
31TPA news

ภาษาดอกไม้

ภ
า
ษ
า
ด
อ
ก
ไม
้

September 2015 ●  No. 225

กนฎิฐา มัทซโุอะ

คุซุ, ฮะงิ, ซุซุกิ, นะเดะชิโกะ, โอะมินะเอะชิ, ฟุจิบะกะมะ, 

คิเคียว คือ “ดอกหญ้า 7 ประเภทประจ�าฤดูใบไม้ร่วง” 

ที่เรียกกันในภาษาญี่ปุ่นว่า “อะกิโนะ นะนะคุซะ” (秋の七草) และ 

ในดอกหญ้าทั้ง 7 ประเภทนี้ ฮะงิ นับเป็นดอกไม้ที่เด่นที่สุดก็ว่าได้ 

ตัวหนังสือคันจิของต้นฮะงิที่ใช้ว่า「萩」 หรือ “หญ้าฤด ู

ใบไม้ร่วง” นั้นเป็นตัวหนังสือจีนที่คนญี่ปุ่นมาคิดขึ้นทีหลัง ว่ากันว่า

ก่อนหน้านี้ ชื่อฮะงิมาจากค�าว่า「生(は)え芽(き)」หรือ ”ตาที่งอกออก

มา” โดยทุกๆ ปีต้นฮะงิจะมีตาใหม่งอกออกมา และค่อยๆ โตเป็น 

กิ่งออกดอกในฤดูใบไม้ร่วง หลังจากน้ันก่ิงเก่าๆ ก็จะแห้งโรยไปใน 

ฤดูหนาว ต้นจะอยู่ทนทานข้ามฤดูได้

มาถึงตรงนี้ หลายท่านอาจสงสัยว่า “ไหนว่าฮะงิเป็นหนึ่งใน

หญ้าเจด็ประเภทไม่ใช่หรอื?” จรงิๆ แล้วฮะงไิม่ใช่ต้นหญ้า แต่เป็นต้น

ไม้พุม่เตีย้ๆ พลดัใบ สงูราว 1.5-2 เมตร มต้ีนก�าเนดิในจนี ญีปุ่น่ เกาหลี 

7“ฮะง”ิหนึง่ในดอกหญ้า   ประเภท

ดอกเรยีวๆ เหมอืนผเีสือ้หรอืดอกถัว่ ขนาดราว 1-2 เซนตเิมตร ในญ่ีปุ่น

พบเหน็ได้ทัว่ไปทัง้ตามไหล่เขา และตามท้องทุง่ ปกตจิะเริม่ออกดอก

ราวเดอืนมถินุายนถงึกนัยายนหรอืตลุาคมแล้วแต่ภมูภิาค พนัธ์ุทีด่อก

สอีอกแดงอมม่วงคอื “พนัธุย์ะมะฮะง”ิ ดอกสอีอกแดงอมม่วงแต่บาน

เต็มกิ่งย้อยลงมาสวยงามคือ “พันธุ์มิยะงิโนะฮะงิ” พบเป็นครั้งแรกที่

เมอืงเซนไดจงัหวดัมยิะงทิางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และนานๆ จะ

พบแบบดอกสีขาวหรือ “ชิระฮะงิ” บ้าง

ผู้คนในสมัยโบราณได้จัดดอกฮะงิเป็นดอกหญ้า และยังถือ

เป็นดอกไม้ที่งดงามน่าชมที่สุดในฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย เห็นได้จาก 

“หนังสือรวมบทเพลงมันโยชู” จะพบเพลงส้ันที่มีชื่อของดอกฮะงิถึง 

142 เพลงจากจ�านวนดอกไม้ทั้งสิ้น 160 ประเภท นับเป็นดอกไม้ที่

ปรากฏในเนื้อเพลงโบราณมากที่สุด 

“มันโยชู” เล่มที่ 10 เพลงที่ 2103 (ไม่ปรากฏชื่อผู้ประพันธ์)

“อะกิคะเซะ วะ ซุซุชิกุ นารินุ อุมะ นะเมะเตะ อิซะ โนะ นิ  

ยุกะนะ ฮะงิ โนะ ฮะนะ มินิ”

「秋風は　涼しくなりぬ馬並めて　いざ野に行かな　萩の花見に」

ความหมาย – ลมเย็นๆ ในฤดูใบไม้ร่วงโชยมาแล้ว ไปจดัเรยีง

ม้า ออกไปชมดอกฮะงิดีกว่า

“มันโยชู” เล่มที่ 8 เพลงที่ 1579 (ประพันธ์โดย อะยะโนะอุ

มะคะฮิ)

