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หนังสือ
พิมพ์ในเช้าวันเสาร์ต้นเดือนพฤศจิกายนเริ่ม
รายงานพยากรณ์ระยะเวลาที่สามารถชมใบไม้

เปล่ียนสตีามแหล่งท่องเทีย่วดงัๆ ทัว่ประเทศทัง้โดยกรมอตุนุยิมวทิยา และ
ทัง้จากข้อมูลของหนงัสอืพมิพ์เอง แทบทุกวนัจะมภีาพสีจากแหล่งชมใบไม้
เปลี่ยนสีงามๆ ทั่วประเทศมาให้ชมกันที่หน้าหนึ่ง ในขณะที่สถานีโทรทัศน์
แต่ละช่องก็พากันรายงานสดจากแหล่งชมใบไม้ใบทั่วประเทศ เรียกได้ว่า
เป็นข่าวใหญ่ส�าหรับคนญี่ปุ่นพอๆ กับข่าวการเมืองหรือข่าวต่างประเทศ 
ความตืน่ตาตืน่ใจกบัไบไม้เปล่ียนสีของคนญ่ีปุ่นไม่ได้เริม่มาเมือ่วนัสองวนั
นี้ แต่เป็นธรรมเนียมกันมาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ “มันโยชู” รวมบทเพลงโบราณกว่า 4,500 
เพลงทีเ่ป็นพระราชนพินธ์หรอืนิพนธ์ของสมเดจ็พระจกัรพรรดิ ์ราชวงศ์ หรอื
ขุนนางในสมัยนารา (ค.ศ.710-794) หรือ “เกนจิโมะโนะงะตะริ” นิยายรัก
ชื่อดังสมัยเฮอัน (ค.ศ.794-1185) “โอะงุระ เฮียกกุนิง อิชชุ” รวมบทเพลง
นักประพันธุ์ 100 เพลงของฟุจิวะระ โนะ ซะดะอิเอะ ขุนนางชั้นสูงในสมัย
คะมะครุะ (ค.ศ.1185-1333) กต็าม ต่างกม็บีทท่ีกล่าวถงึ “โมะมจิ”ิ มากมาย
นับไม่ถ้วน แม้แต่ฮิเดะโยชิเจ้าเมืองโอซากา ผู้ปกครองญี่ปุ่นในสมัยต่อมา
ก็เคยวางแผนที่จะยกขบวนเหล่าไดเมียว และนักรบภายใต้การปกครอง
จ�านวนนบัพนัคนไปชมใบไม้เปลีย่นสทีีว่ดัไดโกะจใินเกยีวโต แต่ต้องมาล้ม
ป่วยตายไปเสยีก่อน บทเพลง และเรือ่งราวเหล่านีช้ีใ้ห้เหน็ว่า “โมะมจิิ” เป็น
สิ่งที่ประทับตาประทับใจคนญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

กนิฎฐา  มัทซุโอะ

“โมะมิจิ” เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า「紅葉」หากอ่านว่า “โมะมิจิ” 
ก็จะหมายถึงใบคาเอะเดะหรือเมเปิ้ลญี่ปุ ่นโดยเฉพาะที่มีขนาดเล็กจิ๋ว 
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแดงงดงาม รวมถึงการออกไปชมใบไม้แดงที่แปลตรง
ตัวได้ว่า “การไล่ล่าใบไม้เปลี่ยนสี” หรือ “โมะมิจิกะริ” และหากอ่านว่า “โคโย” 
กจ็ะหมายถงึการเปลีย่นสขีองใบไม้ก่อนทีจ่ะร่วงโรยไป ซึง่ใบไม้ทีเ่ปล่ียนสี
นัน้ไม่ได้มแีต่ใบเมเป้ิลเท่านัน้ แต่ยงัมใีบต้นนนัเตง ต้นบนุะ ฯลฯ เมเป้ิลเอง
ก็มีหลายประเภทเช่นเมเปิ้ลจ๋ิว หรือ “อิโระฮะ โมะมิจิ” อันเป็นเมเปิ้ลที 
่พบมากในญีปุ่น่ เมเป้ิลใบใหญ่ หรอื “โอโมะมจิ”ิ และใบไม้บางชนิดกไ็ม่ได้
เปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมด บางอย่างเช่นใบอิโจหรือแปะก๊วยก็จะโรยไป 
หลังจากเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอร่าม

