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กนฎิฐา มตัสโุอะ

▲ ต�าบลมิซุโอะอยู่บนที่สูง อากาศเย็นสบาย ▲ บินโฉบไปมา

 กจ็ะถงึฤดชูมผเีสือ้อาซางมิาดารา

เมือ่ดอกฟจุบิาคามาบาน

“อาซางิมาดารา” เป็นชือ่อนัแสนไพเราะเพราะพริง้ของ

ผีเสื้อปีกสีฟ้าอ่อนดังสเตนกลาสที่ มีขอบรอบๆ 

ปีกเป็นสีด�า และน�้าตาลลายจุด เมื่อขยายปีกเต็มที่จะมีขนาดใหญ่

ราว 10 เซ็นติเมตร ชื่อ “อาซางิ” ของมันนั้นมาจากสี “อาซางิอิโระ” 

หรอืสีของใบหวัหอมใหญ่ ส่วน “มาดารา” นัน้หมายถึงลายจดุขาวด�า

ทั้งที่ปีก และที่หน้าอก ในเช้าวันที่มีแสงแดด ปีกสีฟ้าของมันจะใส

ระยบิระยบั ยิง่เมือ่พวกมนัพากนัมาเป็นฝงูด้วยแล้ว ยิง่งดงาม เหมือน

ก�าลังชมระบ�าผีเสื้ออย่างใดอย่างนั้น 

เรือ่งราวของอาซางมิาดาราไม่ได้จ�ากัดอยู่เพยีงความงามของ

ปีก แต่ยงัครอบคลมุไปถงึ วถิชีวีติอนัน่าตดิตามนานาประการอกีด้วย 

เริ่มจากเส้นทางบินที่ครอบคลุมเกือบ 2,000 กิโลเมตรจากฮอกไกโด

หรอืภาคเหนอืของญีปุ่น่ในฤดูใบไม้ร่วงผ่านคันไซลงไป ยังชโิกก ุควิชู 

โอกนิาวา และบางตวัไปไกลถงึใต้หวนัเพือ่หลบหนาว และเพือ่วางไข่

ก่อน ทีจ่ะหนร้ีอนกลบัไปยังถ่ินก�าเนดิในภาคเหนอืของประเทศอกีครัง้
▲ แผนที่ก�ากับเส้นทางบินข้ึนเหนือลงใต้ของอาซางิมาดารา (โดยอาสาสมัคร

ที่ร่วมกันท�า มาร์คก้ิง)
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ในฤดูใบไม้ผลิ นับเป็น ผีเสื้ออพยพน้อยสายพันธุ์ของโลกที่สามารถ

บินข้ามน�้าข้ามทะเลเป็นระยะไกลเช่นนี้ได้ 

ครัง้แรกทีผู่เ้ขยีนเหน็ตวัจรงิของพวกมนัคอืราว 3 ปีทีแ่ล้วเมือ่

ไปชมดอกฟุจิบาคามา (Thoroughwort) ที่ต�าบลมิซุโอะชนบทแห่ง

หนึง่บนเนนิเขาในกรงุเกยีวโตราวต้นเดอืนตลุาคม ฟจุบิาคามา เป็น

หนึ่งใน 7 ดอกหญ้าประจ�าฤดูใบไม้ร่วง (อากิโนะ นานาคุ สะ) มีทั้ง

สชีมพ ูและสขีาว ตอนสดๆ จะไม่มกีลิน่แต่เมือ่น�าไปตากแห้งแล้วจะ

ส่งกล่ินหอม สามารถป้องกันแมลงได้ ผู้คนในสมัยโบราณจึงน�ามา

ตากแห้งบรรจุในถุงผ้าไหมเล็กๆ วางในตู้เสื้อผ้ากัน ส�าหรับอาซางิ

มาดาราแล้ว น�า้หวานจากดอกฟจุบิาคามาจะท�าให้ ผเีสือ้โดยเฉพาะ

ตัวผู้สร้างสารกระตุ้นความต้องการผสมพันธุ์ และเพิ่มฟีโรโมนเพื่อ

ดึงดูด ตัวเมีย ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ร้อยละ 90 ของอาซางิมาดาราที่พา

