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กนฎิฐา มัทซุโอะ

▲

▲

“ยกุยิะนะง”ิ 

เมษายน เป็นเดือนที่ผู้คนในญี่ปุ ่นเฝ้ำรอคอย

หลังจำกท่ีต้องทนอำกำศหนำวเย็น

มำกกว่ำ 4-5 เดือนเต็มๆ หน่ึงในดอกไม้ท่ีเป็นสัญญำนเตือนว่ำฤดู

ใบไม้ผลิที่อบอุ่นมำเยือนแล้ว คือดอก “ยุกิยะนะงิ”

ยุกิยะนะงิ เป็นไม้พุ่มต้นเตี้ยสูงรำว 1 เมตร สำยพันธุ์เดียว

กับกุหลำบ มีชื่อเรียกอีกอย่ำงว่ำ “โคะโงะเมะซำกุระ” (ซำกุระเม็ด

ข้ำวสำร) เมื่อแตกกิ่งเต็มท่ี ก่ิงจะยำวเล้ือยลงด้ำนล่ำง บำงครั้งยำว

ถึง 2 เมตร เติบโตตำมริมแม่น�้ำหรือโขดหินตั้งแต่ทิศเหนือของเกำะ

ฮอนชูไล่ไปจนถึงเกำะคิวชูทำงใต้ของประเทศ ใบเรียวยำวรำว 2-3 

เซน็ตเิมตร แตกใบหลงัจำกทีเ่ริม่ออกดอกได้สกัพกั ตวัดอกเป็นสีขำว

สะอำด มกีลบี 5 กลบีกลมๆ เส้นผ่ำศนูย์กลำงดอกรำว 4-8 มลิลเิมตร 

เลก็จิว๋มำก ยำมบำนเตม็ทีม่องมำแต่ไกลจะเหน็เป็นพุม่สขีำวดังหมิะ

ปกคลมุผวิดนิสมดงัชือ่ “ยกุ”ิ (หมิะ) “ยะนะง”ิ (ต้นหลวิ) จำกชือ่ภำษำ

จีนที่ใช้ค�ำว่ำ「噴雪花」(ฟุงเซทสุกะ) ซึ่งมีค�ำว่ำ “หิมะ”（雪）

ขาวเป็นพุ่มราวหมิะ
เหมือนกัน จึงเชื่อกันว่ำด้ังเดิมเป็นไม้ดอกที่มีถ่ินฐำนในประเทศจีน

ก่อนที่จะแพร่หลำยเข้ำมำในญี่ปุ่น เป็นไปได้ว่ำประวัติของมันอำจ

จะไม่เก่ำแก่นกัเพรำะไม่พบชือ่ในกนงัสอืเพลงโบรำณหรอืกลอน

ในสมัยเอะโดะเลย เพิ่งจะมำปรำกฏในกลอนไฮกุสมัยหลังๆ

มำนี่ แต่จำกกำรที่ยุกิยะนะงิเป็นไม้ดอกที่เล้ียงง่ำย ไม่กินที่ 

สวยงำม และยังเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ท�ำให้ผู ้คนใน

