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กนฎิฐา มทัซโุอะ

“โซะเมะอโิยชโินะ”  “เอะโดะฮงิงั” 

สมาคม อุตุนิยมวิทยาญี่ปุ ่น เริ่มทยอยพยากรณ์การบานของ

ซากุระประจ�าปี 2016 กันแล้วตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่

ผ่านมา ดูเหมือนว่าหลายคนจะผิดคาดหมาย หลังจากที่เดากันว่าซากุระปีนี้น่าจะ

บานเร็วกว่าเฉลี่ยเพราะอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่ผ่านมาค่อนข้างสูง นัก

อตุนุยิมวทิยาอธบิายว่าเพราะอณุหภมูทิีส่งูในช่วงฤดใูบไม้ร่วงนัน่เอง ทีท่�าให้ตาของ

ซากุระตื่นจาก “การจ�าศีลในฤดูหนาว” (โทมิน) ช้ากว่าปกติ ผลท�าให้ซากุระใน

ภมูภิาคคิวช ูและชโิกกุ เริม่บานช้ากว่าเฉล่ีย ส่วนภมูภิาคอ่ืนๆ จากอณุหภมูิ

ที่ค่อนข้างหนาวเย็นในช่วงมกราคม และกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต�่าลงมาก จึงคาดว่า

ซากุระในภูมิภาคเหล่านี้จะเริ่มบานใกล้เคียงเฉลี่ยทุกๆ ปี

ซากุระที่สมาคมอุตุนิยมวิทยาใช้เป็นพื้นฐานในการพยากรณ์ คือ ซากุระ

พันธุ์ “โซเมะอิโยชิโนะ” ซึ่งเป็นพันธุ์ผสมระหว่างซากุระป่าสองพันธุ์ คือ พันธุ์เอะ

โดะฮงิงักบัพนัธุโ์อชม่ิะหรอือกีนยัหนึง่เป็นซากรุะโคลนนิง่ทีม่เีอกลกัษณ์เหมอืนกนั 

ง่ายต่อการพยากรณ์ โซะเมะอิโยชิโนะเพิ่งเริ่มน�าออกวางขายในสมัยปลายเอะโดะ

โดยช่างท�าสวน และพ่อค้าต้นไม้ทีห่มูบ้่านโซะเมะอมิรุ่ะ แรกเริม่ใช้ชือ่ว่า “โยะชโินะ” 

ซึ่งเป็นชื่อภูเขาต้นก�าเนิด

ซากุระโคลนนิง่กบัซากรุะป่า
VS

1.	 เอะโดะฮิงบัง	กลบีจะเรยีว	ดอกค่อนข้างเลก็	สชีมพูอ่อนๆ	ดู
อ่อนหวาน

2.	 เอะโดฮงิงัสองต้นใหญ่ที	่Hattori	Ryokuchi	Park	ยามลมโชย
มา	กลบัดอกจะปลวิไสวดงัหมิะ

3.	 เอะโดะฮงิงัเก่าแก่ในพระราชวงัเกยีวโต	บรเิวณทีเ่ดิมเคยเป็น
คฤหาสน์ของเจ้าชายโคะโนะเอะ	กิง่ก้านใหญ่โตบานย้อยลง
ไปตดิพืน้น�า้

4.	 ยามกลีบดอกเริ่มโรยจะเสมือนหิมะปกคลุมพื้นดิน	 งามไป 
อกีแบบ
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ซากุระที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนารา แต่เมื่อซากุระพันธุ์ใหม่เริ่มติดตลาดใน

สมัยกลางเมจิ ผู้คนได้พากันขนานนามมันว่า “โซะเมอิโยชิโนะ” เพื่อไม่ให้ซ�้ากับ

พนัธุด์ัง้เดมิของนารา ว่ากนัว่าการทีโ่ซะเมอโิยชโินะแพร่หลายไปเกอืบทัว่ประเทศ

นับต้ังแต่โทฮกกุ ไปจนถึงคิวชูนั้นมาจากการที่มันบานเฉพาะดอกก่อนค่อย 

แตกใบ ท�าให้เป็นอุโมงค์สีชมพูอ่อน เห็นแต่ไกล ดอกก็ใหญ่ดูอลังการ

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับคนญี่ปุ่นจ�านวนไม่น้อย และส�าหรับนักชมซากุระ 

