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ท่ามกลางความหนาวเย็นในฤดูหนาวช่วงนี้ แม้แต่ผักหญ้าก็พา
กันเหี่ยวเฉาไปตามๆ กัน แต่ดอก “ซึบะกิ” หรือ Camellia 

Japonica กลับเบ่งบานสวยงามอยู่ทั่วไป ยิ่งในวันใดที่หิมะโปรยปรายมา
ทับกิ่งก้านของมันด้วยแล้ว ใบเขียวเข้มเป็นมันแว็บของซึบะกิ และดอก
สีชมพูหรือแดงสดของมันยิ่งตัดกับสีขาวของหิมะได้งดงามยิ่ง ยิ่งเมื่อดอก
ซึบะกร่ิวงลงไปทัง้ดอกบนพืน้หิมะขาวโพลน ย่ิงเป็นนาทีท่ีน่าจดจ�าไปนาน
แสนนาน

ซึบะกิ หรือ Camellia เป็นดอกไม้ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก โดยทั่วไป
จะมีสีแดงสด ดอกเรียวๆ เส้นผ่าศูนย์กลางดอกราว 3-10 เซนติเมตร แบบ
กลีบเดี่ยวมีกลีบ 5-6 กลีบ บางพันธุ์จะเป็นสีชมพู ขาว หรือแดงลายขาว 
แบบกลีบซ้อนมีหลายชนิดเช่นกัน และมักจะกลม บางพันธุ์มีถึง 50 หรือ 
100 กลีบ เริ่มบานจากราวเดือนมกราคมไปจนถึงมีนาคม มีถิ่นก�าเนิด
ดั้งเดิมในญี่ปุ่น และจีน บางสายพันธุ์พบในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เช่นที่
เวียดนาม ชื่อภาษาอังกฤษที่ว่า Camellia นั้นสืบเนื่องมาจากนักสอน
ศาสนาชาวเชคโก นาย Kamell ได้น�าดอกซึบะกิจากประเทศฟิลิปปินส์ไป
เผยแพร่ในยุโรปราวศตวรรษที่ 18 

กนฎิฐา มทัซโุอะ

ก่อนหน้านั้นนานมาแล้วที่คนญี่ปุ ่นรู ้จักดอกซึบะกิจากศัพท์ที ่
ว่า “Sen-nen Tsubaki” หรือ “ซึบะกิ ดอกไม้พันปี” เพราะต้นซึบะกิหรือ 
คาเมลเลียญี่ปุ่นเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนนาน แม้ในฤดูหนาวใบของมันก็ไม่
แห้งเหี่ยวยังคงเขียวเข้มเป็นมันส่องประกายตลอดทั้งปี ท�าให้ผู้คนเชื่อว่า
ซึบะกิเป็นสัญลักษณ์ของ “การมีอายุมั่นขวัญยืน” ใช้เป็นไม้มงคลใน 
การขับไล่ความไม่ดีไม่งามในวันปีใหม่ ภาษาดอกไม้ส�าหรับซึบะกิได้แก่ 
“งามแบบไม่ต้องเสรมิแต่ง” “ถ่อมเน้ือถ่อมตน” “อ่อนโยน และสง่างาม” ซึง่
ต่างก็ดูเหมาะกับโลกทัศน์ของคนญี่ปุ่นมาก ด้วยเหตุนี้เองกระมังที่ในโลก 
“วะบิซะบิ” (เรียบง่าย แต่งดงาม) ของการชงน�้าชามักใช้ดอกซึบะกิเพียง
ดอกเดียวปักแจกันประดับไว้ในห้องชงชาเล็กๆ ที่มีแต่แสงจากธรรมชาติ
สาดส่องเข้ามา

