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ฤดูดอกไม้ปีที่แล้ว มิตรรุ่นน้องผู้หนึ่งส่งดอกซากุระแนบการ์ดมาให้จาก 

โตเกียว เพราะรู้ใจว่าฉันชื่นชอบดอกซากุระ แม้เป็นเพียงกลีบดอก 

เล็ก  ๆ  ที่ถูกอัดทับจนแบนจนสีชมพูซีดจางลง ก็ยังคงเห็นเค้าความงาม 

ละมุนละไมประทับใจอยู่ไม่สร่างซา

ไม่จำเพาะต้องเป็นซากุระหรอก ดอกไม้ทุกดอกทั้งสูงส่งหรือ 

ต่ำต้อยเพียงดิน หรือนิรนาม, สำหรับฉันแล้ว ล้วนสวยงามประทับใจ 

แทบทั้งสิ้น ฉันมองหาแง่งามของดอกไม้ได้เสมอ และเชื่อว่าใคร ๆ ก็คง 

เป็นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าชนชาติไหน โดยเฉพาะกวี ลองฟังบางท่อน 

บทกวีแสนไพเราะของ William Motherwell บทนี้ดูสิ

They come! The merry summer months of  

beauty, song, and f lowers; They come! The  

gladsome months that bring thick leafiness  

of bowers. Up, up, my heart! And walk abroad; 

fling cark and care aside; Seek silent hills, or  

ฤดูดอกใจบาน 

✤
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rest thyself where peaceful waters glide; Or,  

underneath the shadow vast of patriarchal tree, 

Scan through its leaves the cloudless sky in  

rapt tranquillity.

กวบีทนีเ้พยีงแคไ่มก่ีว่รรคกใ็จจะขาด กวเีขาเปรยีบฤดรูอ้นเปน็ฤด ู

สยมุพรแหง่ดอกไม ้ เดอืนทีด่อกใจสะพรัง่บาน และวนัวานกระหึม่กงัวาน 

ด้วยบทเพลงไพเราะจากธรรมชาติแวดล้อม พรมผืนหญ้า แสงและ 

เงางามของต้นไม้ในป่า และถ้อยจำนรรจ์แห่งขุนเขา จนต้อง “ปลุกดวง 

วิญญาลืมตาตื่น เอนใจไปชื่นเช้าอุษาสมัย แนบแนมแก้มหอมดอม 

ดอกไม้ โบยบินไปพลอดรักเพลงสายลม” 

คนที่เกลียดดอกไม้  ไม่รักเมตตาสัตว์  รำคาญคนชราและ 

เดก็เลก็ วา่กนัวา่เปน็คนคบยาก ไมน่า่คบ โบราณวา่มาอยา่งนัน้ จริงเท็จ 

เพียงใด ก็ไม่รู้…

นวิาสสถานของดอกซากรุะกไ็มอ่าจคดิถงึทีใ่ดไดน้อกจากประเทศ 

ญี่ปุ่น ดอกซากุระถือเป็นสัญลักษณ์คู่กับญี่ปุ่นเช่นเดียวกับภูเขาไฟฟูจี  

(หรือคำว่า เกอิชาและซาชิมิ) 

คำว่าซากุระ มาจากคำว่า ซะกุยะ ซึ่งหมายถึง การผลิบาน  

ซะกุยะคือชื่อเจ้าหญิงในตำนานดอกไม้บาน  (โคโน ฮะ นะ ซะคุยา  

ฮิเม) ซึ่งตกลงมาจากสวรรค์ มาลงที่ต้นซากุระ จึงทำให้มีดอกซากุระ 

บานสะพรั่งเต็มทุกกิ่งช่อ 

ตำนานนี้ช่วยสร้างสีสันให้ดอกซากุระ ชนิดที่ใจจดใจจ่อเฝ้า 

รอคอยใหถ้งึฤดใูบไมผ้ลแิละดอกซากรุะบานไว ๆ เพือ่จะไดอ้อกจากบา้น 

ไปดื่มกินเฉลิมฉลอง อาบแสงแดดอุ่นและลมอ่อน ที่โชยกลิ่นหอม 
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ละมุนแห่งดอกไม้ ซึ่งบานสว่างไสวไปทั่วทุกหัวระแหง

