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ย่าง
เข้าเดอืนมนีาคม ในญีปุ่น่จะเข้าสูฤ่ดใูบไม้ผล ิ(春 : Haru) 

ครับ และจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งใน

ดอกไม้ประจ�าชาตญ่ีิปุน่ (国花 : Kokka) เป็นดอกไม้ทีเ่ป็นตวัแทนของ

ญีปุ่่น เมื่อพูดถึงญีปุ่่นคนส่วนใหญ่จะต้องนกึถึง นัน่ก็คอื ดอกซากรุะ 

(桜：さくら : Sakura) ครับ ที่มาของชื่อ “ซากุระ” นั้น มีหลายความ

เชือ่มาก ความเชือ่เรือ่งท่ีมาของชือ่ซากุระท่ีผูกเข้ากับเรือ่งเทพกม็ ีเช่น 

ความเชื่อที่ว่า Sa นั้นเป็นค�าโบราณแปลว่าเทพแห่งท้องนา (さ神 : 

Sagami) ส่วน Kura มาจากค�าว่า Mikura (御座 : Mikura) แปลว่าที่

สถิตของเทพ Sakura จึงมีความหมายว่า ที่สถิตของเทพแห่งท้องนา 

ซึง่คนญีปุ่น่โบราณ ท�าเกษตรกรรม ปลกูข้าวกนัเป็นอาชพีหลกั จงึเชือ่

ว่าต้นซากุระจะเป็นต้นไม้ที่เทพที่ดูแลท้องนา จะลงมาจากภูเขา มา

สถติท่ีต้นไม้ชนิดนี ้และจะช่วยปกป้องดแูลการท�านา ตัง้แต่เริม่ท�านา

จนข้าวออกรวงเกบ็เกีย่ว ซึง่ถ้าเป็นไปตามความเชือ่นี ้กจ็ะลงตัวพอดี

กับช่วงการท�านาของคนญี่ปุ่นที่จะเริ่มเตรียมดินในนา (土作り: Tsu-

chi Zukuri) ส�าหรับการปลูกข้าว และเพาะต้นกล้า (育苗: Ikubyou 

หรือ 苗作り: Nae Zukuri) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่ซากุระบาน  

จนกระบวนการท�านาจะมไีปเรือ่ยๆ จนถึงข้าวออกรวงในช่วงตลุาคม 

ฤดูใบไม้ร่วง (秋 : Aki)

แต่มีความเชื่อในเรื่องที่มาของชื่อซากุระหนึ่ง ที่ผู้เขียนได้ยิน

บ่อย และไม่ได้ไปผูกกับต�านานเทพใดๆ คือ ค�าว่า ซากุระ มาจาก

การรวมค�าระหว่าง Saku (咲く: さく: Saku) ท่ีแปลว่า “(ดอกไม้) 

บาน” เป็นค�าอกรรมกริยา และท�าให้เป็นค�านาม โดยเติมค�าว่า Ra 

(ら : Ra) ท่ีเป็นค�าต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็นพหูพจน์ในภาษาญี่ปุ่น 

รวมเป็น Sakura ที่น่าจะสื่อถึงดอกไม้ที่บานอย่างสะพรั่งมากมาย 

จนกลายเป็นชื่อต้นไม้ และดอกไม้ของต้นไม้ชนิดน้ี แต่ไม่ว่าซากุระ

จะมตี�านานเรือ่งทีม่าของชือ่อย่างไรนัน้ ซากรุะกเ็ป็นดอกไม้ทีส่วยงาม 

เป็นตัวแทนของญี่ปุ่น ครองใจทั้งคนญี่ปุ่นที่รอคอยวันที่ซากุระบน

อย่างสวยงาม และคนต่างชาติที่อยากจะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อชม

ความสวยงามของดอกซากุระสักครั้งในชีวิต

ตามปกติแล้วซากุระในญี่ปุ่นจะบานโดยเริ่มต้นจากตอนใต้

ของประเทศก่อน และค่อยๆ บานขึ้นทางเหนือไปเรื่อยๆ ซึ่งความเร็ว

ในการบานของซากรุะนัน้ ขึน้อยูก่บัปี ถ้าปีไหนอากาศอบอุน่ พ้นจาก

ความหนาวเย็นเร็ว ซากุระก็จะบานเร็วขึ้น แต่คร่าวๆ ซากุระจะ 

เริ่มต้นบานตั้งแต่ตอนใต้ที่จังหวัดโอกินาว่า (沖縄県 : Okinawa-ken) 

