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สวัสดี
ผูอ่้านวารสาร TPA News ทกุท่าน ขอต้อนรบัทกุท่าน
สู่คอลัมน์ “ภาษาดอกไม้” เนื้อหาสาระของคอลัมน ์

จะน�าเสนอสาระ ความรู ้ในเรือ่ง “ดอกไม้กบัคนญีปุ่น่” ซึง่ผูเ้ขยีนได้ศกึษา
ถึงดอกไม้แต่ละชนิด ประกอบไปด้วย ดอกไม้สัญลักษณ์ตามฤดูกาล
ของคนญีปุ่น่ ดอกไม้ทีป่รากฏในวรรณกรรมดัง้เดมิ ความละเอียดในการ
พฒันาสายพนัธุ ์วฒันธรรมการชมดอกไม้ การใช้ดอกไม้ ใบไม้ในอาหาร 
ฯลฯ โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ที่
มีความผูกพันกับดอกไม้นานาชนิด ผู้อ่านคนไทยสามารถน�าเรื่องราว
ต่างๆ เหล่านีม้าประยกุต์ใช้ได้ และขณะเดยีวกนัยงัสามารถใช้เป็นข้อมลู
ทางด้านท่องเที่ยว ซึ่งจะท�าให้คนไทยที่มาเที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวได้สนุก
มากยิง่ขึน้  ฉบบัแรกของคอลมัน์นี ้ผูเ้ขียนขอประเดมิด้วยดอกไม้ประจ�า
เดือนมิถุนายน ติดตามกันได้เลยค่ะ

แถวๆ บ้านผู้เขียนในเมืองซุยตะ ทางตอนเหนือของโอซากา ยัง
คงมีเรือกสวนไร่นาของเกษตรกรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า
ตายายหลายสิบหลังคาเรือน นอกจากพวกเขาจะยังคงรักษาที่ดินไว ้
โดยไม่ขายท�าคอนโดหรืออาคารธุรกิจ ทั้งๆ ที่ท�าเล ที่ตั้งมีศักยภาพ  
ดีทีเดียว น่าแปลกใจมาก เมื่อทุกฤดูฝนที่เริ่มย่างเข้ามาในราวเดือน
มิถุนายน พวกเขาก็ยังคงท�าไร่ท�านากันอย่างขมักเขม้น ริมล�าธารหรือ 
คูน�้าใกล้ที่นาช่วงนี้จะเห็นดอกไอริสสีม่วงบ้าง ขาวอมม่วง เหลือง และ
ชมพูอ่อนๆ บ้างบานกันอยู่งดงาม

นับตั้งแต่ที่เมล็ดข้าวแพร่พันธุ์เข้ามาในญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโจมง 
(Jomon ราว 16,500-3,000 ปีมาแล้ว) ซึง่ยงัไม่มปีฏทินิบอกเวลา ชาวไร่ 
ชาวนา มักอาศัยดอกไอริสที่มักบานก่อนฤดูฝนมาเยือนท�าหน้าที่เป็น
สญัญานบอกเวลาลงกล้าในนา หลงัจากทีไ่ด้เริม่หว่านเมลด็ไว้ตัง้แต่เมือ่
ซากุระร่วงโรยไป ราวกลางหรือปลายเดือนเมษายน ดอกไอริสจึงเป็น
ดอกไม้สัญลักษณ์ของฤดูฝนอย่างหนึ่ง (เดือนมิถุนายน)  และเป็นหนึ่ง
ในดอกไม้ที่อยู่คู่กับชาวญี่ปุ่นมาช้านาน

“ไอริส” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Iris ensata “Iris” เป็นภาษา
กรีกหมายถึง “รุ้งกินน�้า” ส่วน “ensata” หมายถึงความแหลมคมดังดาบ 
ซึง่กเ็หมอืนกบัส ีและรปูร่างของดอกไอรสิ ทีมั่กข้ึนในทีช้ื่นหรอืในน�า้ตืน้ๆ 
ตวัต้นสงูราวหวัเข่าของผู้ใหญ่ กลบีของดอกไอรสิจะใหญ่ยาวอ่อนระทวย 
โดยมีจุดเด่นอยู่ที่เกสรที่ใหญ่ตรงกลาง และฟอร์มของดอกที่ตั้งตรงด ู
สง่างาม ดเูหมอืนว่าเอกลกัษณ์เหล่านีจ้ะเป็นทีถ่กูใจคนญ่ีปุน่อย่างมาก 
ท�าให้เราสามารถพบภาพของดอกไอรสิบนแผ่นพบัเบียวบุ (Byobu) ตาม
หนังห้องในวัดวาอาราม หรือเป็นลายบนพัดหรือบนกิโมโน รวมทั้งเป็น

