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ในไทยนะครับ ชื่อเดียวกันแต่ตัวอักษรคันจิ

จะคนละตัวกัน) อยู่ที่เมืองโอกายามะ จังหวัด 

โอกายามะครับ (Okayama-shi Okayama-ken: 

岡山市、岡山県) ส�าหรับผู้เขียนเคยไปมาแล้วทั้ง 3 ที่ 

สวยตามค�าร�่าลือครับ

แต่ละสวนจะมีจุดเด่นที่ต่างกัน เริ่มที่ “ไคราคุเอง 偕楽園” 

สร้างโดย โทกุงาวะ นาริอากิ (Tokugawa Nariaki:

徳川斉昭) เจ้าเมืองแคว้นมิโตะ (Mitohan: 水戸藩) รุ่นที่ 9 

แล้วเสร็จในปี 1842 จะดังเรื่องดอกบ๊วย (Ume: 梅) ที่ได้เกริ่นไป 

ตอนต้น ถ้าไปช่วงทีด่อกบ๊วยบานซึง่อยูร่ะหว่างกลางเดอืนกมุภาพนัธ์

ถึงปลายเดือนมีนาคม จะมีงานชมดอกบ๊วย (Ume Matsuri:  

梅まつり) ก็จะเต็มไปด้วยดอกบ๊วยจากต้นบ๊วยกว่า 3,000 ต้นใน 

ไคราคุเอง สวยงามบานสะพรั่ง ชมพูพรึ่บพรั่บครับ สามารถเข้าชม

สวนได้ฟรี (จะมีส่วนที่เป็นอาคารโบราณส�าหรับรับรองแขกของเจ้า

เมืองในสมัยก่อนที่อนุรักษ์เอาไว้ชื่อ โคบุนเท (Koubuntei: 好文亭) 

ที่จะต้องเสียค่าเข้าชม 200 เยน นอกจากดังเรื่องดอกบ๊วยแล้ว เมื่อ

รวมพื้นที่ภายนอกทั้งหมดที่รวมเรียกว่า สวนสาธารณะไคราคุเอง 

(KairakuenKou-en: 階楽園公園) จะมีพื้นที่รวมกว่า 3 ตาราง

ณรงศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์

กลบั
ม ำ กั บ สุ ด ย อ ด  3 

อันดับครับ มำครำวนี้

จะยกอีกหนึ่งสุดยอด 3 อันดับ เอำใจคน

ชอบเท่ียวญ่ีปุ่นบ้ำง และขอตำมใจตัวเองที่

ชอบสวนสไตล์ญี่ปุ่น (Nihon Tei-en: 日本庭園) 

ประกอบกบัช่วงก่อนซำกุระจะบำน และเรำชำวไทยท่ีหลงรกัในควำม

สวยงำมของเจ้ำดอกซำกุระ 5 กลีบจะหลั่งไหลมำญี่ปุ่นในช่วงเดือน

มีนำคม และเมษำยน แต่จะมีดอกบ๊วยที่จะบำนก่อน ประมำณช่วง

เดอืนกมุภำพนัธ์ถงึมนีำคม และทีห่นึง่ใน 3 ของสวนนี ้มทีีโ่ด่งดังเรือ่ง

ดอกบ๊วยด้วยพอดี เรำไปท�ำควำมรู้จักกับ “สุดยอดสวนญี่ปุ่น 3 แห่ง

ของญี่ปุ่น” (Nihon San Mei-en: 日本三名園 หรือ Nihon SandaiT-

ei-en: 日本三大庭園) กันครับ

สุดยอดสวนญี่ปุ่นทั้ง 3 แห่งประกอบไปด้วย สวนไครำคุเอง 

(Kairakuen: 偕楽園) ท่ีเมืองมิโตะ จังหวัดอิบำรำกิ (Mito-shi 

Ibaraki-ken: 水戸市、茨城県) สวนที่ 2 คือ สวนเคนโรคุเอง (Ken-

rokuen: 兼六園) ที่เมืองคำนำซำวะ จังหวัดอิชำกำวะ (Kanazawa-

shi Ishikawa-ken: 金沢市、石川県) และสุดท้ำยคือสวนโครำคุเอง 

(Kourakuen: 後楽園) (ไม่ใช่ร้ำนรำเมนป้ำยเหลืองของญีปุ่น่ทีม่ำเปิด  

สุดยอดสวนญี่ปุ่นทั้ง 3
ขอ

ง

ญี่ปุ่น
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กโิลเมตร กนิต�ำแหน่งสวนสำธำรณะทีก่ว้ำงใหญ่ เป็นอนัดบัสองของ

โลกรองจำกเซ็นทรัลปำร์คของนิวยอร์คที่มีพื้นที่ 3.4 ตำรำงกิโลเมตร

ส่วน “เคนโรคุเอง 兼六園” สร้ำงโดยเจ้ำเมืองแคว้นคำงะ 

(Kagahan: 加賀藩) รุ่นที่ 11 มำเอดะ นำรินำงะ (Maeda Narinaga: 

前田斉広) แล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี 1822 โดยนำรนิำงะเป็นผูอ้อกแบบ

