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กนฎิฐา มตัสโุอะ

▲ ทั้งขนาด ดีไซน์ และเสียงระเบิดของพลุดังกระหึ่มก้องหูไปหมด

▲ พลุขนาดยักษ์ๆ 4-5 นัดถูกยิงขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน ด้านล่างเป็นพลุเหนือผิวน�้า มักยิงกันตามพื้นที่ๆ มีทะเลสาปหรือแม่น�้ากว้างๆ

เมือ่อำกำศเริม่ร้อนอบอ้ำวจำกปลำยเดอืนกรกฏำคมไปจนถงึ

ช่วงโอบง (เช้งเม้งญี่ปุ่น) กลำงเดือนสิงหำคม ท้องฟ้ำ 

ในเมืองเล็กเมืองน้อยแทบทุกแห่งในญี่ปุ่นจะระยิบระยับไปด้วยแสง

สว่ำงไสวของพลุ (ฮำนำบิ) บำงแห่งยิงติดต่อกันสองคืนรวมกว่ำ 2 

หมื่นนัด บำงแห่งยิงริมแม่น�้ำริมทะเลสำปครั้งละ 1 หมื่นนัด ต�ำบล

เล็กๆ ก็ยังยิงกันกว่ำ 2-3 พันนัด และทุกแห่งก็เรียกผู้ชมได้แน่นขนัด

ทุกปี ยิ่งเมื่อผู้คนนิยมถ่ำยภำพลง SNS กันมำกมำยเช่นทุกวันนี้  

บัตรเข้ำชมที่นั่งดีๆ แต่ละแห่งท่ีขำยผ่ำนทำงออนไลน์มักหมดตั้งแต่

วันแรกๆ ที่เปิดจอง

“ฮานาบไิทไก”
เทศกาลพลปุระจ�าฤดรู้อนญีปุ่น่ รับส่งดวง
วญิญาน ฉลองการฟ้ืนฟ ูและเพ่ือสนัตสิขุ
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ที่ 13 ดินประสิวที่ใช้ท�ำลูกปืนจึงกลำยมำเป็นพลุงดงำม ว่ำกันว่ำ

เทศกำลพลุครั้งแรกของโลกถูกจัดขึ้นที่ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศ 

อิตำลี และต้ังแต่นั้นมำ ดินประสิวก็ถูกใช้ท�ำพลุท�ำดอกไม้ไฟกลำย

เป็นสัญลักษณ์ของ “สันติสุข” 

ดินประสิวเข้ำมำในญี่ปุ่นช่วงสงครำมกลำง เมืองยังคุกรุ่น 

รำวศตวรรษที่ 16 และเมื่อบ้ำนเมืองสงบในสมัยเอโดะ จึงเริ่มมีกำร

พฒันำ และยิงพลุกันขึน้ ในปี 1733 โยชมิเุนะ โชกุนคนที ่8 ของตระกลู

โทกุกำว่ำได้มีบัญชำให้จัดเทศกำลพลุครั้งแรกขึ้นที่เชิงสะพำนเรียว

โกะกุ-บำชิ ซึ่งทอดผ่ำนแม่น�้ำซุมิดำกลำงกรุงเอโดะเพื่อส่งดวง

วิญญำนผู้ประสบภัย

จำกควำมอดอยำกยำกไร้ ผู ้เสียชีวิตจำกอหิวำตกโรคใน 

ภำคตะวันตก และในกรุงเอโดะในปีก่อนหน้ำนั้นไปสู่สัมปรำยภพ 

พร้อมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนมีก�ำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไป บังเอิญที่ช่วง 

ดังกล่ำวเป็นช่วงทีท่ำงกำรเริม่เปิดให้ผู้คนเดินเรอืขึน้ล่องแม่น�ำ้ซมุดิำ 

มีพิธีกรรมบูชำเทพเจ้ำทำงน�้ำ “ชุยชินไส” พอดี เทศกำลเปิดเดินเรือ

▲ Senringiku พลุรูปดอกเบญจมาศจิวๆ จ�านวนหลายร้อยดอก เป็น
เอกลักษณ์หนึ่งของเทศกาล Biwako Hanabi Taikai

