ซากุระเมืองไทย
ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

สวัสดี

...เกริน่ ไปเสียนานเพือ่ น�ำเข้าสูเ่ รือ่ งทีต่ อ้ งการน�ำเสนอในฉบับ
นี้ คือ มารูจ้ กั ซากุระเมืองไทยของชาวญีป่ นุ่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ
➞ ชมพู พั น ธุ ์ ทิ พ ย์ กั บ ซากุ ร ะเมื อ งไทยตั ว จริ ง ของชาวไทย ➞
นางพญาเสือโคร่ง กันเถอะค่ะ เพราะนอกจากจะได้เกร็ดความรูเ้ รือ่ ง
ต้นไม้ทคี่ นไทยควรรูจ้ ักทัง้ 2 พันธุ์แล้ว ยังสามารถบอกเล่าเรือ่ งราวนี้
ให้ ช าวต่ า งชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ ปุ ่ น ผู ้ ซึ่ ง มี ค วามสนใจในเรื่ อ ง
ธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้เป็นพิเศษได้อีกด้วย

ค่ะ ชาว TPA NEWS ที่เคารพรักทุกท่าน ฉบับนี้
ขอน�ำเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจของตัวเอง
เกี่ยวกับดอกไม้ของไทยอีกครั้งนะคะ
เรือ่ งมีอยูว่ า่ ... ตัวผูเ้ ขียนเองเป็นครูภาษาไทย สอนภาษาไทย
ให้แก่ผู้เรียนชาวญี่ปุ่นค่ะ อยู่มาวันหนึ่ง มีนักเรียนในห้องที่สอนอยู่
ถามขึ้นมา (แปลเป็นภาษไทย) ว่า “คุณครูคะ ซากุระเมืองไทย (タイ
ื่ ภาษาไทยว่าอะไรคะ ช่วงนีเ้ ห็นออกดอก
の桜 / Thai no sakura) มีชอ
ชมพูพันธุ์ทิพย์
เต็มเลยนะคะ” ตอบตามตรงค่ะว่าเจอค�ำถามนีเ้ ข้าไป ท�ำเอางงไปครู่
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ➞ Tabebuia Heterophylla
ใหญ่ๆ เหมือนกัน เพราะในตอนนั้นนอกจากประสบการณ์การสอน
ชือ่ สามัญ ➞ Pink Trumpet, Pink Tecoma, Rosy Trumpet-tree
ยังน้อย ถ่ายทอดอะไรๆ ได้ล�ำบากแล้ว ความรู้เรื่องต้นไม้ดอกไม้ยัง
ชื่ออื่นๆ ➞ ตาเบบูยา (ตามชื่อวิทยาศาสตร์) แตรชมพู ชมพู
ไม่ค่อยมีอีกด้วย แต่ด้วยความเป็นครูและเป็นคนไทยเต็มตัว ก็อดที่
อินเดีย ธรรมบูชา (กรุงเทพฯ)
อยากจะหาค�ำตอบให้นักเรียนไม่ได้ ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับ
ชมพูพันธุ์ทิพย์เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง สูงราว 8-12
ภาษาโดยตรง แต่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองไทย
ม. กิ่งก้านสาขาแผ่ออกเป็นพุ่มค่อนข้างแน่น ชมพูพันธุ์ทิพย์ใบแก่
และถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยได้ ผู้เขียนจึงถามกลับ
และทิง้ ใบในฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม หลังจากนัน้
ไปเพื่อความแน่ใจว่า “นักเรียนเห็นต้นไม้ต้นที่ว่านั้นที่ไหนคะ แล้ว
จะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันถึงเมษายน ดอกออกเป็นช่อตาม
ลักษณะต้นกับดอกเป็นอย่างไร” ...เพราะตั้งแต่เห็นต้นไม้ดอกไม้ใน
กิง่ ก้าน ช่อละ 8 ดอก ดอกย่อยลักษณะคล้ายดอกผักบุง้ หรือปากแตร
กรุงเทพฯ บ้านเกิดมา ก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีต้นไม้ต้นไหนที่สามารถ
คือ โคนดอกเป็นหลอดยาวปลายดอกบานออกเป็น 5 กลีบ กลีบดอก
ขนานนามให้เป็น “ซากุระ” ได้... แล้วนักเรียนในห้องทีบ่ งั เอิญพบเห็น