ส�าหรับกลไกในการเปลี่ยนสีนั้นเช่ือกันว่าเริ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 
ลดลงในช่วงก่อนฤดูหนาว ต้นไม้จะผลดัใบด้วยการสร้างช้ันกัน้ระหว่างกิง่ และ
ใบ กิ่งจะหยุดส่งน�้าไปหล่อเลี้ยงใบ ท�าให้คลอโรฟิลที่ท�าให้ใบไม้มีสีเขียว
หมดก�าลงัวังชาละลายกลายเป็นสอ่ืีนๆ ส�าหรบัต้นเมเป้ิลซ่ึงในใบมนี�า้ตาล
ก็จะละลายเป็นสาร anthocyanin เมื่อโดนแสงแดดก็จะกลายเป็นสีแดง 
ส่วนต้นอโิจะหรอืแปะก๊วยซึง่มสีาร carotenoid ซึง่ดัง้เดมิเป็นสเีหลืองกจ็ะ
ปรากฏสีออกมาแทนสีเขียวของคลอโรฟิล ความหลากหลายของสีใบไม้
นี่เองที่กลายเป็นธรรมชาติอันงดงามของฤดูใบไม้ร่วง ที่เรียกว่า “โคโย”

“โคโย” จะงามหรอืไม่ขึน้อยูก่บัปัจจยั 3 ประการใหญ่ๆ คอือณุหภูมิ 
แสงแดดและน�้า ยิ่งความแตกต่างกันของอุณหภูมิในช่วงกลางวัน และ

