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กนฎิฐา มทัซโุอะ

คนทั่วโลกรู้จักอาจิไซในนามของดอกไฮเดรนเยีย และคง

เข้าใจกันว่าเป็นดอกไม้ของตะวันตก ทั้งๆ ที่แท้จริงแล้วเป็นดอกไม้ที่

มีถ่ินก�าเนิดในญี่ปุ่นมาต้ังแต่โบราณกาล เอกสารชิ้นเก่าแก่ที่สุดที่

บันทึกเกี่ยวกับอาจิไซคือหนังสือรวมบทเพลง “มันโยชู” ในสมัยนารา 

ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าอาจิไซมีปลูกกันตามสวนของราชวงศ์หรือ

ขนุนางญีปุ่น่ตัง้แต่เมือ่ราวกว่า 1,200 ปีมาแล้ว ถงึแม้จะไม่มีภาพวาด

หรือข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรว่า อาจิไซที่พบในบทเพลง 

ดงักล่าวเป็นอาจไิซพนัธุใ์ดกต็าม แต่ผูเ้ชีย่วชาญกปั็กใจเชือ่ว่ามนัเป็น

อาจไิซพนัธุ ์“กกัก ุอาจไิซ” ซึง่เป็นพนัธุด์ัง้เดมิขึน้ตามป่าเขาของญีปุ่น่ 

ดอกมกีลบีเดีย่วราวไม่เกนิ 10 กว่าดอกรอบๆ ดอกเลก็ๆ ทีเ่หมือนเกสร 

มีใบเขียวเข้มขนาดใหญ่ ดั้งเดิมเป็นสีฟ้าหรือฟ้าอมม่วง 

เมื่อญี่ปุ่นยังปิดประเทศอยู่ในปลายสมัยเอะโดะ นายแพทย์

ซโีบลด์ (Philipp Franz B.von Siebold) ชาวเยอรมนัทีม่ากบัเรอืสนิค้า

ของฮอลแลนด์ และเข้ามาพ�านกัทีเ่มอืงนางาซากเิป็นคนแรกทีน่�าเอา

กักกุ อาจิไซของญี่ปุ่นจ�านวนหนึ่งพร้อมตัวอย่างดอกไม้แห้ง และ 

ภาพวาดกลบัไปทีย่โุรป เขาได้แนะน�าดอกไม้เหล่านีไ้ว้ในหนงัสอืเรือ่ง 

Flora Japonica ซึง่เขาเขยีนร่วมกบัเพือ่นนกัพฤกษศาสตร์ และยงัได้

ตั้งชื่ออาจิไซชนิดหนึ่งที่น�ากลับไปว่า Hydrangea Otakusa อันเป็น

ชื่อของ “โอตะกิ” ภรรยาชาวญี่ปุ่นที่ต้องมาจากกันเมื่อเขาถูกบังคับ

ปี 2015 นี ้กรมอตุนุยิมวทิยาประกาศว่าภมูภิาค

คิงคิ และคันไซเข้าฤดูฝน “ซึยุอิริ” จาก

วันที่ 3 มิถุนายนเร็วกว่าเฉลี่ยราว 6 วัน และไม่นานนักหลังเข้าฤดูฝน 

ไม่ว่าตามสวนสาธารณะขนาดใหญ่หรือตามริมประตูเข้าบ้านของ

ผู้คนทั่วไป ดอกอาจิไซสีฟ้า ม่วง ขาว และชมพูก็เริ่มบานสะพรั่งเป็น

กอใหญ่สะดุดตาไปทุกที

“อะจไิซ”
สญัลกัษณ์ของฤดฝูนในญีปุ่น่

▲ อาจไิซเพิง่เริม่มสีสีนัได้ราว 1 สปัดาห์ทีว่ดัมมิโุระโทะจ ิเมอืงอจุ ิเกยีวโต

1 2 3 1. สฟ้ีาสดใสหรอื “Meigetsu Blue”
2. อาจไิซเป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ของฤดฝูนในญีปุ่น่
3. พนัธุแ์อนนาเบลสชีมพทูีพ่บไม่บ่อยนกั
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ให้ออกนอกประเทศไปในเหตุการณ์ต่อต้านคนต่างชาติปลายสมัย 

เอะโดะในปี 1829 จากนัน้เป็นต้นมา อาจไิซของญีปุ่น่ก็ได้รบัการแปลง

พนัธุม์ากมายในยุโรป มทีัง้กลีบซอ้น ช่อเรียวยาว ชอ่กลม สสีันกห็ลาก

หลายมากขึ้น 

อาจิไซที่ได้รับการแปลงพันธุ์จ�านวนหนึ่งได้ถูกน�ากลับเข้ามา

ในญี่ปุ ่นอีกครั้ง พร้อมๆ กับที่นักพฤกษศาสตร์ และผู้รักการปลูก 

อาจไิซเองกพ็ากนัแปลงพนัธุใ์หม่ๆ ขึน้มากมายจนปัจจบุนั ผูเ้ชีย่วชาญ

เชื่อว่ามีมากกว่า 2,000 ชนิด จากการส�ารวจเกี่ยวกับดอกไม้ที่คน 

ญี่ปุ่นชื่นชอบของ NHK ในปี 2003 ต่อผู้คนที่มีอายุเกินกว่า 16 ปีขึ้น

ไปจ�านวน 3,600 คนซึ่งอาศัยอยู่ทั่วประเทศ พบว่าอาจิไซติดอันดับ 

ที่ 10 ในดอกไม้สิบอย่างท่ีคนญี่ปุ่นชื่นชอบมากกว่าดอกวิสทีเรียหรือ

ดอกเบญจมาศ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�าชาติด้วยซ�้าไป อย่างไรก็ตาม 