ประจ�าฤดใูบไม้ร่วง

1. ดอกฮะง ิหน้าตาคล้ายผเีสือ้หรอืดอกถัว่
2. เวลาบานเตม็กิง่ จะย้อยลงมาด้านล่าง ดแูปลกตาดี
3. ทีห่น้าประตหูลงัเข้าไปทีว่ดั Tokoin 
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“อะสะ โทะ อะเคะเตะ โมะโยะ โมะอุ โทะกิ นิ ชิระซุยุ โนะ 

โอะเคะรุ อะกิ ฮะงิ มิเอะซุซุ โมะ โทะ นะ”

朝戸(あさと)開けて、物(もの)思(も)ふ時に、白露(しらつゆ)の、置け

る秋萩(あきはぎ)、見えつつもとな

ความหมาย – เปิดประตอูอกมายามเช้า ใจยังวนเวยีนคดิอะไร

อยู่ พลันเหลือบไปเห็นดอกฮะงิเปียกน�้าค้างขาวๆในฤดูใบไม้ร่วง

“มันโยชู” เล่มที่ 10 เพลงที่ 2014 (ประพันธ์โดยคะคิโนะโมะ

โตะ โนะ ฮิมิมะโระ)

“วะงะ มะจิชิ อะกิ ฮะงิ ซะคินุ อิมะดะนิ โมะ นิโอยอิ นิ ยุคะนะ 

โอะ จิคะตะ ฮิโตะ นิ”

我(わ)が待ちし、秋萩(あきはぎ)咲きぬ、今だにも、にほひに行かな、

彼方人(をちかたひと)に

ความหมาย – และแล้วดอกฮะงิในฤดูใบไม้ร่วงที่ฉันเฝ้าคอย

ก็แย้มบาน อยากรีบไปหาเธอที่ไกลโพ้นเร็วๆ 

ผูท้ีช่ืน่ชอบดอกไม้ และใฝ่หาความรูม้าเผยแพร่ทัง้ทางหนงัสอื 

และทางอินเทอร์เน็ตลงความเห็นว่า “ส�าหรับคนรักดอกไม้ หากเขา

หรือเธอคนใดมองว่าฮะงิเป็นเพียงดอกหญ้าไม่น่าใส่ใจนัก ย่อม

หมายความว่าเขาหรือเธอคนนั้นไม่ได้รักดอกไม้จริง” ดอกฮะงิไม่ได้ดู

โดดเด่น ออกจะไม่แสดงตัวตนเลยก็ว่าได้ แต่ดอกเล็กๆ ดูอ่อนช้อยสี

แดงอมม่วงที่บานสะพรั่งจนกิ่งย้อยลงมาติดพื้นดินนั้น นอกจากจะดู

อ่อนน้อมถ่อมตนแล้ว ยังแข็งแกร่งทนทานทั้งต่อความหนาว และลม

ร้อนได้อย่างดี และคงด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองที่ท�าให้ผู ้คนสมัย

โบราณเลือกดอกฮะงิแต่งเป็นเพลงสั้นบรรยายความในใจของตนเอง 

และทีน่่าแปลกใจคือชือ่ของดอกฮะงิใน “หนงัสือรวมบทเพลงมนัโยช”ู 

นี้พบมากในเล่มที่ 8 และ 10 ซึ่งผู้ประพันธ์มีทั้งราชวงศ์ ขุนนาง ไป

จนถงึผูค้นทีไ่ม่ปรากฏนาม หรอืเท่ากับว่าฮะงเิป็นดอกไม้ทีไ่ม่ว่าผูล้าก

มากดีหรือชาวไร่ชาวนาต่างก็ชื่นชอบกันทั้งนั้น 

นอกจากในบทเพลงทีว่่านีแ้ล้ว คนโบราณยงัใช้ประโยชน์ของ

ฮะงหิลากหลาย ดอกเอาไปท�าเป็นเทมปรุะหรอืโอะฮติะช ิ(ลวกน�า้ร้อน

ราดด้วยโชยุ) ทานได้ ใบฮะงิเอาไว้เล้ียงโค ก่ิงแห้งเอาไว้ท�าไม้กวาด 

ว่ากันว่าคนจีนน�าเอาตาอ่อนๆ ตากแห้งของต้นฮะงิไปท�าเป็นน�้าชา 

ดื่มบ�ารุงร่างกายอีกด้วย

แม้วันเวลาจะผ่านมาหลายร้อยหลายพันปีก็ตาม ผู้คนก็ยัง

สัมผัสกับการเปลี่ยนฤดูกาลได้จากดอกไม้หรือต้นหญ้ารอบตัวอยู่ไม่

เปลี่ยนแปลง ปีนี้แดดแรง อุณหภูมิสูงติดต่อกันหลายต่อหลายวันใน

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ในที่สุดดอกฮะงิก็เริ่มบานบ่งบอกการมา

