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กนฎิฐา มัทซโุอะ
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สีเหลอืงสดใสของดอก

ช่วงปลายฤดใูบไม้ผลิ
“ยะมะบกิุ”

หลังจากซากุระร่วงโรยไปราวกลางเดือนเมษายน ภูมิภาค
ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นก็เริ่มเข้าสู่ปลายฤดูใบไม้ผลิอันจะ

เป็นช่วงที่มีดอกไม้งามนานาพันธุ์ทยอยบานกันทุกสัปดาห์ หนึ่งใน
ดอกไม้สัญลักษณ์ของช่วงกลาง-ปลายเดือนเมษายนเรื่อยไปจนถึง
ต้นเดือนพฤษภาคม คือ ดอกยะมะบุกิสีเหลืองสดใส

ยะมะบุกิเป็นไม้ดั้งเดิมของญี่ปุ่น พบตามไหล่เขาในประเทศ
ญี่ปุ่นนับตั้งแต่คิวชูไปจนถึงฮอกไกโด ขนาดดอกราวเท่ากุหลาบหนู 
สีเหลืองแกมแดงออกเป็นสีทองสามารถสังเกตเห็นได้แม้จากระยะ
ทางไกลๆ ด้วยสีเหลืองที่ออกจะฉูดฉาดเล็กน้อยแตกต่างกับดอกไม้
ญีปุ่น่ทีโ่ดยทัว่ไป ทีม่กัมสีเียน็ตาหรอืสอ่ีอนๆ ดอกยะมะบกุทิีพ่บบ่อยๆ 
มีทั้งแบบกลีบเดี่ยวที่มี 5 กลีบ และแบบกลีบซ้อนซึ่งจะมีกลีบ 7-8 
กลีบ บางครั้งจะพบแบบกลีบซ้อนหยักคล้ายเบญจมาศ ซ่ึงช่ือ 
ก็เรียกว่า “คิคุยะมะบุกิ” บ้าง และบางสายพันธุ์จะมีสีขาวแซมตรง
ปลายกลีบ มีกลิ่นหอม ใบบางมีหยักด้านข้างจัดอยู่ในสายพันธุ์เดียว
กับกุหลาบ ชาวอังกฤษเรียกมันว่า Japan Rose หรือ Yellow Rose 
ตัวต้นจะสูงราว 1-2 เมตร และเมื่อโตโดยเฉพาะยามออกดอก กิ่งจะ
ย้อยลงมาไต่พื้นดินด้านล่าง ต้นใดที่อยู่ริมคลองก็จะมีดอก และใบ
ย้อยลงมาติดพื้นน�้าดูสวยงามเข้ากับธรรมชาติแบบชนบทของญ่ีปุ่น 
และเวลาโดนลมอ่อนๆ จะเคล่ือนไหวไปมาดูอ่อนโยนเหมาะกับเป็น
ไม้ประดับสวน 

ว่ากันว่าชื่อ “ยะมะบุกิ” (山吹) ในภาษาญี่ปุ่นนั้นมาจากเสียง
ที่เพี้ยนมาจากค�าว่า “ยะมะบุริ”(山振) หรือ “เขาขยับ” เวลาต้น และ
กิ่งของมันที่บานอยู่ตีนเขาโดนลมจะขยับไปมาเสมือนเขาเคลื่อนตัว 
เอกลกัษณ์ของดอกยะมะบกุ ิคอืแบบกลบีเดีย่วจะแตกเป็นเมลด็นาน
หลายปต่ีอครัง้หลังดอกร่วงโรยไป ในขณะทีแ่บบกลบีซอ้นจะไมแ่ตก
เป็นเมล็ด การเจริญพันธุ์ของมันตามธรรมชาติจึงอยู่ที่รากที่จะงอก
จากกิ่งที่เลื้อยไปฝังใต้ดินเป็นหลัก 

