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กนฎิฐา มัทซโุอะ

กบัการแต่งสวนซซึจึิ
เวลามันบาน จะบานพร้อมๆ กันติดเป็นแผงยาวต่อกันเหมือนหลอด 

ซึ่งตรงกับค�าว่า “ซึซึคุ” (続く) ในภาษาญี่ปุ่น

ชื่ออีกชื่อหนึ่งของอาซาเลียในภาษาญี่ปุ่นคือ “ซะซึกิ” (Sat-

suki) หน้าตาคลับคล้ายคลับคากันมากจนคนทั่วไปไม่สามารถแยก

ได้ว่าดอกไหนเป็นซึซึจิ ดอกไหนเป็นซะซึกิ นักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็

รวมมันไว้ภายใต้ชื่ออาซาเลียชื่อเดียว แต่ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นนิยม

แยกเป็นสองประเภท โดยอธิบายว่าซะซึกิมีเกสรเพียง 5 เกสร บาน

ราวปลายเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายน และยามบานจะ

มีตาใหม่ออกมาพร้อมกัน ในขณะที่ซึซึจิจะไม่มี อย่างไรก็ตามก็

ยอมรบัว่านกัแต่งสวนเองกเ็หน็ว่าไม่มคีวามจ�าเป็นต้องแยกกนัเช่นนี้ 

และโดยดัง้เดมิก่อนทีห่นงัสอืเกีย่วกบัการตบแต่งสวนเล่มแรกจะวาง

ขายกันในสมัยเอะโดะ คนญี่ปุ่นรุ่นโบราณก็ไม่ได้แยกดอกไม้ทั้งสอง

ออกจากกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว บทความชิ้นนี้ก็ขอรวมเรียกดอกอา

ซาเลียเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า “ซึซึจิ” แต่เพียงอย่างเดียว

1-2	ดอกยะมะบกุกิลบีเดีย่วก�ำลงับำนงดงำมพร้อมซำกุระพนัธ์ย้อยที	่
	 Haradani-en	ในกรงุเกยีวโต

ไม่ว่าจะหันไปตามถนนหนทาง ริมรั้วบ้านเรือนผู้คน หรือ

ไหล่เขาท้ังเล็ก และใหญ่ราวกลางเดือนเมษายนถึง

กลางเดือนพฤษภาคม จะพบดอกไม้สีชมพูสดบ้าง สีแสดบ้าง ขาว 

และแดงเป็นพุม่เตม็ไปหมดจนแทบไม่เหน็ใบสเีขยีวเลย ชาวตะวนัตก

มักรวมๆ เรยีกมนัว่าดอกอาซาเลีย แต่ส�าหรบัคนญีปุ่น่ จะเรยีกมนัว่า 

“ซึซึจิ” บ้าง “ซะซึกิ” บ้าง แล้วแต่เอกลักษณ์ของดอก และต้นที่จริงๆ 

แล้วแตกต่างกันเพียงไม่มากนัก

ค�าว่า “อาซาเลีย” (Azalea) ในภาษาองักฤษนัน้มรีากศัพท์มา

จากภาษากรีก แปลว่า “แห้งแล้ง” เป็นดอกไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

บริเวณไหล่เขาในพื้นที่แห้งแล้งในยุโรป จัดอยู่ในหมวดหมู่ Rhodo-

dendron หรือกุหลาบพันปี นอกจากป่าผลัดใบในยุโรป และอเมริกา

แล้ว ยงัพบในป่าเขยีวชอุ่มในเอเซยีโดยเฉพาะญีปุ่น่ คาบสมทุรเกาหลี 

และจีน พันธุ์ที่พบมากมี 5 กลีบ กลีบจะเรียวยาว ดอกจะมีรูปร่าง

คล้ายหลอดหรือท่อเล็กๆ เส้นผ่านศูนย์กลางดอกราว 4 เซนติเมตร 

สีชมพูอมม่วง มีลายที่ปลายกลีบ 3 กลีบตรงด้านบนของเกสร เกสร

จะมี 5-10 เกสร ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “ซึซึจิ” (Tsutsuji) ว่ากันว่าชื่อดัง

กล่าวมาจากการที่กลีบดอกทั้ง 5 กลีบรูปร่างเรียวเป็นหลอดติดๆ กัน 

เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า “ดอกซึซึ” (筒状花) หรือบ้างก็ว่ามาจากการที่

และแนวคดิแบบเซนญีปุ่น่

คิริชิม่ะซึซึจิที่ริมสระหน้ำศำล	Nagaoka	Tenmangu	ฝั่งตรงข้ำมเป็นภัตตำคำร	
Kinsuitei	ทีม่มีำตัง้แต่สมยัเมจิ

