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“ฮานาบิไทไก”

▲ พลุขนาดยักษ์ๆ 4-5 นัดถูกยิงขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน ด้านล่างเป็นพลุเหนือผิวน�้ำ มักยิงกันตามพื้นที่ๆ มีทะเลสาปหรือแม่น�้ำกว้างๆ

กนิฎฐา มัตสุโอะ

เทศกาลพลุประจ�ำฤดูรอ้ นญีป่ น่ ุ รับส่งดวง
วิญญาน ฉลองการฟืน้ ฟู และเพือ่ สันติสขุ
เมือ่

อากาศเริม่ ร้อนอบอ้าวจากปลายเดือนกรกฏาคมไปจนถึง
ช่วงโอบง (เช้งเม้งญี่ปุ่น) กลางเดือนสิงหาคม ท้องฟ้า
ในเมืองเล็กเมืองน้อยแทบทุกแห่งในญี่ปุ่นจะระยิบระยับไปด้วยแสง
สว่างไสวของพลุ (ฮานาบิ) บางแห่งยิงติดต่อกันสองคืนรวมกว่า 2
หมื่นนัด บางแห่งยิงริมแม่น�้ำริมทะเลสาปครั้งละ 1 หมื่นนัด ต�ำบล
เล็กๆ ก็ยังยิงกันกว่า 2-3 พันนัด และทุกแห่งก็เรียกผู้ชมได้แน่นขนัด
ทุกปี ยิ่งเมื่อผู้คนนิยมถ่ายภาพลง SNS กันมากมายเช่นทุกวันนี้
บัตรเข้าชมที่นั่งดีๆ แต่ละแห่งที่ขายผ่านทางออนไลน์มักหมดตั้งแต่
วันแรกๆ ที่เปิดจอง
▲ ทั้งขนาด ดีไซน์ และเสียงระเบิดของพลุดังกระหึ่มก้องหูไปหมด
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▲ Senringiku

พลุรูปดอกเบญจมาศจิวๆ จ�ำนวนหลายร้อยดอก เป็น
เอกลักษณ์หนึ่งของเทศกาล Biwako Hanabi Taikai

▲ พลุนด
ั แรกของเทศกาล Yodogawa Hanabi Taikai กลางกรุงโอซากา ใน

ปี 2018 ท่ามกลางฝูงชนกว่าสองแสนคน

ที่ 13 ดินประสิวที่ใช้ท�ำลูกปืนจึงกลายมาเป็นพลุงดงาม ว่ากันว่า
เทศกาลพลุครั้งแรกของโลกถูกจัดขึ้นที่ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศ
อิตาลี และตั้งแต่นั้นมา ดินประสิวก็ถูกใช้ท�ำพลุท�ำดอกไม้ไฟกลาย
เป็นสัญลักษณ์ของ “สันติสุข”
ดินประสิวเข้ามาในญี่ปุ่นช่วงสงครามกลาง เมืองยังคุกรุ่น
ราวศตวรรษที่ 16 และเมื่อบ้านเมืองสงบในสมัยเอโดะ จึงเริ่มมีการ
พัฒนา และยิงพลุกนั ขึน้ ในปี 1733 โยชิมเุ นะ โชกุนคนที่ 8 ของตระกูล
โทกุกาว่าได้มีบัญชาให้จัดเทศกาลพลุครั้งแรกขึ้นที่เชิงสะพานเรียว
โกะกุ-บาชิ ซึ่งทอดผ่านแม่น�้ำซุมิดากลางกรุงเอโดะเพื่อส่งดวง
วิญญานผู้ประสบภัย
จากความอดอยากยากไร้ ผู้เสียชีวิตจากอหิวาตกโรคใน
ภาคตะวันตก และในกรุงเอโดะในปีก่อนหน้านั้นไปสู่สัมปรายภพ
พร้อมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนมีก�ำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไป บังเอิญที่ช่วง
ดังกล่าวเป็นช่วงทีท่ างการเริม่ เปิดให้ผคู้ นเดินเรือขึน้ ล่องแม่นำ�้ ซุมดิ า
มีพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าทางน�้ำ “ชุยชินไส” พอดี เทศกาลเปิดเดินเรือ

▲ ความงามของพลุอยู่ที่การแตกที่ไม่เหมือนกันทีละชั้นๆ

ลูกนี้มีใจกลาง
แดงสด รอบๆ เป็นเบญจมาศสีฟ้าสด ก่อนสลายไป ยังมี Senringiku
สีเงินให้ชื่นชม

พลุมตี น้ ก�ำเนิดจากเมือ่ มีผพู้ ฒ
ั นาดินประสิวขึน้ ในประเทศจีน
สมัยราชวงศ์ถงั (ราวศตวรรษที่ 6-8) ต่อมาถูกใช้ทำ� ลูกปืนในศตวรรษ
ที่ 10 และเมือ่ ถูกส่งไปขายในยุโรป ผ่านเส้นทางสายไหมราวศตวรรษ

▲ สีเขียว

และส้มเป็นสีคู่กันตั้งแต่โบราณ คนญี่ปุ่นมักใช้สองสีนี้
ออกแบบกิโมโน เครื่องประดับ และพลุ

▲ ปี

2018 เป็นปีครบรอบ 30 ปีของเทศกาลพลุ Yodogawa Hanabi Taikai
จึงมีพลุเหนือผิวน�้ำขนาดอลังการให้ชมมากมาย
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▲ พลุ น�้ ำ ที่ ด ้ า นบนเป็ น พลุ ใ หญ่

320 ม. สูง 300 ม.

