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กุนิฎฐา มัตีสุโอะ

 ตััวน่�ท่่าจะเปุ่็นลีู่กนก ปุ่ีกยังสั้ั�นๆ 

สั้ัญี่ลี่ักษณ์์ฤดู้ใบไม้้ผลี่ิ

นกแว่่นตาขาว่ (เม้ะจิโระ)

กับดอกบ๊๊ว่ย

ใน
ท่้�สุดูความหนี้าวเย็นี้ในี้ฤดููหนี้าวปีีน้ี้�ก็สิ�นี้สุดูล่ง 

อณุีหภมูเิร้ิ�มอุน่ี้ขึ�นี้ ดูอกบั�วยกท็่ยอยบัานี้ต้ั�งแต้ป่ีล่าย

เดูอ้นี้กุมภาพนัี้ธ์ี แต้ป่ีนีี้้�นี้กแวน่ี้ต้าขาวกล่บััไมโ่ผู้ล่ม่าใหเ้หน็ี้ต้ามไร้่

บั�วยเชิ่นี้ทุ่กปีี ไม่ว่าจะเปี็นี้ท่้�เก้ยวโต้ โอซึ่ากา หร้้อท่้�นี้าร้า เพ้�อนี้ ๆ 

ชิ่างภาพหล่ายคนี้พากันี้งงงวยว่าเกิดูอะไร้ขึ�นี้ 

นกแว่ันต์าขาวั มช้้ิ�อในี้ภาษาญ้�ปีุน่ี้วา่ “เม่ะจิโระ” แต้เ่ขย้นี้

เปี็นี้ต้ัวหนี้ังส้อจ้นี้ว่า 繍眼児 (ชิู กังจิ) แปีล่ต้ร้งต้ัวไดู้ว่า “นี้กนี้้อย

ท่้�มร้้อบัต้าเสมอ้นี้ปีกัดูว้ยไหม” คนี้โบัร้าณีชิา่งสงัเกต้จร้งิ ๆ  ร้อบัต้า

ส้ขาวของมันี้นี้ั�นี้นีู้นี้ออกมานี้ิดู ๆ แล่ะซึ่้อนี้กันี้ดู้วยขนี้ส้ขาวดูัง 

เอาไหมมาปีักไว้จร้ิง ๆ แม้จะโต้ผู้สมพันี้ธ์ุีไดู้ ขนี้าดูของพวกมันี้ก็

ยาวเพ้ยง 12 เซึ่นี้ต้ิเมต้ร้ เล่็กกว่านี้กกร้ะจอกเส้ยอ้ก แม้จะกางปีีก

ท่ยานี้ออกบิันี้กม็ล้่ำตั้วเพย้ง 18 เซึ่นี้ติ้เมต้ร้เท่า่นี้ั�นี้ เอกลั่กษณีอ์ยูท่่้�

หล่งั แล่ะปีกีท่้�เปีน็ี้สเ้ขย้วเขม้ท่ั�งต้วัผูู้ ้แล่ะต้วัเมย้ มถ้ึิ�นี้ฐานี้ในี้ญ้�ปีุน่ี้ 

เกาหล่ใ้ต้้ เร้้�อยไปีจนี้ถึงึอนิี้โดูนี้เ้ซึ่ย้ ฟัลิ่ปิีปีนิี้ส ์ต้มิอร้ต์้ะวนัี้ออก ฯล่ฯ 

ความท้่�อาหาร้หลั่กของพวกมันี้เปี็นี้นี้�ำหวานี้ในี้ดูอกไม้ 

ผู้ล่ไม้ ชิ่วงเล่็ก ๆ  จะกินี้แมล่งบั้าง จึงท่ำให้ไม่ม้พิษภัยต้่อเกษต้ร้กร้ 

เส้ยงร้้อง “จ้� จ้�” แผู้่วเบัา แล่ะไพเร้าะ พร้้อมกับันี้ิสัยท่้�ไม่กล่ัวผูู้้คนี้ 

บัินี้เว้ยนี้วนี้ไปีมาร้อบัต้้นี้ไม้ ดูอกไม้ ม้กร้ิยาท่่าท่างนี้่าเอ็นี้ดูู ท่ำให้