และช่างภาพแล้ว “เอะโดะฮิงัง” 1 ใน 9 ซากุระป่าดูจะมีเสน่ห์กว่ามาก ล�าต้นที่สูง

ใหญ่ถึง 15-25 เมตร ดอกทรงเรียวยาวสีขาวหรือชมพูอ่อนดกเต็มต้น หลายๆ ต้น

ยงัเป็นซากรุะพนัธ์ย้อย (ชดิะเระ) ทีย่ามบานเตม็ที ่กิง่ก้านจะย้อยลงมาจรดพืน้ดนิ 

ท�าให้ดูอ่อนโยนเป็นพิเศษ และเหนือไปกว่าอ่ืนใด โดยทั่วไปเอะโดะฮิงังยังเป็น

ซากุระที่อายุยืนนานมากถึง 3-400 ปี

โดดเด่นสง่างามเดี่ยวๆ ตามป่าเขาล�าเนาไพรหรือริมคันนา เอะโดะฮิงัง

สามต้นใหญ่ทีม่ชีือ่เสยีงกเ็ช่น “ทะรมุ ิโนะ โอซากรุะ” ในจงัหวดัเฮยีวโกะ อาย ุ1,000 

ปี “อุสุซุมิ ซากุระ” จังหวัดกิฟุ อายุ 1,500 ปี และ “ชินไดซากุระ” จังหวัดยามานา

ชิ อายุ 2,000 ปี

จากชือ่ของมนัท�าให้คนญีปุ่น่บางคนเข้าใจผดิว่า เอะโดะฮงิงั ถอืก�าเนดิใน

แถบเมืองเอะโดะหรือโตเกียว ทั้งๆ ที่ในโตเกียวไม่พบเอะโดะฮิงังตามธรรมชาติ

5.	 โอชม่ิะซากรุะ	ดอกใหญ่สอีอกขาว	มกีลิน่หอม
6.	 โอชม่ิะซากรุะต้นใหญ่ทีส่วนด้านหน้า	Umeda	Sky	Building
7.	 นอกจากเอะโดะฮงิงัต้นเก่าแก่แล้ว	ยงัมซีากรุะพนัธุย้์อยอกีราว	30	ต้นเรยีงรายในบรเิวณ

เดยีวกนัของพระราชวงัเกยีวโต
8.	 เอะโดฮงิงัต้นใหญ่ทีช่ือ่ว่า	“อเิดะมซิโุนะ	อโิตะซากรุะ”	ในพระราชวงัเกยีวโต
9.	 “นะรฮิริะ	ซากรุะ”	เอะโดะฮงิงัอายกุว่าร้อยปีทีว่ดั	Jurin-ji	ในเกยีวโต	ต้นใหญ่โตมาก
10.	“นะรฮิริะ	ซากรุะ”	เอะโดะฮงิงัอายกุว่าร้อยปี
11.เอะโดฮงิงัทีห่น้าวดั	Hase-dera	ในนารา
12.	สชีมพอู่อนย้อยลงมาด้านล่างเพิม่ความอ่อนหวานให้เอะโดะฮงิงัอย่างมาก
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เลย ก่อนหน้านี้มันยังมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก เช่น “อะซุม่ะฮิงัง” หรือ “อุบะ

ฮิงัง” ค�าว่า “ฮิงัง” หมายถึงเทศกาลร�าลึกถึงบรรพบุรุษในฤดูใบไม้ผลิ

ราวกลางถงึปลายเดอืนมนีาคม ซึง่เป็นช่วงทีเ่อะโดะฮงิงัเบ่งบานพอดี

ผู้รู้อธิบายว่าตามธรรมชาติของเอะโดะฮิงัง ซึ่งเป็นซากุระป่า

แล้ว จะไม่เกิดพันธุ์ย้อยได้เลย แต่เมื่อต้นแก่ลงจะขาดฮอร์โมน  

Gibeerellin ซึ่งเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตด้านแนวตั้งของเซลส์  