ว่ากันว่าช่วงเวลาที่ซากุระบานนี้ ถือเป็นช่วงแจ่มใสชื่นบานที่สุด  

(The Pride of Japan) มองไปทางไหนกล็ว้นแตเ่ตม็ไปดว้ยเสยีงหวัเราะ 

หัวใคร่ ใบหน้าที่ร่าเริงแจ่มใส ภายใต้สีขาวและชมพูที่พราวกระจ่างอยู่ 

เบื้องบนและรายล้อมไปทุกหนแห่ง 

นั่นแหละคือที่มาของฉายา ญี่ปุ่น-ดินแดนแห่งดอกซากุระ ซึ่ง 

มีถึง  ๑๖  ชนิด ๔๐๐  สายพันธุ์ จาระไนไม่หวาดไม่ไหว และพญา 

เสือโคร่งของไทยเราก็เป็น ๑ ใน ๔๐๐ สายพันธุ์นั้น 

เพราะชื่ออันน่ากลัวหรือเปล่า ทำให้ซากุระสายพันธุ์ไทยเรา 

ด้อยไปถนัดตา และว่ากันตามจริง ซากุระที่ญี่ปุ่นก็มิได้งามพิเศษกว่า 

พญาเสือโคร่งบนดอยอ่างขาง  ดอยแม่สลอง ขุนแม่ยะ ขุนสถาน  

น่าน หรือขุนช่างเคี่ยนบนบ้านแม้วดอยปุยสักเท่าไหร่ 

แต่ที่ฉันประทับใจเป็นพิเศษก็หาใช่รูปโฉมโนมพรรณของซากุระ 

หากคืออารมณ์ชมชื่นอันตื่นตาตื่นใจในสุนทรียภาพของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อ 

ดอกซากุระนั่นต่างหาก

 

Under the trees

Soup, fish salad, and all

In cherry blossoms.* 

ใต้ต้นไม้

แกงจืด, ผักปลา และสารพัน

ในยามดอกเชอร์รี่บานสะพรั่ง

 * บทกวีไฮกุของบาโช (Basho): สำนวนแปลของ อ.แสงอรุณ รัตกสิกร 
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ไฮกุของบาโชบทนี้ให้ภาพชาวบ้านนำข้าวปลาอาหารมานั่งรับ- 

ประทานใตต้น้ไม ้ เมือ่ถงึฤดดูอกเชอรร์ีบ่าน cherry blossoms, cherry  

blooms ของฝรั่ง ก็คือดอกซากุระของชาวญี่ปุ่นนั่นเอง

Japaness Flowering Cherry ในแดนอาทิตย์อุทัยน้ัน ประมาณ 

ปลายเดือนมีนาคม ถือเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ  (ซากุระเมืองไทยหรือ 

ดอกพญาเสือโคร่งบานในฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์)  

มีนาคมนั้นกลางวันและกลางคืนเท่ากัน เป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาล  

กลางวันค่อย ๆ ยาวขึ้น อากาศหนาวก็ค่อยคลายลง จนอากาศอุ่นสบาย 

ฤดูใบไม้ผลิเริ่มมาเยือน ดอกซากุระจึงเริ่มบาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือศิลปวัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตร์ 

อากาศ ดิน ฟ้า มีส่วนกำหนดอยู่ไม่น้อย... 

