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เมื่อ
นึกถึงการไปชมดอกไม้ในประเทศญี่ปุ่น มั่นใจว่าเกือบ

ทุกคนคงต้องนึกถึงดอกซากุระ (桜：さくら：Sakura) 

เป็นล�าดับต้นๆ แต่ท่ีจริงแล้วนอกจากจะมีดอกซากุระซึ่งนับว่าเป็น

ดอกไม้ท่ีเป็นตวัแทนของประเทศญีปุ่น่ ทีส่วยงามตระการตา (ผูเ้ขยีน

มเีขยีนบทความถงึเร่ืองดอกซากุระอย่างละเอยีดในฉบบัที ่257 เดอืน

มนีาคม 2562 ท่านผูอ่้านทีส่นใจเรือ่งดอกซากรุะโดยละเอยีด สามารถ

ติดตามอ่านย้อนหลังได้) และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนญี่ปุ่นกันเอง

ให้ออกไปเทีย่วชม และดงึดดูชาวต่างชาตใิห้หลัง่ไหลเข้าไปท่องเทีย่ว 

เพื่อไปชมดอกซากุระในประเทศญี่ปุ่นแล้วนั้น ญี่ปุ่นเองยังมีดอกไม้

ที่สวยงาม อลังการ และควรแก่แก่การไปชมอีกมากมายหลายพันธุ์ 

เรียกได้ว่ามีแทบจะทุกฤดูกาล ซึ่งวันนี้ ผู้เขียนจะพาท่านผู้อ่านไปชม

ดอกไม้ที่เป็นที่นิยม และน่าจะไปชมความงดงาม อีกหลากหลาย

ประเภทกันครับ

ปกติในแต่ละฤดูกาลของญี่ปุ่น ทั้ง 4 ฤดู คือ 

ฤดูใบไม้ผลิ (春：はる：Haru) ช่วงราวเดือนมีนาคม - 

พฤษภาคม (三月～五月：さんがつ～ごがつ：Sangatsu - Gogatsu), 

ฤดรู้อน (夏：なつ：Natsu) ช่วงราวเดอืนมถินุายน - สิงหาคม 

(六月～八月：ろくがつ～はちがつ：Rokugatsu - Hachigatsu), 

ฤดูใบไม้ร่วง (秋：あき：Aki) ช่วงราวเดือนกันยายน - 

พฤศจิกายน (九月～十一月：くがつ～じゅういちがつ：Kugatsu -  

Jyuu-ichigatsu) และ

ฤดูหนาว (冬：ふゆ：Fuyu) ช่วงราวเดือนธันวาคม - 

กุมภาพันธ์ (十二月～二月：じゅうにがつ～にがつ：Jyuu-nigatsu - 

Nigatsu)

จะมีดอกไม้นานาพันธุ์แข่งกันเบ่งบานในประเทศญี่ปุ่นครับ 

ผูเ้ขยีนจะเลอืกดอกประจ�าฤดทูีไ่ด้รบัความนยิมมาน�าเสนอท่านผู้อ่าน 

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ตอนครับ ตอนนี้เป็นตอนแรก และเนื่องจาก

จะลงพมิพ์ในเดอืนมถินุายน ผูเ้ขยีนจะพดูถงึดอกไม้ทีบ่านในฤดูร้อน 

และฤดูใบไม้ร่วงก่อน เพื่อที่ท่านผู้อ่านที่มีแผนจะไปชมดอกไม้ 

สามารถวางแผนที่จะไปในปีนี้ได้ทัน ส่วนตอนที่ 2 ที่จะลงในคอลัมน์

นีใ้นเดอืนสงิหำคมนี ้จะว่ำด้วยเรือ่งดอกไม้ทีบ่ำนในฤดหูนำว และฤดู

ใบไม้ผลิกันครับ

ดอกไม้ที่บานในฤดูร้อน (夏に咲く花：なつ に さく は

な：Natsu ni saku hana) (มิ.ย.- ส.ค.)

