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กนฎิฐา มทัซโุอะ

“นาโนะฮานะ บาตะเกะ นิ อิริฮิ อุสุเระ 
มิวาตาสุ ยามะ วะ คาสุมิ ฟุกาชิ

ฮารุคาเซะ โซะโยฟุกุ โสรา โอะ มิเรบะ
ยูทสึซุกิ คาคาริเตะ นิโอย โอวาชิ... . .”

เมื่อ พูดถึงดอกนำโนะฮำนะ คนญี่ปุ ่นจ�ำนวนไม่น้อยจะ

นึกถึงเพลงที่ชื่อว่ำ “โอโบะโระ ทสึกิ โนะ โยะรุ” (คืน

วันพระจันทร์เลือนลำง) ประพันธ์เนื้อเพลงโดยทำกำโนะ ทัทสึยุกิ 

ท�ำนองโดยโอกำโนะ เทอจิ ิเพลงดงักล่ำวเป็นหนึง่ในบรรดำเพลงโฟลค์

ที่กระทรวงศึกษำธิกำรญี่ปุ่นในสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868-1912) ถึงโชวำ 

(ค.ศ. 1926-1989) เรียบเรียง และก�ำหนดให้เป็นเพลงในวิชำดนตรี

ของโรงเรียนประถมต้นทั่วประเทศ แม้ทุกวันนี้ ผู้สูงอำยุจ�ำนวนมำก

ยังนิยมเลือกเป็นเพลงขับร้องในคำรำโอเกะอีกด้วย

กับทัศนยีภาพชนบทญีปุ่น่

นาโนะฮานะ หรือดอกฟีลมำสตำด 

มีชื่อทำงวิทยำศำสตร์

ว่ำ Rape blossom หรือ Celery cabbage หน้ำตำคล้ำยดอกคะน้ำ สี

เหลอืงสดบำนอยูบ่นยอดต้นทีส่งูรำว 30-150 เซนตเิมตร มถีิน่ก�ำเนดิ

ในเอเซียตะวันตก และยุโรป เชื่อกันว่ำเผยแพร่เข้ำมำในญี่ปุ่นสมัย 

ยำโยอิ (รำว 300 ปีก่อนคริสต์กำล - รำวคริสต์ศตวรรษที่ 300) ผ่ำน

ทำงจีนแผ่นดินใหญ่ เริ่มบำนตั้งแต่รำวเดือนกุมภำพันธ์ไปจนถึงรำว

เดือนพฤษภำคม มหีลำยสำยพนัธุด้์วยกัน ทัง้ทีไ่ว้เป็นไม้ชมดอก และ

ทั้งที่เป็นอำหำร

เชื่อกันว่ำตั้งแต่สมัยนำรำ และเฮอันมำแล้ว ที่คนญี่ปุ่นปลูก

ต้นนำโนะฮำนะเพื่อน�ำเอำเมล็ดมำกลั่นท�ำน�้ำมันตะเกียงบ้ำง น�้ำมัน

ประกอบอำหำรบ้ำง และเพิ่งจะน�ำเอำยอดอ่อน ก่อนดอกจะเริ่ม 

เบ่งบำนมำลวกหรือดองเกลือกินกันเมื่อเข้ำสมัยเมจิมำแล้ว ควำมที่

“นาโนะฮานะ”

▲ ชำวบ้ำนในเมือง Uda จงัหวดันำรำช่วยกนัดแูล
นำโนะฮำนะและซำกรุะพนัธุย้์อยทีม่ชีือ่ว่ำ Mata-
bei-zakura อำยุกว่ำ 300 ปี

▲ ก�ำลงับำนงำม ▲ สเีหลอืงสดใส

▲ ท้องทุง่ในจงัหวัดนำรำ
▲ ข้ำงโรงบ่มเหล้ำ Matsumoto-shuzo ย่ำน Fushimi ชำนกรงุเกยีวโตมีทุ่ง

นำโนะฮำนะบำนงำมทกุปี
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นำโนะฮำนะเป็นผักที่มีวิตำมินซี และธำตุอำหำรสูงด้วย ท�ำให้หลำย