เยือนของฤดูใบไม้ร่วงทุกหย่อมหญ้า ถึงแม้รูปลักษณ์ และสีสันจะไม่

โดดเด่นเหมือนดอกไม้นานาพันธุ์ที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศหรือ

ดอกไม้ที่มาได้รับการแปลงพันธุ์ใหม่ๆ ช่วงนี้ก็ตาม แต่ฮะงิก็ยังเป็น

ดอกไม้ทนทานดอู่อนน้อมถ่อมตนในสายตาของคนญีปุ่น่จ�านวนมาก

อยู่เช่นเดิม

สถานที่ชมดอกฮะงิในภูมิภาคคันไซ

1.  วัด Tokoin เมืองโทะโยะนะกะ โอซากา ขึ้นชื่อว่าเป็น “วัด

ดอกฮะงิ” (Hagi no Tera) มีประวัติมากว่า 1,200 ปี ถึงแม้บริเวณวัด
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4. สแีดงอมม่วงเป็นสทีีพ่บมากทีส่ดุ 
5. ฉากไม้ไผ่ทีท่างวดัเอามาใช้กัน้แดดในสวน เวลาแสงแดดส่อง

ลงมากดิเป็นเงางดงาม
6. ในลานไม่กว้างนกัของวดั Tokoin มสีวนด้านในซึง่ห้อมล้อมไป

ด้วยต้นฮะงสิงูกว่า 3 เมตร
7. พระพทุธรปูหนิด้านในสวน ต้นฮะงสิงูใหญ่ห้อมล้อมท�าให้ดู

ร่มรืน่แม้ในวนัแดดแรง
8. ฮะงสิขีาวเพิง่เริม่บาน ทางวดัท�าหิง้ให้ไต่



33TPA news

ภาษาดอกไม้

September 2015 ●  No. 225

จะไม่กว้างขวางนัก แต่ก็เต็มไปด้วยต้นฮะงินานาพันธุ์ ช่วงเดือน

กนัยายนจะมเีทศกาลชมดอกฮะงเิป็นประจ�าทกุปี เดนิราว 4 นาทจีาก

สถานี Sone/Hankyu Takarazuka Line 

2.  วัด Jourinji เกียวโต ขึ้นชื่อว่าเป็น “วัดดอกฮะงิ” (Hagi no 

Tera) เช่นกัน ว่ากันว่าดินในลานวัดเป็นดินทรายเหมาะกับการเจริญ

พนัธุข์องต้นฮะงิมาก ทุกวนัผูส้งูอายใุนเดอืนกนัยายนจะมพีธิรี�าลกึถงึ

ดอกฮะงท่ีิวดั เดนิราว 3 นาทจีากสถาน ีDemachiyanagi/Keihan Line
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9.   วหิารของวดัร่มรืน่ไปด้วยต้น ฮะงิ
10.  ดอกคเิคยีวสม่ีวงอ่อน หนึง่ในดอกหญ้า 7 ประเภทประจ�าฤดใูบไม้ร่วง
11. บรรยากาศเงยีบๆ ในวดั Tokoin ก่อนเทศกาลชมดอกฮะงจิะเริม่ขึน้
12. ต้นทีด่อกบานเตม็ทีจ่ะไต่ลงมาตดิพืน้ดนิ
13. หญ้าซซุกุ ิหนึง่ในดอกหญ้า 7 ประเภทในฤดใูบไม้ร่วงของญีปุ่น่

3. วัด Gankoji จังหวัดนารา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน

ประวัติศาสตร์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของญี่ปุ่น เป็นวัดเงียบๆ ไม่

พลุกพล่านเหมือนวัดในบริเวณใกล้เคียง เดินราว 10 นาทีจากสถานี 

Nara/Kintetsu Nara Line
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