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“ซยุเซน” ดอกไม้ในพระราชวังอมิพเีรยีล
ช่อดอก

“ซุยเซน” (水仙) เป็นดอกไม้

จ�ำนวนไม่กี่ประเภทที่

บำนงดงำมในช่วงฤดูหนำวตั้งแต่รำวเดือนธันวำคมไป

จนถงึเดอืนกมุภำพนัธ์ กลบีดอกสขีำว มใีจกลำงคล้ำยแตร

สีเหลืองบ้ำง หรือเป็นสีเหลืองทั้งหมดบ้ำง มักออกเป็นช่อ

สั้นๆ และจะก้มหัวลงด้ำนล่ำงหรือหันหน้ำไปด้ำนข้ำง แซม

ด้วยใบยำวเรียวรำว 1-5 เซนติเมตร ล�ำต้นสูงรำว 20-40 

เซนติเมตร มักอยู่รวมกันเป็นกอใหญ่ๆ โดยหัวขนำดเท่ำไข่ไก่ 

และรำกจะแผ่ลกึทีช่ัน้ใต้ดิน หวัของมนัหน้ำตำคล้ำยหวัทวิลปิมำก 

แต่จะแตกต่ำงกันตรงที่เมื่อลงหัวครั้งเดียว ก็จะออกดอกให้ชมทุกปี 

ไม่เหมือนทิวลิปที่ดอกจะเล็กลงและท้ำยสุดไม่ออกดอกเลย ดังนั้น ในช่วง

ฤดูหนำว เรำจึงพบเห็นทุ่งดอกซุยเซนได้ทั่วไปในญี่ปุ่น

Nihon Suisen กลบีขาว แตรตรงกลางเหลอืงเป็นสายพันธ์ุท่ีพบได้ท่ัวไป

1. Narcissus cv. Ultima มีถิ่นก�าเนิดใน
ยุโรป และแถบเมดเิตอร์เรเนยีน แตรสส้ีม 
บานช่วงมีนาคม

2. Suite pomponette ซยุเซนแบบกลบีซ้อน 
บานราวมีนาคมถงึพฤษภาคม

3. ช่วงมีนาคมจะมีซุยเซนหลายพันธุ์บาน 
สสีนังดงาม
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ชื่อทำงวิทยำศำสตร์ของมันคือ Narcissus tazetta ซึ่งมำจำก

ชื่อของเด็กหนุ ่มรูปร่ำงหน้ำตำงดงำมในเทพนิยำยกรีกที่มีชื่อว่ำ 

Narkissos ผู้หลงไหลในรูปร่ำงหน้ำตำของตนเองที่สะท้อนบนผิวน�้ำ 

แต่ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของตนได้จนท้ำยสดุกต้็องพบ

กบัควำมตำย หลงัลำโลกไปเขำได้กลำยเป็นดอก Narcissus หรอื “ซยุ

เซน” ซึ่งโดยทั่วไปชอบขึ้นบริเวณที่ชื้นริมน�้ำ

ซุยเซนมีถ่ินก�ำเนิดแถบประเทศริมทะเลเมดิเตอเรนี่ยน ผ่ำน

เข้ำมำในญี่ปุ่นในสมัยมุโระมะจิ (ค.ศ.1336-1573) จำกประเทศจีน 

ชื่อซุยเซนก็เป็นกำรเรียกตำมตัวหนังสือจีนในส�ำเนียงญี่ปุ่น หมำยถึง 

“เทพในน�้ำ” นอกจำกชื่อ Narcissus แล้ว คนส่วนใหญ่มัก เรียกมันว่ำ

ดอกแดฟฟอดลี (Daffodil) ซึง่นกัพฤกษศำสตร์อธบิำยว่ำเป็นสำยพนัธุ์

เดียวกัน ไม่ต่ำงกันเท่ำใดนัก เพียงแต่แดฟฟอดีลจะมีแตรตรงกลำง

ใหญ่ และเป็นสีเหลืองทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ ทุกวันนี้ดอกซุยเซนแยก

4. Narcissus jonquilla พบได้ท่ัวไป
5. พนัธุก์ลบีซ้อนบานเตม็ท่ีหัวจะห้อย
 ลงล่าง
6. ลงหัวไว้เท่านั้น ปีต่อๆ ไปก็จะทยอย

บานตามล�าดบั
7. ซุยเซน โมโนฟิลสั สขีาวใส กลบีบาน

กลมเหมอืนกระโปรงสุ่ม

เป็นหลำยต่อหลำยประเภท และเป็นดอกไม้ที่นิยมน�ำมำแต่งสวน

เพรำะเลีย้งดงู่ำย มกีลิน่หอม และยงัถกูนบัเป็นหนึง่ในสีด่อกไม้งดงำม

ในฤดูหนำว “เซทชูชิยู” (雪中四友) อันได้แก่บ๊วย คำเมลเลีย Winter 

Sweet (Robai) และซยุเซน แต่กลบัไม่พบชือ่ของซยุเซนในเพลงกลอน

โบรำณ “มันโยชู” เลยแม้แต่เพลงเดียว จนกระทั่ง Matsuo Basho กวี

ชื่อดังน�ำมำแต่งเป็นกลอนในสมัยเอะโดะ (ค.ศ.1603-1868) 