ผูู้้คนี้ถึูกใจพวกมันี้มาก ผูู้้รู้้บัอกว่าในี้ชิ่วงฤดููหนี้าวท่้�อาหาร้การ้กินี้

ไม่พอ หากใคร้เส้ยบัส้มท่้�ผู้่าคร้ึ�ง หร้้อวางนี้�ำหวานี้ไว้ท่้�ร้ะเบั้ยงห้อง 

พวกมันี้ก็จะพากันี้แวะเว้ยนี้มากินี้บัร้ร้เท่าความหิว เร้าจึงเห็นี้

แว่นี้ต้าขาวไดู้บ่ัอย ๆ  ต้ล่อดูปีี แต่้จะมากเป็ีนี้ฝูึงใหญ่กต่็้อเม้�อดูอกไม้ 

เร้ิ�มบัานี้ โดูยเฉพาะดูอกบั�วย แล่ะซึ่ากุร้ะของโปีร้ดูของพวกมันี้ 

แม้แว่นี้ต้าขาวจะเปี็นี้นี้กท่้�พบับั่อย เวล่าไปีชิมดูอกบั�วย

ต้ามวัดูพุท่ธี ศาล่ชิินี้โต้ หร้้อไร่้บั�วย แต่้คนี้ญ้�ปีุ่นี้จำนี้วนี้ไม่นี้้อยก็

หล่งเข้าใจผิู้ดูวา่พวกมันี้ค้อนี้กไนี้ติ้งเกล่ หร้อ้ “อุงยุส”ุ อยูบ่่ัอย ๆ  จนี้

ต้อ้งกร้ะซิึ่บับัอกว่าไนี้ติ้งเกล่จะสอ้อกนี้�ำต้าล่อ่อนี้ ๆ  ไม่กนิี้นี้�ำหวานี้ 

แต้ช่ิอบักนิี้แมล่งเปีน็ี้อาหาร้ คอ่นี้ขา้งร้ะวงัต้วัมาก เพย้งไดูย้นิี้เสย้ง

คนี้ มันี้ก็จะบัินี้หน้ี้เข้าไปีในี้พงปี่า แล่ะความท้่�พวกมันี้มักส่งเส้ยง

ร้้องในี้ต้้นี้ฤดููใบัไม้ผู้ลิ่ดูังเปี็นี้จังหวะ “โฮีะ โฮีะเคะ เค้ยว” กังวาล่

ไพเร้าะมาก จึงกล่ายเป็ีนี้สัญลั่กษณ์ีอย่างหนึี้�งของฤดููใบัไม้ผู้ล่ิในี้

ญ้�ปีุ่นี้ 

ว่ากันี้ว่าเหตุ้ผู้ล่ท้่� ผูู้้คนี้แม้ในี้ทุ่กวันี้นี้้�หล่งเข้าใจผิู้ดูว่า 

แวน่ี้ต้าขาว คอ้ ไนี้ติ้งเกล่มาจากเพล่ง โบัร้าณีท่้�พร้ร้ณีาฤดูใูบัไม้ผู้ล่ิ
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ว่า “อุเมะ นี้ิ อุงุยสุ” ซึ่ึ�งแปีล่ต้ร้งต้ัวไดู้ว่า “ดูอกบั�วย แล่ะนี้กไนี้ต้ิงเกล่” บัางคนี้

มองว่าคนี้โบัร้าณีเข้าใจผู้ิดูว่าเจ้านี้กต้ัวเข้ยว ๆ  ท่้�พากันี้มาดููดูนี้�ำหวานี้ของดูอก

บั�วยนี้ั�นี้คอ้ “อุงุยสุ” หร้อ้ไนี้ติ้งเกล่ แต่้บัางคนี้ก็บัอกว่าผูู้้แต่้งเพล่งโบัร้าณี ต้อ้งการ้

ส้�อเพ้ยงแค่ท่ั�งดูอกบั�วย แล่ะไนี้ติ้งเกล่ต่้างเป็ีนี้เคร้้�องเต้้อนี้ว่า ฤดููใบัไม้ผู้ลิ่ 