บาง ย่นเป็นจีบๆ และร่วงหล่นง่าย จะเห็นดอกชมพูพนั ธุท์ พิ ย์รว่ งหล่น
มาเหมือนกันและคิดว่ามันเป็น “ซากุระเมืองไทย” เหมือนกัน ก็ช่วย
กระจายอยูร่ อบๆ ต้น งดงามพอๆ กับทีบ่ านอยูบ่ นต้น สีของกลีบดอก
กันอธิบายลักษณะของต้นไม้ ดอกไม้ รวมทั้ง
ปกติเป็นสีชมพูสดใส มีความเข้มและจางแตกต่าง
สถานที่ที่แต่ละคนได้พบเห็น ท�ำให้ผู้เขียนถึง
กันไป
บางอ้อและอุทาน “อ๋อ” ไปยาวๆ ว่า “อ๋อออออ
ต้นก�ำเนิดของชมพูพันธุ์ทิพย์อยู่ในเขตร้อน
ออ ต้นชมพูพนั ธุท์ พิ ย์นเี่ อง” เมือ่ ค้นพบค�ำตอบ
ของทวีปอเมริกาใต้ ต่อมาได้ถูกน�ำไปปลูกในเขต
ตัวผู้เขียนเองก็ยังแปลกใจไม่หาย เพราะดูยัง
ร้อนทวีปต่างๆ อย่างแพร่หลายรวมทัง้ ประเทศไทย
ไงๆ ก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันเหมือนดอกซากุระได้
ซึ่งผู้น�ำตาเบบูยา (Tabebuia) พันธุ์ดอกสีชมพู
แต่ก็เพราะเรื่องราวในวันนั้นที่ท�ำให้ผู้เขียนได้
(Tabebuia rosea (Bertol.) DC.) จากอเมริกาใต้
ความรู้ใหม่ที่ว่าชาวญี่ปุ่นมองว่าต้นชมพูพันธุ์
ทิพย์ทมี่ ดี อกสีชมพูระเรือ่ นัน้ คล้ายกันกับดอก
ซากุระที่บ้านเขาและก็แปลกมากที่ไม่เฉพาะ
นักเรียนห้องนั้นที่ถามค�ำถามนั้นกับผู้เขียน
เพราะหลั ง จากนั้ น ผู ้ เ ขี ย นก็ ถู ก ถามค� ำ ถาม
เดียวกันนี้เรื่อยๆ จากผู้ถามชาวญี่ปุ่นไม่ซ�้ำ
หน้า ท�ำให้รวู้ า่ ชาวญีป่ นุ่ ในย่านสุขมุ วิทขนาน
นามให้ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ว่า “ซากุระเมือง
ไทย” ตรงกันจริงๆ
ชมพูพันธุ์ทิพย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
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เข้ า มาปลู ก ในประเทศไทยเป็ น ครั้ ง แรก เมื่ อ ปี พ.ศ.2500 คื อ
ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร จึงตั้งชื่อตามสีดอกและเป็นเกียรติแก่ผู้น�ำ
เข้าว่า “ชมพูพันธุ์ทิพย์”
เนื่องจากเมล็ดของชมพูพันธุ์ทิพย์มีจ�ำนวนมาก เมล็ดมีปีก
สามารถปลิวตามลมไปได้ไกล อีกทั้งยังสามารถขึ้นได้ในดินทั่วไป
เติบโตเร็ว ท�ำให้เราเห็นการกระจายพันธุ์ของชมพูพันธุ์ทิพย์ได้ทุกที่
แต่ถา้ หากผูอ้ า่ นท่านใดอยากยลความงามของต้นไม้ตน้ นีอ้ ย่างเต็มๆ
ตาแล้วล่ะก็ ผูเ้ ขียนขอแนะน�ำสถานทีท่ มี่ ชี มพูพนั ธุท์ พิ ย์ปลูกไว้อยูเ่ ป็น
จ�ำนวนมากอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
จังหวัดนครปฐมค่ะ ประมาณช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือน
มีนาคมของทุกๆ ปี ท่านสามารถยลความงามของดอกชมพูพนั ธุท์ พิ ย์
ที่ผลิบานสะพรั่ง ที่ท�ำให้บริเวณนั้นกลายเป็นโลกสีชมพูและท�ำให้
ม.เกษตรฯ ก�ำแพงแสน กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของผู้
หลงใหลการถ่ายภาพดอกไม้หรือสถานที่สวยๆ ไปได้เลยทีเดียวค่ะ
ต่อไปนี้ขอน�ำเสนอ “ซากุระเมืองไทย” ตัวจริง ซึ่งชาวญี่ปุ่น
และชาวต่างชาติน้อยคนนักที่จะรู้ว่าในเมืองไทยก็มีดอกซากุระที่
งดงามบานอยู่จริงๆ

