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กนิิฎฐา มััตสุุโอะ

	 ฤดููแห่่งอาห่ารการกินจริง	ๆ	

	 เพิ่่�งไดู้ปลาซััมม่ามาย่่างราดูห่ัวไชเท้้าขููดู	และนำ�าจิ�มพิ่อนซัึอร่อย่มาก	

“โชะกุุโยะกุุโนะอากุิ”
ฤดููแห่่งอาห่ารการกินมาเยืือนแล้้ว

ห
ากถามคน่ญ่�ป็ุ่น่ว่าเม่�อพูดูถ่งฤดููใบไม้ร่วง เขาจะ

น่่กถ่งอะไรกัน่ คงไดู้คำาต้อบหลากหลายมากมาย 

เช่น่ “ซึ่ัมม่า” “บูโดู” “คอส์มอส์” “อุโระโกะงุโมะ” “โมมิจิ” “โคโย” 

“คิคุ” “โคะโระโมะงาเอะ” “ชิน่ไม” “ชูคะคุไส์” “ซึุ่ซึุ่กิ” “โชะกุโยะกุ

โน่ะอากิ” เป็็น่ต้้น่ 

หลังเข้าเดู่อน่ตุ้ลาคมมาไดู้สั์กพัก อุณิหภูมิก็เริ�มลดูลง ที่าง

ภูมิภาคคัน่ไซึ่ช่วงน่่�สู์งสุ์ดูราว 20 องศา ต้ำ�าสุ์ดูราว 12-16 องศา ต้้องม่ 

แจ็กเก็ต้ติ้ดูตั้วไป็ดู้วย รองเท้ี่าแต้ะก็ใช้ไม่ไดู้แล้ว ต้้องเป็็น่ส์น่่กเกอร์

ส์วมถุงเท้ี่าวูลยาวหน่่อย เด็ูกนั่กเร่ยน่มัธุยมต้้น่ และป็ลายก็เริ�ม 

เป็ล่�ยน่เคร่�องแบบเป็็น่เส่์�อแขน่ยาว สั์กพักคงส์วมส์เว็ต้เต้อร์กัน่ 

พ่อแม่ก็ต้้องเต้ร่ยมเป็ล่�ยน่เส่์�อผู้้าใน่ตู้้ใน่ลิ�น่ชักกัน่ ตั้�งแต่้ก่อน่หน้่า

น่่�ราว 1-2 สั์ป็ดูาห์ คน่ญ่�ปุ่็น่เร่ยกธุรรมเน่่ยมการเป็ล่�ยน่เส่์�อผู้้า

ป็ระจำาฤดููกาลว่า “โคะโระโมะงาเอะ” 

ส์าเหตุ้ท่ี่�ต้้องเป็ล่�ยน่เอาเส่์�อผู้้าหน้่าร้อน่ไป็เก็บดู้าน่ใน่ตู้้หร่อ

เก็บใน่ถุงสุ์ญญากาศให้แฟีบเล็กลงไม่กิน่เน่่�อท่ี่�พร้อมใส่์ยากัน่ช่�น่

ไว้ เพราะบา้น่ส่์วน่ใหญม่่เน่่�อท่ี่�น้่อยไมเ่พ่ยงพอท่ี่�จะวางเส่์�อผู้้าทัี่�งปี็

ไดู้หมดู และช่วงหน้่าหน่าวบ้าน่มักจะช่�น่จากเคร่�องที่ำาความร้อน่ม่

ราไดู้ง่าย แม่บ้าน่ส่์วน่ใหญ่จ่งต้้องจัดูตู้้เส่์�อผู้้าก่อน่ฤดููกาลใหม่จะ

มาเย่อน่ทุี่กครั�งไป็ ส์ำาหรับเด็ูกส์าวแล้ว น่อกจากเป็ล่�ยน่เป็็น่เส่์�อวูล

ขน่ส์ัต้ว์กัน่ความหน่าวเย็น่ไดู้แล้ว พวกเธุอยังมักเป็ล่�ยน่ส่์ของ 
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เคร่�องส์ำาอาง ตั้�งแต่้อายชาโดูว์ ลิป็ส์ติ้ก ส่์เล็บให้เข้ากับเส่์�อโที่น่ดูำา น่ำ�าต้าล หร่อ

