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กนิฎฐา มัตสโุอะ

▲ โสเมอ่ิโยชิิโนะเรั่ยงรัาย งดงาม ที่่�แม่นำ�า Sago-gawa/Nara ▲  เอ่โดะฮิิกังตั้�นดังย่าน Ninnenzaka ในเก่ยวโตั้

ท่่ามกลำงกำรแพรร่ะบำด มผี่ค้นลม้ต้ำยจำกโรคโควดิ-19 ในขณ์ะ

นี� ต้น้ไมใ้บห้ญำ้ ดอกบว๊ย ดอกซึ่ำกรุะกยั็งบำนสะพรัง่รบัฤด่

ใบไม้ผลิกันงดงำม ดังกับว่ำไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และเชิ่นเดียวกับ

ทกุปี สือ่มวลชินทุกเจำ้ก็ยังพรอ้มใจกันรำยงำนพยำกรณ์์ ซึ่ำกุระ และ

ยงัลงขำ่ววำ่ซึ่ำกรุะต้น้มำต้รฐำนทีใ่ช้ิพยำกรณ์์กำรบำนในแต่้ละเมอืง

เริ่มบำนกันได้ก่ีเปอร์เซ็ึ่นต์้ ไทม์ไลน์ใน SNS ของแต่้ละคนก็เต็้มไป

ด้วยภำพซึ่ำกุระ แม้พวกเขำจะเลี่ยงไม่ไปดื่มกินกันใต้้ต้้นซึ่ำกุระ แต้่

ก็ยังผ่ำนไปชิม ไปถ่ำยภำพกัน 

ปีนี�อำกำศูอุ่นมำต้ั�งแต้่เดือนกุมภำพันธุ์แล้ว พอเข้ำเดือน

มีนำคมได้ไม่นำน ซึ่ำกุระพันธ์ุุบำนเร็วก็เริ่มทยอยกันคลี่กลีบต้ำม

ล�ำดับ ส�ำห้รับในคันไซึ่รำววันที่ 16-26 มีนำคม ซึ่ำกุระสำยพันธ์ุุ 

เอโดะฮิกัิงกบ็ำนสะพรัง่ทัว่ภมิ่ภำค แต่้ไห้นแต้ไ่รมำแลว้ท่ีผ่เ้ขียนต้ดิใจ

ควำมงำม ควำมแข็งแกร่ง และประวัต้คิวำมเป็นมำของเอโดะฮิกัิงแต่้
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▲ เอ่โดะฮิิกังตั้�นใหญี่่ที่่�สวนในพรัะรัาชิวังเก่ยวโตั้ อ่ด่ตั้พื�นที่่�น่ �เคยเปุ่็น
วังขีอ่งเจ�าชิาย Konoe

▲ เอ่โดะฮิิกังส่อ่อ่กชิมพ้ ที่่�จังหวัดนางาโน ด�านหลังม่เขีาล�อ่มรัอ่บ
งดงาม

▲ ตั้รัะหง่านอ่ย้่ที่่ �ศึาล Oishi-jinja ศึาลเพื�อ่รัำาลึกถึง
นักรับโรันิง 47 คน

▲ ซากุรัะปุ่�าสายพันธีุ์ Yoshino สายพันธีุ์
พ่อ่ขีอ่งโสเมอ่ิโยชิิโนะ

▲ วัด Hase-dera ในนารัาเปุ่็นอ่่กวัดหนึ�งที่่�ม่ซากุรัะ
สายพันธีุ์เอ่โดะฮิิกังหลายตั้่อ่หลายพันธีุ์หลากส ่