➢ ดอกอาจิไซ (紫陽花：あじさい：Ajisai) ภ�ษ�อังกฤษ

เรยีกว่� Hydrangea เป็นดอกไม้ทีบ่�นช่วงเข้�หน้�ร้อนของญีปุ่น่ 

ซึ่งเป็นช่วงท่ีฝนตกชุกของประเทศญี่ปุ่นด้วย ดอกอ�จิไซจึงเป็น

สญัลกัษณ์ของหน้�ฝนของญีปุ่น่ ด้วยดอกทีบ่�นกระจุกตวัหล�ย

สิบดอกเป็นก้อนกลมๆ น่�รกั และมสีีท่ีหล�กสีสัน ซึง่สีของอ�จไิซ

จะเปลีย่นสไีด้ต�มสภ�พของดนิ ถ้�ดนิเป็นกรดกจ็ะมสีเีป็นสม่ีวง 

ถ้�เป็นด่�งก็จะเป็นสีชมพู ถ้�เป็นกล�งก็จะออกสีฟ้�ๆ ครับ 

สำ�หรบัสถ�นท่ีท่ีแนะนำ�ให้ไปชมดอกอ�จไิซน้ัน คอื วดัฮ�

เซเดระ (長谷寺：はせでら：Hasedera) ที่เมืองค�ม�กูระ (鎌倉：

かまくら：Kamakura) จังหวัดค�น�ง�วะ (神奈川：かながわ： 

Kanagawa) โดยช่วงที่เหม�ะแก่ก�รไปชมอ�จิไซในแต่ละปีอ�จ

จะไม่ตรงกัน แต่คร่�วๆ คือ ช่วงกล�งเดือนมิถุน�ยนครับ โดยมี 

ค่�เข้�วดั 400 เยน ก�รเดนิท�งจ�กโตเกยีวม�กง่็�ยม�ก นัง่รถไฟ

เจอ�ร์ม�ลงท่ีป้�ยค�ม�กูระ (鎌倉駅：かまくらえき：Kamakura 

Eki) และต่อส�ย เอะโนะชิมะ เด็นเท็ตสึ (江ノ島電鉄：えのしまでん

てつ：Enoshima dentetsu) หรือเรียกย่อๆ กันว่� เอะโนะเด็ง (江

ノ電：えのでん：Enoden) ไปลงทีส่ถ�นฮี�เสะ (長谷：はせ：Hase) 

แล้วเดินต่อไปอีกร�ว 5 น�ที

ดอกอาจิไซ ภายในวัดฮาเซเดระ

(cr: https://www.yoritomo-japan.com/hana-kesiki/ajisai/ajisai-hasedera.htm)
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➢  ดอกลาเวนเดอร์ (ラベンダー：Rabendaa) ในภำษำ

ญี่ปุ ่นก็เรียกดอกลำเวนเดอร์ทับศัพท์จำกภำษำอังกฤษเลยครับ 

ส�ำเนียงอำจจะต้องออกเป็น ลำเบนด้ำ ตำมแบบฉบับกำรออกเสียง

แนวญ่ีปุน่ ดอกไม้สม่ีวงสวยงำม และมกีลิน่หอม รปูทรงของดอกเป็น

แท่งๆ นี้ ก็ได้รับควำมนิยมมำกพอสมควรในประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อพูดถึงสถำนท่ีท่ีสำมำรถชมดอกลำเวนเดอร์ได้อย่ำง

สวยงำมในญี่ปุ่นแล้วนั้น หลำยๆ ท่ำนคงคิดถึงฟำร์ม โทมิตะ (ファー

ム富田：ふぁーむとみた：Faamu Tomita) ในเมืองฟูรำโนะ (富良野：

ふらの：Furano) จงัหวดัฮอกไกโด (北海道：ほっかいどう：Hokkaidou) 

