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กนฎิฐา มัทซโุอะ

สักราวหนึง่เดอืนได้แล้วทีร่วงข้าวสทีองสะท้อนแสงแดดในยาม

เย็นถูกเก็บเกี่ยวไปหมด เตรียมสีเป็นข้าวใหม่ออกขาย 

พร้อมๆ กับที่ชาวไร่ ชาวนา จ�านวนไม่น้อยหันมาดูแลดอกไม้หรือผัก

สวนครัวกันอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อเพิ่มรายได้หรือเพียงเพื่อชม และ

ประชันความงามในการแข่งขันประกวดดอกไม้ ที่มีขึ้นทุกปีในเดือน

ตุลาคม หนึ่งในดอกไม้ที่พวกเขาและคนทั่วไปนิยมดูแลเลี้ยงกันช่วง

นี้คือ “คิคุ” หรือ เบญจมาศ

เบญจมาศนอกจากจะเป็นดอกไม้ประจ�าชาติของญี่ปุ ่น 

เช่นเดยีวกบัซากรุะแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ญีปุ่น่มาตัง้แต่

▲ กลบีเบญจมาศแแบบขนาดใหญ่ (Atsumono) ซ้อนกนัไปมา

ญี่ปุ่นปฏิรูปประเทศในสมัยเมจิ โดยในปี ค.ศ.1869 รัฐบาลได้ออก

กฎหมายให้ “จูรกกุ ยะเอะงิคุ” (十六八重菊) หรือดอกเบญจมาศกลีบ

ซ้อน 16 กลีบ เป็นสัญลักษณ์ประจ�าองค์พระจักรพรรดิ และราชวงศ์

ของญีปุ่น่ ตามมาด้วยกฎมณเฑยีรบาลในปี ค.ศ.1926 ทีใ่ห้ผู้ทีส่บืเช้ือ

สายราชวงศ์ที่ห่างออกมาใช้ดอกเบญจมาศในรูปแบบอื่นๆ แตกต่าง

ไปจากสญัลกัษณ์ของสมเดจ็พระจกัรพรรด ิจกัรพรรดนิ ีพระโอรสธิดา

ที่ยังไม่แยกไปต้ังครอบครัวต่างหาก จากนั้นเป็นต้นมา ประชาชน

ทั่วไปจึงไม่สามารถใช้ดอกเบญจมาศไม่ว่าจะในแบบใดๆ เป็นตรา

ประจ�าตระกูลหรือสัญลักษณ์การค้าได้ และส�าหรับคนญี่ปุ่นทั่วไป 

ค�าว่า “คิคุคะโมงโช” (菊花紋章) หรือ “ตราดอกเบญจมาศ” ยังเป็นวลี

ที่หมายถึง “ราชวงศ์ญี่ปุ่น” อีกด้วย

เบญจมาศมีถิ่นฐานดั้งเดิมในประเทศจีน เขียนด้วยตัวอักษร

จีนว่า「菊」หมายความถึง “ความย่ิงใหญ่” และ “ห้วงเวลาสุดท้าย

ของปี” น่าจะมาจากธรรมชาตขิองดอกเบญจมาศทีบ่านงดงามในช่วง

ปลายปี และส�าหรับคนจีน เบญจมาศยังเป็นหนึ่งใน 4 ต้นไม้ ดอกไม้ 

ที่เป็นมงคลนอกเหนือไปจากไผ่ ท้อ และกล้วยไม้อันเป็นสัญลักษณ์

ของ “ความมีอายุวัฒนะ” เชื่อกันว่าเบญจมาศเข้ามาในญี่ปุ่นสมัย

นารา (ค.ศ.710-794) และพบปลูกเป็นไม้ประดับในสวนเฉพาะในหมู่

ขุนนางในสมัยเฮอัน (ค.ศ.794-1185) จากหลักฐานทางวัฒนธรรม 

ดอกไม้ประจ�าชาติคคิุ ญีปุ่น่ของ

1. สเีหลอืงเป็นสทีีพ่บได้มากทีส่ดุ
2. ในห้องกระจกของเกษตรกรใกล้ๆ บ้าน
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พบว่าขุนนางในสมัยนั้นมีธรรมเนียมฉลองเทศกาล “คิคุคะโนะเอน”  

(菊花の宴) กันทุกวันที่ 9 เดือน 9 ซึ่งถือเป็นวันมงคล พวกเขาจะ 

ประดบัประดาห้องจดัเลีย้งด้วยดอกเบญจมาศ และดืม่เหล้าสาเกโรย

กลีบเบญจมาศเฉลิมฉลอง ซึ่งเชื่อกันว่าจะท�าให้มีอายุขัยยืนนาน 

ธรรมเนยีมดงักล่าวพร้อมการแปลงพนัธุด์อกเบญจมาศเพิง่จะมาเริม่

เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนท่ัวไปในสมัยเอะโดะ (ค.ศ.1603-1868) 