ซึซึจิสีชมพูสดบำนอยู่ริมถนนตรงใกล้ๆ	ปรำสำทโอซำก้ำ	สีชมพูสะท้อนแสงไฟ 
ตอนกลำงคนืสวยงำมมำก
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ซึซึจิพบได้ทั่วไปนับตั้งแต่เกาะฮอกไกโดเหนือสุดไปจนถึง

ควิชใูต้สดุ คนทัว่ไปมารูจ้กัดอกซซึจึกัินแพร่หลายตัง้แต่สมยักลางถงึ

ปลายเอะโดะเมื่อนักแต่งสวน และนักรบชั้นประทวนที่ย้ายจาก

ซทัซมุ่ะ (จงัหวดัคะโคะชม่ิะในปัจจบุนั) มาตัง้รกรากกนัทีห่มูบ้่านโคะ

มาโงะเมะโซะเมะอ ิชานกรงุเอะโดะ (อ�าเภอโคะมะโงะเมะ กรงุโตเกยีว

ในปัจจุบัน) และกลุ่มนักรบชั้นประทวนที่อาศัยในคฤหาสน์ตระกูลอิงะ 

แถวต�าบลเฮยีกกนุงิมะจ ิ(อ�าเภอชนิจกุุในปัจจบุนั) ซึง่รบัหน้าทีร่กัษา

ความสงบในเมืองเอะโดะพากันเพาะเล้ียงดอกซึซึจิพันธุ์ “คิริชิม่ะ” 

ออกขายหารายได้พิเศษกัน จนกระทั่งทั้งสองย่านโดยเฉพาะสวน

รอบๆ คฤหาสน์อีโต้ อิเฮะ (ค.ศ.1667-1757) นักแต่งสวนชื่อดัง 

กลายเป็นแหล่งชมซึซึจิลือชื่อที่แม้กระทั่งไดเมียว และโชกุนเองก็ยก

ขบวนกันมาชมทุกปี

ก่อนหน้านี้ ชื่อของซึซึจิเป็นที่รู ้จักกันเฉพาะในหมู่ขุนนาง 

ช้ันสูง และนักแต่งเพลงกลอนมีชื่อเสียง ยกตัวอย่างเช่นในหนังสือ

บทเพลงโบราณ “มนัโยช”ู กพ็บเพลงทีเ่กีย่วกบัซซึจึริวม 9 บทด้วยกนั 

ผู้รู้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นซึซึจิป่าหรือ “ยะมะซึซึจิ” สีส้มอมชมพ ู

ไม่ใช่ซึซึจิที่ใช้เป็นไม้ประดับสวนท่ีมาได้รับการแปลงพันธุ์อย่าง 

แพร่หลายในสมัยกลาง และปลายเอะโดะ ซึ่งประเมินว่ามีมากกว่า 

300 พันธุ์ ที่นิยมกันมากก็ได้แก่ “คิริชิม่ะซึซึจิ” ดอกเล็กจิ๋วสีแสดสด 

ดอกจะเยอะแน่นจนมองไกลๆ เหมือนไข่ปลาสีส้มสด ต้นที่อายุยืน

นับร้อยๆ ปีจะสูงราวเกือบ 3 เมตร เดิมเป็นซึซึจิท่ีขึ้นตามป่าเขาใน 

คะโคะชม่ิะ ทีค่วิช ู“ฮริะโทะซึซึจ”ิ ดอกใหญ่สชีมพสูด ปัจจบุนัพบเป็น

ไม้ประดับตามรั้ว และสวนท่ัวไป ดั้งเดิมเป็นพันธุ์ผสมท่ีพบครั้งแรก

ในเมอืงฮริะโทะจงัหวดันางาซาก ิก่อนทีจ่ะแพร่พนัธุไ์ปตามพืน้ทีต่่างๆ 

ในเกาะคิวชู “โอมุระสะกิซึซึจิ” ไม่พบแน่ชัดว่ามีถิ่นก�าเนิดที่ใด คาด

ว่าเป็นพันธุ์ผสมตามธรรมชาติ กลีบดอกใหญ่ที่สุดในบรรดาซึซึจิ

ทั้งหมด มีสีออกม่วงอมชมพู เป็นพันธ์ที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน

เมื่อเทียบกับซากุระที่ต้นใหญ่สูงหรือโบตั๋นที่ดอกงดงามแล้ว 

ซึซึจิอาจจะดูไม่มีจุดเด่นเท่าใดนัก แต่ก็เป็นไม้ประดับที่ขาดไม่ได้ไม่

ว่าจะส�าหรับสวนที่ปลูกเฉพาะไม้เต้ียหรือไม้สูง พุ่มต้นซึซึจิที่ปกติจะ

สูงราว 70-100 เซนติเมตรนอกจากจะเพิ่มความต่างระดับของสวน

ท�าให้สวนดไูด้สมดลุย์แล้ว ซซึจึยิงัเป็นไม้ทีแ่ขง็แรงดแูลไม่ยาก ส�าคญั

ว่าจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านให้ถูกจังหวะ

พระสงฆ์ทีวั่ดเซนแห่งหนึง่เล่าว่าส�าหรบัวัดเซนทีเ่น้นเรือ่งการ

ท�าสมาธิเช่นผ่านการใช้เวลาแต่งสวนแล้ว ดอกซึซึจิเป็นดอกไม้ที่จะ

ขาดไม่ได้ การตัดกิง่ก้านของต้นซซึจึ ิและต้นไม้ทีม่ขีนาดไม่สงูนกัเป็น

หน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ ซึ่งจะต้องท�าหลังดอกร่วงไปไม่นานนัก

ก่อนที่ตาใหม่จะงอก หากตัดกิ่งช้าเกินไป จะส่งผลให้ตาใหม่ถูก

ท�าลาย ดอกจะไม่บานในปีต่อไป และส�าหรับวัดเซนแล้ว การแต่งกิ่ง

จะแตกต่างจากสวนทั่วไป โดยจะต้องตัดให้ทุกต้นเป็นเส้นตรง 

ทั้งแนวต้ัง และแนวนอน ซึ่งเคล็ดลับจะได้รับการถ่ายทอดมาจาก 

พระสงฆ์รุ่นพี่ว่าให้ตัดต้นตรงกลางให้เว้าเล็กน้อยก็จะได้เส้นตรง 

มุมตัดเป็นเหลี่ยมเมื่อมองมาแต่ไกล ยามดอกซึซึจิบานพร้อมกันทั้ง

วัดจะดูขลังสมกับเป็นวัดเซน

1.	 ยะม่ะซซึจึ	ิหรอืซซึจึป่ิำก�ำลงัใกล้บ้ำน
2.	 ยะม่ำซซึจึติำมป่ำเขำส่วนใหญ่จะเป็นสส้ีมอ่อนปนสชีมพนูดิๆ
3.	 ยำมใบไม้เพิง่เริม่ผลใินฤดใูบไม้ผล	ิดอกซซึจึสิส้ีมอ่อนช่วยสร้ำงสสีนัได้

มำก	ภำพนีท้ีน่ำงำโนะ
4.	 ซซึจึทิีผู่ค้นในเมอืงทะกะโอะ	ชำนกรงุเกยีวโตช่วยกนัปลกูไว้ทีไ่หล่เขำ

บำนสะพรัง่รำวกลำงเดอืนเมษำยน

1 2 3
4

ซซึจึป่ิำทีไ่ปพบแถวโซะน	ิโคเกน	ในจงัหวัดนำรำ		สสีดมำก
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อยู่มาวันหน่ึง ลูกศิษย์วัดแห่งนั้นได้พากันมาช่วยแต่งสวน

เพราะเห็นพระสงฆ์ก�าลังวุ่นวายกับเรื่องอื่นๆ อยู่ พอมาดูอีกครั้ง ก็พบ

ว่าทิวแถวซึซึจิที่เคยเป็นเส้นตรงถูกตัดจนเกลี่ยน และกลมไม่เหลือ 

เค้าเดิม พระสงฆ์รูปนั้นถึงกับตกอกตกใจและพยายามนั่งปลงนึกถึง

เหตุ และผล ก็มาจบตรงที่ค�าว่า “คิคุ” “規矩” (Kiku) “คิ” (規) หมายถึง 

“วงเวียน” ส�าหรับเขียนวงกลม “คุ” (矩) หมายถึงไม้บันทัดที่ไว้ขีดเส้น

ตรง “การแต่งดอกซึซึจิ และการบ�าเพ็ญศีลแบบเซนก็อยู่ภายใต้ 

กฎเกณฑ์ “คิคุ” นี้ ไม่ได้ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามมีตามเกิด ต้อง 

มีกฎเกณฑ์บังคับควบคุม กฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะแตกต่างกับ 

พุทธศาสนาดั้งเดิมท่ีมักไม่นิยมตัดแต่งต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต แต่