นอกจากความงาม และความหมายของดอกซึบะกิข้างต้นแล้ว ผู้
หญงิญีปุ่น่ยังรูจั้กใช้น�า้มนัท่ีกลัน่จากเมลด็ซึบะกเิพือ่รกัษาผมให้ด�างามมา
กนัตัง้แต่สมยัเฮอนั (ค.ศ.794-1185) แล้ว ว่ากนัว่าในบรรดาน�า้มนับ�ารงุผวิ
ชือ่ดงัสามอย่าง ได้แก่ น�า้มนัโอลฟี น�า้มนัโฮโฮบะ และน�า้มนัซบึะกนิัน้ น�า้มนั
ทีก่ลัน่จากเมลด็ซบึะกมิกีรดโอเลอนิ (oleic acid) อนัเป็นน�า้มนัทีใ่กล้เคยีง
กบัน�า้มนัในผวิหนงัคนมากกว่าน�า้มนัประเภทอืน่ ดงันัน้ น�า้มนัหรอืครมี
บ�ารุงผิวที่ผลิตจากเมล็ดซึบะกิจึงสามารถถนอมผิวไม่ให้แห้ง สกัดกั้น
รังสีอัลตร้าไวโอเลตที่อาจท�าลายเซลส์ในผิวหนังได้ดีกว่า และหากน�า
ไปใช้ท�ายาสระผมหรอืครมีบ�ารงุผมกจ็ะช่วยให้ผวิศรษีะนุม่นวลไม่เป็น
รังแค รับวิตามิน และอาหารมาสร้างผมได้ดีด้วย บริษัทชิเซโด หนึ่งใน 
ผูผ้ลติเครือ่งส�าอางค์ช่ือดังของญีปุ่น่ได้น�าเอาเมลด็ และดอกซึบะกมิาสกดั
ท�าน�า้ยาสระผม และเคร่ืองส�าอางค์วางตลาดขายมานานแล้ว นายฟกุฮุะระ 
ชินโซ ผู้ก่อต้ังบริษัทได้จดทะเบียนโลโก้ของบริษัทใหม่จากที่เคยใช้ตรา 
นกอินทรีย์มาเป็นตราดอกซึบะกิในปี ค.ศ.1915 หลังจากค้นพบคุณค่า
สารพดัอย่างของซบึะก ิโลโก้ดงักล่าวยงัใช้มาจนทกุวนันีโ้ดยมกีารปรบัปรงุ

“ดอกไม้พนัปี” 
Sen-nen Tsubaki

ซบึะกิ 

1. ยะบซุบึะก ิดอกเรยีวสชีมพอู่อนเป็นพนัธ์ุดัง้เดมิของญีปุ่น่
2. ยะบซุบึะกสิแีดงกลบีเด่ียว บานเตม็ต้นตัง้แต่ยอดจรดตนีต้น
3. ซึบะกสิแีดง กลบีเดีย่ว เกสรด้านในเบยีดเสยีดกนัเป็นร้อยๆ อนั ดแูปลกตามาก
4. ดอกด้านบนเหลอืแต่เกสร กลบีร่วงไปหมดแล้ว ในญีปุ่น่จะไม่เรยีกคาเมลเลยีที่

กลบีร่วงก่อนว่าซบึะก ิแต่จะเรยีกว่า “ซะซงักะ”
5. ซะซงักะสแีดงสดดงูามตาในวนัทีห่มิะโปรยปราย
6. หิมะตกหนักปกคลมุท้ังใบ และดอกซบึะก ิท�าให้สวนดแูปลกตากว่าวนัแดดดี
7. คนญีปุ่น่ชอบซบึะกเิพราะมนัจะร่วงโรยบนพืน้มอส และจะอยูส่ดงามตาเช่นนัน้

พกัใหญ่ๆ
8.  สองสามวันผ่านไป ซบึะกทิีโ่รยแล้วกย็งังดงามท่ามกลางอากาศเยน็เจีย๊บ
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รูปลักษณ์บ้างตามกาลสมัย
ดอกซบึะกิปรากฏชือ่ในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ เช่น จากหนงัสอื 