ส่์เข้ม ๆ อ่กดู้วย 

ก่อน่ใบไม้เป็ล่�ยน่ส่์ “โคโย” จะมาเย่อน่ ต้ามทุ่ี่งน่าท่ี่�ชาวน่าเก่�ยวข้าวแล้ว 

จะเต็้มไป็ดู้วยดอกคอสมอสส่์ชมพู ขาว เหล่อง และแดูง หร่อดูอกหญา้ซุึ่ซิึ่กิ บาน่

ลู่ลมเย็น่ ๆ กัน่ทัี่�วทุี่กหน่แห่ง ภายใต้้ท้ี่องฟ้ีาท่ี่�เต็้มไป็ดู้วยเมฆ “อุโระโกะงุโมะ” 

หร่อเมฆเกล็ดูป็ลา แม้คอส์มอส์จะไม่ใช่ดูอกไม้ป็ระจำาถิ�น่ แต่้ส่์สั์น่นั่�น่กลมกล่น่

กับทิี่วทัี่ศน์่ชน่บที่ท่ี่�น่่�ไดู้อย่างดู่ หลายสิ์บปี็ มาน่่� ต้ามส์วน่ส์าธุารณิะใน่เม่อง 

ใหญ่ ๆ  จ่งพากัน่ป็ลูกคอส์มอส์เร่ยกนั่กท่ี่องเท่ี่�ยวต้าม ๆ  กัน่ และเม่�อคอส์มอส์โรย

ก็จะถ่งคิวของเบญจมาศ “คิคุ” ท่ี่�ม่การป็ระกวดูป็ระชัน่กัน่ทัี่�วป็ระเที่ศ ทัี่�งดูอก