ดอกไม้ที่ใช้ประดับในวันเด็กผู้ชาย เป็นต้น
ดอกไอริสในภาษาญี่ปุ่นมีชื่อเรียกต่างๆ กันไปตามลักษณะ 

สีสัน และพื้นที่ๆ บาน แยกได้เป็นดอกอายะเมะ (Ayame) บานตามไร่
นาในที่ๆ มีน�้าระบายได้ดี ที่กลีบของดอกจะมีลายเส้นๆ ซ้อนกันเห็นได้
ชัด คะคิซึบะตะ (Kakitsubata) บานอยู่ริมน�้า มีลายสีขาวเป็นเส้นเดียว
ตรงกลางกลบี และฮะนะโชบ ุ(Hanashobu) ซึง่ข้ึนในทีช่ืน้ ทีข้ั่วของกลีบ
จะมีสีเหลือง ความแตกต่างข้างต้นนี้แม้แต่คนญี่ปุ่นทั่วไปที่เห็นดอกไอ
ริสกันมาแต่เล็กแต่น้อยก็แยกไม่ออก ต้องอาศัยป้ายบอกหรือสอบถาม
จากผู้รู้

 

ในบรรดาดอกไอริสท้ัง  
3 ชนิดที่กล่าวมา  ฮะนะโชบุด ู
จะเป็นที่นิยมกันมากท่ีสุด โดย
เฉพาะเมือ่ได้รบัการพฒันาสาย-
พันธุ์จากมัทสุไดระ สะดะโตะ-
โมะ (Matsudaira Sadatomo) 
นักรบ (Bushido) ระดับฮะตะ

โมะโตะ (Hatamoto) ซึ่งโปรดปรานการจัดแต่งสวนแต่เล็ก และได้ผสม
พนัธุจ์ากดอกดัง้เดมิจนได้พนัธุใ์หม่ๆ กว่า 300 ชนดิในสมยัเอะโดะ พันธ์ุ
ที่เขาพัฒนาในครั้งนั้นจัดอยู่ในสายพันธุ์เอะโด (Edo-kei) ซึ่งมีหลากสี
แต่ส่วนใหญ่จะมีกลีบ 3 กลีบ แต่ละกลีบจะห่างกันเห็นช่องไฟเล็กๆ  รูป
ร่างเปรียว ดูสง่างาม แข็งแรงทนทานต่อลม และฝน จึงเหมาะกับการ
ปลกูในทีแ่จ้ง ต่อมาหลงัจากทีฮ่ะนะโชบไุด้แพร่หลายไปยังมณฑลฮิโงะ 
(Higo หรือจังหวัดคุมาโมะโตะในปัจจุบัน) นักรบในมณฑลจึงพัฒนา
พันธ์ุใหม่ทีเ่หมาะสมกับการปลกูใส่กระถางไว้ชมในทีร่่มหรอืในบ้านเรือน 
และนั่นคือที่มาของสายพันธุ์ฮิโงะ (Higo-kei) ซึ่งมีต้นเตี้ยกว่า มีกลีบที่
ใหญ่ โดยกลบีทัง้ 6 จะซ้อนกนัอยูต่รงรมิๆ ถงึแม้จะปลกูในทีแ่จ้งได้กต็าม 
แต่ก็ไม่แข็งแรงเท่าใดนัก ส่วนสายพันธุ์หลักสุดท้ายคือ อิเสะ (Ise-kei) 
ซึ่งแพร่หลายจากเอะโดะไปยังภูมิภาคมัทซุสะกะ (Matsuzaka หรือ
จังหวัดมิเอะในปัจจุบัน) นั้น จะมี 3 กลีบ แต่ละกลีบจะใหญ่ และย้อย
ซ้อนกันที่ริมกลีบ ดูอ่อนช้อยกว่าอีกสองสายพันธุ์