“Kojiki” และ “Nihon-shoki” โดยใชต้วัหนงัสอืคนัจิแตกต่างกนั ตวัหนงัสอื
คันจิที่ใช้ในปัจจุบันหรือ 「椿」 นั้นเป็นตัวคันจิที่ใช้เฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น 
แปลตรงตัวว่า “ดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิ” น่าจะเพราะว่าสามารถบานคงทนไป
จนถึงราวเดือนมีนาคมหรือพฤษภาคมในบางพื้นที่ พบเป็นครั้งแรกใน 
“Manyoshu” อันเป็นหนังสือรวมกลอน และเพลงสั้นเกี่ยวกับดอกไม้ของ
ราชวงศ์ และขุนนางชั้นสูงในปลายศตวรรษที่ 7 ถึงต้นศตวรรษที่ 8 ชื่อ 
ที่อ่านว่า “ซึบะกิ” นั้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากใบมันเป็นประกายหรือ 
“ซึยะบะกิ” แต่ที่น่าแปลกใจคือในรวมบทเพลง และกลอนดังกล่าว กลับ
พบกลอนที่ใช้ดอกซึบะกิบรรยายไม่มากนักเมื่อเทียบกับดอกซากุระหรือ
ดอกไม้อื่นที่เข้ามาในญี่ปุ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึบะกิในสมัยนั้นยังคง
เป็นดอกไม้ ต้นไม้มงคล และน�้ามันส�าหรับรักษาเส้นผมของหญิงสาว
เท่าน้ัน เพิ่งจะมาเป็นดอกไม้ชมกันในสวนในสมัยมุโระมะจิ (ค.ศ.1336-
1573) และสมัยอะซึจิโมะโมะยะมะ (ค.ศ.1573-1603) เป็นต้นมา ทั้งนี้ 
เพราะบรรดาขุนนางพระสงฆ์ท้ังหลายต่างพากันหลงไหลในพิธีชงชา น�า
เอาดอกซึบะกิมาประดับห้องน�้าชาหรือปลูกไว้ชมในสวน

เรื่องราวเกี่ยวกับซึบะกิที่โด่งดังจนเป็นเรื่องถ่ายทอดกันต่อมาคือ 
ในปี ค.ศ.1603 เมื่อพระสงฆ์กิเอนเจ้าอาวาสวัดไดโกะซัมโบอินในเกียวโต
ได้ส่งดอกซึบะกิสีขาวซึ่งไม่พบในกรุงเอะโดะมาเป็นของก�านัลแก่โทะกุ
กะว่ะ อเิอะยะส ุโชกนุคนแรกทีร่วบรวมประเทศในสมยัเอะโดะ (ค.ศ.1603-
1868) ต่อมาอิเอะทะดะ โชกุนคนที่สองได้สั่งให้ไดเมียวทั่วประเทศน�าส่ง
ดอกซบึะกสิายพนัธุต่์างๆ เข้ามาให้ชม จนเป็นทีส่นใจของบรรดานักรบจาก
มณฑลต่างๆ มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆมากมาย เห็นได้จากหนังสือที่
เกี่ยวข้องจ�านวนหลายต่อหลายเล่ม และจากภาพ Hyakuchinzu สีสัน
งดงามยาว 24 เมตรที่ศิลปินในสมัยนั้นวาดภาพดอกซึบะกินานาพันธุ์ไว้ 
ปัจจุบันนี้ล�าพังในญี่ปุ่น เชื่อกันว่ามีดอกซึบะกิกว่า 1,000 ประเภท และ
หากรวมสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วโลกอาจมีถึง 4,000-6,000 ประเภท 

ซึบะกิที่นิยมแพร่หลายกันมากในญี่ปุ่นนั้น ได้แก่ 
1) ยะบุซึบะกิ ดอกเรียวใหญ่ กลีบหนา เวลาร่วงจะร่วงท้ังดอก 

เป็นพันธุ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่น และเป็นพันธุ์ที่นิยมน�ามาท�าเป็นน�้ามันใช้กับ

เครื่องส�าอางค์ 
2) ยกุซิบึะก ิดอกเรยีวใหญ่ ร่วงท้ังดอกเช่นกนั ใบจะเลก็ละเอยีด 

พบเฉพาะพื้นที่หนาวเย็นทางฝั่งทะเลญี่ปุ่น 
3)  ซะซังกะ ดอกออกกลม กลีบแบนราบเวลาบานเต็มที่ และจะ