สถานที่ชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งมีอยู่หลาย
แห่งบนดอยสูงในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ขุนช่างเคี่ยน ดอยสุเทพ
ขุนแม่ยะ ดอยอ่างขาง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
ดอยหลวงเชียงดาว เป็นต้น
แต่อย่าลืมนะคะว่า “ซากุระเมืองไทย” จะออกดอกผลิบานให้
ชื่นชมความงามแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น (ประมาณปลายเดือน
ธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์) หากท่านตัง้ ใจจะไปยลโฉม ควรตรวจ
สอบข้อมูลก่อนเดินทาง จะได้ไปไม่เสียเที่ยวค่ะ
…เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชาวญี่ปุ่นมีความผูกพันกับธรรมชาติ
จนท�ำให้เกิดแนวคิดและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติขึ้นมา
มากมาย เช่น การจัดดอกไม้ให้มีชีวิตชีวา IKEBANA, เทศกาลชม
ดอกไม้ (ดอกซากุระ) HANAMI เป็นต้น แม้จะอาศัยอยู่ต่างบ้านต่าง
เมือง พวกเขาก็อดนึกถึงดอกไม้ประจ�ำชาติตนไม่ได้ ซึง่ นัน่ มีสว่ นอย่าง
มากที่ท�ำให้ผู้เขียนรู้สึกสนใจและเริ่มหาความรู้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
ต้นไม้ ดอกไม้ที่มีความส�ำคัญของไทย ด้วยหวังใจว่าจะได้ถ่ายทอด
ข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้องเหล่านั้นในฐานะทูตวัฒนธรรม หรือตัวแทน
ชาวไทยในร่างครูสอนภาษา TPA
news

นางพญาเสือโคร่ง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ➞ Prunus Cerasoides
ชื่อสามัญ ➞ Wild Himalayan Cherry
ชื่ออื่นๆ ➞ ชมพูภูพิงค์
นางพญาเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็ก มีความสูง
ประมาณ 10-15 ม. ใบเป็นชนิดใบเดี่ยว ลักษณะรูปรีแบบไข่ ใบร่วง
ง่าย ดอกมีสขี าว ชมพู หรือแดง ออกเป็นช่อกระจุกใกล้ปลายกิง่ ก้าน
ดอกยาว 0.7-2 ซม. ขอบริ้วประดับจักไม่เป็นระเบียบ กลีบเลี้ยงติด
กันเป็นรูปกรวย กลีบดอกมี 5 กลีบ เมือ่ บานขนาดโตเส้นผ่าศูนย์กลาง
1-2 ซม. ระยะเวลาออกดอกช่ ว งระหว่ า งดื อ นธั น วาคมจนถึ ง
กุมภาพันธ์ โดยจะทิง้ ใบก่อนออกดอก ในอดีตได้มกี ารปลูกนางพญา
เสือโคร่งบนพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธารแล้วพบว่าได้ผลดี มีความเหมาะสมที่
จะขึ้นอยู่ในพื้นที่ผ่านการท�ำไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูง แต่ไม่ควรปลูก
บนพื้นที่ที่มีลมพัด เพราะจะท�ำให้กิ่งก้านหักได้ง่าย
มีการสันนิษฐานว่านางพญาเสือโคร่งและซากุระมีบรรพบุรษุ
ร่วมกันทางตอนใต้ของจีน และได้วิวัฒนาการออกไปจนมีสายพันธุ์
และสีที่มากมายหลายหลาก
เหตุทไี่ ด้ชอื่ ว่า “นางพญาเสือโคร่ง” ก็เพราะเปลือกของล�ำต้น
จะแตกลายคล้ายลายทีพ่ าดบนล�ำตัวของเสือโคร่งส่วนค�ำว่า “ซากุระ”
จะกล่าวถึงพืชทีอ่ ยูใ่ นสกุล Prunus ซึง่ นางพญาเสือโคร่งเป็นหนึง่ ใน
สกุลนัน้ ขณะทีใ่ นประเทศญีป่ นุ่ มีซากุระอยูห่ ลากหลายพันธุ์ โดยพันธุ์
ทีพ่ บมากสุด คือ โซะเมโยะชิโนะ (ญีป่ นุ่ : 染井吉野 somei-yoshino)
นางพญาเสือโคร่งแตกต่างจากซากุระญีป่ นุ่ คือ มีชว่ งเวลาการออกดอก
ต่างกัน นางพญาเสือโคร่งออกดอกในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ซึง่
เป็นช่วงฤดูหนาว ส่วนซากุระในญี่ปุ่นออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึง
เมษายน ซึง่ เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของญีป่ นุ่
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นางพญาเสือโคร่งดอกสีชมพู
ณ ขุนช่างเคี่ยน

นางพญาเสือโคร่งดอกสีขาว
ณ ขุนช่างเคี่ยน

ต้นนางพญาเสือโคร่ง

ลายของลำ�ต้นซึ่งเป็น
ที่มาของชื่อนางพญา
เสือโคร่ง
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http://www.baanlaesuan.com/plantlover/webboard/viewtopic.
aspx?qId=5654
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