ประเทศเราดอกไม้มาบานเฉิดฉันตอนหน้าหนาว  -  เข้าร้อนแล้ง  

ดอกไม้จึงนำมาใช้เพียงลอยน้ำในขันสรงน้ำพระ หรือตกแต่งซุ้มหน้าวัด 

ยามสงกรานต์ การเล่นสาดน้ำกันคลายร้อน ย่อมสำคัญเช่นกันกับ 

ชาวญี่ปุ่นที่ยกหม้อข้าวหม้อแกงและสาเกไปร้องรำทำเพลงกันใต้ต้นไม้ 

ในฤดูใบไม้ผลิ

ทางภาคเหนือตอนบนของเรา ยามพายุฤดูร้อนโหมกระหน่ำ  

แทนที่จะเป็นเจ้าหญิงซะกุยะที่ทำให้ซากุระบานสะพรั่ง หากที่หล่นจาก 

ฟ้ามาคือลูกเห็บลูกโตเท่าน้ำแข็งหลอด ระดมยิงกระสุนน้ำแข็งใส่ดอกไม้ 

โปรดที่ฉันปลูกไว้รายรอบบ้าน 

ลมแลง้รว่ง เสลาลา ตะแบกราน ซอมพอทีบ่านหลา้ กำลงัสวย 

กระจ่างตา ก็พลอยฟ้าพลอยฝนโดนซัดเสียจนสลบสลด

ดูเอาเถอะ แม้เจียมตัวปลอบตนว่า ถึงไม่มีดอกซากุระมาแนบ 

ใจ ก็ขอเก็บดอกซอมพอมาเชยชม แต่สายลมใจร้ายก็แกล้งทำลายเจ้า 

เสียนี่ ฉันจึงเขียนบทกวีไฮกุปลอบใจตัวเองที่หนาวสั่นดังนี้
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Though all trees run out of flowers

Beloved lady 

Will never forget our love

แม้นดอกไม้ร่วงหมดทั้งหล้า

เพียงโฉมพิมพิลา

ไป่ร่วงสลัดตัดรัก





✤
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เกสรงิ้ วปลิวฟ้าร่วงมาแล้ว 

1
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาคือห้วงเวลาแย้มยิ้มของดอกไม้  

ดอกไร่ มองไปทางไหนก็จะพบเห็นรอยยิ้มสดใสของพวงผกา กระทั่ง 

ในพงหญ้ารกริมทางเดิน ก็ยังมีดอกหญ้า ดอกเลา เถารางจืด ออก 

ดอกม่วง ทักทายเหลืองบานบุรีและส้มพวงแสดที่ริมรั้วไม้ไผ่ เหมือน 

จงใจจะให้ตัดกับสีม่วงหม่น  -  ขาว  -  ชมพูของดอกเสี้ยวและพวงคราม 

บนภูเขา ส่วนบนยอดดอยสูง หมอกขาบก็จูงมือซากุระมาเริงระบำ 

รำฟ้อนต้อนรับธันวาคม

ส่วนพื้นที่ราบ ในหุบเขาลำเนาป่า คือช่วงเวลาเริงร่าของดอกงิ้ว

2
ฉันกางขาหยั่งวาดภาพบนเนินทรายริมฝั่งแม่น้ำปิง ที่สองฝั่งฟาก 

ดกดื่นไปด้วยต้นงิ้วออกดอกสีแดงแสดสว่างไสว แต่ละต้นสูงใหญ่ 

หลายคนโอบ ต่างจากงิ้วในหมู่บ้านฉันลิบลับ

การเขียนรูปนอกสถานที ่ เวลาดีที่สุดต้องตอนเช้า เพราะแสงเงา 
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สวย และแดดอุ่นพอด ี มองพื้นกระดาษสีขาวแล้วไม่จ้าตา ประกอบกับ 

เสียงร้องเพลงรับอรุณของเหล่านกนานาชนิด ที่ชวนกันมากินน้ำหวาน 

จากเกสรงิ้ว 

ชวนให้รื่นรมย์ใจในการวาดภาพยิ่งนัก

เกสรงิ้ว อย่าว่าแต่หมู่นกเลย หมู่คนก็ชื่นชมนิยมชิม ทั้งต้ม  

นึ่ง จิ้มน้ำพริกหนุ่ม ใส่แกงแค อร่อยอย่าบอกใคร

และที่ขาดไม่ได้ ถือว่าเป็นชู้กันเลย ก็คือใส่ขนมเส้นน้ำเงี้ยว  

(หรือขนมจีนน้ำเงี้ยว)