กันมาดูดน�้าหวานจาก ดอกฟุจิบาคามาจึงมักเป็นตัวผู้ ตัวเมียนั้น

หากินได้จากดอกไม้นานาประเภท 

หลายปีก่อนหน้านี้ เส้นทางอพยพ และวิถีชีวิตของอาซางิ

มาดารายังไม่เป็นที่รับรู้กันจนกระทั่งในปี 1980 และหลังจากนั้น

เป็นต้นมามีการท�ามาร์คกิ้งลงวันเดือนปี และสถานที่ๆ พบมันด้วย

หมกึน�า้มนับนปีกโดยกลุม่อาสาสมคัรทัว่ประเทศ ผลการส�ารวจสร้าง 

ความตกอกตกใจให้กับผู้คนไม่น้อย ที่พบว่าอาซางิมาดาราที่ถูก 

มาร์คกิง้ทีเ่มอืงมทัสโุมะโตะในจงัหวดันางาโน เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 

▲ ฝูงผีเสื้ออาซางิมาดาราพากันมาท่ีต�าบลมิซุโอะทุกปี▲ ร่องรอยมาร์คก้ิงบนปีก

▲ เข้าไปใกล้ก็ไม่หนี 

▲ ท่าบินก็หลากหลาย ▲ เมื่อกางปีกเต็มๆ จะมีขนาดราว 10cm
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1995 บินไปโผล่ที่โอกินาวา รวมเป็นระยะทางราว 1,300 กิโลเมตร 

และมนัยงัใช้เวลาบนิจากต�าบลโอทสกุจัิงหวดัโคจิไป ถงึเกาะไดโตจมิะ

ทางตอนใต้ของโอกินาวา ซึ่งห่างราว 783 กิโลเมตรด้วยเวลาเพียง  

3 วนั หรอืเท่ากบัว่าวนัหน่ึงบนิเฉล่ียกว่า 260 กิโลเมตร และในปี 2002 

ยังพบอาซางิมาดาราที่ถูกมาร์คกิ้งในจังหวัดฟุกุชิมา ไปโผล่ที่

โอกนิาวาห่างไปราว 2,140 กิโลเมตร และบางตวับนิไปถึงไต้หวนัเป็น

ระยะทางราว 2,190 กิโลเมตร 

เหตุผลที่ อาซางิมาดารา พากันบินขึ้นเหนือล่องใต้เช่นนี ้

ทุกปีนั้นเป็นเพราะว่าพวกมันไม่ถูกกับอากาศหนาวหรือร้อนจัด อยู่

ได้สบายในอุณหภูมิราว 21 องศา ดังนั้นก่อนเข้าหน้าหนาวพวกมัน

จึงพากันบินอพยพลงใต้ และก่อนหน้าร้อนจะมาเยือนทางใต้ของ

ประเทศรุ่นลูกรุ่นหลานท่ีไปถือก�าเนิดทางใต้ก็พากันบินย้อนกลับมา

▲ กับท้องฟ้ายามเช้า

▲ ตัวนี้บินเฉียง

▲ นั่งมองพวกมันบินไปมาได้เป็นช่ัวโมงๆ

▲ ฟุจิบาคามาปีน้ีบานช้า

▲ สีปีกจะออกฟ้างดงามในวันท่ีอากาศแจ่มใส

▲ ล�าตัวลายจุดขาวด�า (มาดารา)

▲ เล่นน�้า

▲ ระยิบระยับ

ตามเส้นทางเดมิหาทีเ่ยน็สบายพ�านกัอาศยั อกีเหตผุลหนึง่คอืปีกของ

พวกมันไม่มีเกร็ดอ่อนๆ เหมือนผีเสื้ออื่น แข็งแรง ทนทาน ไม่ฉีกขาด

ง่ายจึงบินได้ไกล และเร็ว ผู้รู้ยังอธิบายว่าอาซางิมาดารา และดอก 

ฟุจิบาคามาที่พวกมันโปรดปรานต่างก็มีพิษในตัวทั้งคู่ พวกมันจึงไม่

ต้องกลัวว่า จะถูกนกกาไล่จับกิน เรียกได้ว่าปราศจากศัตรูก็ว่าได้ 

และจากผลการท�ามาร์คก้ิงติดต่อกันหลายสิบปีที่ผ่านมานี้

เอง ท�าให้ผู้คนรับรู้ได้ว่าทุกปี ก่อนเข้าหน้าหนาว อาซางิมาดารา  

จะพากันบินข้ามน�้าข้ามทะเลแวะพักตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะที่ๆ  