ในช่วงราวกลางเดอืนมกราคม จนมาถงึเกาะควิช ู(九州 : Kyuushuu) 

เกาะชิโกกุ (四国 : Shikoku) และเกาะฮอนชู (本州 : Honshuu)  

ตอนล่าง และตอนกลางของเกาะในช่วงราวเดือนมนีาคม และจะเริม่

บานในช่วงตอนเหนือของเกาะฮอนชู ที่เรียกว่าภูมิภาคโทโฮกุ แปล

เป็นไทยว่า ภาคอสีาน : ตะวนัออกเฉยีงเหนอื (東北 : Tohoku) ในช่วง

ต้นถงึกลางเมษายน และไปสดุทีเ่กาะฮอกไกโด (北海道 : Hokkaidou) 

ในช่วงปลายเมษายน ถึงต้น และกลางพฤษภาคมของทุกปีครับ 

ซึ่งตามที่ได้กล่าวไปคือ ช่วงเวลาในการบานของซากุระนั้น จะบอก

แน่ชัดไม่ได้ เนื่องจากสภาพอากาศในแต่ละปี ในประเทศญี่ปุ่นจึงมี

การพยากรณ์การเริ่มบานของซากุระ (桜開花予想 : Sakura Kaika 

Yosou) ซึ่งจะพยากรณ์ล่วงหน้าเอาไว้ต้ังแต่ปลายปีของปีก่อนหน้า

แล้ว แล้วก็จะมีการอัพเดต (更新 : Koushin) ไปเรื่อยๆ ถ้ามีการ

เปลีย่นแปลง ซึง่ทกุท่านสามารถทีจ่ะตดิตามข้อมลูได้ตามเวบ็ไซต์ใน
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ซากุระ

ความงามของซากุระในภูมิภาคโทโฮกุ

พยากรณ์การเริ่มบานของซากุระ (桜開花予想 : Sakura Kaika Yosou) 
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ที่มา: https://tenki.jp
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และเมื่อเข้าสู่ช่วงท่ีซากุระบาน ก็จะมีการรายงานระดับการ

บานของซากุระครับ ว่าจะบานมากน้อยแค่ไหน ในช่วงเวลาใด และ

ควรจะไปดูเม่ือไหร่ด้วยครับ ซึ่งการใช้ภาษาเพื่อรายระดับการบาน

ของซากุระนี้ อาจจะแตกต่างตามส�านักที่ท�าการพยากรณ์บ้างครับ 

แต่ผูเ้ขยีนได้รวบรวมท่ีมัน่ใจว่าใช้บ่อยๆ มาไว้ให้แล้วครบั ตามตาราง

ด้านล่าง

ตัวอย่างภาพประกอบระดับการบานของซากุระ

ที่มา : https://www.hirosakipark.jp/florescent.html

ส�าหรับการพยากรณ์ และการรายงานระดับการบานของ

ซากุระนั้น ใช้พันธุ์ไหนในการอ้างอิง เพราะจริงๆ แล้ว ซากุระนั้น มี

มากมายหลายพนัธุค์รบั หลากหลายสสีนั ซึง่ค�าตอบคอืการพยากรณ์ 

หรอืการรายงานระดับการบานของซากุระนี ้จะใช้ซากุระพนัธุ ์“โซเมโย

ชิโนะ” (ソメイヨシノ : 染井吉野 : Someiyoshino) เป็นพันธุ์อ้างอิง 

เพราะเป็นซากุระที่ได้รับความนิยมในการไปชมมากที่สุด และมี

จ�านวนมากที่สุดด้วย ซึ่งพันธุ์นี้จะเป็นสีชมพูอ่อน ๆ เหมือนสีเปลือก

ของลกูพชี (桃 :もも : Momo) ครบั ทีท่่านผูอ่้านน่าจะเหน็กนับ่อยทีส่ดุ

ตามสื่อต่างๆ ของญี่ปุ่น

ส�าหรบัการไปชมซากรุะ ภาษาญีปุ่น่มคี�าศพัท์เฉพาะด้วยนะ

ครับ คือค�าว่า “ฮานามิ” (花見 : Hanami) หรือ “โอฮานามิ” (お花見 : 