ปัจจุบันนิยมน�ำไปปลูกเป็นไม้ประดับสวนทั้งในสวน และ 

ริมรั้ว และยังเป็นดอกไม้ส�ำหรับจัดอิเคะบะนะอีกด้วย

นกัแต่งสวนแนะน�ำว่ำถึงแม้ว่ำยุกิยะนะงิทีป่ล่อยทิง้

ไว้ไม่ดูแลจะมีกิ่งก้ำนยำวไม่เกิน 2 เมตรก็ตำม แต่หำกไม่ตัด

กิง่หรอืดแูลบ้ำง กิง่กจ็ะโตอ้วน และสำกๆ ท�ำให้ควำมอ่อนช้อย 

โดยธรรมชำติจำงลง ดังนั้นหลังดอกโรยไปรำวปลำยเดือน

เมษำยนจงึควรแต่งกิง่โดยเลอืกตดัจำกโคนกิง่แก่ๆ ออกไป และหำก

กอใดที่โตเกินไปก็ควรถอนรำกถอนโคน เอำกิ่งใหม่มำลงแทนรำว

เดือนมกรำคมหรือกุมภำพันธ์ผู ้ที่เรียนกำรจัดดอกไม้อิเคะบะนะ 

หลำยคนก็พดูเป็นเสียงเดียวกันว่ำถูกใจก่ิงดอกยุกิยะนะงิมำก เพรำะ

ดอกสีขำวเล็กๆ น่ำรักมักเริ่มบำนก่อนดอกไม้อื่นๆ ในฤดูใบไม้ผลิ  

พอน�ำมำจัดแซมกับดอกไม้อื่นจะให้ควำมเร้ำใจ และสีขำวยังเป็นสี

แบคกรำวนด์ที่ดีอีกด้วย

กลบีดอกกลมเลก็ สขีาวสะอาดเป็นเอกลกัษณ์ประการหนึง่ของยกุยิะนะงิ

รมิรัว้บ้านกม็กัพบยกุยิะนะงบ่ิอยๆ



32 TPA news

ภาษาดอกไม้

April 2016 ●  No. 232

ดอกยุกิยะนะงิ หมำยถึง “ควำมน่ำรัก” “ควำมพยำยำมให้ 

ผูอ้ืน่ยนิด”ี “ควำมอ่อนโยน” เหมำะสมกบัสสีนั และเอกลกัษณ์ของมนั

อย่ำงมำก ทัง้ยกุยิะนะง ิซำกรุะ คำเมลเลยี บ๊วย โบตัน๋ ฯลฯ ซึง่จะทยอย

บำนในฤดูใบไม้ผลิตำมล�ำดับนั้น ต่ำงก็เป็นดอกไม้ที่โรยไปอย่ำง

รวดเรว็ภำยในรำวสองสปัดำห์หลงัแรกบำน และน่ำแปลกใจตรงทีค่น

ญี่ปุ่นใช้ค�ำศัพท์ที่สุนทรีย์บรรยำยกำรโรยของดอกไม้เหล่ำนี้ แตกต่ำง

กันไปตำมธรรมชำติของมัน ดังนี้

● 梅 散りしおれる อุเมะ จิริชิโอะเระรุ ดอกบ๊วยแห้งโรย

● 椿 落ちる ทสุบะคิ โอะจิรุ คำเมลเลียหล่นจำกขั้ว

● 桜 舞う ซำกุระ มะอุ ซำกุระปลิวไสว

● 牡丹 くずれる โบะตัน คุซุเระรุ โบตั๋นโรยเฉำ

● 雪柳 吹雪く ยุกิยะนะงิ ฟุบุคุ ยุกิยะนิงิปลิวว่อน

ยกุยิะนะง ิงำมดงัหมิะทีป่กคลมุพืน้ดนิเมือ่แรกบำน และยำม

โรยก็ปลิวว่อนดังพำยุหิมะเบำๆ ประทับใจทุกปีที่ได้เห็น ถึงแม้มันจะ

เป็นดอกไม้พุ่มเตี้ยๆ รอบๆ ต้นซำกุระบ้ำงหรือเป็นเพียงแบคกรำวนด์

ช่วยให้ดอกไม้สีสดๆ ดูเด่นขึ้นบนแจกกันดอกไม้ก็ตำม

ในวันทีท้่องฟ้าสคีราม ยกุยิะนะงแิละดอกไม้อืน่ๆคือสสีนัของฤดูใบไม้ผลขิอง
สวน Haradani-en

กิง่ก้านเลือ้ยยาวราวไม่เกนิ 2 เมตรดอู่อนโยน ตดักบัสชีมพสูดของเบะนิชิ
ดะเระซากุระ

▲

▲

▲

สวน Haradani-en ในเกยีวโตชมได้งามระหว่างต้นถงึกลางเดอืนเมษายน 
ทกุปี
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สถานที่ชมดอกยุกิยะนิงิที่มีชื่อเสียง

1) สวน Haradani-en ในเกียวโต เดิมเป็นป่ำรกร้ำง ต่อมำใน

สมยัเมจ ิตระกลูมุระเสะได้เข้ำไปบกุเบกิท�ำป่ำสน และปลกูซำกุระพนัธุ์

ย้อยเร่ือยมำ โดยมดีอกยกุยิะนะงแิซมอยูท่กุจดุ ชมได้งำมจำกรำวต้น

ถงึกลำงเดอืนเมษำยน สถำนีท่ีใกล้ท่ีสุด คอื Saiin/Hankyu Kyoto Line 

จำกนั้นต่อแท็กซี่ไปอีกรำว 15 นำที

2) ด้านรมิคชูัน้นอกของ Osaka Castle Park บรเิวณใกล้สถำนี

โทรทัศน์ NHK โอซำก้ำ มียุกิยะนะงิเรียงรำยอยู่ใต้ต้นซำกุระรำวเกือบ

หนึ่งร้อยกอ ชมได้งำมจำกปลำยเดือนมีนำคม ถึงกลำงเดือนเมษำยน 

เดินรำว 10 นำทีจำกสถำนี Tanimachi 4 Chome / Tanimachi Line, 

Chuo Line

1. โดยทัว่ไป ยกุยิะนะงจิะเริม่มดีอกก่อน ใบจงึจะตามมา แต่
กม็บีางพนัธุท์ีใ่บผลก่ิอน ดอกจงึตามมาทหีลงั

2. ยกุยิะนะงเิลีย้งดงู่าย พบได้ทัว่ไปทกุสวนสาธารณะ
3.  กบัดอกโทะสะมซิกุิ
4. ทีส่วนพฤกษศาสตร์ Hattori Ryokuchi

3) วัด Kairyo-ji จังหวัดนำรำเป็นที่รู้จักกันในนำมของ “ยะมะ

โตะอจิ ิโนะ ยกิุยะนะง”ิ หรอื “แหล่งชมยกิุยะนะงอินัดับหนึง่ของนำรำ” 

บำนพร้อมซำกรุะรำวต้นถงึกลำงเดอืนเมษำยน รำว 10 นำทโีดยแทก็ซ่ี

จำกสถำนี Nara / Kintestsu Line
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