เมื่อนักรบ และคหบดีพากันสนใจแต่งสวนในคฤหาสน์ของตนกัน

ปัจจุบันในญี่ปุ่น มีชมรมผู้รักดอกเบญจมาศท่ัวประเทศกว่า 

2,000 ชมรม มสีมาชกิกว่า 3 ล้านคน ทกุๆ ปี พวกเขาจะพากนัส่งดอก

เบญจมาศทีต่นเพาะเลีย้งเข้าประกวดแข่งขนัชงิถ้วยตามสาขาทีช่มรม

ก�าหนด นักเลี้ยงมืออาชีพหลายรายส่งเบญจมาศของตนไปให้วัดวา

อาราม หรือศาลชินโตต่างๆ เช่าจัดแสดงด้วย ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาเยือนญีปุ่นในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงพฤศจิกายนจะมี

โอกาสเห็นเบญจมาศนานาพันธุ์จัดแสดงกันอย่างงดงาม

ผู้รู้บอกว่าเบญจมาศมีหลายร้อยพันธุ์นับไม่ถ้วน เช่น พันธุ์  

“คดุะโมะโนะ” (管物) ทีก่ลบีเป็นหลอดยาวทัง้หลอดเลก็ และใหญ่ พนัธุ์ 

“อิจิโมนจิ” (一文字) กลีบเดี่ยว เวลาบานจะคล่ีกลีบจนตัวดอกกลม

แบนดงัดอกบวั พนัธุ ์“ซะงะงคิ ุ(嵯峨菊) ต้นสงูใหญ่ ดอกไม่โตนัก กลีบ

เป็นฝอยๆ มีสีสันงดงามหลากหลาย ฯลฯ แต่โดยทั่วไปนักแต่งสวน

มกัจดัประเภทของดอกเบญจมาศง่ายๆ ตามขนาดของดอก คอื แบบ

ดอกใหญ่ กลาง และเล็ก โดยแนะน�าเคล็ดลับในการชมว่า

1) ให้เลือกชมตัวดอกก่อน โดยเฉพาะดอกขนาดใหญ่หรือ 

“อะซุโมะโนะ” (厚物) ซึ่งอย่างต�่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 18 

