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ครั้ง
แรกที่ผู้เขียนได้รู้จักดอกอะซะงาโอะ (朝顔) คือ เมื่อลูกชาย
หัวแก้วหัวแหวนกลับมาจากโรงเรียนพร้อมกระถางดอกไม้

พลาสติคสีฟ้าที่มีราวไม้ปักอยู่รอบๆ ตอนป.1 เมื่อถามลูกว่า คืออะไร ลูก
บอกว่าเป็นการบ้านในฤดูร้อนของเขาท่ีต้องคอยเฝ้าดพูฒันาการของต้นไม้ 
และดอกไม้ที่จะออกดอกทุกเช้าในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน

ดอกอะซะงะโอะ หรือ “Morning Glory” เป็นดอกไม้ที่ผู้คนปลูก
กนัมากในฤดรู้อน ส่วนใหญ่แล้วจะมดีอกกลมคล้ายดอกผกับุง้ บานเฉพาะ
ยามเช้า และช่วงเย็นก็จะโรยไป บ้านที่มีสวนของตนเองมักจะลงต้นในดิน 
บ้านที่มีที่น้อยหรือเป็นห้องชุดก็จะปลูกไว้ในกระถางท่ีระเบียงโดยท�าราว
ให้ไต่ขึ้นไปด้านบนจนกลายเป็นกันสาดกันแดดหน้าร้อน อะซะงะโอะเป็น
พืชล้มลุกมีถิ่นฐานดั้งเดิมในประเทศเขตร้อนในเอเซีย เช่น ไทย กัมพูชา 
และเชงิเขาสงูทางตอนใต้ของจนี เผยแพร่เข้ามาในญีปุ่น่ผ่านคณะธรรมฑตู
ที่เดินทางไปศึกษาที่เมืองจีนในสมัยนารา (ค.ศ.710-794) ในฐานะของ 
ยาจีนส�าหรับรักษาโรคท้องเสียหรือใช้เป็นยาขับปัสสาวะ  มาได้รับความ
สนใจในฐานะของดอกไม้ส�าหรับชมความงามกันในปลายสมัยเอะโดะ 

(ค.ศ.1804-1860) เมือ่นกัรบชัน้ประทวนแถวต�าบลโอะกะจมิะจิ (Okachi-
machi) ในเมืองเอะโดะ (กรุงโตเกียว) พากันเลี้ยง และพัฒนาสายพันธุ์กัน
อย่างกว้างขวางจนท�าให้เกิดสายพันธุ์จ�านวนกว่า 700 ชนิด มีสีสัน และ
หน้าตาแตกต่างกนัไปไม่เหมอืนกบัดอก Morning Glory ทีพ่บเหน็ทัว่ไปใน
เมอืงไทยเราหรอืในประเทศอืน่ๆ บางพนัธุม์สีชีมพสูด มกีรอบสขีาวรมิกลีบ
ทั้ง 5 บางดอกเป็นสีฟ้าอมน�้าเงินมีลายสีขาวพาดอยู่เพียงกลีบเดียว  
บางดอกครึ่งหนึ่งเป็นสีม่วง อีกครึ่งหนึ่งเป็นสีขาว บางดอกเป็นแฉกๆ  
หายาก บางดอกไม่คลีบ่านเป็นดอกตมูเท่านัน้ แค่ดอูย่างเดยีวกเ็พลินแล้ว 