ส�าหรับในญ่ีปุน่นบัแต่อดตีกาลมาจนปัจจบุนั การตบแต่งสวนจ�าต้อง

ตัดกิ่งก้านต้นไม้เพื่อให้งอกงามได้ดีในปีต่อๆ ไป และต้องคอยเก็บ

กวาดดูแลสวนทุกเช้าทุกเย็น หาไม่เช่นนั้นจะมีวัชชพืชหรือต้นไม้อื่นๆ 

งอกมาท�าลายสวน เช่นเดยีวกบัการตบแต่งต้นซซึจึกิจ็�าต้องตดัแต่งให้

ได้ตาม “คคิ”ุ หรอืกฎเกณฑ์ท่ีพระสงฆ์เซนถ่ายทอดกันมาแต่ละรุน่ การ

ตัดโค่นต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตลงนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ทุกๆ 

นกิายในศาสนาพทุธปฏิเสธ แต่การตดัแต่งก่ิงก้าน

ถอืเป็นการปรบัเปลีย่นทีเ่ลก็น้อยให้เข้ากบัธรรมชาติ 

และวัฒนธรรมของประเทศท่ีพุทธศาสนาเผยแพร่

เข้าไป ส�าหรับซึซึจิที่วัดคงต้องรอเวลาอีกหลายปีก

ว่าจะกลับมาเหมือนเดิม

จะเหน็ได้ว่าแม้ซซึจึจิะเป็นเพยีงไม้ประดบั

รองในสวนทั้งวัดเซน และสวนในบ้านเรือนคหบดี

ก็ตาม แต่ก็เป็นไม้ที่ขาดไม่ได้ ช่วยสร้างสมดุลย์ให้

กบัสวนโดยรวม ภายใต้การตบแต่งทีถ่กูฤด ูและอยู่

ภายใต้กฎเกณฑ์ของแต่ละวัดแต่ละสวน หาไม่ 

เช่นนั้นแล้วก็จะไม่ได้เห็นสวนงามๆ ในปีต่อๆ ไป 

5. ดอกซะกนุะเงะ	หรอืกหุลำบหนิ	ฝรัง่จดัไว้ในกลุม่อำซำเลยี	แต่ญีปุ่น่จะ
จดัไว้อกีกลุม่หนึง่

6.	 คริชิม่ิะซซึจึ	ิสส้ีมสดบำนอยูภ่ำยในสวนของภตัตำคำร	Kinsuitei
7.	 คริชิม่ิะซซึจึชิือ่ดงัของศำล	Nagaoka	Tenmangu
8.	 	ซซึจึจิ�ำนวน	2	หมืน่ต้นก�ำลงังำมทีว่ดั	Mimurotoji	ในเกยีวโต

5 6 7
8

สถานที่ชมดอกซึซึจิในคันไซ

1) วัด Mimurotoji วัดพุทธในเมืองอุจิ เกียวโตมีช่ือเสียง 

ด้านดอกซึซึจิกว่า 2 หมื่นต้น ชมได้งามจากปลายเดือนเมษายน 

ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เปิดจาก 8.30-16.30 น เดินจากสถานี 

Mimurodo/Keihan Uji Line ราว 15 นาที (ค่าเข้าชม 500 เยน)

2) ศาล Nagaoka Tenmangu เมืองนางาโอกะ เกียวโต มี 

ทิวแถวต้นคิริชิม่ะซึซึจิ และต้นซึซึจิอายุ 130 ปีที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นต้นไม้อนุรักษ์ของเมือง เดินราว 7 นาทีจากสถานี Nagaoka Ten-

jin/Hankyu Kyoto Line ไม่เสียค่าเข้าชม เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

3) ที่ราบสูง Katsuragi-kogen จังหวัดนารา คิริชิม่ะซึซึจิ  

ราวหนึ่งล้านต้นบานสะพรั่งเป็นพรมบนไหล่เขา ซึ่งมีเคเบิ้ลขึ้นไปถึง

กลางเขา เดินทางโดยรถบัสจากสถานี Gosho/Kintetsu Nara Line 

ไปลงที่ Kintetsu Ropeway-mae จากนั้นต่อโรปเวย์ และเดินต่อไป

อีกราว 30 นาที ชมได้งามราวกลางเดือนพฤษภาคม

9.	 ช่วงดอกซซึจึบิำนสะพรัง่ทีว่ดั	Mimurotoji	จะมนีกัท่องเทีย่ว
หลัง่ไหลไปมำก

10.	ไหล่เขำ	Katsuragi-san	 ในจังหวัดนำรำกลำยเป็นพรม 
สส้ีมไปทัง้เขำรำวต้นถงึกลำงเดอืนพฤษภำคมทกุปี
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