▲ ความงามของพลุอยู่ที่การแตกที่ไม่เหมือนกันทีละชั้นๆ ลูกนี้มีใจกลาง
แดงสด รอบๆ เป็นเบญจมาศสีฟ้าสด ก่อนสลายไป ยังมี Senringiku 
สีเงินให้ชื่นชม

▲ สีเขียว และส้มเป็นสีคู่กันตั้งแต่โบราณ คนญี่ปุ่นมักใช้สองสีน้ี
ออกแบบกิโมโน เครื่องประดับ และพลุ

▲ พลนัุดแรกของเทศกาล Yodogawa Hanabi Taikai กลางกรงุโอซากา ใน
ปี 2018 ท่ามกลางฝูงชนกว่าสองแสนคน

▲ ปี 2018 เป็นปีครบรอบ 30 ปีของเทศกาลพลุ Yodogawa Hanabi Taikai 
จึงมีพลุเหนือผิวน�้าขนาดอลังการให้ชมมากมาย

พลมุต้ีนก�ำเนิดจำกเมือ่มผีูพ้ฒันำดนิประสวิขึน้ในประเทศจนี

สมัยรำชวงศ์ถงั (รำวศตวรรษท่ี 6-8) ต่อมำถูกใช้ท�ำลูกปืนในศตวรรษ

ที ่10 และเมือ่ถกูส่งไปขำยในยโุรป ผ่ำนเส้นทำงสำยไหมรำวศตวรรษ
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▲ พลุน�้าที่ด้านบนเป็นพลุใหญ่ กว้างราว 
320 ม. สูง 300 ม.

▲ Serningiku ที่มีฐานคล้ายตระกร้าดอกไม้ 
เป็นพลุที่หลายคนชอบมาก

▲ Biwako Hanami Taikai ชมจากยอดเขา Hiezan ที่ห่าง
ออกไปจากจุดยิงราว 8 กม.

▲ พลุใหญ่น้อยดีไซน์หลากแบบหลากสีใช้ประกอบดนตรีท่ี
เร้าใจ เพิ่งมาฮิตกันในหลายปีมานี้