อาจิไซที่คนญี่ปุ่นชอบก็ยังคงเป็นอาจิไซสีฟ้าสด โดยเฉพาะอาจิไซสี 

“เมเงทซึอิน บลู” ซึ่งหมายถึงอาจิไซพันธุ์ฮิเมะที่วัดเมเงทซึอิน วัดพุทธ

เก่าแก่ในเมืองคามาคุระ จังหวัดคานากาว่า อันเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของ

ญี่ปุ่น 

ลองมาดูที่มาของสีฟ้าสด และเสน่ห์ของอาจิไซกันบ้าง เสน่ห์

ประการแรกอยูท่ี ่“สสีนัทีห่ลากหลาย” (ชจิเิฮนกะ) ของมนั อาจไิซพนัธุ์

เดยีวกนัอาจเป็นสฟ้ีาหากดนิเป็นกรด เพราะอลูมเินียมในดนิจะละลาย 

และถูกดูดซึมไปที่ดอก แถมบางดอกยังเป็นสีฟ้าบางดอกยังออกเป็น

สม่ีวงท้ังนีแ้ล้วแต่การดดูซมึอลมูเินยีมของแต่ละดอกอกีด้วย และหาก

ดินเป็นด่าง ดอกก็จะออกสีชมพู ในญี่ปุ ่นจะพบอาจิไซสีฟ้าตาม

ธรรมชาติมากกว่าอาจิไซสีชมพู เพราะดินในญี่ปุ่นเป็นกรด ขณะที่ดิน

ในยุโรปมักเป็นด่าง และไม่ว่าอาจิไซสีฟ้าหรือชมพูก็ตาม ตั้งแต่แรก

บานจนถงึโรย สขีองดอกยงัเปลีย่นสสีนัอยูต่ลอดเวลาอกีด้วย จดุนีเ้อง

ที่ท�าให้ผู้คนหลงใหลในความงามของอาจิไซ เสน่ห์ประการที่สองดู

เหมือนจะอยู่ที่ฟอร์มของดอกอาจิไซที่มีทั้งกลีบกลม กลีบเรียว กลีบ

หยัก แม้ในช่อเดียวกันบางดอกมี 5 กลีบ บางดอกมี 4 กลีบ ซ้อนกัน

ไปมาดังเพชรที่เจียระไนงดงาม จากรูปร่าง และสีสันอ่อนโยนนี้เอง

ท�าให้ช่างฝีมือกิโมโน ถ้วยชาม พัด และขนมน�าไปออกแบบผลงาน

ของตนกันตามๆ เสน่ห์ประการสุดท้ายคือความทนทานของทั้งต้น 

และดอกอาจิไซ ไม่ว่าฝนจะตก แดดจะแรงแค่ไหน อาจิไซก็บาน

งดงามได้ตลอด และจะงามดังเพชรเจียระไนแล้วจริงๆ เมื่อโดนแดด

อ่อนๆ กระทบหลังเปียกน�้าฝน

ผู้อ่านท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นสวนอาจิไซเป็นพันๆ หม่ืนๆ กอ 