1-2	ดอกยะมะบกุกิลบีเดีย่วก�ำลงับำนงดงำมพร้อมซำกรุะพนัธ์ย้อยที	่
	 Haradani-en	ในกรงุเกยีวโต
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ชื่อของดอกยะมะบุกิปรากฏในหนังสือเพลง “มันโยชู” 
บ่อยคร้ัง แต่เร่ืองราวท่ีโด่งดงัทีส่ดุเกีย่วกบัมนัคงเป็นบทเพลงทีลู่กสาว
ชาวนายากไร้คนหนึ่งในเมืองโอะโกะเสะ ยกขึ้นมาเป็นค�าตอบ ด้วย
กำรเดด็ดอกยะมะบกุมิำหนึง่ดอก	และยืน่ให้โอตะ	โดกงั (ค.ศ.1432-
1486) สถาปนิก และนักกลอนชื่อดังผู้ออกแบบพระราชวังเอะโดะ 
เมื่อเขาเดินป่า และหลงทางไปที่หมู ่บ้านเพื่อขอยืมเสื้อฝนจาก 
หญิงสาว โอตะเขียนบันทึกไว้ว่ำเขำรู้สึกโมโหหญิงสำวคนนั้นมำกที่
จู่ๆ 	กส่็งดอกไม้มำให้หนึง่ดอกทัง้ๆ	ทีเ่ขำเอ่ยปำกขอยมืเสือ้กนัฝนแล้ว
ก็ไม่ได้เสื้อ ต้องเปียกปอนกลับมา เมื่อน�าเรื่องราวดังกล่าวมาเล่าให้
ผู้ใหญ่ในวังฟัง ก็ได้ค�ำตอบที่แหลมคมว่ำหญิงสำวดังกล่ำวน่ำจะ
พยำยำมสื่อให้เขำรู้	 โดยผ่ำนเพลงโบรำณที่เจ้ำชำยคะเนะอะกิร่ะ	
(ค.ศ.914-987)	ทรงนิพนธ์ไว้	มีเนื้อหาว่า “นะนะเอะ ฮะจิเอะ ฮะนะ
วะซะเคะโดะโมะ ยะมะบกุวิะ มโินะฮโิตะทสนุ ินะคโิซะ คะนะชคิ”ิ ถงึ
จะบำน	7	กลีบ	8	กลีบ	เจ้ำดอกยะมะบุกิก็ไม่มีผลมีลูก ชั่งน่าเศร้าเสีย
จริง” หรืออีกนัยหนึ่ง หญิงสาวพยายามบอกโอตะว่า บ้ำนของเธอ 
เป็นชำวนำยำกจนเสมือนดอกยะมะบุกิที่ไม่มีผลให้	 เสื้อฝนก็มี 
เพียงตัวเดียว	และพ่อของเธอก็ต้องใช้ยำมออกไปด�ำนำ	เสียใจจริงๆ	
ที่เธอเองก็ให้เขำยืมมันไม่ได้

โอตะรู้สึกละอายใจว่า ตนเองไม่มีแม้แต่ความรู้เกี่ยวกับ
บทเพลงเก่าแก่ที่ว่า หลงไปต�าหนิ และโมโหหญิงสาว นับแต่นั้น
เป็นต้นมาจึงขยันหม่ันเพียรเรียนการประพันธ์เพลงโบราณอย่าง 
เอาจริงเอาจงั จนขึน้ชือ่ว่าเป็นนกัแต่งเพลงหรอื “คะจนิ” (歌人) ชือ่ดงั

ของญี่ปุ่น จนเป็นที่รู้จักกันมาทุกวันนี้ และเพื่อร�าลึกถึงประสบการณ์
ในครั้งนั้น ต่อมาเขาได้สร้างอนุสาวรีย์สลักชื่อ “หมู่บ้านยะมะบุกิ”  
(ยะมะบุกิโนะซะโตะ) ขึ้นที่เชิงสะพานข้ามแม่น�้าคันดะ ในเขต 
โทะโยะชิม่ะ ในกรุงโตเกียวปัจจุบัน ส�าหรับหมู่บ้านจริงๆ ที่หญิงสาว
พ�านักอาศัยนั้นบางต�านานบอกว่าเป็นต�าบลยะมะบุกิ ในเขตชินจุกุ
ห่างจากจุดดังกล่าวไปราว 1 กิโลเมตร ซึ่งแม้ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ บาง
คนก็บอกว่าเป็นต�าบลโอะโกะเสะในจังหวัดไซตะมะในปัจจุบันที่มี
หมูบ้่านยะมะบกิุอยู่ นอกจากนัน้ เรือ่งราวข้างต้นของโอตะ โดกงัยงัถกู
น�ามาผูกเป็นเรื่องเล่าขบขันหรือ “ระกุโงะ” กันจนถึงทุกวันนี้

ถึงแม้ว่าคนหนุ่มคนสาวส่วนใหญ่อาจไม่เคยได้ยินเรื่องเล่า

3.	 แบบกลบีซ้อนเบญจมำศ	เหลอืงสด
4.	 ในหนึง่ช่อจะมดีอกบำนเป็นสบิทัง้ด้ำนซ้ำย	และขวำของก้ำน	ย้อยลงมำด้ำนล่ำง
5.	 สเีหลอืงสดของกลบีดอก	และใบเขยีวขจสีร้ำงบรรยำกำศงำมๆ	กบัปลำยฤดใูบไม้

ผลอิย่ำงมำก
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6.	 หลงัศำลพกัด้ำนหน้ำศำล	Matsuo-taisha	เป็นดงต้นยะมะบกุิ
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เกี่ยวกับโอตะข้างต้นเลยก็ตาม แต่พวกเขาก็มักคุ้นกับยะมะบุกิ ซึ่ง 
หมายถึง สีดินสอเทียนเหลืองสดออกแดงผสมทองในกล่องดินสอสมัย
เด็กๆ สีเหลืองยะมะบุกินี้เป็นหนึ่งในสีดั้งเดิมของญี่ปุ่นในจ�านวนสี
ทั้งหมด 465 สี เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสดใสเหมาะเป็นสีในห้องครัวหรือ
เครื่องสุขภัณฑ์เพราะดูสะอาดตา 