โมะมิจิกะริ
ฤดูออกล่าใบไม้เปล่ียนสีของคนญ่ีปุ่น

1 บนัไดขึน้ไปยงัวดั Susumushi-dera เกยีวโต
2   วดั Yoshimine-dera ทางทศิตะวนัตกของเกยีวโต
3   ทากาโอะ เกยีวโต แหล่งชมใบไม้เปลีย่นสชีือ่ดงั
4   หอระฆงัทีว่ดั Shojo-ji ทางตะวนัตกของเกยีวโต
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กลางคืนต่างกันมากเท่าไรใบไม้ก็จะยิ่งมีสีสดใสมากขึ้นเท่าน้ัน อุณหภูมิ
เป็นตัวเร่งให้กลไกการเปลี่ยนสีท�างานได้ดีขึ้น และไปทั่วถึงทุกกิ่งก้านของ
ต้นไม้ กระนั้นก็ตามก็ยังแตกต่างแม้ในต้นเดียวกัน แล้วแต่ว่าจะโดนแดด
มากน้อยแค่ไหน ว่ากนัว่าอิทธิพลจากอุณหภูมใินเดอืนสิงหาคม-กนัยายน 
และไต้ฝุ่นก็ส่งผลต่อสีของใบไม้ด้วย ส�าหรับน�้านั้น ที่ๆ มีแหล่งน�้าอุดม-
สมบูรณ์ย่อมมีใบไม้ที่เปลี่ยนสีได้งดงามกว่า ด้วยเหตุนี้เองที่ตามขุนเขา
แทบโอฮะระ ทากาโอะ และอะระชิยะม่ะในจังหวัดเกียวโต นิกโกจังหวัด
โทะจิง ิฯลฯ จงึข้ึนชือ่ว่ามแีหล่งชมใบไม้ทีง่ดงามอนัดบัต้นๆ ของญ่ีปุน่ทุกๆ 
ปีหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศก�าหนดการท่ีสามารถชมใบไม้
เปลีย่นสใีนแต่ละแห่งแล้ว ผู้คนในญ่ีปุ่นทุกๆ วยัก็จะเริม่วางแผน “ล่าใบไม้
เปลี่ยนสี” (โมะมิจิกะริ) กัน วัยรุ่นที่ยังเรียนอยู่ และมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก
หรือกลุ่มครอบครัวที่มีลูกเล็กมักเลือกท่ีจะเดินทางไปตามสวนสาธารณะ
ใกล้ๆ กันเป็นกลุม่ๆ โดยบ้างกน็�าป่ินโตตดิมอืไปหรอืไปเช่าทีป้ิ่งบาร์บคีวิกนิ
กนัหลงัจากนัน้ ในขณะทีก่ลุม่แม่บ้านทีล่กูไปโรงเรยีนกนัแล้วกม็กัปลกีเวลา
ไปตามวัด ศาลชินโตหรือสวนดังๆ ที่มีชื่อเสียงช่วงกลางวัน กลุ่มใหญ่ที่สุด
ทีช่มใบไม้เปลีย่นสกีนัอย่างจรงิจงัมกัเป็นกลุ่มผู้สูงอายท่ีุมท้ัีงเงินทอง และ
เวลาหลังเกษียณ โดยจองภัตตาคารหรืออาหารเจในวัดอย่างหรูหราบ้าง 
แวะจิบน�้าชากับขนมหวานตามฤดูกาลบ้าง ไปปีนเขาชมทิวทัศน์จากที่สูง
บ้าง หลายคนยังรอชมการประดับไฟตามสวนหรือวัดดังๆ เพื่อชมใบไม้
เปล่ียนสภีายใต้แสงไฟหลงัจากช่วงเยน็อกีด้วย และไม่ว่าจะเป็นคนในวัย- 
ใดพวกเขาทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “สีสันของใบไม้ทั้งแดง เหลือง
หรอืส้มท�าให้จติใจสดใส” และนอกจากใบไม้เปล่ียนสีบนต้นในช่วงพคีแล้ว 
พวกเขายงัชอบช่วงทีใ่บไม้โรยลงมาปเูป็นพรมใบไม้เตม็สนามหรอืสวนมอส
เขียวขจี “โมะมิจิ โนะ จูตัน” หลังจากที่ช่วงพีคเริ่มผ่านพ้นไปแล้วด้วย 
เหตุผลก็คล้ายๆ กับช่วงที่ดอกซากุระโรย สื่อให้เห็นถึงฤดูกาลสั้นๆ ก�าลัง
จะผ่านพ้นไปปนความเศร้าโศกที่มีความสุขเล็กๆ แซมอยู่ด้วย

ระหว่างที่ฤดูใบไม้ร่วงซึ่งห้อมล้อมไปด้วยสีสันและอาหารการกิน
อนัอุดมสมบูรณ์ก�าลงัจะผ่านพ้นไป ฤดหูนาวก�าลงัจะเข้ามาแทนที ่คนญีปุ่น่
มักใช้ประโยชน์จากความงามของมันอย่างเต็มอิ่ม ไม่ว่าอาหารจาก
ภตัตาคารหรหูราหรือป่ินโตตามร้านสะดวกซือ้ชดุละไม่กีร้่อยเยน ขนมหวาน
ดั้งเดิม ชุดกิโมโนของผู้หญิง ฯลฯ ต่างก็น�าเอาใบโมะมิจิหรือใบอิโจะ (ใบ
แปะก๊วย) มาเป็นแบบหรือเอาใบสดๆ ของมันมาประดับ แลดูน่ากินน่าใช้
เข้ากบับรรยากาศรอบๆ บางเมอืง เช่น อทุยานแห่งชาตมิโินะแหล่งชมใบไม้
เปลี่ยนสีชื่อดังทางทิศเหนือของโอซากามีของกินประจ�าถิ่นที่ใช้ใบโมะมิจิ
แห้งมาชุบแป้งผสมงาทอดเรียกกันว่า “โมะมิจิเทมปุระ” บริการตามสอง-
ข้างทางด้วย