“ดอกไอริส”
กนิฏฐ� มัทสุโอะ

กับจิตวิญญานของนักรบบุชิโด

อายะเมะแบบสีเหลือง 

มีลายเป็นทางๆ ที่กลีบ



32 TPA news

ภ�ษ�ดอกไม้

No. 211 ●  July 2014

เหตผุลทีน่กัรบ (Bushido) ในสมยัเอะโดะ ให้ความสนใจต่อการ
พฒันาสายพนัธุข์องดอกฮะนะโชบุนัน้ ว่ากันว่า นอกจากจะมาจากความ
สขุสงบตลอด 300 กว่าปี และธรรมเนยีมการเล่นค�าเอาฤกษ์ยามของคน
ญี่ปุ่นที่โดนใจนักรบซึ่งให้ความส�าคัญกับ “การแพ้ชนะ” (Shobu) แล้ว 
พวกเขายังมองว่าการทุ่มเทชีวิตเพื่อพัฒนาดอกไม้ที่อยู่ได้เพียงสามวัน
หลังจากบานนั้นเป็นเสมือนการฝึกจิตวิญญานของนักรบ 

การพัฒนาสายพันธุ์ของพวกเขาแรกเริ่มเน้นไปที่กลีบ สี และ
ความแขง็แรงทนทาน จงึเกดิดอกฮะนะโชบทุีม่กีลบีหลายๆ แบบ หลายๆ 
ส ีขึน้มาก่อน ต่อมาจงึมาหนัมาให้ความสนใจกบัการพฒันาเกสรทีใ่หญ่ 
และตัง้เหน็ได้ชดักว่าดอกไม้อ่ืนๆ ในวงการผูน้ยิมปลกูดอกฮะนะโชบจุะ
ไม่เรียกเกสรว่า “Oshibe” ซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้กับเกสรดอกไม้ทั่วไป แต่จะ
เรียกว่า “Shin”（芯）หรือ “แกน” ซึ่งหมายถึง “หัวใจส�าคัญของต้นไม้
ใบหญ้า” การพัฒนาให้แกนใหญ่ย่อมท�าให้ตัวดอกไม้โตตามไปด้วย
ฉันใด การฝึกจิตของคนจึงท�าให้คนไม่ขี้ขลาด แต่เป็นคนมีจิตใจกว้าง
ฉันนั้น พวกเขาจึงทุ่มเทกับการพัฒนาเกสรดอกฮะนะโชบุกันเป็นแรมปี
หรือแม้กระทั่งตลอดชั่วชีวิต ด้วยเหตุนี้จุดแรกส�าหรับการชมดอกฮะนะ
โชบุที่ถูกต้องจึงอยู่ที่เกสร

ส�าหรับจุดที่สองนั้นว่ากันว่าอยู่ที่สี ที่ไล่โทนสวยงามในดอก
เดยีวกนั โดยเฉพาะสม่ีวง หรอืสฟ้ีาอมม่วงซึง่ดเูยน็ตาในฤดฝูนทีท้่องฟ้า
มักจะหม่นหมอง อากาศก็จะร้อนอบอ้าว ส่วนจุดที่สามในการชมดอก
ฮะนะโชบนุัน้อยูท่ีก่ารจดัวางต�าแหน่งของดอกไม้ในสวนให้ดงูดงามเมือ่
อยู่รวมๆ กัน 

ทัว่ประเทศญีปุ่น่ มีแหล่งชมดอกฮะนะโชบุอยู่ราว 200 แห่งด้วย
กัน การจัดวางต�าแหน่งดูจะเป็นสิ่งส�าคัญที่ทุกแห่งเน้น บางแห่งก็ปลูก
ให้สีต่างๆ ปะปนกัน โดยไม่ให้กอข้างๆ มีสีซ�้ากันในสวนอันกว้างใหญ่ 
บางแห่งก็แยกเป็นแถวๆ ตามสีตามพันธุ์ไป แต่ก็ให้ความส�าคัญเรื่องสี 
โดยพยายามเอาสม่ีวงเข้มมาปะปนไว้ในจุดต่างๆ โดยเฉพาะใกล้กบัต้น
สีชมพูหรือสีม่วง สีฟ้าอ่อน เพราะหากเอาสีอ่อนๆ ไว้เดี่ยวๆ เมื่อมองมา