▲ Kameoka Hanami Taikai เป็นเทศกาล
พลชุานกรงุเกยีวโต มแีผงลอยมาเปิดขาย
ของมากมาย

▲ สีแดงสดของพลุสะท้อนลงบนผิวน�้า

ในแม่น�้ำซุมิดำจึงครึกครื้นกว่ำปีก่อนๆ และนับแต่น้ันเป็นต้นมำทุก

ครัง้ทีเ่ปิดเดนิเรอืในแม่น�ำ้ระหว่ำงวนัที ่28 พฤษภำคมถงึ 28 สงิหำคม 

รวมสำมเดือนเต็ม ก็มักมีกำรยิงพลุกันอยู่เนืองๆ ตำมมำด้วยร้ำน 

ท�ำพลุชื่อดังสองแห่ง “ทำมำยะ” ที่ต้นน�้ำ และร้ำน “คำงิยะ” ที่ปลำยน�้ำ

ที่พำกันพัฒนำพลุงำมๆ ออกมำแข่งขันกัน

แม้เม่ือร้ำนคำงิยะรุ่นที่ 10 จะประสบควำมส�ำเร็จในกำร

พัฒนำพลุให้แตกเป็นลูกกลมใหญ่งดงำมแตกต่ำงไปจำกพลุของ 

ประเทศอื่นๆ ที่มักเป็นคล้ำยน�้ำพุได้ก็ตำม แต่พลุญี่ปุ่นในเวลำนั้น

ส่วนใหญ่ยงัเป็นพลท่ีุสอีอกส้มๆ หรอืสเีงนิๆ เป็นหลกั จนกระทัง่ญีปุ่น่

รบัเอำเทคโนโลยกีำรผสมสำรเคมสีร้ำงสเีขยีว สแีดง ฯลฯ จำกประเทศ

ตะวนัตกเข้ำมำในสมยัเมจ ิพลญุีปุ่น่จงึงดงำมตระกำรตำ และถกูจดั

กันทั่วทุกแห่งหน ต�ำบล เมือง หลังสงครำมโลกครั้งที่สองเป็นต้นมำ 

ในช่วงรำวปลำยเดือนกรกฏำคมถึงกลำงเดือนสิงหำคม และรำว 30 

ปีมำนี้เมืองใหญ่ๆ หลำยแห่งได้น�ำดนตรีมำเปิดแสดงเข้ำกับพลุลูก

มโหฬำรท่ียิงข้ึนพร้อมๆ กัน (สตำร์ไมน์) สร้ำงควำมตื่นเต้น และ

อลังกำรมำกขึ้น จนผู้ชมจ�ำนวนไม่น้อยลืมไปว่ำแสงสว่ำงของพลุที่

ยิงขึ้นช่วงหน้าร้อนนี้ ดั้งเดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับ และส่งดวง

วิญญานบรรพบุรุษที่กลับมาเยือนโลกในเทศกาลโอบง

ปัจจุบันนี้ เทศกาลพลุใหญ่ๆ ของญี่ปุ่นได้แก่ 

1) เทศกำลพลแุม่น�ำ้ซมุดิำ ในกรงุโตเกยีว จดัขึน้ทกุวันเสำร์

สุดท้ำยของเดือนกรกฏำคม จ�ำนวนพลุรำว 2 หม่ืนนัด ผู้ชมรำว 

950,000 คน 

2)  เทศกำลพลเุมอืงนำงำโอกะ จงัหวดันอิงิำตะ จดัขึน้ทกุวัน

เสำร์ และวันอำทิตย์แรกของเดือนสิงหำคม รวม 2 หมื่นนัด ผู้ชมรำว 

1 ล้ำนคน โดยมีพลุเดี่ยวสีขำวยิงขึ้นก่อนเพื่อร�ำลึกถึงผู้คนที่เสียชีวิต

จำกกำรทิ้งระเบิดของเครื่องบิน B.29 ในสงครำม 

3) เทศกำลพลุเมืองโอมำงำริ จังหวัดอำกิตะ จัดขึ้นทุกเสำร์

สุดท้ำยของเดือนสิงหำคม มีพลุจ�ำนวนรำว 18,000 นัดโดยฝีมือช่ำง

พลุทั่วประเทศยิงประชันควำมงำมกัน

ส�าหรับในภูมิภาคคันไซได้แก่ 

1) เทศกำลพลุแม่น�้ำโยโดกำว่ำ กลำงกรุงโอซำกำ จัดขึ้น 

ทุกเสำร์แรกของเดือนสิงหำคม รำว 2 หมื่นนัด ผู้ชมรำว 2 แสนคน 

2) เทศกำลพลุริมอ่ำวโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ จัดขึ้นวันเสำร์

แรกของเดือนสิงหำคมเช่นกัน จ�ำนวนรำว 1 หมื่นนัด

3)  เทศกำลพลุริมทะเลสำปบิวะ จังหวัดชิงะ จ�ำนวนรำว 1 

หมื่นลูก จัดขึ้นรำววันที่ 8 สิงหำคม หำกตรงวันเสำร์ หรือวันอำทิตย์

จะเลื่อนเป็นวันศุกร์ก่อนหน้ำนั้น

แม้นผู้คนจ�ำนวนหนึ่งจะไม่รู้ที่มำของเทศกำลพลุก็ตำม แต่

พวกเขำก็ชอบที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวในชุดยูคำตะ พำกันออกไปฝ่ำฝูง

ชนรอคอยพลุ แม้อำกำศจะร้อนอบอ้ำว ปีแล้ว ปีเล่ำ แสง และเสียง

ของพลสุร้ำงควำมเร้ำใจจนลมืควำมร้อน ควำมเหนด็เหนือ่ยได้ไม่น้อย 

ยืนยันได้เลยว่ำ พลุญี่ปุ่นเป็นพลุที่งดงำมที่สุดในโลก TPA
news