ละต้้นๆ ย่ิงเมื่อโลก ต้้องเผชิิญกับโรคระบำดคร่ำชีิวิต้ผ่้คน ย่ิงท�ำให้้

อยำกค้นห้ำว่ำท�ำไมเอโดะฮิิกังถึงมีอำยุยำวนำนเป็นพันปีได้ 

เอโด้ะฮิิกัง เป็นห้นึ่งในซึ่ำกุระป่ำที่ขึ�นเองต้ำมธุรรมชิำต้ิ พบ

ได้ท่ัวไปในทุกภ่มิภำคของประเทศู ต้ั�งแต่้เกำะฮิอนชิ่ถึงคิวชิ่ ต้้นส่ง

ให้ญ่รำว 15-25 เมต้ร ดอกเล็กกลีบค่อนข้ำงผอมเรียว มีทั�งสีขำว 

ชิมพ่ออ่น และชิมพส่ด ย่ิงต้น้แก่ล�ำต้น้ก็จะย่ิงกว้ำงให้ญ่ และมีกิง่ก้ำน

ย้อยลงมำด้ำนล่ำงมำกขึ�น ส่วนให้ญ่จะบำนเร็วกว่ำซึ่ำกุระทั่วไปรำว

ห้นึ่งสัปดำห้์ เอกลักษณ์์ที่ส�ำคัญคืออำยุที่ยืนยำวกว่ำสิบชิั่วอำยุคน 

ซึ่ำกุระสำมต้้นให้ญ่ของญ่ีปุ่นท่ีร่้จักกันแพร่ห้ลำยต่้ำงก็เป็น

สำยพันธ์ุุเอโดะฮิิกังทั�งห้มด “อุสิุ่ซัุมิซัากุระ” ต้ระห้ง่ำนอย่่ที่หุ้บเขำ 

ชิำยขอบจังห้วัดกิฟัุ และฟัุกุอิ ล�ำต้้นวัดได้โดยรอบกว้ำงรำว 10 เมต้ร 

แผก่ิ่งกำ้นไปรอบๆ กวำ่ 20 เมต้ร ยำมดอกยงัต้ม่อย่จ่ะมสีชีิมพ่ออ่นๆ

ดังดอกพีชิ เมื่อบำนเต็้มที่จะกลำยเป็นสีขำวออกขุ่นๆ และเมื่อเลย

ระยะฟ่ัลบม่สีจะออก “ห้ม่นๆ ดงัห้มึกจำงๆ” อนัเปน็ท่ีมำของชิือ่ “อุสซุึ่มุ”ิ 

ต้้นที่สองก็เป็นสำยพันธ์ุุเอโดะฮิิกังเช่ินกัน ประเมินอำยุได้

รำว 1,800 - 2,000 ปี ต้ระห้ง่ำนอย่่ที่สวนของวัดจิต้โสจิ ในห้ม่่บ้ำน 

มุคำว่ำมุระ จังห้วัดยำมำนำชิิ ส่งรำว 10.3 เมต้ร ล�ำต้้นวัดโดยรอบ

เท่ำกับ 11.8 เมต้ร ถือเป็นซึ่ำกุระที่มีอำยุยืนยำวที่สุดในญี่ปุ่น 

เล่ำขำนกันปำกต้่อปำกว่ำ ยำมำโต้ะทำเกรุ นักรบในต้�ำนำน

เป็นผ่ป้ลก่เมือ่ออกศูกึมุง่ห้นำ้ไปทำงทศิูต้ะวนัออกของประเทศู จงึได้

ชิื่อว่ำ “ชำินิได้ซัากุระ” ห้รือ “ตัวแทนิเทพ้เจ้า” ซึ่ำกุระต้้นนี�เคยอ่อน

แรงลงจนเกือบต้ำยในศูต้วรรษท่ี 13 แต้่พระสงฆ์ในนิกำยนิจิเรนได้ 

ชิ่วยประคองรักษำจนอย่่รอด และให้้ดอกทุกปีในทุกวันนี� 

ต้น้ทีส่ำมมชีิือ่วำ่ “มิฮิารุโนิะทะกิซัากุระ” ต้ั�งอย่่ทีต่้�ำบลมิฮิำรุ 