เป็นแน่ แต่ส�ำหรับท่ำนทีอ่ยำกเดนิทำงจำกโตเกยีวนัน้ กม็เีช่นเดียวกัน

ครับ แนะน�ำที่ ซำกูระ ลำเวนเดอร์ แลนด์ (佐倉ラベンダーランド：さ

くららべんだーらんど：Sakura Rabendaa Rando) ที่อยู่ในจังหวัดที่

เป็นที่ตั้งของสนำมบินนำริตะ (成田空港：なりたくうこう：Narita 

Kuukou) คอื จงัหวดัจบิะ (千葉：ちば：Chiba) ในเมอืงซำกรูะ (佐倉：

さくら：Sakura) ครับ 

โดยช่วงเวลำทีส่ำมำรถชมลำเวนเดอร์ทีน่ีไ่ด้ คอื รำวต้นเดือน

มถินุำยนถงึรำวต้นเดอืนกรกฏำคมครบั กำรเดนิทำงจำกสนำมบนินำ

รติะ นัง่รถไฟเคเซ สำยนำรติะ (京成成田線：けいせいなりたせん：Keisei 

Naritasen) มำลงที่สถำนี ยูกำริงำโอกะ Yukarigaoka (ユーカリが丘

駅：ゆーかりがおかえき：Yuukari ga oka eki) และต่อสำยรถไฟท้อง

ถิ่น ยำมำมัง สำยยูกำริงะโอกะ (山万ユーカリが丘線：やままんゆーか

りがおかせん：Yamaman Yuukari ga okasen) ลงสถำนีที่ชื่อ โจชิได 

Joshidai (女子大駅：じょしだいえき：Joshidai eki) และเดินต่อไปอกี

รำว 24 นำที แต่สวนนี้เข้ำชมฟรีนะครับ คุ้มค่ำแก่กำรไปชมครับ

ดอกไม้ที่บานในฤดูใบไม้ร่วง (秋に咲く花：あき に さく は

な：Aki ni saku hana) (ก.ย. – พ.ย.)

➢  ดอกคอสมอส (コスモス：こすもす：Kosumosu) มีคัน

จิเขียนว่ำ 秋桜 สำมำรถอ่ำนได้ว่ำ コスモス：Kosumosu ก็ได้ หรือจะ

อ่ำนได้อีกเสียงคือ あきざくら：Akizakura ก็ได้ ดอกไม้ชนิดนี้ แปล

จำกตัวอักษรคันจิ จะแปลว่ำ ซำกุระหน้ำฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งแท้จริงแล้ว

รูปร่ำงหน้ำตำก็ไม่ได้เหมือนกับซำกุระแต่อย่ำงใด แต่น่ำจะเป็น

ดอกไม้ที่สวยงำมโดดเด่นในฤดูใบไม้ร่วง และมีสีหลักๆ เป็นสีชมพู 

และสีแดง จึงอำจจะเป็นเหตุผลที่ได้ชื่อเช่นนั้น จริงๆ แล้วดอก 

คอสมอสเองก็สำมำรถเหน็ได้ทัว่ไป แต่ถ้ำจะสวยๆ ต้องเป็นทุง่ทีป่ลกู

เอำไว้เยอะๆ จึงจะอลังกำร

ส�ำหรบัสถำนทีแ่นะน�ำให้ไปชมดอกคอสมอส ไมอ่ยูไ่หนไกล 

อยู่ในโตเกียวนี่เองครับ ที่สวนโชวะ คิเนน ปำร์ค Showa Kinen Park 

(昭和記念公園：しょうわきねんこうえん：Shouwa Kinen Kouen) โดย

สำมำรถชมควำมงำมของดอกคอสมอสได้ตัง้แต่ กลำงเดอืนกนัยำยน 

ยำวไปจนถึงปลำยๆ เดือนตุลำคมกันเลยครับ สวนนี้มีค่ำเข้ำชม 450 

เยนนะครับ กำรเดินทำงก็ง่ำยนิดเดียว นั่งรถไฟเจอำร์สำยจูโอ (JR中

央線：JRじゅうおうせん：JR Jyuuousen) ไปลงที่สถำนีทำจิกำวะ (立

川駅：たちかわえき：Tachikawa eki) และเดินต่อไปอีกรำว 10 นำที

ครับ

ลาเวนเดอร์ของ ซากูระ ลาเวนเดอร์ แลนด์ 
(cr: http://mu0629mu.muragon.com/entry/91.html)
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➢  ดอกฮิงังบานะ  (彼岸花 หรือ曼珠沙華：ひがんば

