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“Kozan Shokubutsu”
เดินป่าชมพีชอัลไพน์

กนิฎฐา มัทซุโอะ
▲ ทิวทัศน์ในฤดูรอ้ นของเทือกเขา Ibuki-yama งดงามคุม
้ กับค่าเหนือ่ ยทีต่ อ้ ง

ปีนขึน้ ไปมาก

▲ คุรน
ิ โซ บานอยูเ่ ต็มอุทยานบนเขาเตีย้ ๆ ที่ Hida, Takayama

ญี่ ปุ ่ น

เป็นประเทศเอเซียเพียงประเทศเดียวทีม่ ปี ระชากร
ผู ้ นิ ย มการปี น เขาสู ง อั น ดั บ ต้ น ๆ ใกล้ เ คี ย งกั บ
เยอรมัน อังกฤษ และอิตาลี ประชากรนักปีนเขาเหล่านัน้ ส่วนใหญ่ยงั
เป็นการปีนเพื่อความสนุกสนานหรือเลเจอร์อีกด้วย ทั้งนี้เพราะเมื่อ
เทียบกับยุโรปแล้ว ขุ น เขาของญี่ ปุ ่ น ไม่ ล าดชั น นั ก สามารถ

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์งดงาม และยังพรัง่ พรูไป ด้วยพืชอัลไพน์
(Kozam Shokubutsu) นานาชนิด
ในบทเพลง “มันโยชู” ทีร่ วบรวมเนือ้ เพลงทีส่ ามารถฉายส่อง

ความเป็นอยู่ของผู้คนโบราณสมัยปลายศตวรรษที่ 7- 8 พบว่ามี
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บทเพลงจ�ำนวนมากที่ยืนยันว่าผู้คนในสมัยนั้นพากันเดินป่าขึ้นเขา
เที่ยวชมธรรมชาติกันเนืองๆ เขาที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือเขา Tsukuba-san ในจังหวัดอิบารากิ สูงเพียง 877 เมตร และเมื่อเข้าสมัย
เอโดะ การนับถือภูเขาเป็นเทพเจ้าหรือ “ฟุจิซังชินโก” ก็แพร่หลายไป
ในหมูค่ นทัว่ ไป เกิดการจับกลุม่ เป็น “โค” (講) รวบรวมเงินบริจาค และ
จัดกรุ๊ปเดินทางไปนมัสการเทพเจ้าที่ยอดเขากันทุกปีๆ หลังจากนั้น
ไม่นาน รัฐบาลบะกุฟกุ อ็ นุญาตให้คนทัว่ ไปเดินทางท่องเทีย่ วบนเขาได้
จนกระทั่งกลายเป็นวิธีท่องเที่ยวยอดนิยมกันจนทุกวันนี้
ไม่ว่าจะเป็นเขาสูงหรือเตี้ยทั่วประเทศ แต่ละแห่งจะมีพืชอัล
ไพน์แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงปลาย
ฤดูใบไม้ผลิต้นฤดูร้อนราวเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฏาคม พืช
อัลไพน์นานาชนิดจะเริ่มคลี่บานตามล�ำดับ
พืชอัลไพน์ (Kozan Shokubutsu) แปลตรงตัวได้วา่ “พืช
ที่ขึ้นหรือมีถิ่นก�ำเนิดในที่สูง” จากความที่ๆ สูงมีอากาศหนาวเย็น
จัด มีหมิ ะปกคลุมเป็นเวลานาน แถมยังต้องเผชิญความแตกต่างของ
อุณหภูมิช่วงกลางวัน และกลางคืนอีก และเมื่อเข้าฤดูร้อนก็จะโดน
แสงอาทิตย์แรงๆ กว่าพื้นที่ด้านล่าง ทนต่อลมแรงๆ ทั้งปีที่ท�ำให้ผิว
หน้าดินกร่อนขาดปุ๋ย จึงท�ำให้พืชเหล่านี้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไป
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▲ พืชอัลไพน์ชนิดหนึง่ ทีเ่ ขา Rokko-san

▲

ดอกฝิน่ หิมาลายา มีถนิ่ ก�ำเนิดแถบเทือกเขาหิมาลัยและประเทศจีนทาง
ตะวันตกเฉียงใต้

▲ ทากาเนะ นาเดะชิโกะ กลีบทัง้ ห้าเป็นแฉกๆ ทีป
่ ลาย ดูออ่ นโยนแต่ทนทาน

ต่อความหนาวเย็นได้ดี

▲ ทากาเนะ นาเดะชิโกะ กลีบทัง้ ห้าเป็นแฉกๆ ทีป
่ ลาย ดูออ่ นโยนแต่ทนทาน

ต่อความหนาวเย็นได้ดี

จากพืชในพืน้ ทีร่ าบ เช่นแม้จะมีรากลึกใต้ดนิ
เป็นต้นไม้ แต่ตวั ต้นเตีย้ มองดูคล้ายต้นหญ้า
บ้าง ใบเล็กแต่ดอกใหญ่บา้ ง เติบโตอยูเ่ กือบ
ติดผิวดินบ้าง มีขนตามกิ่งก้านบ้าง มีช่วง
ออกดอกที่สั้นมากๆ บ้างเป็นต้น
“โคะมาคุสะ” เป็น “ราชินชี องพืช
อัลไพน์” ในญี่ปุ่น มีถิ่นก�ำเนิดแถบคาราฟุ
โต และไซบีเรียตะวันออก ดอกสีชมพู ยาว
ราว 10-15 ซ.ม. หน้าตาเหมือนหน้าม้าจึง
เป็นที่มาของชื่อ “โคะมะ” ใบจิ๋วๆ เหมือน
ผักชี โตอยูบ่ นพืน้ หินทรายทีพ่ ชื อืน่ มักเติบโต
ยาก เพราะมีรากที่หยั่งลึกลงไปใต้ผิวดินดูด
น�้ำมาเลี้ยงต้น และดอกได้ตลอดปี
▲ ชิโมทสุเกโซ ดอกจิว่ ๆ สีชมพู บานเรียงรายเต็มเขา Ibuki-yama ในปลายเดือนกรกฏาคม
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▲ โคะมาคุสะ เริม
่ เข้าช่วงปลายฤดู สีจางลงมากแล้ว แต่ยงั งามเฉิดฉายกลาง