สวน และตัง้ชือ่เคนโรคเุอง ด้วยตวัเขำเอง เขำได้แนวคดิกำรสร้ำงสวน

จำกบทกวจีนีบทหนึง่ของกวจีนีโบรำณนำม รคิำคฮุ ิ(RiKakuhi: 李格

非 (เป็นเสยีงอ่ำนแบบญีปุ่น่นะครบั)) อธิบำยถึงปัจจยัของทัศนยีภำพ

อันงดงำม 6 ประกำร (Rokushou: 六勝) ประกอบไปด้วยควำม 

ยิ่งใหญ่ ควำมสงบอย่ำงล�้ำลึก ก�ำลังของมนุษย์ (ในกำรสร้ำงสรรค์ 

และดูแลรักษำ) ควำมเก่ำแก่ที่ไม่เสื่อมคลำย สำยน�้ำ และควำม

สวยงำมเม่ือมองในองค์รวม (Koudai, Yuusui, Jinryoku, Souko, 

Suisen, Choubou: 宏大・幽 邃・人力・蒼古・水泉・眺望) ซึ่งสวนนี้ รวม

ทุกปัจจัยเอำไว้ครบถ้วน จึงได้ชื่อว่ำ “สวนที่รวมควำมงดงำมทั้ง 6 

ประกำร” (Muttsu wo KaneruEn: 六つを兼ねる園) หรอื Kenrokuen 

兼六園 น่ันเอง ท่ีเคนโรคนุีเ้องจะโด่งดงัเลือ่งลอื เรือ่งเชอืกดงึกิง่ไม้ไม่

ให้หักจำกน�้ำหนักของหิมะที่ตกมำทับถม ที่เรียกว่ำ “ยูกิ ทสึริ” (Yuki 

Zuri หรือ Yuki Tsuri: 雪吊り) ที่งดงำม และอลังกำร โดย ยูกิ ทสึริ 

จะไม่ได้มทีัง้ปี เพรำะจะขงึเฉพำะฤดท่ีูหมิะตก โดยจะขงึก่อนหน้ำฤดู

หนำวนิดหน่อย ตั้งแต่ปลำยฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะเริ่มขึงเชือกกับก่ิงไม้

ช่วงต้นเดอืนพฤศจกิำยน และจะไปเสรจ็สมบรูณ์กลำงเดอืนธนัวำคม 

(ตอนผูเ้ขยีนไปประมำณช่วงต้นเดอืนธนัวำคมกข็งึเสรจ็สวยงำมตำม 

รปูด้ำนล่ำงแล้วครับ) และจะเริม่ปลดออก ตัง้แต่ 15 มนีำคม ใช้เวลำ 

1 สัปดำห์จึงปลดออกหมดครับ

ส่วน “โครำคเุอง 後楽園” เป็นสวนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดจำกทัง้ 3 สวน

ครบั สร้ำงขึน้โดยเจ้ำเมอืงแคว้นโอกำยำมะ (Okayamahan: 岡山藩) 

รุน่ท่ี 2 อิเคดะ ทสนึำมำซะ (Ikeda Tsunamasa: 池田綱政) แล้วเสรจ็

ในปี 1700 ญี่ปุ่น โบรำณกล่ำวว่ำสวนแห่งนี้ งดงำมในกำรชมจันทร์ 

(Tsukimi: 月見) ซึ่งจะมีงำนเปิดให้เข้ำชมพระจันทร์ในสวนตำม

ประเพณชีมจนัทร์ด้ังเดิมของญีปุ่น่ในฤดูใบไม้ร่วง ชือ่งำน คือ “เมเงทสึ 

คันโชไค (งำนชมควำมงำมของพระจันทร์กลำงฤดูใบไม้ร่วง)” (Mei-

getsuKanshoukai: 名月観賞会) ซึง่ประเพณชีมจนัทร์ในแต่ละปีจะ

ไม่ตรงกัน คร่ำวๆ คือ วันใดวันหนึ่งกลำงเดือนกันยำยนถึงรำวต้นๆ 

เดือนตุลำคมหรือกลำงฤดูใบไม้ร่วงครับ โดยช่วงชมจันทร์จะเปิดให้

เข้ำช่วง 5 โมงเย็น จนถึง 3 ทุ่มครึ่ง (เข้ำสวนได้จนถึง 3 ทุ่ม) สนำม

หญ้ำภำยในสวนทีต่ำมปกติจะไม่ได้เปิดให้ย�ำ่เข้ำไป จะเปิดเป็นกรณี

พิเศษให้เข้ำไปนั่งชมจันทร์ได้ครับ แต่ปัจจุบันโครำคุเองก็ไม่ได้ดัง

เฉพำะกำรชมจันทร์เพียงอย่ำงเดียวนะครับ แต่ยังมีชื่อเสียงเป็นสวน

ญี่ปุ่นเก่ำแก่สวยงำมมำตั้งแต่รำวปีค.ศ.1700 ที่สำมำรถมองเห็น

ปรำสำทโอกำยำมะเป็นฉำกหลังสวยงำมมำกจนพูดได้ว่ำ คุณค่ำที่

คนชอบสวนญี่ปุ่นคู่ควร

ไว้โอกำสหน้ำจะเอำเรื่องสุดยอด 3 อันดับของญี่ปุ่นมำน�ำ

เสนอใหม่นะครับ ตอนนี้ขอไปท�ำงำนเก็บเงินไปดูดอกบ๊วยที่สวน 

ไครำคเุองก่อน ครำวทีแ่ล้วไปตอนฤดใูบไม้ร่วงเลยไม่ได้เหน็ดอกบ๊วย 

เห็นแต่ต้นบ๊วยที่ใบโกร๋นหมดแล้วเท่ำนั้นต้องไปแก้ตัวใหม่ แล้วเจอ

กันใหม่ตอนหน้ำนะครับ (เอ สำนวนเหมือนอิคคิวซัง)

Kairakuen

(Credit:http://www.mitokoumon.com/kankou/%E6%97%A5%E6

%9C%AC%E4%B8%89%E5%90%8D%E5%9C%92%

E3%80%80%E5%81%95%E6%A5%BD%E5%9C%92-2.html)

Kenrokuen

Kourakuen

(Credit: http://www.officeriver.com/archives/690)__

TPA
news