จังห้วัดฟัุกุชิิม่ำ ชิื่อ “มิฮิำรุ” ห้รือ “ฤด่ใบไม้ผลิสำมครั�ง” นั�นมำจำก

ต้�ำบลมฮิิำร ุซึ่ึง่เปน็ต้�ำบลทีทั่�งซึ่ำกรุะ บว๊ย และพชีิ มกัจะบำนพรอ้มๆ 

กนัทกุป ีโดยมซีึ่ำกรุะต้น้ให้ญต่้ระห้งำ่นอย่ต่้รงกลำงเนนิ สง่รำว 13.5 

เมต้ร ล�ำต้้นโดยรอบรำว 8.1 เมต้ร ก่ิงกำ้นแผ่ไปรอบๆ รำว 11-14 เมต้ร 

ประเมินว่ำ อำยุรำว 1,000 ปี ต้้นนี�ก็เป็นสำยพันธุุ์เอโดะฮิิกังเชิ่นกัน 

ผ่้เขียนยังไม่เคยมีโอกำสได้เห็้นซึ่ำกุระเก่ำแก่ทั�งสำมต้้นนี�

เลยแต้แ่คไ่ดเ้ห้น็ต้น้เก่ำแก ่อำยุรำว 300-900 ปใีนคันไซึ่ นีก่อ็ดต้ะลงึ

กับควำมแข็งแกร่งทนทำน ที่ซึ่่อนอย่่ภำยใต้้ควำมงำมที่ด่อ่อนโยน

ด้ำนนอกนี�ไม่ได้ แถมแต่้ละต้้นยังมีประวัต้ิมีเรื่องรำวเล่ำขำนกันมำ

ห้ลำยต้่อห้ลำยรุ่น  

“มำต้ะเบะอิซึ่ำกุระ” ในเมืองอุดะ จังห้วัดนำรำ ว่ำกันว่ำ

เป็นซึ่ำกุระที่นักรบคนส�ำคัญในสมัยเอโดะมำห้ลบซึ่่อนต้ัวสมัย

สงครำมกลำงเมืองไดโกะจิซึ่ำกุระ ที่วัดไดโกะจิ ในเกียวโต้ เป็น

ซึ่ำกุระที่ ฮิิเดโยชิิ อดีต้เจ้ำเมืองโอซึ่ำกำ โปรดปรำน มีซึ่ำกุระบำนแผ่

ก่ิงก้ำน อย่่ต้รงบริเวณ์ที่เจ้ำชิำยโคะโนเอะผ่้สืบสำยจักรพรรดิ�ญี่ปุ่น

เคยตั้�งวังในสมัยก่อน และห้ลังสมัยเมจิ ฯลฯ เรื่องรำวเห้ล่ำนี�เพิ่ม

ควำมโรแมนติ้ค ดึงด่ดผ่้คนให้้พำกันไปชิมเอโดะฮิิกังเห้ล่ำนี� ได้ไม่

น้อยทีเดียว 

ผ่้ร่้อธิุบำยว่ำกำรที่เอโดะฮิิกัง มีก่ิงก้ำนย้อยลงมำด้ำนล่ำง 

ไม่งอกขึ�นด้ำนบนเห้มือนต้้นไม้ทั่วไปนั�น เป็นเพรำะฮิอร์โมน gib-
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▲ เอ่โดะฮิิกังส่อ่อ่กขีาวที่่�วัด Iwaya-dera เก่ยวโตั้

▲ “Sakigake” เอ่โดะฮิิกังตั้�นแรักๆ ที่่�มักเรัิ�มบานเรั็วกว่าตั้�นอ่ื�น อ่ย้่ที่่ �
ศึาล Hirano-jinja/Kyoto

▲ เอ่โดะฮิิกังดอ่กจิ�วๆ ส่ชิมพ้อ่่อ่น ที่่�บ�านคนในตั้รัะก้ล Hori ในเมือ่ง 
Gojo/Nara