เซนติเมตร ยิ่งดอกใหญ่เท่าใดก็ยิ่งต้องการการดูแลเลี้ยงดูที่ละเอียด

อ่อนมากขึ้นเท่านั้น บางประเภทมีกลีบมากถึง 300 กลีบ เจ้าของต้อง

คอยใช้ไม้เล็กๆ ช้อนกลีบแต่ละกลีบที่ห้อยลงมาด้านล่างเมื่อบานให้

ขึ้นไปด้านบนทุกวันๆ ไม่เช่นนั้นดอกจะไม่กลมงาม 

2) ดูการตบแต่งกิ่งก้านและล�าต้น “ชิทะเทะ” (仕立て) นัก

เพาะเบญจมาศจะบรรจงเพาะเลีย้งตาอ่อนตัง้แต่ต้นฤดใูบไม้ผล ิแยก

ดูแลในเรอืนกระจกควบคุมอณุหภมู ิจนต้นแตกกิง่ก้านสาขาเป็นร้อยๆ 

พันๆ กิ่ง “เซนรินสะกิ” (千輪咲き)  โดยกิ่งเหล่านั้นจะถูกดัด และดาม

ด้วยลวดให้เป็นวงกลมดังร่มขนาดใหญ่ แต่ละกิ่งจะออกดอกขนาด

เท่าๆ กัน และเวลาเดียวกัน โดยแต่ละดอกมีลวดกลมๆ คล้ายยา 

กันยุงดามไว้ด้านล่างไม่ให้ฟอร์มดอกเสีย นับเป็นศิลปะที่น่าทึ่งมาก 

นอกจากการแต่งต้นให้เป็นเสมอืนร่มกลมๆ แล้ว ยงัมแีบบย้อยลงมา

ด้านล่าง “เคงไงซุกุริ” (懸崖作り) ซึ่งใกล้เคียงกับเบญจมาศป่า และ 

“ซมับงดะเทะ” (三本立て) ซึง่เป็นการจดัแต่งให้ต้นเบญจมาศออกดอก

ให้ได้สามดอกในขนาด และสีที่เหมือนกัน และเท่ากัน ดอกสามดอก

นีเ้ป็นเสมอืนตวัแทนของสวรรค์ โลก และมนษุย์ สวรรค์ต้องหนัไปด้าน

หลัง โลก และมนุษย์หันมาด้านหน้า โดยทั้งสามดอกต้องได้สมดุลซึ่ง

กัน และกัน

3. ปราสาทฮเิมจ ิมรดกโลกยามต้นฤดใูบไม้ร่วง
4. เบญจมาศบอนไซทีเ่พิง่ส่งมาจดัแสดงทีล่านปราสาทฮเิมจ ิยงัไม่เริม่บาน
5. บอนไซเองกใ็ช้เบญจมาศนานาพนัธุ์
6. การจดัต้นให้งดงาม (Shitate) เป็นปัจจยัส�าคญัของการเลีย้งดเูบญจมาศ
7. พนัธุ ์Kudamono กลบีเป็นหลอดๆ

3

4 5 6 7



33TPA news

ภาษาดอกไม้

October 2015 ●  No. 226

3) เคลด็ลบัสดุท้ายในการชมคอืให้นึกถึง “มงคลพรให้มอีายุ

วัฒนะ” อันเป็นความเชื่อแต่โบราณกาลที่มากับดอกเบญจมาศ 

เย็นวานนี้ คุณอิชิดะ เจ้าของที่ดินวัย 70 เศษ ที่ยังคงท�านาผืน

เลก็ๆ ใกล้ๆ บ้านผูเ้ขยีนทางตอนเหนอืของโอซากายังคงง่วนอยูใ่นเรอืน

กระจก ทยอยน�าเบญจมาศที่คัดแล้ว เตรียมออกไปจัดแสดงตามที่

ต่างๆ เช่นทกุปี เขาบอกว่า “ท�ามาแล้วกว่า 30 ปี อยากจะหยดุหาเวลา

ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาบ้าง ก็เป็นห่วงต้นเบญจมาศ ต้องหมั่นดูแล

กันแทบทุกวัน” เขาพูดไปมือก็คอยเอาลวดเล็กๆ ดามดอกตูมอย่าง

ประณตีทลีะดอกๆ โดยไม่ได้หันมามองหน้าผู้เขยีนเลย ดเูหมอืนว่าสิง่

หนึง่ทีจ่ะขาดไม่ได้ในการเลีย้งดเูบญจมาศให้งดงามคอืความละเอยีด

ถีถ้่วน และเอาใจใส่อย่างจรงิจงั อันเป็นนิสัยอย่างหน่ึงท่ีพบในคนญีปุ่น่

ส่วนใหญ่

แหล่งชมเทศกาลประดับดอกเบญจมาศในคันไซ

1)  ปราสาทฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ที่สนามหญ้าด้านหน้า

8. ทีเ่หน็ด้านหลงัเป็นการจดัแบบ 
Kengai-zukuri

9. การจดัแบบ Kengai-zukuri
10. ฟอร์มกลมๆ และกลบีทีซ้่อนกนัไปมาหนั

หน้ามาด้านบนเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึง่
ในการจดัแต่งเบญจมาศญีปุ่น่

3. ปราสาทฮเิมจ ิมรดกโลกยามต้นฤดใูบไม้ร่วง
4. เบญจมาศบอนไซทีเ่พิง่ส่งมาจดัแสดงทีล่านปราสาทฮเิมจ ิยงัไม่เริม่บาน
5. บอนไซเองกใ็ช้เบญจมาศนานาพนัธุ์
6. การจดัต้นให้งดงาม (Shitate) เป็นปัจจยัส�าคญัของการเลีย้งดเูบญจมาศ
7. พนัธุ ์Kudamono กลบีเป็นหลอดๆ
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ปราสาททุกปีราวกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน จะมี

เบญจมาศนานาพันธุ์กว่า 700 ต้นมาจัดแสดง ไม่เสียค่าเข้าชม 

2) Shirokita Hanashobu-en สวนไอริสในตัวเมืองโอซากา 

ราวต้นถึงกลางเดือนพฤศจิกายนจะมีการจัดประกวดดอกเบญจมาศ

ของประชาชนทั่วไป ไม่มีค่าเข้าชม

3)  การจัดประกวดเบญจมาศท่ัวประเทศที่สวน Kokkaen 

ในเมอืง Izumi ทางใต้ของโอซากาทกุปีราวกลางเดอืนตลุาคมถึงปลาย

เดือนพฤศจิกายน ทุกปีจะมีผู้คนเดินทางมาชมจากทั่วประเทศ นับ

เป็นการจัดแสดงดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

▲ แบบดอกใหญ่ท่ีมสีามดอกในต้นเดยีว เป็นทีน่ยิมเลีย้งแพร่หลาย ▲ การจดัแบบ Senrin-zaki