ลองหาโอกาสมาชมด้วยตนเองสักครั้งไม่ว่าจะเป็นที่วัดเมเงทซึอินที่

คามาคุร่ะหรือสถานที่ต่างๆ ในคันไซที่แนะน�าไว้ด้านล่างนี้ เชื่อว่า

ท่านจะทราบได้ทนัทว่ีาท�าไมคนญีปุ่น่จงึชอบอาจไิซ และอย่าลมืมอง

หาอาจิไซพันธุ์ “ชิจิดังกะ” (七段花 = เจ็ดชั้น) ที่นายแพทย์ซีโบลต์เคย

น�ากลับไปยุโรป และตั้งชื่อมันโดยใช้ชื่อภรรยา “โอตะกิ” (ปัจจุบันใน

วงการวิชาการเลิกใช้แล้ว) ด้วยกลีบที่ซ้อนกัน 7 ชั้น ดอกเล็กๆ จ้ิมลิ้ม

ของมันน่ารักน่าเอ็นดูมาก ผู้คนที่รู้เรื่องราวของนายแพทย์ซีโบลต์มัก

อดที่จะนึกถึงครอบครัวของเขาไม่ได้ และก็พลอยยินดีกับลูกสาว 

“อิเนะ” ที่ต้องจากกับบิดาตั้งแต่ 3 ขวบซึ่งต่อมาโตเป็นสูตินารีแพทย์

คนแรกของญี่ปุ่น และยังเข้าท�าหน้าที่แพทย์ในราชส�านักในสมัย 

เมจิอีกด้วย
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4. คะชวิะบะ อาจไิซ ดอกเป็นกลบีซ้อนสขีาว ใบเรยีวหยกัๆ หนาเหมอืนใบคะชวิะ
5. สวนอาจไิซทีท่อมโบะอเิคะปาร์คในเมอืงคชิวิะดะ ทางตอนใต้ของโอซาก้า
6. กกัก ุอาจไิซสแีดง ไม่ค่อยพบบ่อยนกั
7. อาจไิซจะเป็นสอีะไรนัน้ขึน้อยูก่บั DNA และกรดหรอืด่างในดนิ หากดนิเป็นด่างกจ็ะออกสชีมพู 
8. ชจิดิงักะเป็นอาจไิซพนัธุห์ายากทีน่ายแพทย์ซโีบลด์น�ากลบัไปทีย่โุรป
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สถานที่ชมดอกอาจไซในภูมิภาคคันไซ

1.  วัด Yatadera ในเมืองยะมะโตะโคริยะมะ จังหวัดนารา มี

อาจิไซราว 60 พันธุ์ 1 หมื่นกอบานตั้งแต่ประตูวัดถึงด้านบนเนินหลัง

วิหาร ชมความงามได้ในเดือนมิถุนายน โดยทางวัดจะเปิดให้เข้าชม

พระประธานซึ่งเป็นสมบัติล�้าค่าของวัดด้วย ช่วงดังกล่าวจะมีรถบัส 

ว่ิงไปกลับระหว่างวัดกับสถานี Koriyama/Kintestu Line (ค่าเข้าชม

วัด 500 เยน ชมโบสถ์ด้านใน 500 เยน)

2.  สวน Tonboike Koen ในเมืองคิชิวาดะ ทางใต้ของ 

โอซาก้า มีสวนอาจิไซขนาดใหญ่จ�านวนราว 40 พันธุ์ จ�านวนมากกว่า 

หนึง่หมืน่กอ อาจไิซทัง้ทีทุ่ง่กว้างด้านหน้าสวน และด้านหลงัสวนทีท่�า

เป็นทางเดินขึ้นไปบนเนินงดงามมาก ที่นี่จะมีอาจิไซแบบกักกุ อาจิไซ

แปลกๆ หลายพันธุ์ เดินทางโดยรถบัสจากสถานี Kishiwada Sta/

Nankai Line ไปลงที่ Tonboike Koen Mae รถบัสมีเพียงชั่วโมงละ

หนึง่เทีย่ว เดนิทางล�าบากนดิหน่อย แต่คุม้ค่าเมือ่ได้ชมความงาม ช่วง

ทีส่วยทีส่ดุคือ จากราววันที ่1-20 มถุินายน ไม่เสยีค่าเข้าชม เปิดตลอด 

24 ชั่วโมง

3.  วดั Mimurotoji ในเมอืงอจุ ิเกยีวโต เป็นวัดทีม่ชีือ่เสยีงด้าน

ดอกไม้ โดยเฉพาะอาจิไซจ�านวน 50 พันธุ์ 1 หมื่นกอ ชมความงามได้

ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน ถึงต้นกรกฏาคม ช่วงพีคในวันเสาร์-อาทิตย์ 

เวลา 19.00 น. มีการประดับไฟงดงาม เดินราว 20 นาทีจากสถานี 

Mimuroto/Keihan Uji Line (ค่าเข้าชม 500 เยน)

4.  สวนพฤกษศาสตร์ Nagai ทางใต้ของโอซาก้า มีสวน 

ไฮเดรนเยียขนาดย่อมที่ตกแต่งได้ใกล้เคียงธรรมชาติมาก เดินทาง

สะดวก อยู่หน้าสถานี Nagai/Midosuji Line (ค่าเข้าชม 200 เยน 

เปิดให้เข้าชมเวลา 9.30-17.00 หยุดวันจันทร์) 
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9. กอนีม้สีสีนัแปลกตาในกอเดยีวกนั
10. ภายในช่อเดยีวกนั บางดอกม ี4 บางดอกม ี5 กลบี

ซ้อนไปมา
11. แอนนาเบลขาวเพิง่เริม่บาน
12. กกัก ุอาจไิซ พนัธุด์ัง้เดมิของญีปุ่น่

13. โคะอาจิไซมีแต่ดอกเล็กๆกระจุกตัวรวมกัน ตัวช่อขนาด
ราวเท่าดอกกหุลาบเลก็ๆ

14. กอโคะอาจไิซ หรอือาจไิซจิว๋ทีพ่บตามไหล่เขาทีร่คโคในโกเบ
15. ช่อกลมๆ สฟ้ีา และม่วงเป็นสสีนัของฤดฝูนญีปุ่น่
16. โอะตะฟกุ ุอาจไิซ ฟอร์มดอกดนู่าเอน็ดมูาก