มาเย้อนี้แล่้วเท่่านี้ั�นี้ 

ศพัท่ภ์าษาญ้�ปีุน่ี้อก้คำหนึี้�งท่้�เก้�ยวขอ้งกับัแวน่ี้ต้าขาว คอ้ “เม่ะจิโระโอชิ” 

แปีล่ต้ร้งตั้วไดู้ ว่า “เบียดีเสียดีกัน

แน่นดีังนกเม่ะจิโระ” แว่นี้ต้าขาว

มักจะวาง แล่ะฝึักไข่ร้าวเดู้อนี้

เมษายนี้ ถึงึกร้กฎาคม มกัออกหากนิี้

กนัี้เป็ีนี้คู ่ร้กัสะอาดู ชิอบัเล่น่ี้นี้�ำ คอย

เก็บัเศษมูล่ เศษขยะออกจากร้ัง 

ทุ่กวันี้ เวล่าเกาะพักหร้้อหลั่บันี้อนี้

บันี้กิ�งไม้ก็มักเบั้ยดูเส้ยดูกันี้เปี็นี้คู่

หร้้อเป็ีนี้ ฝึูงเต็้มกิ�งไปีหมดู ส้เข้ยว

ของพวกมันี้เหม้อนี้ส้ของใบัไม้ จึงช่ิวยอำพร้างต้นี้จากศัต้รู้

ไดู้ วล่้ท่้�ว่า “เมะจิโร้ะโอชิิ” จึงถึูกนี้ำมาใช้ิเปี็นี้คุณีศัพท่์

อธีบิัายความหนี้าแนี้น่ี้เบัย้ดูเสย้ดู เชิน่ี้ สนิี้คา้บันี้หิ�ง ร้า้นี้คา้บันี้ถึนี้นี้ ผูู้ค้นี้ท่้�ต้อ่แถึวเร้ย้งร้าย

ขึ�นี้ร้ถึไฟั ฯล่ฯ “เมะจิโร้ะโอชิิ” ยังเป็ีนี้ชิ้�อการ้ล่ะเล่่นี้ท้่�ผูู้้คนี้พากันี้เบั้ยดูนัี้�งบันี้เก้าอ้�ยาว ๆ 

บั้บัให้ผูู้้ท่้�นี้ั�งร้ิมอ้กดู้านี้หนี้ึ�งต้กเก้าอ้�ไปีดู้วย 

ปีจัจบุันัี้นี้้�ไมม่ก้าร้จบัันี้กหร้อ้เล่้�ยงนี้กไวดู้เูล่น่ี้ในี้กร้งต้ามบัา้นี้เร้อ้นี้ต้า่ง ๆ  นี้บััต้ั�งแต้่ 

ท่างการ้ออกกฎหมายอนีุ้ร้ักษ์นี้กปี่าในี้ปีี 2011 (ยกเว้นี้กร้ณี้ท้่�เคยเล่้�ยงมาก่อนี้หน้ี้านัี้�นี้) 

ก่อนี้หนี้้านี้้�ต้ั�งแต้่สมัยเฮีอันี้เปี็นี้ต้้นี้มา บัร้ร้ดูาขุนี้นี้างร้าชิวงศ์ต้่างนี้ิยมเล่้�ยงนี้ก แล่ะม้การ้

ปีร้ะชิันี้ความงามของเส้ยงนี้กกันี้ นี้กแว่นี้ต้าขาวก็เคยถึูกเล่้�ยงเพ้�อแข่งขันี้เส้ยงร้้อง (นี้าคิ 

อาวาเซึ่ะ) เชิ่นี้กันี้ การ้แข่งขันี้ท่้�ว่าเปี็นี้ท่้�นี้ิยมมากในี้หมู่นี้ักพนี้ันี้ จนี้ม้การ้จัดูอันี้ดูับัโยโก 

สุนี้า ดูังนี้ักซึู่โม่ในี้สมัยเมจิเร้้�อยมา จนี้ถึึงหล่ายสิบัปีีก่อนี้หน้ี้านี้้� แต้่หลั่งจากม้การ้ก่อต้ั�ง 

ชิมร้มอนี้รุ้กัษ์นี้กขึ�นี้ท่ั�วปีร้ะเท่ศ การ้เล้่�ยงนี้กเพ้�อแข่งขนัี้ แล่ะพนัี้นี้เสย้งร้้องก็ค่อย ๆ  เลิ่กล่าไปี 