ว่ากันว่า “การไล่ล่าโมะมิจิ” หรือ “โมะมิจิกะริ” นั้นเป็นศัพท์ที่มา
จากการเด็ดก่ิงต้นไม้ไปชมที่บ้านในสมัยโบราณ หรือการออกไปชมใบไม้
ของขนุนางเกยีวโตทีไ่ม่ชอบการล่าสตัว์หนัมาล่าใบไม้แทน ทกุวนัน้ีแม้ไม่มี
ใครเด็ดกิ่งก้านแล้วก็ตาม แต่ผู้คนทั่วไปไม่ว่ารวยจนเด็กหรือแก่ก็ยังออก
ชมใบไม้เปลี่ยนสีกันทุกปีจนอิ่มหน�าใจก่อนที่ความหนาวเย็นจะมาเยือน 
และก็จะเป็นเช่นนีปี้แล้วปีเล่าเช่นเดยีวกบัหนงัสอืพมิพ์หรอืโทรทัศน์ท่ีคอย
รายงานพยากรณ์ใบไม้เปล่ียนสีทุกๆ ต้นฤดู และเมื่อย่างเข้ากลางเดือน
ธันวาคม ความหนาวเย็นก็จะเข้ามาเยือน 

แหล่งชมใบไม้ทีม่ชีือ่เสยีงในญีปุ่น่
1.  ย่านทะกะโอะ ชานกรุงเกียวโต มีวัดดังๆ สองสามแห่ง เช่น 

วัดจิโกะจิ วัดไสเมียวจิ วัดโคซังจิ ระหว่างทางเดินไปตามวัดต่างๆ เหล่านี้
จะมีล�าธาร ผาหิน บ้านเรือนเก่าแก่ และร้านอาหารริมล�าธารเรียงรายอยู่ 
นักท่องเท่ียวสามารถเดินชมกนัได้หน่ึงวันเต็มๆ เดินทางโดยรถเมล์ JR หรอื
รถเมล์เกียวโตสาย 8 จากหน้าสถานีเกียวโต ใช้เวลาราว 48 นาที

2. ย่านโอฮะระ ชานกรุงเกียวโต โดยเฉพาะแถบวัดซันเซนอิน 
วัดไรโงอิน และวัดจักโคอินซ่ึงกระจายอยูไ่ม่ไกลกนันัก แถบน้ียงัมไีร่นาทีม่ี
เขาล้อมรอบ บรรยากาศสงบ นอกจากจะเป็นแหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว 
บรเิวณนีย้งัเป็นแหล่งผลติผกัดองนานาประเภททีม่ช่ืีอเสยีงของเกยีวโต เดนิ
ทางโดยรถเมล์เกียวโตสาย 19 จากหน้าสถานี Kokusaikaikan-mae ราว 
22 นาที

3. ย่านอาราชิยะม่า และซะงะ ชานกรุงเกียวโต นอกจาก 
วดัศาลชนิโตจ�านวนนบัไม่ถ้วนแล้ว ยงัมสีวนของคหบดเีก่าแก่กระจายอยูต่าม
จุดต่างๆ จากอาราชิยะม่าไปยังคะเมะโอกะ จะมีรถไฟสายโรมแมนคิต 
ว่ิงเลยีบแม่น�า้ ในขณะท่ีจากคาเมะโอกะจะมเีรอืพายล่องแก่งแม่น�า้โฮะซกุ
ะว่ากลบัมายงัอาราชยิะม่าระยะทาง 16 กโิลเมตร ใช้เวลาราว 1.40 ช่ัวโมง

4. อุทยานแห่งชาติมิโน ทางทิศเหนือของโอซาก้าก็เป็นแหล่ง
ชมใบไม้ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ตลอดระยะทาง 2.4 กิโลเมตรจาก
หน้าสถานีมิโนไปจนถึงน�้าตก จะมีวัดริวอันจิ โอะโตะวะเรียวกัง และป่า 
เมเปิ้ลเรียงราย ชมได้งดงามมาก เดินทางโดย Hankyu Trian/Minoh Line 
ลงที่สถานี Minoh

6

5

5. สวนทีว่ดั Shisen-dou เกยีวโต
6. วดั Jingon-ji  กลางเขาทีท่ากาโอะ เกยีวโต


