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จาก
ตอนที่แล้วท่ีเป็นดอกไม้นานาพันธุ์ท่ีญี่ปุ่น ในส่วนของ

ดอกไม้ท่ีบานในฤดูร้อน (มิ.ย.-ส.ค.) และดอกไม้ที่บาน

ในฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.) ที่ลงในฉบับเดือนมิถุนายน มีท่านผู้อ่าน

ท่านใดได้ไปเท่ียวชมดอกไม้ต่าง ๆ  ตามในบทความตอนทีแ่ล้วมาบ้าง

ครับ ในคร้ังนี้เรามาต่อกับดอกไม้นานาพันธุ ์ที่สามารถชมได้ใน

ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของดอกไม้ที่บานในฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ 

กันครับ

ดอกไม้ที่บานในฤดูหนาว (冬に咲く花：ふゆ に さく は
な：Fuyu ni saku hana) (ธ.ค. – ก.พ.)

ในส่วนของดอกไม้ท่ีบานในฤดหูนาวนัน้ ถ้าเป็นพืน้ทีท่ีห่นาว

มากๆ หิมะตกหนักๆ การบานของดอกไม้เหล่านี้ก็จะล่าช้าไปกว่า 

พื้นที่อ่ืนๆ นะครับ เราลองมาดูกันครับว่าในฤดูหนาวมีดอกไม้อะไร 

ที่น่าสนใจบ้าง

● ดอกซึยเซง (水仙：すいせん：Suisen) ในภาษาอังกฤษ

จะเรียกว่า Narcissus เป็นดอกไม้ทีม่กีลบีดอกด้านนอกสเีหลอืงอ่อน 

และกลีบดอกด้านในสีเหลืองเข้ม ละม้ายคล้ายกล้วยไม้ แต่มีล�าต้น

ที่ขึ้นมาจากดินดูคล้ายๆ ดอกทิวลิปนี้ เห็นได้ตามท้องที่ทั่วไปทั่ว

ประเทศญี่ปุ่นครับ ตามริมข้างทางก็มีดอกซึยเซงนี้ให้เห็นครับ หาได้

ไม่ยาก แต่ถ้าอยากจะชมที่ปลูกแบบตระการตาเลย ก็อาจจะต้องไป

แหล่งที่ท่องเที่ยวที่มีการจัดปลูกซึยเซงเอาไว้จ�านวนมากๆ ครับ จะ

สวยมากเลยทีเดียว

สถานทีท่ีแ่นะน�าให้ไปชมดอกซยึเซงคอื สถานทีท่ีเ่คยแนะน�า

ให้ไปชมดอกฮงิงับานะ ในบทความฉบบัเดอืนม.ิย.ครบั คอื สวนกอน

เง็นโด 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) จังหวัดไซตามะ (埼玉：

さいたま：Saitama) ส�าหรับช่วงเวลาที่สามารถชมดอกซึยเซงได้คือ 

ช่วงกลางเดือนมกราคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ครับ ไม่เสียค่าเข้าชม 

การเดินทางจากโตเกียว ให้นั่งรถไฟสายโทบุ (東武鉄道：とう

ぶてつどう：Toubu Tetsudou) ไปต่อโทบุสายนิกโก้ (東武日光線：とう

ぶにっこうせん：Toubu Nikkousen) และลงสถานีที่ชื่อ ซัตเตะ (幸手

駅：さってえき：Satte eki) และเดินต่อไปอีก 30 นาที (2.4 กิโลเมตร) 

แต่ถ้าอยากจะประหยัดแรง สามารถนั่งรถเมล์จากสถานีซัตเตะ 

รถเมล์อาซาฮีบัส (朝日バス：あさひばす：Asahibasu) สายที่ไป โกกะ

มาจิยากูบะ (五霞町役場：ごかまちやくば：Gokamachi Yakuba) และ

ลงที่ป้าย กอนเง็นโด (権現堂：ごんげんどう：Gongendou) ราคาค่า

โดยสารต่อเที่ยว 180 เยน

ดร.ณรงค์ศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

narongsak.pit@ku.th

2ชมดอกไม้นานาพันธุ์ที่ญี่ปุ่น ตอนที่

จากฉบับที่ 270ต่อ
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● ดอกอูเมะ (梅：うめ：Ume) ภาษาอังกฤษเรียกว่า Plum 

blossom คนไทยจะเรียกกันเป็นภาษาไทยว่า ดอกบ๊วย เป็น

ดอกไม้ที่บานกำ้ากึ่งระหว่างฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ เรียกได้ว่า 