กิง่จงึไม่ยดืยาวขึน้ไปด้านบน แต่กลับย้อยลงมาด้านล่าง เมือ่เอากิง่ที่

ย้อยมาช�าแพร่พนัธ์ุกจ็ะได้ซากุระพนัธุย้์อย ซึง่งดงามมาก ย่ิงย้อยมาก 

และยิ่งต้นใหญ่โตก็ยิ่งทั้งสง่างาม และอ่อนโยน บางต้นมีประวัต ิ

เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของตระกูล

ซามไูรทีม่ชีือ่เสยีง บางต้นเป็นทีช่ืน่ชอบของโชกนุส�าคญัๆ ใน

อดีต และยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ แม้โชกุนหรือซามูไรนั้นๆ จะดับสูญ

ไปแล้ว

นกัท่องเทีย่วท่ีจะเดนิทางมาชมซากรุะในปลายเดอืนมนีาคม

ถึงเมษายนปีนี้ ลองหาโอกาสไปชมซากุระพันธุ์เอะโดะฮิงัง เปรียบ

เทยีบกบัพนัธุโ์ซเมะอโิยชโินะดสูกัครัง้ เรือ่งราวของซากรุะยงัมอีกีมาก 

เพราะซากุระมีด้วยกันเกือบ 400 ชนิด จะทยอยน�ามาเล่าต่อไปเมื่อมี

โอกาส แหล่งชมซากุระพันธ์เอะโดะฮิงังพันธุ์ย้อย และพันธุ์ธรรมดา

ในภูมิภาคคันไซ

1) ซากุระพันธุ์ย้อย 3-4 ต้นเก่าแก่ ในสายพันธุ์เอะโดะ
ฮิงัง เช่น อิโตะซากุระ ซะโตะ ซากุระในบริเวณสวน Kyoto Gyoen 

หรือสวนรอบๆ พระราชวังเดิมในเกียวโต มักบานงามจากราวปลาย

เดือนมีนาคม

2) ซากุระพันธุ์ย้อยราวสิบกว่าต้นสายพันธุ์เอะโดะฮิงัง
ทีว่ดั Daigo-ji ในเกยีวโต บางต้นเริม่บานจากปลายเดือนมนีาคม 

บางต้นเริ่มบานจากต้นเดือนเมษายน เป็นที่รู้จักกันในนามของไดโกะ

จิซากุระ ต้นสูงใหญ่งดงามมาก

3) ซากุระพันธุ์ย้อยสายพันธุ์เอะโดะฮิงังที่เมืองอุจิ 
จังหวัดนารา เป็นที่รู้จักกันในนามของ มาตะเบะเอะซากุระ อายุราว 

300 ปี สีชมพูสดบานอยู่กลางคันนาที่ด้านหลังเป็นไร่พีช ซ่ึงมักบาน

ใกล้เคียงกัน มีประวัติว่าขึ้นอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นคฤหาสน์ของ 

โกะโตะมาตะเบะเอะ อดีตนักรบของฮิเดะโยะชิ

4) ซากุระสายพันธุ์เอะโดะซากุระ แบบย้อย 3 ต้นที่
วัดโจโชโคจิในเกียวโต มีอายุราว 600 ปีเป็นซากุระที่บานช้าที่สุด

ในเกียวโต ราวกลางเดือนเมษายน หนึ่งในสามต้นดังกล่าว ได้แก่  

คุระมะงะเอชิซากุระ มีทั้งแบบกลีบเดี่ยว และกลีบซ้อนภายในต้น

เดียวกัน เป็นต้นที่ได้กิ่งมาจากซากุระในพระราชวังเดิมที่เกียวโต

13.	เพยีงอายรุาว	5-60	ปี	บางต้นกส็งูใหญ่กว่า	6-7	เมตร
14.	ซากุระเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ชนบทในฤดูใบไม้ผลิที่

ขาดไม่ได้
15.	ซากรุะสายพนัธุเ์อะโดะฮงัิงท่ีได้รบัการแปลงพนัธ์ุท่ี

สวน	Haradani-en	ในเกยีวโต
16.ด้านหน้าเป็นล�าต้นซากรุะเก่แก่ทีว่ดั	Joshokou-ji	ใน

เกียวโต	ต้นหลงัเป็นต้นลกู	ยงัมดีอกงาม
17.หนุม่สาวคูน่ีพ้ากนัซ้อนจกัรยานมาเท่ียวชมชนบทท่ี

นารา
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