แต่ก่อนที่จะใส ่ ต้องนำเกสรงิ้วไปตากแดดให้แห้งดีก่อน

ทำไมต้องตากแดด ใส่ลงไปสด  ๆ  เลยไม่ได้หรือ คนชอบทำ 

อาหารอาจจะสงสัย เพราะเห็นฉันเขียนว่านำไปต้มไปลวกกินน้ำพริก 

สด ๆ อร่อยนัก

ฉนัเองกน็กึสงสยัอยูเ่หมอืนกนั ใสส่ด ๆ กน็า่จะได้ สว่นจะอร่อย 

เหมือนเกสรงิ้วที่ตากแล้วไหม จะเหม็นเขียว จะมีเมือกลื่น  ๆ  หรือไม่  

วันหลังคงต้องลองแกงน้ำเงี้ยวดู แต่คาดเดาว่า การนำงิ้วไปตากแห้ง 

ก่อนนั้นเป็นวิธีถนอมอาหารที่มีเป็นจำนวนมากเพื่อเก็บไว้กินได้ตลอดป ี

มากกว่า

การตากแห้งจะทำให้แคลเซียมที่มีอยู่ลดลงไปไหม เพราะมี 

ผู้วิจัยออกมาแล้วว่าเกสรดอกงิ้วนี้มีแคลเซียมสูงมาก (สูงกว่านมเสียอีก)

รับรู้แล้วก็ให้นึกอัศจรรย์ใจในภูมิปัญญาของคนโบราณ ท่านรู้ได ้

อย่างไรหนอ วา่เจา้เกสรงิว้นีม้ปีระโยชนส์งูนกั ทัง้ ๆ ทีร่ปูนามของมนันัน้ 

ใคร ๆ ก็หยันก็เยาะและเกลียดกลัว

ต้นงิ้วนั้นเป็นวิมานฉิมพลีของนางกากี ใน  เทวทูตสูตร พระ- 

พุทธเจ้าก็แสดงให้เห็นงิ้วในนรกนั้นน่ากลัวนัก แต่ที่ทำให้งิ้วน่าเกลียด 

น่ากลัวก็เห็นจะเป็นถ้อยคำใน นารทชาดก ที่ว่า…



พิบูลศักดิ์  ละครพล  ✤  9 

“...ต้นงิ้วสูงเทียมเมฆ เต็มไปด้วยหนามเหล็กคมกริบ กระหาย 

เลือดคน หญิงผู้ประพฤติล่วงสามี และชายผู้หากระทำชู้ภรรยาผู้อื่น  

ถูกนายนิรยบาลผู้ทำตามสั่งของพระยายม ถือหอกไล่ทิ่มแทงให้ขึ้น 

ต้นงิ้วนั้น...” 

ต้นงิ้ว (Red Silk Cotton Tree) เห็นชื่อที่ฝรั่งเรียกไม่น่ากลัว 

อยา่งในชาดกเรา ฉนัวา่ถา้เราเรยีกงิว้วา่ “ตน้ฝา้ยไหมแดง” คนคงไมอ่คต ิ

กับภาพลักษณ์หนามแหลมของงิ้วนะ คุณว่าไหม

งิ้วมีหลายชนิด งิ้วบ้านนั้นลำต้นออกสีเขียว  ๆ ดอกสีขาว เขา 

ไม่กินกันหรอก แต่เป็นงิ้วเอานุ่นยัดหมอน ยัดสะลี (ฟูก) ส่วนงิ้วป่า  

งิ้วดอกแดง หรือทางบ้านฉันเรียกว่า งิ้วปง นี่นิยมเอาเกสรมาประกอบ 

อาหาร

งิ้วนั้นมีประโยชน์แทบจะทุกส่วน อาทิ เนื้อไม้ เป็นไม้เนื้ออ่อน 

จึงนำมาทำดินสอ ไม้จิ้มฟัน เยื่อกระดาษ (ทางบ้านฉันคนจน ๆ ไม่มีเงิน 

ซื้อโลงไม้จำปา เพื่อนบ้านก็หาโค่นต้นงิ้วนี่แหละมาทำโลงให้) เปลือก 

ใช้ทำเส้นใย เชือก น้ำมันจากเมล็ดใช้ปรุงอาหาร ทำสบู่ (อันหลังนี้ฉัน 

เพิ่งรู้)