เป็นดอกไม้ที่เมื่อบานแล้ว คนญี่ปุ่นจะถือว่าฤดูใบไม้ผลิมาแล้ว 

แต่เนื่องจากเริ่มบานตั้งแต่เดือนมกราคม หลายๆ คนก็ยังนับว่า 

อูเมะเป็นดอกไม้ที่บานในฤดูหนาวครับ รูปร่างหน้าตา สีสัน อาจ

จะคล้ายคลงึกบัดอกซากรุะครบั เพราะสหีลกัๆ จะเป็นสโีทนชมพู 

หรือโทนสีแดง หรือออกสีโทนขาวเหมือนกับดอกซากุระ แต่จะ

แตกต่างกันคร่าวๆ คือ กลีบดอกของดอกบ๊วยจะไม่มีหยักครับ 

จะกลมเรยีบไปเลย ในขณะทีก่ลบีดอกของซากรุะจะมเีว้า

หยกัเข้าไปเหมอืนหวัใจ และอีกหนึง่ความแตกต่าง

คอื ดอกบ๊วยจะไม่มก้ีานดอกครบั ในขณะ

ที่ซากุระนั้นทุกดอกจะมีก้านดอก

ประคองดอกทุกดอกเอาไว้

ครับ

สำาหรับสถานที่แนะนำาให้ไปชมดอกอูเมะ หรือดอกบ๊วยก็

คงจะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจาก สวนไครากูเอง (偕楽園：かいらくえ

ん：Kairakuen) ซึ่งสวนนี้รั้งตำาแหน่งสวนญี่ปุ่นสวยที่สุด 1 ใน 3 

ของญี่ปุ ่นด้วยครับ ซึ่งอยู ่ในจังหวัดอิบารากิ (茨城：いばらき： 

Ibaraki) สำาหรับช่วงเวลาในการไปชมดอกอูเมะท่ีมีอยู่กว่าสาม

พันต้นในสวนไครากูเองแห่งนี้นั้น ในแต่ละปีจะไม่ตรงกัน แต่จะ

อยู่ในช่วงปลายมกราคม – ต้นเมษายนครับ และจะมีจัดงานชม

ดอกบ๊วยทีย่ิง่ใหญ่ระดบัต้นๆ ของญีปุ่น่ทีช่ือ่ว่า เทศกาล ดอกบ๊วย

มิโตะ (水戸の梅まつり：みとのうめまつり：Mito no umematsuri) ซึ่ง

ในปีน้ีจัดไปในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ – ปลายเดือนมีนาคม

ครับ ค่าเข้าชมสวน สำาหรับพื้นที่ปกติไม่เสียครับ แต่อาจจะมีบาง

พืน้ที ่ทีต้่องเสยีค่าเข้าเฉพาะส่วนครบั ซึง่ตรงส่วนชมดอกบ๊วยนัน้

ฟรีครับ 

สำาหรับการเดินทาง ไม่ยากครับ เพราะเป็นสถานที ่

ท่องเท่ียวยอดฮิตอยู่แล้ว มีรถไฟด่วนออกทุกๆ ชั่วโมง เริ่มจาก

สถานีโตเกียว (東京駅：とうきょうえき：Toukyou eki) หรือสถาน ี

อูเอโนะ (上野駅：うえのえき：Ueno eki) ก็ได้ครับสะดวกดี และนั่ง

รถไฟด่วนพิเศษของสาย JR โจบัง (JR常磐線：JRじょうばんせん： 

JR Joubansen) ขบวนด่วนพิเศษ ฮิตาจิ (ひたち：Hitachi) หรือ 

โทกิวะ (ときわ：Tokiwa) ก็ได้ครับไปลงที่สถานีมิโตะ (水戸駅：みと

えき：Mito eki) และต่อรถเมล์ อิบารากิ โคซือ (茨城交通：いばらきこ

うつう：Ibaraki Koutsuu) ไปอีกประมาณ 15 นาที

ดอกอูเมะ (ดอกบ๊วย) กว่าสามพันต้น ในเทศกาล ดอกบ๊วยมิโตะ  
ของสวนไครากูเอง จังหวัดอิบารากิ