กว้างราว

▲ Biwako Hanami Taikai ชมจากยอดเขา Hiezan ที่ห่าง ▲ Kameoka

Hanami Taikai เป็นเทศกาล
พลุชานกรุงเกียวโต มีแผงลอยมาเปิดขาย
ของมากมาย

ออกไปจากจุดยิงราว 8 กม.

ในแม่น�้ำซุมิดาจึงครึกครื้นกว่าปีก่อนๆ และนับแต่นั้นเป็นต้นมาทุก
ครัง้ ทีเ่ ปิดเดินเรือในแม่นำ�้ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคมถึง 28 สิงหาคม
รวมสามเดือนเต็ม ก็มักมีการยิงพลุกันอยู่เนืองๆ ตามมาด้วยร้าน
ท�ำพลุชื่อดังสองแห่ง “ทามายะ” ที่ต้นน�้ำ และร้าน “คางิยะ” ที่ปลายน�้ำ
ที่พากันพัฒนาพลุงามๆ ออกมาแข่งขันกัน
แม้เมื่อร้านคางิยะรุ่นที่ 10 จะประสบความส�ำเร็จในการ
พัฒนาพลุให้แตกเป็นลูกกลมใหญ่งดงามแตกต่างไปจากพลุของ
ประเทศอื่นๆ ที่มักเป็นคล้ายน�้ำพุได้ก็ตาม แต่พลุญี่ปุ่นในเวลานั้น
ส่วนใหญ่ยงั เป็นพลุทสี่ อี อกส้มๆ หรือสีเงินๆ เป็นหลัก จนกระทัง่ ญีป่ นุ่
รับเอาเทคโนโลยีการผสมสารเคมีสร้างสีเขียว สีแดง ฯลฯ จากประเทศ
ตะวันตกเข้ามาในสมัยเมจิ พลุญปี่ นุ่ จึงงดงามตระการตา และถูกจัด
กันทั่วทุกแห่งหน ต�ำบล เมือง หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา
ในช่วงราวปลายเดือนกรกฏาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม และราว 30
ปีมานี้เมืองใหญ่ๆ หลายแห่งได้น�ำดนตรีมาเปิดแสดงเข้ากับพลุลูก
มโหฬารที่ยิงขึ้นพร้อมๆ กัน (สตาร์ไมน์) สร้างความตื่นเต้น และ
อลังการมากขึ้น จนผู้ชมจ�ำนวนไม่น้อยลืมไปว่าแสงสว่างของพลุที่
ยิงขึ้นช่วงหน้าร้อนนี้ ดั้งเดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับ และส่งดวง
วิญญานบรรพบุรุษที่กลับมาเยือนโลกในเทศกาลโอบง
ปัจจุบันนี้ เทศกาลพลุใหญ่ๆ ของญี่ปุ่นได้แก่
1) เทศกาลพลุแม่นำ�้ ซุมดิ า ในกรุงโตเกียว จัดขึน้ ทุกวันเสาร์
สุดท้ายของเดือนกรกฏาคม จ�ำนวนพลุราว 2 หมื่นนัด ผู้ชมราว
950,000 คน

2) เทศกาลพลุเมืองนางาโอกะ จังหวัดนิองิ าตะ จัดขึน้ ทุกวัน
เสาร์ และวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคม รวม 2 หมื่นนัด ผู้ชมราว
1 ล้านคน โดยมีพลุเดี่ยวสีขาวยิงขึ้นก่อนเพื่อร�ำลึกถึงผู้คนที่เสียชีวิต
จากการทิ้งระเบิดของเครื่องบิน B.29 ในสงคราม
3) เทศกาลพลุเมืองโอมางาริ จังหวัดอากิตะ จัดขึ้นทุกเสาร์
สุดท้ายของเดือนสิงหาคม มีพลุจ�ำนวนราว 18,000 นัดโดยฝีมือช่าง
พลุทั่วประเทศยิงประชันความงามกัน
ส�ำหรับในภูมิภาคคันไซได้แก่
1) เทศกาลพลุแม่น�้ำโยโดกาว่า กลางกรุงโอซากา จัดขึ้น
ทุกเสาร์แรกของเดือนสิงหาคม ราว 2 หมื่นนัด ผู้ชมราว 2 แสนคน
2) เทศกาลพลุริมอ่าวโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ จัดขึ้นวันเสาร์
แรกของเดือนสิงหาคมเช่นกัน จ�ำนวนราว 1 หมื่นนัด
3) เทศกาลพลุริมทะเลสาปบิวะ จังหวัดชิงะ จ�ำนวนราว 1
หมื่นลูก จัดขึ้นราววันที่ 8 สิงหาคม หากตรงวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์
จะเลื่อนเป็นวันศุกร์ก่อนหน้านั้น
แม้นผู้คนจ�ำนวนหนึ่งจะไม่รู้ที่มาของเทศกาลพลุก็ตาม แต่
พวกเขาก็ชอบที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวในชุดยูคาตะ พากันออกไปฝ่าฝูง
ชนรอคอยพลุ แม้อากาศจะร้อนอบอ้าว ปีแล้ว ปีเล่า แสง และเสียง
ของพลุสร้างความเร้าใจจนลืมความร้อน ความเหน็ดเหนือ่ ยได้ไม่นอ้ ย
ยืนยันได้เลยว่า พลุญี่ปุ่นเป็นพลุที่งดงามที่สุดในโลก TPA
news

▲ Serningiku ที่มีฐานคล้ายตระกร้าดอกไม้ ▲ พลุใหญ่น้อยดีไซน์หลากแบบหลากสีใช้ประกอบดนตรีที่ ▲ สีแดงสดของพลุสะท้อนลงบนผิวน�้ำ

เป็นพลุที่หลายคนชอบมาก
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เร้าใจ เพิ่งมาฮิตกันในหลายปีมานี้