な：Higanbana) ในภำษำอังกฤษจะเรียกว่ำ Lycoris radiata หรือ 

Red spider lily จะพบมำกตำมสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ เป็นดอก 

สแีดงจดั มกีลบีดอกทีม่ลัีกษณะเหมอืนน�ำ้พ ุอยู่กันเป็นทุ่งแล้วมคีวำม

สวยงำม ดึงดูดสำยตำเป็นอย่ำงมำก 

ส�ำหรับสถำนที่แนะน�ำในกำรเดินทำงไปชมดอกฮิงังบำนะ  

คือ สวนกอนเง็นโด Gongendo (権現堂公園 ：ごんげんどうこうえ

ん：Gongendou Kouen) ในเมืองซัตเตะ (幸手：さって：Satte) 

จงัหวดัไซตำมะ (埼玉：さいたま：Saitama) ส�ำหรบัช่วงเวลำทีส่ำมำรถ

ชมดอกฮิงังบำนะได้คือ ช่วงกลำงเดือนกันยำยน - ต้นเดือนตุลำคม

ครับ โดยที่สวนนี้ไม่มีค่ำเข้ำชม ส่วนกำรเดินทำง ไปจำกโตเกียว ให้

นั่งรถไฟสำยโทบุ (東武鉄道：とうぶてつどう：Toubu Tetsudou) ไป

ต่อโทบุสำยนิกโก้ (東武日光線：とうぶにっこうせん：Toubu Nikkou-

sen) และลงสถำนีที่ชื่อ ซัตเตะ (幸手駅：さってえき：Satte eki) และ

เดินต่อไปอีก 30 นำที (2.4 กิโลเมตร) แต่ถ้ำอยำกจะประหยัดแรง 

สำมำรถน่ังรถเมล์จำกสถำนซีตัเตะ รถเมล์อำซำฮบีสั (朝日バス：あさ

ひばす：Asahibasu) สำยที่ไป โกกะมำจิยำกูบะ (五霞町役場：ごかま

ちやくば：Gokamachi Yakuba) และลงที่ป้ำยกอนเง็นโด (権現堂：

ごんげんどう：Gongendou) รำคำค่ำโดยสำรต่อเที่ยว 180 เยน

ดอกคอสมอสในสวน โชวะ คิเนน ปาร์ค
(cr: https://www.travel.co.jp/guide/article/29107/)

ดอกฮิงังบานะ ในสวนกอนเก็นโด

(cr: https://attabidori.blogspot.com/2018/09/ef01.html)

เป็นอย่ำงไรบ้ำงครบั ส�ำหรบัดอกไม้สวยๆ ทีไ่ม่ใช่ดอกซำกรุะ 

ทีร่อทกุท่ำนไปชมควำมสวยงำมในฤดตู่ำงๆ ตลอดปีในประเทศญีปุ่น่ 

ส�ำหรบัดอกไม้สวยงำมนำนำพนัธุใ์นฤดูกำลทีเ่หลอื ติดตำมได้ในฉบบั

เดือนสิงหำคมนะครับ 

(หมายเหตุ: การบานของดอกไม้แต่ละพันธุ์ จะแตกต่างกัน

ในแต่ละท้องที ่เนือ่งจากอากาศของประเทศญีปุ่น่แต่ละท้องทีใ่นเวลา

เดียวกันจะมคีวามแตกต่างกัน ท่านผูอ่้านทีส่นใจข้อมลูการชมดอกไม้

แต่ละชนดิ ในแต่ละท้องทีข่องญีปุ่น่เพิม่เตมิ สามารถน�าค�าศพัท์ของ

ดอกไม้นั้น ๆ หาข้อมูลเพิ่มเติมตามเสิร์ชเอนจิ้นได้ รวมถึงท่านผู้อ่าน

ที่อยากชมภาพสีของดอกไม้แต่ละพันธุ์ ก็สามารถน�าชื่อของดอกไม้

นั้นไปหารูปภาพสีในเสิร์ชเอนจิ้นได้)