(cr: http://www.mitokoumon.com/festival/ume.html)

ดอกซึยเซง ในสวนกอนเง็นโด ในจังหวัดไซตามะ 
(cr : https://www.pref.saitama.lg.jp/chokotabi-saitama/event/201801/satte1.html)
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ดอกทสึบากิที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ  
ช่วงงานเทศกาลชมดอกทสึบากิของเกาะอิซึ โอชิมะ
(cr: https://www.hokusotravel.com/past-trips/912)

TPA
news

● ดอกทสึบากิ (椿：つばき：Tsubaki) หรือ camellia ใน

ภาษาองักฤษ เป็นดอกไม้ทีม่คีวามสวยงาม จนกลายเป็นสญัลกัษณ์

ของสินค้าแบรนด์เนม ระดับไฮเอนด์ (高級ブランド：こうきゅうぶらん

ど：Koukyuu burando) อันโด่งดัง สัญชาติฝรั่งเศสแบรนด์หนึ่งเลย

ทเีดยีว ด้วยการทีเ่ป็นดอกไม้เมืองหนาว คนไทยจงึไม่คุน้เคย หรอืบาง

คนอาจจะไม่เคยเห็น แต่ทสบึากเิองนัน้ กถ็อืว่าเป็นดอกไม้ทีค่นญีปุ่น่

ใช้มาเป็นสมุนไพรเพื่อบ�ารุงเส้นผม โดยสกัดมาเป็นน�้ามัน หรือผสม

ลงในผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผม จนกลายเป็นแบรนด์แชมพู และครีม

นวดผม ผลิตภัณฑ์บ�ารุงเส้นผม ในชื่อเดียวกับชื่อดอกไม้ชนิดนี้ ของ

บริษัทชิเซโด (資生堂：しせいどう：Shiseidou) ท่ีคนไทยรู้จักกันดี 

ดอกไม้ชนดินีอ้าจจะไม่ได้เป็นท่ีนิยมมากมายนักในการลงทุนเดินทาง

ไปชม แต่ส�าหรบัคนทีช่อบดอกไม้ หรอืดอกไม้เมอืงหนาวเป็นทนุเดมิ

อยู่แล้ว ผู้เขียนแนะน�าว่าลองหาดอกทสึบากิในญี่ปุ่นชมก็น่าสนใจ

ไม่น้อยทเีดยีว ซึง่การบานของดอกทสบึากินัน้ ก�า้ก่ึงระหว่างฤดหูนาว 

กับฤดูใบไม้ผลิครับ บางท้องที่อาจจะบานในหน้าหนาวเลย หรือบาง

ท้องที่ในหน้าหนาวจะเริ่มบาน และพอเข้าฤดูใบไม้ร่วงก็จะบานเต็ม

ที่ก็มี 

จริงๆ แล้วดอกทสึบากิมีให้เห็นทั่วไปในประเทศญ่ีปุ่นตาม

สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ อยู่แล้ว แต่ส�าหรับสถานที่แนะน�าในการไป