ส่วนปุยสีขาวจากฝักงิ้วนั้นใช้ยัดหมอนและที่นอนเช่นเดียวกับนุ่น 

สะลีงิ้วนั้นนอนสบาย ยายฉันไม่ใช้ฝ้ายหรือนุ่นอื่นเลยนอกจากนุ่นงิ้ว  

และสรรพคุณทางยาพื้นบ้านนั้นก็มีมากมาย เช่น เปลือก ใช้สมานแผล 

แก้ท้องร่วง กระเพาะอาหารอักเสบ ดอก ใช้แก้ไข้ ท้องร่วง บิด  

แผลฝีหนอง ห้ามเลือด ฟกช้ำบวม อักเสบ แก้คัน แก้กระหายน้ำ  

ยางใช้ห้ามเลือด ราก ใช้สมานแผล แก้แผลในกระเพาะอาหาร บำรุง 

กำลัง 

แต่ที่เป็นรูปธรรม นิยมกันที่สุด (เพราะได้เงินดี) ก็คือเกสรงิ้ว  

ที่ตากแห้งกิโลกรัมละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับปีไหนงิ้วดกหรือ 
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น้อย ยิ่งสมัยนี้ธรรมชาติแปรปรวนไม่แน่ไม่นอน และต้นงิ้วก็เหลือ 

น้อยลง  ๆ  (งิ้วที่ในหมู่บ้านฉันเหลืออยู่แค่ต้นเดียว  บางปีก็ไม่ยอม 

ออกดอกเลยก็มี)

เคยเห็นชาวบ้านตื่นแต่มืด มาแย่งกันเก็บดอกงิ้วไปตากขายแล้ว 

ก็รู้สึกสะท้อนใจได้แง่คิด  สมัยฉันยังเด็กนั้น  งิ้วมีมากมาย หัวไร่ 

ปลายนา ไม่มีใครเขาซื้อหากันหรอก เด็ก  ๆ  ถือตะกร้าไปยืนผิวปาก 

เรียกลมหวิว ๆ ประเดี๋ยวเดียวงิ้วก็ร่วงปลิวลงมาให้เก็บเต็มตะกร้า

3
พับเก็บขาหยั่งเขียนรูป เดินผ่านชาวบ้านที่กำลังขมีขมันปอก 

เอาเกสรดอกงิ้ว ดูเหมือนว่าจะมีการจองกันเลยทีเดียว ต้นใครต้นมัน  

ห้ามรุกล้ำกินแดน

ฉันเดินผิวปากเป็นเพลงเศร้า  มิได้เรียกลม  หากกู่ เพรียก 

เรียกหาวัยเยาว์ของตัวเอง 

โดยที่จริงแล้ว ทุกฤดูกาล ฟ้าล้วนแล้วประทานของขวัญมอบให้ 

หมู่มวลมนุษย์ทุกหมู่เหล่า ทุ่งหญ้าระบัดยอดอ่อนให้ฝูงปศุสัตว์ในฤดู 

ร้อน กอไผ่แทงหน่อฝากฤดูฝน และแผ่นดินผุดเห็ดนานาชนิดเป็น 

ของขวัญผู้คน

ร้อน ฝน หนาว ใบไม้ร่วง ใบไม้ผล ิ

และดอกไม้เบิกระบำบาน

คืนและวันผันผ่าน

ในช่วงฤดูบานแห่งชีวิตมนุษย์

เรามอบอะไรให้โลกบ้างหนอ

นอกเหนือจากการตักตวง



พิบูลศักดิ์  ละครพล  ✤  11 

ข้อมูล

	 งิ้ว เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ ดอกงิ้วมีสีส้มแดง แดงเหลือง หรือขาว  

มีเกสรตัวผู้จำนวนมาก ออกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง ช่อหนึ่ง ๆ มีดอกราว ๓ - ๕  

ดอก มีกลิ่นหอมและร่วงง่าย ออกดอกราวเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ส่วนผล 

มีลักษณะกลมรี เปลือกแข็ง ภายในผลมีเมล็ดกลมสีดำมากมายซึ่งมีปุยสีขาว 

หุ้มห่ออยู่ เมื่อแก่จัดผลหรือฝักนี้จะแตกออก 