ผูู้้เข้ยนี้เป็ีนี้อ้กคนี้หนี้ึ�งท้่�ชิอบัเฝ้ึามอง แล่ะถ่ึายภาพเจ้านี้กแว่นี้ต้าขาวนี้้�มาก 

หล่ังจากไดู้เห็นี้พวกมันี้มากมายท่้�ไร้่บั�วยหล่ังศาล่โดูเม้ยวจิเท่มมังงู ท่างต้อนี้ใต้้ของเม้อง

 แว่นตัาขาวมั้กบินไปุ่ม้าระหว่างกิ�งบ๊วยพัันธุ่์์ย้อย

 ม้ากันเปุ่็นฝููง 

 กางปุ่ีกสั้ั�น ๆ อย่างมั้�นใจ 

 ลิี่�นของแว่นตัาขาวสั้าม้ารถดู้ด้นำ�าหวาน

 ในเกสั้รได้้ 

 ยาม้บ๊วยบานเต็ัม้ท่่�จะเปุ่็นสั้่ชม้พัูอ่อนหวาน 
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โอซึ่ากา ร้าวสัก 5-6 ปีีมาแล่้ว หล่ังจากนี้ั�นี้ก็ล่งทุ่นี้ซึ่้�อเล่นี้ส์เท่เล่ 

ยาว 150-600 mm เอาไว้ถึ่ายพวกมันี้โดูยเฉพาะ ฤดููใบัไม้ผู้ล่ิของ 

ผูู้้เข้ยนี้ทุ่กปีี จะต้้องเริ้�มจากการ้ไปีต้ามหาพวกมันี้ ปีีน้ี้�ก็ไปีท้่�ศาล่

ชิินี้โต้ท่้�ว่านี้้�อ้ก ล่่าไปีกว่าปีีท่ั�วไปีร้าว 10 วันี้เพร้าะอุณีหภูมิยังต้�ำ 

ดูอกไมบ้ัานี้ชิา้ แต้ป่ีร้ากฏวา่เหน็ี้ไกล่ ๆ  แคต่้วัเดูย้ว วนัี้รุ้ง่ขึ�นี้จงึยา้ย

ไปีท่้�ไร่้บั�วยใกล้่ปีร้าสาท่โอซึ่ากา ก ็ไม่พบัพวกมันี้อก้ ล่องถึามเพ้�อนี้ ๆ  

ชิา่งภาพดู ูหล่ายคนี้ก็บัน่ี้วา่ไม่เหน็ี้แว่นี้ต้าขาวกันี้เล่ย เพ้�อนี้บัางคนี้

สงสัยว่าพวกมันี้จะล่้มต้ายเพร้าะไข้หวัดูนี้กหร้้อเปีล่่า ฟัังแล่้วเล่่นี้

เอาใจฟั่อ ไปีพักใหญ่ 

ท่้ายสุดูหล่ังนี้ั�งหาข้อมูล่สักพัก จึงจับัร้ถึดู่วนี้จากสถึานี้้

นี้ัมบัะไปีท่้�ศาล่ยูกิในี้เม้องท่สุ จังหวัดูมิเอะ ซึ่ึ�งบั�วยพันี้ธีุ์ย้อย 

กว่า 300 ต้้นี้กำล่ังบัานี้สะพร้ั�ง พอย่างเท่้าเข้าไปีในี้ไร้่หล่ังศาล่ไดู้

ไม่ก้�นี้าท่้เท่่านี้ั�นี้ ก็ไดู้พบักับัฝึูงนี้กแว่นี้ต้าขาวร้าวกว่า 30 ต้ัวท่้�บัินี้

เว้ยนี้วนี้จากต้้นี้หนึี้�งไปีอ้กต้้นี้หนี้ึ�งอย่างไม่ใยดู้กับัผูู้้คนี้ท่้�มา

ห้อมล่้อม กล่ิ�นี้หอม แล่ะส้หวานี้ ๆ ของดูอกบั�วยยิ�งงดูงาม เม้�อม้

ฝึงูแวน่ี้ต้าขาวสเ้ขย้วสดูบันิี้โฉบัไปีมา คณุีปีา้คณุีล่งุพากนัี้ชิ้�นี้กชิ้�ไม้

ใหญ่โต้ว่า “องุยุส ุดูะ องุยุส ุดูะ” ล่งุข้าง ๆ ต้้องบัอกว่า “ไม่ใช่ิองุยุสุ 

ไอ้นี้้�เมะจิโร้ะ” 