เขาหิน

▲ มิยาม่า ชินโด เหมือนร่มดอกไม้สขี าว แมลงชอบ

▲ คุรม
ุ า ยุลิ ลิลลีป่ า่ ลายแดงๆ เต็มกลีบ ต้นสูงราว

30-100 ซ.ม. หน้าตาจิม้ ลิม้
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คุรมุ า ยุริ ลิลลีป่ า่ ดอกเล็กราว 5-6 ซ.ม. ล�ำต้นสูงราว 30-100
ซ.ม. กลีบ 6 กลีบสีส้มสด มีจุดแดงเข้มๆ บนกลีบ เวลาบานมัก
ห้อยหัวลงด้านล่าง ชื่อ “คุรุมา” มาจากใบส่วนใกล้ๆ รากที่พันกัน
เหมือนกงล้อรถ นับเป็นลิลลี่ธรรมชาติของญี่ปุ่นที่เติบโตได้ในที่
สูงที่สุด
คุรินโซ เติบโตในที่สูงอากาศเย็นมีน�้ำหล่อเลี้ยง พบได้
ทั่วญี่ปุ่นจากฮอกไกโดถึงชิโกกุ ดอกเป็นสีชมพูบ้าง แดงอ่อนๆ
และขาว บานซ้อนกันเป็นชั้นๆ จากล่างไปบนเหมือน “คุริน” หรือ
ยอดเจดีย์ญี่ปุ่น
ชิโมทสึเกโซ มักเติบโตเป็นพงบนเนินเขา ดอกกระจิดริดเป็น
พุ่มๆ ขนาดราว 5-10 ซ.ม. เบียดกันแน่น เห็นได้แต่ไกล มีถิ่นก�ำเนิด
ในคันโตไปทางใต้จรดคิวชู ชิชอิ โุ ดะ ดอกจิว๋ ๆ สีขาวบานติดช่อเล็กๆ
ที่กระจายเป็นวงกลมดังร่มกันฝน แต่ละดอกมีกลีบ 5 กลีบหันหน้า
ชนกันด้านใน ล�ำต้นค่อนข้างสูงกว่าพืชอัลไพน์อื่น มักมีแมลง
ไต่ตอมจากความหอมหวานของดอกเป็นประจ�ำ มีถิ่นก�ำเนิดใน
ญี่ปุ่นจากเกาะฮอนชูจรดคิวชู
ทากาเนะ นาเดะชิโกะ ดอกสีชมพูออกม่วงอ่อนๆ กลีบ 5
กลีบปลายเป็นแฉกๆ รวมกันเป็นช่อ ล�ำต้นสูงราว 15-40 ซ.ม. เติบโต
ตามหินผา มีถิ่นก�ำเนิดแถบยูเรเซีย ฮอกไกโด และญี่ปุ่นจรดมาถึง
ภาคกลางของฮอนชู นาเดะชิโกะถือเป็นสัญลักษณ์ความอ่อนโยน
ของผู้หญิงญี่ปุ่นด้วย หลายปีมานี้ หญิงสาวจ�ำนวนมากพากัน
หันมาท่องเทีย่ วในวันหยุดด้วยการปีนเขาชมทิวทัศน์ และพืชอัลไพน์
กันมากขึ้น จนเกิดวลี “ยามาแกล” หรือ “สาวๆ ภูเขา” นิยาม
พวกเธอที่มักอยู่ในชุดปีนเขามีกระโปรงพันรอบกางเกงขายาวด้าน
ในสี สั น สดใสที่ ถู ก ออกแบบมาให้ ส าวๆ
โดยเฉพาะ จะเห็นได้วา่ แม้วนั เวลาจะผ่านมา
หลายศตวรรษก็ตาม ความรักและสนใจต่อ
ธรรมชาติของคนญีป่ นุ่ ก็ยงั คงไม่เปลีย่ นแปลง
แต่นับวันยิ่งขยายออกไปในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
*ส�ำหรับในภูมภิ าคคันไซ แหล่งชม
พืชอัลไพน์ที่เดินทางไปได้ง่ายที่สุดคือ สวน
พฤกษศาสตร์บนเขา Rokko ในเมืองโกเบ
ที่มีรถประจ�ำทางไปถึง หรือเทือกเขา Ibukiyama ในจังหวัดชิงะที่สามารถปีนขึ้นไปจาก
ลานจอดรถที่มีรถประจ�ำทางไปถึงได้ราว 40
- 60 นาที TPA
news

▲ ชินาโนะ คิมไบ สีเหลืองสด ขนาดราว 3-4 ซ.ม. มี

ถิน่ ก�ำเนิดจากภาคกลางของเกาะฮอนชูขนึ้ ไปถึง