ทกุปีระหว่างวนัที ่6-8 กรกฏาคมทีต่�าบลอริยิะ (Iriya) ในเขตไดโท 
(Daito-ku) ย่านเก่าแก่ในโตเกียวยังมีเทศกาลอะซะงะโอะ (Iriya Asagao 
Matsuri) กันเป็นประจ�า โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าในชุดฮัปปิ (เสื้อคลุมญี่ปุ่น) 
กว่า 120 เจ้าน�าเอากระถางดอกอะซะงะโอะกว่า 20,000 กระถางมาวาง
ขายพร้อมตะโกนเรียกแขกกันอย่างครึกครื้นตั้งแต่ตี 5 จนถึง 11.00 น.  
ว่ากนัว่า ในสมยัเอะโดะทีดิ่นแถวนีเ้หมาะกบัการปลกูดอกอะซะงะโอะมาก 
จึงมีชาวสวนดอกไม้มาตั้งบ้านเรือน และร้านค้าอยู่หลายสิบราย ในปลาย
สมัยเมจิ (ค.ศ.1889-1906) นายนาริตะยะ โทะเมะจิโร่ะ (Naritaya Tome-
jiro) ชาวสวนในต�าบลคนหนึ่งซึ่งเลืองลื่อว่าเป็นยอดนักเลี้ยงดอกอะซะงะ
โอะได้ออกเดนิหาพนัธุแ์ปลกๆ มาจากเกยีวโต โอซากา และในโตเกยีวกว่า 
84 ชนิดมาจัดแสดง และยังหมั่นน�าดอกไม้ที่เลี้ยงดูนานาพันธุ์ไปจัดแสดง
ตามทีต่่างๆ สร้างชือ่เสยีงให้กบัต�าบลอย่างมาก ช่วงนัน้ดอกอะซะงะโอะที่
เป็นทีน่ยิมไม่ใช่ดอกกลมๆ เช่นทีเ่หน็กนัทัว่ไปในทกุวนันี ้ส่วนใหญ่เป็นชนดิ 
“คะวะริซะกิ” (Kawari-zaki) รูปร่างเป็นแฉกๆ เหมือนดอกเบญจมาศบ้าง 
เป็นแบบกลีบซ้อนเหมือนดอกโบต๋ันบ้าง ว่ากันว่าช่วงนั้นเป็นช่วงพีคของ
การค้า และเลี้ยงดอกอะซะงะโอะก็ว่าได้ 

ปัจจุบันนี้ มีชมรมผู้นิยมปลูกดอกอะซะงะโอะอยู่ทั่วทั่วประเทศ
ญี่ปุ่น พวกเขามักจะบอกกันว่า “การเลี้ยงดูดอกอะซะงะโอะคล้ายๆ การ
เลีย้งดเูดก็ จะโตเป็นผูใ้หญ่อย่างไรไม่อาจคาดการณ์ได้ ได้แต่ตัง้ความหวัง
ตั้งแต่เมื่อใบเลี้ยง 2 ใบคู่เริ่มคลี่บาน” ในปีหนึ่งๆ พวกเขาจะเตรียมเมล็ดที่
เก็บแยกเป็นซองๆ ตามสายพันธุ์ที่จดบันทึกไว้ น�ามาแยกปลูกเป็นร้อยๆ 

ดอกอะซะงะโอะ
กับ “พันธุกรรม”คนญี่ปุ่น

▲ ดอกอะซะงะโอะสีแดงอมชมพูพันธุ์ Maru-zaki

▲ ตามสวนสาธารณะทั่วไปจะพบเจ้าหน้าที่ท�าราว
ให้ดอกอะซะงะโอะไต่เลือ้ยจากราวเดอืนสงิหาคม
ไปจนถึงกลางเดือนกันยายน

▲ จากกิ่ง และใบที่เลื้อยขึ้นไปตามราวที่ท�า ต้น 
อะซะงะโอะมักได้รับความนิยมปลูกแทนกันสาด
ตามหน้าต่างบ้านในหน้าร้อน