Ohanami) แปลตรงๆ ว่า “การชมดอกไม้” ครับ โดยทั่วไปถ้าพูดค�านี้

โดดๆ  คนญีปุ่น่ทกุคน กจ็ะเข้าใจกนัทนัทว่ีาเป็นการไปชมดอกซากรุะ 

และในเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีต้นซากุระมากๆ สวยๆ ก็จะจัด

เป็นงานเทศกาลซากุระ (さくら祭り: Sakura Matsuri) มีร้านค้า 

แผงลอยออกขายเพื่อต้อนรับแขกที่มาชมซากุระกัน และนอกจาก 

จะไปชมเฉยๆ เพื่อดื่มด�่ากับความงดงามของดอกซากุระแล้วนั้น 

กจิกรรมทีค่นญีปุ่น่นยิมท�ากนัตอนไปชมซากุระกนันัน้ คือการจดังาน

เลีย้งใต้ต้นซากุระ หรอื ฮานามปิาร์ต้ี (花見パーティー : Hanami Paatii) 

ที่นอกจากจะไปกับสมาชิกในครอบครัวแล้ว คนญี่ปุ่นก็นิยมไปกับ 

เพื่อนหรือคนที่บริษัทครับ

ค�าศัพท์เฉพาะส�าหรับการพยากรณ์ 

หรือรายงานการบานของซากุระ
แปลไทย และค�าอธิบาย

つぼみ : Tsubomi “ดอกตมู” หมายถงึ ดอกซากรุะยงัเป็น
ดอกตูมอยู่

開花 : Kaika หรือ 咲き始め : 
Sakihajime

“เริม่บาน” หมายถงึ บนตน้มซีากรุะเริม่
บานแล้ว 5-6 ดอกขึ้นไป

三分咲き : Sanbuzaki “บาน 3 ส่วน” หมายถงึ บานแลว้ 30%

五分咲き : Gobuzaki “บาน 5 ส่วน” หมายถงึ บานแลว้ 50%

七分咲き : Shichibuzaki，Nanabuzaki “บาน 7 ส่วน” หมายถงึ บานแลว้ 70%

満開 : Mankai หรือ 八分咲き :
Hachibuzaki 

“บานเต็มที่” หรือ “บาน 8 ส่วน” 
หมายถึง ซากุระบานเกิน 80% และ
จะถือว่าบานเต็มที่แล้ว

見ごろ : Migoro “เหมาะส�าหรับการชม” หมายถึง เป็น
ช่วงที่เหมาะกับการไปชมซากุระ

散り始め : Chirihajime “เริ่มโรย” หมายถึง เป็นช่วงที่ดอก
ซากุระเพิ่งจะเริ่มโรย ซึ่งถือว่ายังเป็น
ช่วงที่เหมาะกับการไปชมซากุระได้
อย่างสวยงามอยู่

終盤 : Syuuban “สุดท้าย” หรือโอกาสสุดท้ายที่จะได้
ดูซากุระ

葉桜 : Hazakura “ซากุระออกใบ”หมายถึง ดอกซากุระ
ได้ร่วงจนเกือบหมดต้น หรือหมดแล้ว 
และซากุระได้ผลิใบออกมาแล้ว

ส�าหรบัการพยากรณ์การเริม่บานของซากรุะ มกัจะพยากรณ์

ช่วง “เริ่มบาน” (開花 : Kaika หรือ 咲き始め : Sakihajime) และ “บาน

เต็มที่ หรือ บานแปดส่วน” (満開 : Mankai หรือ八分咲き :  Hachibu-

zaki) ครับ 

ตามปกติแล้ว เมื่อเราทราบวันท่ีซากุระ “เริ่มบาน” (開花 : 

Kaika หรอื 咲き始め : Sakihajime) เราสามารถจะค�านวณเวลา “บาน

เตม็ที ่หรอื บานแปดส่วน” ได้ครบั โดยจากวนั “เริม่บาน” ถึงวนั “บาน

เต็มที่” น้ันจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ครับ ค�านวณด้วยตัวเอง

คร่าวๆ ได้เลย และดอกซากุระจะเริ่มเข้าช่วง “เริ่มโรย” (散り始め : 

Chirihajime) เมื่อผ่านช่วง “บานเต็มที่” ไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์

ครบั ใครอยากจะชมซากุระแบบสวยๆ ปังๆ ก็อย่าลมืดพูยากรณ์ และ

รายงานการบานของซากุระ และวางแผนกันดีๆ นะครับ