เรื่องเล่ำที่น่ำสนใจเก่ียวกับซุยเซนเท่ำที่ค้นเจอเป็นเรื่องรำวที่

น่ำประทบัใจ เมือ่สมเดจ็พระจกัรพรรดนิมีชิโิกะเสดจ็เยีย่มผูป้ระสบภยั

สนึำมจิ�ำนวน 2,700 รำยทีห่ลบภยัอยู่ในโรงยิมทีเ่มอืงเซนไดภำคตะวนั

ออกเฉยีงเหนอืเมือ่วนัที ่27 เมษำยน ค.ศ.2011 ระหว่ำงทีพ่ระองค์และ

สมเด็จพระจักรพรรดิอำกิฮิโตะทรงปฏิสันถำรกับผู้ประสบภัยที่มำรอ

เข้ำเฝ้ำ พลันมีหญิงวัยกลำงคนๆ หนึ่งที่บ้ำนของเธอถูกสึนำมิพัดพำ

ไปได้น�ำช่อดอกซุยเซนที่เพิ่งเก็บมำจำกสวนหน้ำบ้ำนที่เหลือแต่ซำก

บ้ำนมำถวำยพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรง

รับไว้และทรงเย้มพระสรวลขอบคุณ

ตอบ ครั้งนี้นับเป็นคร้ังที่สองที่ได้ยิน

เรือ่งรำวของสมเด็จพระจักรพรรดนิกีบั

ดอกซยุเซน ก่อนหน้ำนีเ้มือ่รำว 21 ปีที่

แล้ว พระองค์ได้ทรงน�ำช่อดอกซุยเซน

ที่ บ ำ น ใ น ส ว น ข ้ ำ ง ที่ ป ร ะ ทั บ ใ น

พระรำชวังอิมพีเรียลไปวำงที่กองซำก

ซยุเซน โมโนฟิลสับานอยูร่มิน�า้ชอบท่ีช้ืน
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สิง่ปรกัหักพงัจำกเหตกุำรณ์แผ่นดนิไหวทีเ่มอืงโกเบเพือ่ร�ำลกึถึงผูเ้สยี

ชีวิตจำกเหตุกำรณ์ในครั้งนั้นมำก่อน

ถึงแม้ซุยเซนจะเป็นดอกไม้ที่ไม่อลังกำร สีสันเรียบง่ำย แต่

ควำมอ่อนโยนของมนัตำมควำมหมำยดัง้เดมิว่ำ “มติรภาพ” ก็สำมำรถ

สร้ำงควำมประทบัใจให้คนรอบข้ำงได้ และทีส่�ำคญัคอืมนัเป็นดอกไม้

ที่แข็งแรงทนทำน แม้ในอำกำศท่ีหนำวเย็นหรือแม้ในสภำพที่บ้ำน

เรือนเสียหำยพังทลำยจำกสึนำมิ มันก็ยังออกดอกได้ทุกปี แหล่งชม

ดอกซุยเซนที่มีชื่อเสียงในภูมิภำคคันไซ

1)   ริมทะเล Shirasaki-kaikan จังหวัดวำคำยำม่ำ ดอกซุย-

เซนกลีบซ้อนรำวหน่ึงหมื่นต้นท่ีขึ้นเองตำมธรรมชำติมักบำนงดงำม
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ตัดกับสีฟ้ำของทะเลจำกประมำณต้นเดือนมกรำคมถึงกลำงเดือน

กุมภำพันธ์ บริเวณดังกล่ำวยังเป็นจุดชมวิวพระอำทิตย์ขึ้นตัดกับ 

โขดหินปูนรูปร่ำงแปลกประหลำดเรียงรำยกลำงทะเล

2)  Suisen no Oka หรือเนินดอกซุยเซนที่ใกล้ๆ ที่ว่ำกำร

หมู่บ้ำน Chihayaakasaka-mura ในโอซำกำ ดอกซุยเซนรำวห้ำหมื่น

ต้นบำนสะพรั่งจำกต้นเดือนมกรำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์

3)  Suisen no Oka เนินดอกซุยเซนจ�ำนวนรำวหนึ่งแสนต้น

บนพืน้ทีป่ระมำณ 40 เอเคอร์ทีเ่มอืงอำวำจ ิจงัหวัดเฮยีวโกะบำนงดงำม

ระหว่ำงกลำงเดือนมีนำคมถึงต้นเดือนเมษำยน
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8. แตรสเีหลอืงตรงกลางดอกคือ
 เอกลกัษณ์ของซยุเซน
9. ชมกนัใกล้ๆ
10. พนัธุ ์Snow Drop เพิง่โผล่ออกมาจากพ้ืน

ดนิใหม่ๆ

11. เรียงรายกันรบัแดดยามเช้า
12. แย่งกันบานจนบางกอล้มไปท้ัง

ดอกทัง้ต้น
13.พนัธุ ์ Snow Drop หลังบานได้สัก

พกัพร้อมหน้าพร้อมตา
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