ใหญ่แบบส์ามดูอก ห้าดูอก ดูอกเดู่�ยว หร่อเบญจมาศ

จิ�วเป็็น่พัน่ ๆ ดูอก ใน่กระถางเดู่ยวกัน่ เห็น่ท่ี่�ไรก็อดู

ท่ี่�งไม่ไดู้ว่า เกษต้รกรผูู้้เล่�ยงช่างพิถ่พิถัน่ดููแลกัน่ปี็

แล้วปี็เล่า ส์วน่ส์นุ่กบางแห่งน่ำาไป็ป็ระดูับตุ๊้กต้า

ซึ่ามูไร เร่ยกกัน่ว่า “คิคุนิ่งเง่ยว” วัดูพุที่ธุ และศาล

ชิน่โต้หลายต่้อหลายแห่งก็ป็ระดัูบป็ระดูาเบญจมาศ

กัน่ต้ามลาน่วัดู ลาน่ศาล ชมกัน่เพลิดูเพลิน่ 

พอเข้าพฤศจิกายน่ก็จะถ่งคิวของใบไม้

เป็ล่�ยน่ส่์ “โคโย” เริ�มจากซึ่ากุระท่ี่�ก่อน่ผู้ลัดูใบ จะ

เป็ล่�ยน่เป็็น่ส่์ส้์มบ้างเหล่องบ้าง และจะโรยไป็อย่าง

รวดูเร็ว ต้าน่่�ก็ถ่งคิวของพระเอกป็ระจำาฤดููกาล ค่อ 

เมเป้�ลหร่อ “โมมจิิ” ซ่ึ่�งจะค่อย ๆ  เป็ล่�ยน่เป็็น่ส่์เหล่อง 

ส้์ม และแดูงต้ามลำาดัูบ ต้ามชมทุี่กปี็ก็ป็ระทัี่บใจ 

ทุี่กปี็ไม่รู้เล่อน่ ปี็น่่�เก่ยวโต้ และน่ารา กำาลังเต้ร่ยมรับ

นั่กท่ี่องเท่ี่�ยวใน่ป็ระเที่ศดู้วยแพลน่พิเศษน่าน่าชนิ่ดู 

บริษัที่เดิูน่รถไฟีเจอาร์โที่ไกร่วมกับวัดูหร่อศาลดูัง ๆ 

จัดูการชมรอบเช้าต้รู่พิเศษ และรอบคำ�าชมการ

ป็ระดัูบไฟี เปิ็ดูให้จองกัน่ล่วงหน้่าตั้�งแต่้ต้้น่เดู่อน่

ตุ้ลาคม ผูู้้เข่ยน่แอบเข้าไป็ดููราคาแล้วอดูต้กใจไม่ไดู้ 

รอบเช้าจาก 7.30 น่. อย่างต้ำ�าก็ 1,500-2,000 เยน่ 

รอบคำ�าวัดูท่ี่�แพงท่ี่�สุ์ดู ค่อ วัดูรุริโคอิน่ใน่ต้ำาบลยะเส์ะ 

	 เกาลัดูเก็บไดู้ให่ม่ๆนำามาท้ำาเค้้กมองบลังค้	์

	 โท้โระ	ขูาปูนึ�งให่ม่	ๆ	ราค้าเบามาก

	 อง่่น	Shine	Muscat	อง่่น	Pione	เมล่อนปลาย่ฤดููขูองโปรดู
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ที่างเหน่่อของเก่ยวโต้ เปิ็ดูให้เข้าชม 1 ชั�วโมงเก็บค่าเข้าตั้�ง 7,000 เยน่ (รวมค่า

รถไฟีท้ี่องถิ�น่วิ�งระยะสั์�น่ ๆ ดู้วย) ใน่ใจน่่กว่าคงไม่ม่ใครจองสั์กเท่ี่าใดู แต่้ป็รากฏิ

ว่า วัน่ศุกร์ เส์าร์ อาทิี่ต้ย์ ช่วงพ่คนั่�น่เต็้มหมดูแล้ว โควิดูที่ำาอะไรเศรษฐ่ญ่�ปุ่็น่ไม่ไดู้

เลย ดิูน่เน่อร์โรงแรมดูัง ๆ ก็เต็้มเพ่ยบเหม่อน่กัน่ น่่าเส่์ยดูายท่ี่�ปี็น่่�ไม่ม่เที่ศกาล

ป็ระจำาฤดููกาลเลย เที่ศกาลทัี่�วป็ระเที่ศช่วงน่่�มักม่วัต้ถุป็ระส์งค์เพ่�อขอบคุณิเที่พเจ้า

ท่ี่�ประที่านธัญญาหารให้อุดมสมบูรณ์ี เรียกกันว่า “ชู้คะคุไส” 

หัน่มาดููศัพท์ี่หร่อวล่ท่ี่�ถ่ายที่อดูฤดููใบไม้ร่วงอ่�น่ ๆ กัน่บ้าง “ซัื้มม่า” หร่อ

ปลาหน้าแหลมย่างเกล่อ โรยดู้วยหัวไชเท้ี่าขูดู เยาะน่ำ�าจิ�มพอน่ซ่ึ่ก็เริ�มออกมา

วางขายกัน่แล้ว เดิูมท่ี่�ซัึ่มม่าเป็็น่ป็ลาส์ำาหรับชาวบ้าน่ ตั้วหน่่�งราคาต้ำ�ากว่า 100 

เยน่ แต่้ตั้�งแต่้คน่จ่น่คน่ไต้้หวัน่พากัน่กิน่ป็ลาซัึ่มม่ากัน่มากข่�น่ แถมส่์งเร่อป็ระมง

ไป็ดูักจับกัน่ก่อน่ฝูีงป็ลาจะว่ายเข้ามาใน่น่่าน่น่ำ�าญ่�ปุ่็น่ ป็ลาซึ่ัมม่าท่ี่�ชาวป็ระมง

ญ่�ปุ่็น่จับไดู้ก็ลดูลงทุี่กปี็ ๆ จน่ราคาพุ่งสู์งข่�น่เป็็น่ตั้วละกว่า 200-300 เยน่ แต่้แม้

จะแพงข่�น่ ผูู้้คน่ก็ยังคงพยายามซ่ึ่�อหามากนิ่กัน่ ต้ามมาดูว้ย “ชิ้นไม” หร่อข้าวสาร

ทีี่�เพิ�งเกี�ยว และสีใหม่ ๆ ทัี่�งนิ่�ม และหวาน่กว่าข้าวเก่าค้างปี็มาก หลายปี็มาน่่�

ข้าวพัน่ธ์ุุโคะนิ่ชิกิ โคะมาจิ ฯลฯ ท่ี่�ดัูง ๆ  ทัี่�งหลายม่ราคาเบาลงมาก 5 กิโลกรัม ต้ก

ราว 3,500 เยน่ กิน่กับซัึ่มม่าอร่อยเลิศ 

ผู้ลไมก็้เป็็น่สิ์�งหน่่�งท่ี่�ที่ำาใหฤ้ดููใบไมร่้วงเป็็น่ฤดููท่ี่�ผูู้้คน่รอคอย ปี็น่่�ผูู้้เข่ยน่หา

องุ่น่ไชน์่มาส์คัต้มากิน่แที่บทุี่กวัน่ติ้ดูต่้อกัน่มาราว 6-7 สั์ป็ดูาห์ไดู้แล้ว สั์กพัก 

แอป็เปิ็�ลพัน่ธ์ุุฟุีจิจากอาโอโมริ และน่างาโน่ก็จะเริ�มวางต้ลาดู ไป็จ่ายต้ลาดูท่ี่ไร

กระเป๋็าช้อป็ปิ็�งใบเดู่ยวไม่พอ ต้้องม่กระเป๋็าถ่อส์ำารองติ้ดูไป็อ่กใบ ป็ลาดิูบ ปู็สุ์ไว-

คาน่ ิกุ้งอิเส์ะเอบ ิและของที่ะเลส์ดูอ่�น่ ๆ  ก็วางขายใน่

ราคาเบามากมาย ผูู้้เข่ยน่มักเล่อกเป็็น่เมนู่เย็น่วัน่ท่ี่�

ไป็ต้ลาดูกิน่ต้อน่ยังส์ดู ๆ พวกเน่่�อไก่ เน่่�อวัวแช่เย็น่

ไดู้ที่ยอยที่ำาใน่วัน่ต่้อ ๆ  ไป็ ขน่มป็งั อากาศเยน็่ลงเกบ็

ไดู้ 2-3 วัน่ ผัู้กผู้ลไม้ตุ้น่ไว้เต็้มตู้้เย็น่ องุ่น่ เมล่อน่ 

ลูกแพร์ ลูกพลับเสิ์ร์ฟีไดู้ทุี่กม่�อ อย่างน่่�แหล่ะท่ี่�ผู้ัคน

ขนานนามฤดูใบไม้ร่วงว่า “โช้ะกุโยะกุโนะอากิ” 

หร่อฤดูแห่งอาหารการกิน 

ส์มัยเป็็น่นั่กเร่ยน่เคยไม่ชอบฤดููใบไม้ร่วง 

เพราะน่อกจากจะหน่าวเยน็่ข่�น่เร่�อย ๆ  แลว้ สั์ก 5 โมง

เย็น่ถน่น่แคบ ๆ  จากป็า้ยรถเมลถ่์งบ้าน่ก็ม่ดูส์นิ่ที่ เดูนิ่

คน่เดู่ยวอดูน่ำ�าต้าร่วงคิดูถ่งบ้าน่ท่ี่�เม่องไที่ยไม่ไดู้ แต่้

เม่�อวัน่เวลาผู่้าน่ไป็ ม่ครอบครัวของต้น่เอง ญ่�ปุ่็น่ก็

กลายเป็็น่บ้าน่ท่ี่�ส์องเป็็น่แผู่้น่ดิูน่ท่ี่�ใช้เวลาเกิน่กว่า

คร่�งหน่่�งของช่วิต้อยู่อาศัย ฤดููใบไม้ร่วงกลับกลายเป็็น่

ฤดููท่ี่�เฝ้ีารอคอย ทัี่�งธุรรมชาต้ิ ทัี่�งอาหารการกิน่ 

น่ำ�าหนั่กนั่�น่ ห้ามถามถ่ง กราฟีพุ่งข่�น่ทุี่กวัน่ค่ะ

	 ค้อสมอสกับท้้องฟ้้าสดูใสสัญลักษณ์์ฤดููใบไม้ร่วง

	 อากาศโปร่งเย่็นสบาย่	

	 เมฆ	Urokko-gumo	ลอย่จนถึึงเย่็น