▲ โสเมอ่ิโยชิิโนะที่่� Sewaritei เมือ่ง Yodo/Kyoto

berellin ที่อย่่ในต้้น ท�ำให้้ต้้นไม้ไม่สร้ำงก่ิงพุ่งขึ�นด้ำนบนแต่้ย้อยลง

มำด้ำนล่ำงแต้่แรก ปกต้ิแล้วต้้นไม้จะมีกิ่งย้อยเมื่อชิรำลง แต้่เอโดะ

ฮิิกังนั�น จะย้อยลงด้ำนล่ำงต้ั�งแต้่แรก บำงท่ำนบอกว่ำกิ่งก้ำนที่ย้อย

ลงด้ำนล่ำงชิ่วยผ่อนเบำภำระ ให้้กับล�ำต้้น ต้้นไม้จึงมีอำยุยืนนำน 

เมือ่เทยีบกบัเอโดะฮิกิงั “โสิ่เมะโยชิำโนิะ” เป็นซึ่ำกรุะทีก่ิ่งกำ้น

แผอ่อกไปดำ้นบน และดำ้นขำ้งดงัต้น้ไมท่ั้วไป ดอกออกกลมๆ มหี้ยกั

ต้รงปลำยกลบีสีชิมพ่อ่อน ไม่มใีบแซึ่ม ยำมบำน ล�ำต้น้ไมส่ง่ให้ญ่นกั 

เวลำเรียงรำยกนัออกดอกจะเปน็เสมอืนอโุมงคด์อกไมร้ม่เย็น ย่ิงเมือ่

กลบีดอกโดนลมปลวิชิว่งปลำยฤดจ่ะย่ิงเสมอืนพำยดุอกไม ้(ฮิำนะฟัุ

บุกิ) ห้ลำยต้่อห้ลำยเมืองจึงน�ำไปปล่กต้ำมริมถนนห้นทำงห้รือต้ำม

สวนสำธุำรณ์ะกันแพร่ห้ลำย 

วำ่กันว่ำ โสเมะอิโยชิโินะ นั�น มปีระวัต้มิำไม่ถงึร้อยปี เมือ่ช่ิำง

สวนในต้�ำบลโสเมะอิ ใกล้กรุงเอโดะแปลงพันธ์ุุให้ม่ออกขำย ใชิ้พ่อ

พันธุุ์เป็นยำมะซึ่ำกุระที่ดอกกลมจิ�ว สีสด มีใบแดงๆ ยำมบำน ส่วน

แมพ่นัธ์ุุใชิเ้อโดะฮิกิงัทีไ่มม่ใีบแซึ่มยำมดอกบำนเปน็ต้น้แบบ ผลท�ำให้้

ไดซ้ึ่ำกรุะท่ีงำม และบำนสะพรัง่พรอ้มกนัออกมำ และจำกควำมงำม

ยำมเมื่อเรียงรำยกันเป็นแถบๆ นี่เอง ที่ท�ำให้้ไม่นำนนัก ทุกเมืองจึง

เต้็มไปด้วยโสเมอิโยชิิโนะ เชิ่นทุกวันนี� 

อยำ่งไรกต็้ำม เมือ่เวลำผำ่นไป บำงเมอืงก็เผชิญิปญัห้ำล�ำต้น้

ผุ ต้้นไม้ล้มกระทันห้ัน และอำยุต้้นไม้ของโสเมะอิโยชิิโนก็สั�นรำว 60 

ปี ต้้นก็ล้มต้ำยกันมำก ห้ลำยปีมำนี�บำงเมืองจึงทยอยโค่นโสเมะอิโย

ชิิโนะออก ด้วยควำมกลัวว่ำต้้นจะล้มโดนผ้่คนที่สัญจรไปมำ พร้อม

เปลี่ยนต้้นเก่ำเป็นซึ่ำกุระสำยพันธุุ์ให้ม่ที่ถ่กพัฒนำให้้คงทนขึ�นแทน 

แม้จะด่งดงำมอลังกำรภำยนอก แต้่โสเมะอิโยชิิโนะ ซึ่ำกุระ

แปลงพันธ์ุุ ก็อ่อนแอกว่ำเอโดะฮิิกังต้้นพันธ์ุุแม่ ท่ีเป็นไม้ธุรรมชิำติ้

ไม่ได้ เอโดะฮิิกังสำมำรถยืนอย่่ได้เดี่ยวๆ กลำงป่ำ กลำงเขำต้ำม

ธุรรมชิำติ้ เพียงคนเข้ำไปชิ่วยท�ำไม้ค��ำพยุงกิ่งให้้บำงครั�งห้รือท�ำรั�ว

ล้อมไม่ให้้คนเข้ำไปเยียบรำกห้รือเอำมือไปแต้ะกิ่ง แต้ะก้ำน แผ่เชิื�อ

โรคไปต้ิด ก็สำมำรถยืนต้้น ออกดอกได้เป็นพันๆ ปี  

“เอโดะฮิิกัง” ต้้นไม้ดอกไม้ท่ีขึ�นเองต้ำมธุรรมชิำติ้อย่่อย่ำง

สันโดษ อำศูัยคนชิ่วยพยุงชิีวิต้เล็กๆ น้อยๆ ในชิ่วงวิกฤต้น่ำจะเป็น

เครื่องเต้ือนใจคนเรำว่ำ กำรโต้แบบก้ำวกระโดดห้รือกำรปรุงแต้่ง

เกินจ�ำเป็น อำจท�ำให้้เรำอ่อนแอลง เจออะไรนิดอะไรห้น่อยก็จะ

บอบบำง ส่้ไม่ได้  

ห้ลงัวิกฤต้โควดิ-19 ผำ่นพน้ไป เรำคงต้้องยอ้นกลบัมำดว่่ำเรำ

มีอะไรเกินจ�ำเป็นไปบ้ำง อะไรคือวิถีที่ใกล้เคียงธุรรมชิำต้ิที่ยังด�ำเนิน

ไปกับสังคมได้ คงต้้องเริ่มค้นห้ำกกันจริงจังบ้ำงแล้ว


