็น

ไม้ประดับสวนแบบญี่ปุ่นหรือ “นิฮอนเทเอน” ที่จะขาดไม่ได้

“นิฮอนเทเอน” ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาแบบ

เซนท่ีเน้นพื้นที่แคบๆ ประกอบไปด้วยเทือกเขา ล�าน�้า และพันธุ์ไม้ที่

ใกล้เคียงธรรมชาติ โคะเคะถูกน�ามาแต่งเป็นเขา เป็นพื้น สวนที่ม ี

หินก้อนเล็กใหญ่หลายรูปแบบ ช่างแต่งสวนเลือกเอาไฮโคะเคะที่มี 

ใบเล็กๆ เรียงรายกันแน่น ทนทานต่ออากาศแห้ง และแสงแดดได้

ประดบับนยอดเขา ส่วนด้านล่างลงมาใช้ฮโินะคโิคะเคะทีห่นา และนิม่

ชอบที่ชื้น ส่วนตามก้อนหินทั้งเล็ก และใหญ่ที่มักโดนแดดแรงๆ เคะงิ-

โบชโิคะเคะทีอุ่ง้น�า้ได้ดถูีกน�ามาประดบัรอบๆ ในขณะท่ีใต้ต้นไม้ใหญ่

ที่ มีแสงแดดลอดลงมาไม่มาก โอสะนะดะโกะเคะโมโดะคิที่มีรูปร่าง

แบนๆ ไม่หนาถูกน�ามาใช้งาน รอบๆสระน�้าที่ชุ่มชื่น และมีแดดส่อง

ตลอดปีจะพบคุโรโสซึ่งมีรูปร่างคล้ายต้นไม้ขนาดจิ๋วเรียงรายอยู่

ในปี 2011 คนรุ่นใหม่ๆ เช่น ฟุจิอิ ฮิสาโกะ นักเขียนหญิงวัย 

30 เศษได้ออกหนังสือชื่อ “โคะเคะ วะ โทะโมะดาจิ” (มอสคือเพื่อน

ฉนั) หลงัเริม่สงัเกตพบว่าทีร่ะเบยีงบ้านของ เธอมมีอสสเีขยีวสดขึน้อยู่ 

จากนั้นมาเธอจึงออกเที่ยวไปทั่วประเทศตามแหล่งที่มีโคะเคะ งามๆ 

พร้อมรวบรวมภาพวาดของโคะเคะกว่า 50 ชนิดที่ไปพบ ปรากฏว่า

หนังสือขาย ดิบขายดีถึงราว 40,000 เล่ม นอกจากหนังสือแล้ว  

ทุกวันนี้ผู้คนยังพากันหาซื้อโคะเคะ พันรอบก้อนดินเล็กๆ มาประดับ

เป็นไม้ในห้องหับกันอีกด้วย

ความสนใจของคนญี่ปุ่นที่มีต่อโคะเคะนั้นพบมาช้านานแล้ว 

เช่น ในบทกลอน “มันโยชู” (รวมเพลงโบราณ) ที่มีศัพท์ค�าว่า “โคะเคะ

มุซุ” (苔むす= มอสงอกงาม) รวมทั้งสิ้น 11 เพลง และในหนังสือ  

“โคะคิงวะกะชู” (รวมเพลงเก่าญี่ปุ่น) อีก 21 เพลง เพลงที่ น�ามาเป็น

เพลงชาติคือเพลงที่ 7 ทุกๆ เพลงต่างพรรณนาความงามของโคะเคะ 

และย�้าความหมายลึกๆ ที่ซ่อนไว้ในความเขียวขจี หรือ “ความอุดม

สมบูรณ์เป็นร้อยๆ พันๆ ปี ดังโคะเคะ” เช่นเดียวกับ “แผ่นดินของ

จักรพรรดิ” หรือประเทศญี่ปุ่น

สถานที่ๆ  สามารถชมโคะเคะได้งดงามเช่น
1) “โคะเคะโนะโมริ” สวนโคะเคะใต้ป่าดิบที่ทางเข้า

สระ Shirakoma-ike ทีร่าบ Yachiho-kogen จงัหวดันางาโนะ โคะเคะ

ใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ๆ ขึ้นอยู่เต็มป่า ช่วงเดือนพฤศจิกายนบางพันธุ์ยัง

ออกดอกเล็กๆ สีขาวงามสะพรั่ง

2) วัด Koke-dera (วัด Saiho-ji) ในย่าน 

Arashiyama เกียวโต เป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัยนาราโดย 

พระสงฆ์ Gyoki ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 บน

เนื้อที่ราว 30,000 ตารางเมตร ปกคลุมไปด้วยโคะเคะกว่า 120 

ชนิดที่ทับถมกันเป็นพื้นหนา สวยงามมากในฤดูฝน และฤดูใบไม้ร่วง

3) วัด Sanzen-in ในต�าบล Ohara ชนบทของ 

เกียวโต สวนด้านหน้า และหลังโบสถ์ ของวัดปกคลุมไปด้วยโคะเคะ

เขียวขจีตลอดปี ราวเดือนพฤษภาคมดอกกุหลาบพันปีสีชมพูสดจะ

บานอยู่รอบๆ ราวเดือนพฤศจิกายน ใบเมเปิ้ลเหลืองแดงจะโรยลง

มาปกคลุมบนพื้นโคะเคะ งดงามมาก TPA
news