ร้อบัแร้กไดู้ภาพแว่นี้ต้าขาวกับับั�วยมาสะใจ แต้่เหม้อนี้ 

ยงัไมอ่ิ�มเอมพอ สามวนัี้ต้อ่มาจงึ

ล่ากกร้ะเป๋ีาแบักเล่นี้ส์เท่เล่คู่ใจ

ไปีท่้�สวนี้สาธีาร้ณีะท่สรุ้มุเิร้ย้วกจุิ 

ท่างต้ะวันี้ออกของโอซึ่ากา 

อก้คร้ั�ง คร้าวน้ี้�ไมผู่้ดิูหวงั อากาศ

อุ่นี้จนี้เก้อบัร้้อนี้ ซึ่ากุร้ะพันี้ธีุ ์

โอคาเมะต้้นี้ไม่สูงใหญ่ ดูอกดูก

ส้สดูเห็นี้แต้่ไกล่เต้็มไปีดู้วยฝึูงนี้กแว่นี้ต้าขาว 

ถึ่ายกันี้เพล่ินี้เล่ย 

ดููเหมอ้นี้ว่านี้กแว่นี้ต้าขาวท่้�อยูป่ีร้ะจำ- 

ถึิ�นี้เปี็นี้คู่ ๆ นี้ั�นี้จะยังคงหากินี้ท่้�เดูิมกันี้เปี็นี้

ปีร้ะจำ สว่นี้ฝึงูแวน่ี้ต้าขาวอพยพนี้ั�นี้ จะบิันี้ขึ�นี้

เหนี้อ้ล่อ่งใต้ห้าแหล่ง่ดูอกไมบ้ัานี้กนัี้เปีน็ี้หล่กั 

ปีนีี้้�ท่างคนัี้ไซึ่หนี้าวมาก แล่ะหนี้าวนี้านี้ กวา่ฝึงูจะขึ�นี้มาปีร้ากฏต้วั

ก็ล่่วงเข้าเก้อบักล่างเดู้อนี้ม้นี้าคม ล่่าไปีกว่าปีกต้ิเก้อบั 10-12 วันี้ 

นี้กต้ัวเล่็ก ๆ เท่่านี้้�สามาร้ถึท่ำให้ ผูู้้คนี้ท่้�พบัเห็นี้ล่้ม

ความเคร้ย้ดู ความกงัวล่จากโร้คร้ะบัาดู หร้อ้จากสงคร้ามไดูไ้มน่ี้อ้ย

เล่ย หวังว่าในี้ปีีต้่อ ๆ ไปี โล่กเร้าจะสงบัท่ั�งจากโร้คร้ะบัาดู ท่ั�งจาก

สงคร้าม หันี้มาจร้ิงจังกับัการ้อนีุ้ร้ักษ์แก้ไขสภาวะโล่กร้้อนี้ เพ้�อท่้�

นี้กนี้้อยท่ั�งหล่ายจะหากินี้ไดู้ปีกต้ิ แล่ะเพ้�อส่งมอบัอากาศนี้�ำ แล่ะ

ดูินี้ท่้�สะอาดูให้กับัลู่กหล่านี้ของเร้าเองไดู้ดู้วย

 กับ Okame-zakura บ้าง ชม้พัูเข้ม้ข้�น 

 Okame-zakura หน้าควำ�าลี่งลี่่าง แว่นตัาขาวตั้องดู้ด้นำ�าหวานจากข้างลี่่างด้อก 

 ขยับตััวข้�นลี่งตัลี่อด้เวลี่า 

 ใช้ปุ่ีกพัย่งตััวคลี่่องแคลี่่ว 

 ตััวน่�ค่อนข้างใหญี่่ 

 สั้่เขียวของแว่นตัาขาวกับสั้่ชม้พัูสั้ด้ของซาก่ระตััด้กันงาม้ 