จากไกลๆ จะดูจืดชืดไป บางแห่งก็จัดวางเป็นกอๆ ตามล�าธารแคบๆ 
เสมือนในป่าเขา และบางแห่งก็มีการวางเรือล�าเล็กๆ โดยมีการปล่อย
ฝูงเป็ดว่ายไปมา มีศาลา และทางเดินเข้าไปนั่งหรือเดินชมได้ถึงกลาง
สวน เป็นต้น

ท่านผูอ่้านทีเ่คยชมดอกไอรสิจรงิๆ ในประเทศตะวันตก ลองมา
ชมไอรสิในสวนทีญ่ีปุ่น่ดสูกัครัง้ เชือ่ว่าท่านจะได้เหน็สายพนัธุแ์ปลกๆ ท่ี
ไม่พบในประเทศอืน่ รวมไปถงึความละเอยีดอ่อนพธิพีถินัในการจัดสวน
ของพวกเขาที่สามารถย้อนกลับไปถึงสมัยเอะโดะ เมื่อนักรบเพียรพยา-
ยามฝึกจิตวิญญานของตนผ่านการพัฒนากลีบ และเกสรเป็นแรมปี
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▲ ฮานะโชบุแบบ เอะโด ▲ ฮานะโชบุ แบบ อิเสะ ▲ ฮานะโชบุ แบบฮิโงะ

สำ�หรับสถ�นที่ชมดอกไอริสที่นิยมในภูมิภ�คคันไซ ได้แก่

1)  สวนชิโระคติะ ฮะนะโชบเุอน (Shirokita Hana Shobu-en) 
ในตวัเมอืงโอซากา โดยทัว่ไปจะเปิดให้ชมจากวันที ่1-25 มถินุายน 
แต่จะชมได้งดงามในช่วงกลางเดือน ขึ้นรถเมล์สายที่ไปสุดสายที่ 
Morishita Shako-mae ลงที่หน้าสวน เปิดให้เข้าชมเวลา 9.30-
17.00 น. ค่าเข้าชม 200 เยน

2)  สวนยะมะดะอิเคะ ฮะนะโชบุเอน (Yamada Ike Hana 
Shobu-en) ในเมืองฮิระคะตะ โอซากา โดยทั่วไปจะเปิดให้เข้าชม
จากปลายเดอืนพฤษภาคมถงึปลายเดอืนมถินุายน ช่วงกลางเดอืน
มิถุนายนจะมี light up ยามค�่าคืน ลงรถไฟที่สถานี Hirakata/
Keihan Line ต่อรถเมล์ไปที่ Deyashiki เดินไปอีกราว 200 เมตร 
เปิดให้เข้าชมเวลา 9.30-19.00 น ไม่เสียค่าเข้าชม

3)  สวนยะกวิ ฮะนะโชบเุอน (Yagyu Hana Shobu-en) นารา 
โดยทั่วไปเปิดให้เข้าชมจากปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือน
กรกฏาคม เดินทางด้วยรถเมล์นาราจากสถานีนาราราว 50 นาที 
เปิดให้เข้าชมเวลา 9.00-17.00 น. ค่าเข้าชม 650 เยน

4) ศาลเฮอันจินกู (Heian Jingu Shrine) เกียวโต ชมได้
ระหว่างต้นถึงกลางเดือนมิถุนายน เดินทางโดยรถเมล์สาย 5 จาก
สถานี Kyoto/JR หรือสถานี Kawaramachi/Hankyu Kyoto Line 
ลงทีห่น้าศาล เปิดให้เข้าชมเวลา 8.30-17.30 น. ค่าเข้าชม 600 เยน▲ คะคิซึบะตะ ที่ศาลโอตะในเกียวโต เป็นไอริสป่าเก่าแก่ตั้งแต่ 

   สมัยเฮอัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพีชอนุรักษ์ของญี่ปุ่น

สวน Shirokita Hana 

Sobu-en ที่ใจกลางเมือง

โอซากา