มีไร่ดอกฟุจิบาคามาบาน หลายต่อหลายต�าบลจึงพากันลงต้น 

ฟุจิบาคามา รอรับพวกมันกัน 
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▲ ดูเหมือนว่าพวกมันจะชอบกอสีชมพูมากกว่า

▲ บางตัวจะมีตัวเลขก�ากับบนปีกผ่านการมาร์คกิ้งมาแล้ว 

▲ อาซางิอิโระเป็นสีฟ้าที่นักรบกลุ่มชินเซนงุมิในปลายสมัยเอโดะใช้เป็นเครื่องแบบ

▲ ยามมันคลี่ปีกออกบินเป็นช่วง Shutter Chance ▲ แดดย้อนแสงเห็นปีกใสๆ

ส�าหรับในภูมิภาคคันไซ นอกจากที่เนินเขาในต�าบลมิซุโอะ

กรุงเกียวโตแล้ว ที่วัดมายาซังเทนใจจิ บนเขามายาซังเมืองโกเบ 

ต�าบลโอฮาร่าโนะ บนเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันตกของเมืองเกียวโต 

และย่านเทะรามาจิกลางกรุงเกียวโต ต่างพากันขยายพื้นที่ปลูกฟุจิ-

บาคามากันโดยพร้อมเพียง ท�าให้โอกาสที่จะพบฝูงอาซางิมาดารา

หลากหลายขึ้น ย่านเทะรามาจิดูจะมีความพิเศษกว่าที่อื่น เพราะ

เป็นย่านการค้าในตัวเมืองไม่มีพื้นที่พอที่จะลงฟุจิบาคามาเยอะๆ 

พ่อค้าแม่ค้าที่นี่จึงเปลี่ยนมาแยกกิ่งแจกให้กับผู้คนที่สนใจปลูกลง

กระถางท่ีบ้านของตน โดยขอความร่วมมือให้พากันน�ากระถาง 

ฟุจิบาคามาที่บานแล้วมา เรียงรายกันตามสองข้างถนนในอาเขต

การค้าบ้างที่ลานวัด และศาลชินโตใกล้ๆ บ้าง ช่วงเทศกาลในเดือน

ตุลาคม ปรากฏว่ามีผู้สนใจทั้งน�าฟุจิบาคามากลับไปปลูก และน�า

กลบัมาประดบัวดั ประดบัศาล รวมทัง้พากนัมาเดนิจบัจ่ายของ เรยีก

ได้ว่าเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วย กระตุ้นเศรษฐกิจของ

เมืองไปด้วยอย่างดีทีเดียว ทุกวันนี้กิจกรรมมาร์คกิ้งผีเสื้ออาซางิ

มาดารายังคงด�าเนินต่อไป ยิ่งได้ SNS เข้ามาช่วย ยิ่งท�าให้รายงาน

พร้อมภาพถ่ายผีเสื้อที่ถูกมาร์คกิ้งเข้ามาแม่นย�า และรวดเร็วขึ้น 

เช่น เดียวกับข่าวสดของฝูงผีเสื้อว่า ก�าลังปรากฏตัวที่ไหนจ�านวน

มากน้อยเพยีงใดก็แพร่ไป ทัว่ประเทศผ่านทางอินเทอร์เนต็ ช่างภาพ 

และผู้คนทั่วไปจึงพากันไปชม และเรียนรู้เรื่องราวของพวกมันมาก

ขึ้น 

ปีหน้าจะเป็นปีที่ 4 ที่ผู้เขียนจะมีโอกาสได้พบฝูงผีเสื้อสีฟ้า

ใสตวัน้อยๆ เหล่านีอ้กีครัง้ ช่วงนีก้ไ็ด้แต่เฝ้าดขู้อมลูของพวกมันทีล่่อง

ใต้ไปถงึทางควิชแูล้ว หวงัว่ารุน่ลกูรุน่หลานทีจ่ะเกดิ และฝักตวัทีน่ัน่

จะบินกลับขึ้นเหนือในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าอย่างปลอดภัย TPA
news