▲ สีม่วงอ่อนคล้ายดอกผักบุ้ง แต่จะแตกต่างตรงที่มี
ขอบสีขาวรอบกลีบทั้งห้า เวลาโดนแดดยามเช้า
จะโปร่งใสสวยงามมาก
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กระถาง และจะคัดเอาต้นที่มีใบเลี้ยงลักษณะเด่นที่มีโอกาสเจริญพันธุ์ 
เป็นแบบ “Kawari-zaki” ได้ออกไปเลีย้งดตู่างหากภายใต้กฏพนัธุกรรมท่ีได้
เรยีนรูม้าตัง้แต่บรรพบุรษุในสมยัเอะโดะ เช่นโอกาสท่ีจะเกดิพนัธุด์อกกลม
กลีบเดี่ยวจะเท่ากับ 9 ต่อ 16 พันธุ์ดอกโบตั๋น 3 ต่อ 16 และพันธุ์แบบกลีบ
แฉก 1 ต่อ 16 เป็นต้น ยิ่งเมื่อโลกออนไลน์แพร่หลายเช่นทุกวันนี้ พวกเขา
พากันสร้างบล็อกแนะน�าการเลี้ยงดูหรือน�าเอาภาพดอกอะซะงะโอะพันธุ์
ใหม่ๆ มาอวดกันอย่างสนุกสนาน เมื่อเร็วๆ นี้ยังมีข่าวว่านักพันธุกรรมใน
มหาวิทยาลัยคะโคะชิมะท่านหนึ่ง ที่น�าเอาเมล็ดอะซะงะโอะมาวิจัย
พันธุกรรมติดต่อกันมาเป็นสิบๆ ปีแล้วได้เปิดเผยผลการวิจัยร่วมกับ
สถาบันวิจัยกลีบดอกไม้เพื่อการเกษตรในจังหวัดอิบะระกิ ว่าได้ค้นพบยีน
ที่มีหน้าที่ควบคุมระยะเวลาการบานของดอกไม้ที่มีชื่อว่า EPH1 และเมื่อ
น�าเอายนีนีไ้ปทดลองกบัดอกอะซะงะโอะท่ีปกตจิะบานได้เพยีง 13 ชัว่โมง
เท่านั้น ปรากฏว่าสามารถบานได้ถึง 24 ชั่วโมง สร้างความฮือฮาในหมู่ 
ผู้นิยมปลูกดอกอะซะงะโอะกันอย่างมาก

คนทั่วไปรวมทั้งผู้เขียนมักจะรู้จักดอกอะซะงะโอะกันตอนตนเอง 
อยู่ ป.1 หรือเมื่อลูกของตนขึ้น ป.1 เพราะดอกอะซะงะโอะได้รับเลือกให้
เป็นดอกไม้ทีเ่ดก็ ป.1 ในโรงเรยีนท้ังรฐับาล และเอกชนท่ัวประเทศต้องเฝ้า
ดูพัฒนาการมากว่า 6-70 ปีแล้ว เด็กๆ ทุกคนจะได้รับแจกเมล็ดพันธุ์จาก
คุณครูกันตั้งแต่ราวปลายเดือนมิถุนายน โดยจะน�าลงปลูกในกระถาง
พลาสติกที่มีราวให้กิ่งเลื้อยไต่เมื่อโตขึ้นได้ ทั้ง
กระถาง และทัง้เมลด็ดอกอะซะงะโอะส่วนใหญ่เป็น
สมบตัทิีต่กทอดกนัมาจากเดก็ป.1ในปีก่อนหน้านัน้ 
เมลด็จะเริม่แตกใบเลีย้งคู ่2 ใบราว 14 วนั หลังจาก
นั้น เด็กๆ จะเขียนชื่อของตนไว้ที่ขอบกระถาง และ
น�าไปเรียงกันไว้ที่ระเบียงหน้าห้อง คอยรดน�้าดูแล
ก่อนที่จะหิ้วกลับมาบ้านเพื่อท�าบันทึกพัฒนาการ
ต่อหลังจากที่โรงเรียนปิดเทอมฤดูร้อนจากวันที่ 21 
กรกฎาคมจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 

ผูเ้ขยีนเคยท้วงตงิต่อคณุครวู่าเหตใุดไม่ให้
เด็กเลอืกดดูอกไม้ทีต่นเองชอบ เหตใุดเดก็ๆ ทุกคน
ไม่ว่าจะอยู่ฮอกไกโด โตเกียวหรือโอกินาว่าซึ่งต่าง
ก็มีดอกไม้ประจ�าท้องถิ่นของตนเอง ต้องดูแต่ดอก
อะซะงะโอะอย่างเดยีว คุณครทู่านน้ันบอกแต่เพยีง
ว่า “มันเป็นดอกไม้ที่เลี้ยงดูง่าย แค่รดน�้าเช้าเย็น 
แล้วคอยดูว่ามีดอกบานกี่ดอก หุบกี่ดอก ง่ายต่อ
การสงัเกตส�าหรบัเดก็ ป.1” แต่ตอนนั้น ผูเ้ขยีนก็ยงั
มองไม่เห็นเหตุผลเพียงพอท่ีจะให้เด็ก ป.1 ทุกคน
ทั่วประเทศต้องดูแต่ดอกอะซะงะโอะมาเป็นเวลา