สิบปีมำนี้ ผู้คนให้ควำม นิยมกินกันมำก รสจะออกขมนิดๆ แต่เมื่อ

เยำะโชยูพร้อมโรยด้วยปลำแห้งคัทสึโอบุชิลงไปจะกลมกล่อม และ

ผลจำกกำรพัฒนำสำยพันธุ์ท่ีทนทำนอำกำศหนำวได้ดี พื้นที่ปลูกจึง

กลบัมำเพิม่ขึน้ทัว่ประเทศอกีครัง้ อำจกล่ำวได้ว่ำนำโนะฮำนะเป็นทัง้

ดอกไม้ และผักที่เป็นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น

ส่วน “นำโนฮำนะ ยะ ทสึกิ วะ ฮิงำชิ นิ ฮิ วะ นิชิ นิ” เป็นกลอน

ไฮกุที่กล่ำวถึงดอกนำโนะฮำนะที่มีชื่อเสียง ผลงำนของโยสะ บุซน 

(ค.ศ.1716 - 1784) นักประพันธ์กลอนไฮกุ และจิตรกรชื่อดังในสมัย

กลำงเอโดะ ถ่ำยทอดทัศนียภำพกว้ำงใหญ่ของทุ่งนำโนะฮำนะที่ 

ยำมค�ำ่จะเหน็ลำงๆ ภำยใต้แสงจนัทร์ และระยบิระยบัเมือ่แสงอำทติย์

สำดส่องลงมำ ไม่แตกต่ำงไปจำกเนื้อเพลง “โอโบะโระทสึกิ โนะ  

โยะรุ” ด้ำนบนของ ทำกำโนะ ทัทสึยุกิ ที่ต่ำงก็ถ่ำยทอดทัศนียภำพ

ชนบทดั้งเดิมของญี่ปุ่น

ทากาโนะ ททัสยึกิุ เกดิทีจ่งัหวดันำงำโนะ 

หนึ่งในจังหวัดที่ห้อมล้อมไป

ด้วยขุนเขำ และป่ำไม้ หน้ำหนำวจะปกคลุมไปด้วยหิมะขำวโพลน 

ผูค้นมกัตัง้ตำรอฤดใูบไม้ผลซิึง่จะเริม่จำกกลำงเดอืนเมษำยนไปจนถงึ

รำวเดือนพฤษภำคม เริ่มจำกทิวแถวซำกุระสีชมพูอ่อนกับทุ่งนำโนะ

ฮำนะด้ำนล่ำงทีเ่ป็นสเีหลอืงอร่ำม เพลงของเขำแบ่งเป็นสองท่อนสัน้ๆ 

ท่อนแรกที่ก�ำกับไว้ด้ำนบนมีเนื้อหำ ดังนี้

“ทุ่งนำโนะฮำนะ ยำมแสงอำทิตย์เริ่มลับขอบฟ้ำ

เทือกเขำรอบๆ ปกคลุมไปด้วยแสงสลั่วๆ 

เมือ่แหงนมองท้องฟ้ำ จะสัมผัสสำยลมอ่อนๆ ของฤดใูบไม้ผลิ

ยำมเย็นไปแล้ว กลิ่นชุนๆ เริ่มลอยมำ......

▲ นำโนะฮำนะทีส่วนครวัชำวบ้ำนใกล้ๆ วดั Shobo-
ji ย่ำน Onohara ทำงตะวนัตกของเกยีวโต

▲ ผูรู้บ้อกว่ำจรงิๆ แล้วต้องเรยีกว่ำ Seiyo-karash-
ina เป็นพนัธุม์ำจำกตะวนัตก

▲ นำโนฮำนะก�ำลงับำนเตม็ที่ๆ  สวนสำธำรณะกลำง
กรงุโอซำกำ

และท่อนที่สอง ซึ่งมีเนื้อควำมเป็นภำษำไทยว่ำ

...ทั้งแสงไฟจำกบ้ำนเรือน ทั้งสีของป่ำ

ทั้งผู้คนที่ย�่ำเท้ำไปตำมถนนข้ำงทุ่งนำ

ทั้งเสียงร้องของกบเขียด ทั้งเสียงระฆังบอกเวลำ

บ่งบอกถึงคืนวันพระจันทร์เลือนลำง”

นอกจำกท�ำนองที่ไพเรำะ ขับร้องได้ง่ำยแล้ว เพลง “โอโบะ

โระทสึกิ โนะโยะรุ” ยังสะท้อนถึงสภำพอำกำศที่ขมุกขมัวในช่วงต้น

ฤดูใบไม้ผลิ และภำพของควำมเป็นอยู่ที่เรียบง่ำยของผู้คนในชนบท

ญีปุ่น่สมยัก่อนได้อย่ำงดี แม้ภำพเหล่ำนีจ้ะเลอืนหำยไปจำกหลำยต่อ

หลำยจังหวัดแล้วก็ตำม หลำยปีมำนี้ก็มีหลำยต�ำบลหลำยหมู่บ้ำนที่

ผู้คนร่วมมือกันฟื้นฟูทัศนียภำพเก่ำๆ และภูมิปัญญำของบรรพบุรุษ

เพื่อส่งทอดให้ลูกหลำนต่อๆ ไป

สถานทีช่มดอกนาโนะฮานะทีม่ชีือ่เสยีง
1) Nanohana Park ที่เมือง Iiyama จังหวัดนำงำโนะ จะจัด

เทศกำลชมดอกนำโนะฮำนะทีช่ำวเมอืงร่วมกนัปลกูและดูแลจำกรำว

วันที่ 3-5 พฤษภำคม

2) Nagisa Park ริมทะเลสำปบิวะในจังหวัดชิงะจำกเดือน

มกรำคม - ต้นเดือนกุมภำพันธ์ ดอกนำโนะฮำนะรำว 12,000 กอจะ

บำนเหลอืงอร่ำมตัดกบัทวิเขำฮริำ-ซงัทีบ่นยอดเขำยงัปกคลมุด้วยหมิะ

3) Mother Farm ปศุสัตว์ในเมือง Futtsu จังหวัดชิบะซ่ึงม ี

ดอกนำโนะฮำนะเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ทุกต้นฤดูใบไม้ผลิจะมี 

นำโนะฮำนะรำว 3.5 ล้ำนกอบำนสะพรัง่ ตดักบัเทอืกเขำของหมูเ่กำะ 

Boso-hanto และในวันที่อำกำศแจ่มใสจะมองเห็นฟุจิซังไกลๆ ด้วย