ชมดอกทสึบากิน้ัน ถึงขั้นมีงานเทศกาลชมดอกทสึบากิ และโด่งดัง

มากในประเทศญีปุ่น่ จนพดูได้ว่า เมือ่พดูถึงสถานทีน่ีแ้ล้ว ต้องนกึถงึ

ดอกทสึบากิขึ้นมาทันที นอกจากนั้น ยังจัดเทศกาลชมดอกทสึบากินี้

มาอย่างยาวนาน ในปี 2020 ที่จะถึงนี้ จะจัดงานเป็นครั้งที่ 65 แล้ว

ครับ แต่การเดินทางจะต้องใช้ความพยายามในการไปหน่อย ซึ่งผู้

เขยีนยนืยนัได้เลยว่า ถ้าไปถงึทีน่ีแ่ล้ว บรรยากาศต่างๆ รวมถงึทวิทศัน์

ที่จะได้เห็นนั้น ท�าให้หายเหนื่อยกันเลยทีเดียว ซึ่งที่ที่กล่าวถึงก็คือ 

เกาะอิซึ โอชิมะ (伊豆大島：いずおおしま：Izu oshima) ซึ่งเป็น

เกาะที่เป็นส่วนหนึ่งของโตเกียวครับ โดยในช่วงปลายเดือนมกราคม 

ถงึปลายเดอืนมนีาคม จะเป็นช่วงทีม่เีทศกาลชมดอกทสบึาก ิในงาน

ที่มีชื่อว่า “อิซึ โอชิมะ ทสึบากิ มัตสึริ” (伊豆大島椿祭り：いずおおしまつ

ばきまつり：Izu oshima tsubaki matsuri) ซึ่งจะมีดอกทสึบากิ หลาก

หลายพันธุ์เบ่งบานให้ทุกท่านได้ชื่นชมความสวยงามครับ และจะ

กระซบิว่า ถ้าวนัไหนอากาศแจ่มใส ฟ้าโปรง่ เราสามารถเหน็ภเูขาไฟ

ฟูจิ หรือฟูจิซังได้จากบนเกาะเลยครับ ถ้าเป็นช่วงเทศกาลชมดอก 

ทสึบากิ จะสามารถถ่ายดอกทสึบากิที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิได้

อย่างสวยงามอีกด้วย 

ส�าหรับการเดินทางไปเกาะน้ีโดยระบบขนส่งสาธารณะที่

สะดวกที่สุดคือทางเรือครับ โดยเราจะนั่งรถไฟสายยูริกาโมเมะ (ゆり

かもめ：Yurikamome) ไปลงสถานีทาเกชิบะ (竹芝駅：たけしばえ

き：Takeshiba eki) หรือรถไฟ JR ไปลงที่สถานีฮามะมัตสึโจ (浜松町

駅：はままつちょうえき：Hamamatsuchou eki) แล้วเดินต่ออีกราว 8 

นาที ไปต่อเรือที่ท ่าเรือทาเกชิบะ (竹芝客船ターミナル：たけしば 

きゃくせんたーみなる：Takeshiba kyakusen taaminaru) โดยจะมเีรอื

ทีเ่ดินทางตอนกลางคืน ใช้เวลา 6 ชัว่โมงจงึถึงเกาะอิซ ึโอชมิะ ผูเ้ขยีน

แนะน�าว่าไปโดยเรอืด่วน (高速ジェット船：こうそくじぇっとせん：Kousoku 

jettosen) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม. 45 นาทีครับ ราคา

ค่าโดยสาร 7,490 เยน ต่อเที่ยว (ขาเดียว) ถ้าเป็นเด็กจะลดครึ่งราคา 

โดยบริษัทที่จัดการเดินเรือนี้คือบริษัทโตไก คิเซง (東海汽船：とうかい

きせん：Tokaikisen) และซือ้ตัว๋โดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครบั 

เป็นอย่างไรบ้างครับ ดอกไม้ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งสวยงาม มี

ทกุฤดกูาล และมนีานาพนัธุจ์รงิๆ ซึง่พืน้ทีข่องฉบบันีห้มดลงแล้วจรงิๆ 

ส�าหรบัดอกไม้ในฤดใูบไม้ผล ิผูเ้ขยีนขอยกยอดน�าไปเสนอท่านผูอ่้าน

ในตอนหน้านะครับ ต้องขออภัยท่านผู้อ่านทุกท่านด้วย ติดตามอ่าน 

“ชมดอกไม้นานาพันธุ์ที่ญี่ปุ่น ตอนที่ 3 (ตอนจบ)” ได้ในตอนถัดไป

ครับ 

(หมายเหตุ : การบานของดอกไม้แต่ละพันธุ์ จะแตกต่างกัน

ในแต่ละท้องที ่เนือ่งจากอากาศของประเทศญีปุ่น่แต่ละท้องทีใ่นเวลา

เดียวกันจะมคีวามแตกต่างกัน ท่านผูอ่้านทีส่นใจข้อมลูการชมดอกไม้

แต่ละชนดิ ในแต่ละท้องทีข่องญีปุ่น่เพิม่เตมิ สามารถน�าค�าศพัท์ของ

ดอกไม้นั้นๆ หาข้อมูลเพิ่มเติมตามเสิร์ชเอนจิ้นได้ รวมถึงท่านผู้อ่าน

ที่อยากชมภาพสีของดอกไม้แต่ละพันธุ์ ก็สามารถน�าชื่อของดอกไม้

นั้นไปหารูปภาพสีในเสิร์ชเอนจิ้นได้ครับ)