กว่า 6-70 ปี จนกระทั่งมีโอกาสได้ไปร่วมสัมมนากับดีไซเนอร์ชื่อดังท่าน
หนึ่งที่ให้ความกระจ่างว่า “ถงึแม้จะดวู่าดอกอะซะงะโอะเป็นดอกกลมๆ มี
สฟ้ีาหรอืชมพูคล้ายๆ กนักต็าม แต่ถ้าคุณครผูู้สอนหรอืผู้ปกครองเดก็สอน
ให้เด็กสังเกตให้ดีว่าบางดอกมีลายขาวพาดด้านข้าง บางดอกมีลายบน 
กลบีต่างกนัเลก็ๆ น้อยๆ ฯลฯ พร้อมคยุให้เดก็ๆ ฟังถงึพนัธกุรรมทีห่ลาก
หลายตัง้แต่สมยัเอะโดะแล้ว การดดูอกอะซะงะโอะเป็นการบ้านของเดก็ๆ 
จะมค่ีามากกว่าทกุวนันีม้าก”

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดอกอะซะงะโอะส�าหรับผู้เขยีนจึงเป็นเสมือน
สญัลกัษณ์แสดงความละเอยีด และเพยีรพยายามของคนญีปุ่น่ทีต้่องบอก
ว่าเป็น “พันธุกรรม” ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ในสมัยเอะโดะพวกเขา
ไม่เคยรู้เรื่องกฎพันธุกรรมของเมนเดลเลย แต่จากความเพียรแยกเมล็ด 
ปลกู และผสมเกสรกนั ปีแล้วปีเล่า ท�าให้พวกเขาเข้าใจกฎดงักล่าวได้จาก
ประสบการณ์ ทั้งยังถ่ายทอดความรู้เรื่องพันธุกรรมของดอกอะซะงะโอะ
และพันธุกรรมความเป็นชนชาติที่ละเอียดมุมานะให้ลูกหลานสืบเนื่องมา
จนทุกวันนี้อีกด้วย

สถานที่ชมดอกอะซะงะโอะในญี่ปุ่น

➲ เทศกาลอิริยะ อะซะงะโอะ มัทสุริ (Iriya Asagao Matsuri) 
จัดขึ้นเป็นประจ�าจากเวลา 5.00 - 11.00 น. ทุกวันที่ 6, 7 และ 8 กรกฎาคม 

ทีว่ดัอริยิะ คชิะโมะจนิ (ชนิเกงจ)ิ (Iriya Kishimojin/
Shingen-ji) ในต�าบลอิระยะ เขตไดโท (Daito-ku) 
เดินจากสถานี Iriya/Tokyo Metro Hibiya Line 
เพียง 1 นาที ไม่เสียค่าเข้าชม

➲ เทศกาลชินโอซากา อะซะงะโอ อิจิ 
(Shin Osaka Asagao-ichi) จดัขึน้เป็นประจ�าทกุต้น
เดือนกรกฎาคมที่อาคาร Shin Osaka Yumesse 
City เดินราว 5 นาที่จากสถานี Shin Osaka/Mido-
suji Line หรือ JR ไม่เสียค่าเข้าชม

➲ นิทรรศการอะซะงะโอะเทน (Asagao-
ten) ที่ Japanese Garden ในสวนสาธารณะ 
Nansen เมืองซะไก (Sakai) ทางตอนใต้ของ 
โอซากา จากกลางเดือนกรกฎาคมถึงราวปลาย
เดือนสิงหาคม เปิดจาก 9.00  – 17.00 น. หยุดวัน
จันทร์ เดินจากสถานี Mozu/JR Hanwa Line 
ราว 7 นาที ค่าเข้าชม 200 เยน TPA
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▲ ดอกสีแดงอมชมพูและสีม่วงเข้มตัดกันสวยงาม ▲ ดอกอะซะงะโอะกับลูกฟูเซนคัทซุร่ะ (Fusen-katsura) ▲ ดอกตูมจะเริ่มทยอยบานเรื่อยๆ ต้นนี้
ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งใน 
โอซากา

▲ กระถางดอกไม้ของเด็ก ป.1