ร่วงทีละกลีบๆ เริ่มบานตั้งแต่กลางฤดูใบไม้ร่วง 
4)  คงัซบึะก ิดอกเลก็ๆ บานช่วงท่ีอากาศหนาวเย็นจัด ร่วงทัง้ดอก

เช่นกัน และ 
5)  นัทซุซึบะกิ บานในฤดูร้อน 
ผูรู้ส้รปุเหตุผลทีด่อกซึบะกเิป็นทีช่ื่นชอบของคนญีปุ่น่ว่า “น่าจะมา

จากความงามภายนอก เช่น สี และรูปร่างส่วนหนึ่ง กับความรู้สึกทางใจ
ของคนญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดผ่านดอกซึบะกิ” ทั้งจาก “ความอดทน” (忍従性 = 
Ninjusei)“,“ความมุ่งมั่น” (意気地 = Ikiji) และ “การยอมรับความพ่ายแพ้
อย่างเฉียบพลัน” (あきらめ = Akirame) ดอกซึบะกิที่งามได้แม้ในความ
หนาวเย็น และร่วงลงดินหรือพื้นหิมะขาวโพลนทั้งๆ ที่ยังงดงามอยู่จึงเป็น
เสมือนโลกทัศน์ความงามของคนญี่ปุ่นที่พอใจจะจบชีวิตเยี่ยงซามูไรหรือ
เกษียณตนเองในขณะที่ยังไม่ชราเป็นภาระกับบริษัทหรือองค์กร

สถานที่ชมดอกซึบะกิที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคคันไซ

1. สวนพฤกษศาสตร์ Hattori Ryokuchi ที่เมืองโทะโยะนะกะ 
ทางเหนือของโอซากามีดอกซึบะกิทั้งของญี่ปุ่นดั้งเดิม และของสายพันธุ์
ต่างประเทศกว่า 300 ชนิด ชมความงามได้ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง
มนีาคม เดนิราว 15 นาทจีากสถาน ีHattori Ryokuchi-koen/Kita Hankyu 
Line

2.  ศาล Jonan-gu ซ่ึงเป็นศาลเทพารกัษ์ประจ�าทิศใต้ของเกยีวโต 
สร้างขึ้นในสมัยเฮอัน ซึบะกิที่นี่จะบานพร้อมๆกับดอกบ๊วยพันธุ์ย้อย ช่วง
ปลายกุมภาต้นมีนาจะสามารถชมซึบะกิร่วงบนพื้นดิน ขณะที่ดอกบ๊วยสี
ขาวบ้าง ชมพูบ้างก�าลังเริ่มบานอยู่เต็มต้น เดินทางโดยแท็กซี่จากสถานี 
Takeda/Kintetsu Nara Line ราว 5 นาที

3. สวนพฤกษศาสตร์นางะอิ ชานกรุงโอซากา ด้านทิศใต้มีดอก
ซึบะกนิานาพนัธุจ์�านวนมาก เดินทางสะดวกอยูด้่านหน้าของสถาน ีNagai/
Modosuji Line

 

9. ซบึะกต้ินน้ีบานจนถงึราวเดอืนเมษายน ต้นไม่ใหญ่นกัแต่ดอกใหญ่และดกมาก
10. ซบึะกทิีศ่าล Jonan-gu ในเกยีวโต ด้านบนเป็นดอกบ๊วยพนัธุย้์อย แต่ยงัตมูอยูม่าก
11. ช่างภาพท่ีไปชมสวนคงเกบ็ซบึะกทิีร่่วงแล้วมาเรยีงบนพืน้หญ้าเขียว แต่ละดอกยงังดงามอยูเ่ลย
12. ยะบุซบึะกสิชีมพอู่อนที ่Jonan-gu ในเกยีวโต
13-15. ซบึะกพินัธุต่์างๆ ทีส่วนพฤกษศาสตร์นางะอทิางใต้ของโอซากา
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