เมือ่เร็วๆ นี ้มร้ีานขนมแห่งหนึง่ในเมอืงโอะโกะเสะ จงัหวัดไซตะ
มะ หน่ึงในต�าบลในต�านานที่เกี่ยวข้องกับโอตะ โดกังได้ผลิตขนมที่ใส่
กล่องด�าหรหูรา เปิดมามขีนมพายไส้ถ่ัวแดงห่ออยู่ด้านในของแผ่นทอง
รูปเงินเรียว โดยตั้งชื่อมันว่า “ยะมะบุกิอิโระ	โนะ	โอะคะชิ”	(山吹色のお
菓子) เลียนแบบขนมหวานในกล่องไม้ที่ด้านล่างซ่อนเงินเรียวสีทอง
อร่ามซึ่งพ่อค้ามักน�าไปติดสินบนนักรบซามูไรที่ก�ากับราชการในอดีต 
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือมีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกล่องขนมดังกล่าวว่ามีจริงหรือไม่แต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม “ขนมสียะมะบุกิ” ก็ยังคงเป็นวลีในอดีตของญี่ปุ่นที่เป็น
ที่รู้จักกันแพร่หลายว่าหมายถึง “กำรฉ้อรำษฏร์บังหลวง” 

ในทุกวันนี้  แม้จะมีข่าวคราวการฉ้อราษฏร์บังหลวงของ 
เจ้าหน้าทีรั่ฐบางคร้ังกต็าม แต่กไ็ม่ใช่เรือ่งทีเ่กดิขึน้บ่อยนกั เพราะมกีลไก
ภาคประชาชน และกลไกด้านกฏหมายคอยควบคมุอยูอ่ย่างรัดกมุ ขนม
สียะมะบุกิท่ีออกวางขายจึงเป็นเพียงการท�าแพคเกจจิ้ง และขนมให้

เตะตาเตะใจผูบ้รโิภคเท่านัน้ แต่เท่าทีท่ราบกไ็ม่ได้เป็นทีแ่พร่หลาย
เท่าใดนัก ส�าหรับดอกยะมะบุกิก็ยังคงเป็นดอกไม้ที่ให้ภาพของ
ความสดใสด้วยสีเหลืองแกมทองของมันอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่ว่าจะสมัยใด

ดอกยะมะบกิุจะเริม่บานราวกลางหรอืปลายเดือนเมษายน
ไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมส�าหรับในภูมิภาคคันไซ และคันโต 
ปกตจิะชมได้ตามสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ และบานอยูต่ามรมิถนน
ริมรั้ว ส�าหรับที่ๆ ลือชื่อว่ามีดอกยะมะบุกิสวยงดงาม ได้แก่

1. ศาลมตัสโุอะ ไทชะ เมอืงอะระชยิะม่ะ ชานกรงุเกยีวโต 
เป็นสถานที่ชมดอกยะมะบุกิที่มีชื่อเสียงที่สุดในคันไซ ทั้งแบบ 
กลบีเดีย่ว และกลบีซ้อนราว 3,000 ต้น ชมความงามได้จากราวกลาง
จนถงึปลายเดือนเมษายน ช่วงพคีจะมกีารประดับไฟยามค�า่คนื เดนิ
ราว 5 นาที จากสถานี Matsuo Taisha, Hankyu/Kyoto Line 

2. อุทยานประวัติศาสตร์ยะมะบุกิ ที่ต�าบลโอะโกะเสะ 
จงัหวัดไซตะมะ เป็นอุทยานทีส่ร้างขึน้เพือ่ถ่ายทอดต�านานเรือ่งราว
ของโอตะ โดกังกับหญิงสาวลูกสาวชาวนายากจน มีต้นยะมะบุกิ
บานงดงามระหว่างกลางถึงปลายเดือนเมษายนราว 3,000 ต้น เดนิ
ราว 8 นาที จากสถานี Ogose / JR Ogose Line หรือ Tobu Ogose 
line

7.	 ดอกตมูกลบีซ้อน	หน้ำตำเหมอืนกหุลำบหนู
8.	 ยำมแดดทอลงมำ	สเีหลอืงสดจะดเูข้มขึน้
9.	 หน้ำศำล	Haiden@ศำล	Matsuo-taisha
10.	คนู�ำ้ทีต่ดัจำกล�ำน�ำ้ใกล้ๆ	หล่อเลีย้งดงยะมะ

บกุภิำยในตวัศำล	Matsuo-taisha

7 8

9 10

TPA
news




