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6.	 Cosmos	sulphureus	สเีหลอืงแบบกลบีกึง่ซ้อน
7.	 Cosmos	sulphureus	สส้ีมแบบกลบีซ้อน
8.	 เนนิเขา	Shizen	no	Oka/EXPO	Park
9.	 เนนิเขา	Shizen	no	Oka/EXPO	Park
10.	คอสมอสสแีดงเข้ม	เป็นพนัธุท์ีบ่านเรว็
11.	ในวันท่ีฟ้าโปร่ง	คอสมอสสต่ีางๆ	จะช่วยสร้างบรรยากาศ
	 ของฤดใุบไม้ร่วงได้ดเียีย่มพบราวต้นเดอืนกนัยายน

เมื่อ
ลมเย็นๆ เร่ิมโชยมาราวปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือน
ตุลาคม ก็พอดีกับที่ดอกคอสมอสเริ่มบานตามท้องทุ่ง กิ่งก้าน

โอนอ่อนไปตามกระแสลม และแม้จะถูกฝนหรือพายุแรงๆ กระหน�่าก็ตาม 
วันรุ่งขึ้นก็สามารถชูคอขึ้นมารับแดดอ่อนๆ เสมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ 

คอสมอสหรือที่คนไทยเรามักเรียกว่าดอกดาวกระจายแยกเป็น
สายพันธุ์ทั้งสิ้น 29 สายพันธุ์ ในจ�านวนดังกล่าว 20 สายพันธุ์มีต้นก�าเนิด
ในประเทศเมก็ซโิก เข้าไปแพร่หลายในยุโรปผ่านนักสอนศาสนาชาวสเปน 
ราวปลายคริสต์ศตวรรษที ่17 ถงึต้นศตวรรษที ่18 ชือ่ของมนัมาจากภาษา
กรีก (Kosmos) ที่หมายถึง “ความกลมกลืน	ความเป็นระเบียบ	จักรวาล” 
เชื่อกันว่ามาจากความที่เวลาบานเรียงรายกัน คอสมอส จะงดงามดังดาว
บนท้องฟ้า ชื่อ “ดาวกระจาย” ในภาษาไทยก็คงมาจากความหมายดั้งเดิม
ในภาษากรกีข้างต้นนัน่เอง ส่วนชือ่ในภาษาญีปุ่น่น้ันเขยีนเป็นตวัอกัษรจนี
ว่า “อะกิซะกุระ” (Aki-zakura＝秋桜) หรือ “ซากุระฤดูใบไม้ร่วง” อ่านว่า 
“คอสมอส” มาจากกลีบดอกคอสมอสซึ่งมีขนาดราว 6-10 เซนติเมตร
จ�านวน 8 กลีบของมันที่มีสีชมพูอ่อน ปลายกลีบมีหยัก 3 หยักคล้ายกับ
ซากุระ บานพร้อมกันในฤดูใบไม้ร่วง (Aki) นั่นเอง

เมล็ดคอสมอสสีชมพูอ่อนพันธุ์ Cosmos bipinnatus เข้ามาใน
ญี่ปุ่นครั้งแรกเป็นสมัยเอะโด แต่มาเป็นที่รู้จักทั่วไปในราวสมัยเมจิ (ค.ศ.
1868-1912) เมือ่นายวนิเจนโซ รากซุา (Vincenzo Ragusa) ศาสตราจารย์
ด ้านศิลปะชาวอิตาลี เดินทางมาประจ�า ท่ีโรงเรียนศิลปะโตเกียว 

กนิฎฐา  มัทซุโอะ

คอสมอส
“ซากุระฤดูใบไม้ร่วง”

1.	 กลบีสชีมพปูลายหนกั	 3	แฉกเป็นทีม่าของชือ่	
“ซากรุะฤดใูบไม้ร่วง”	

2.	 Cosmos	sulphureus	สส้ีมแบบกลบีซ้อน	
3.	 เด็กหญิงชัน้ประถมก�าลงันัง่สเกต็ภาพดอกคอส

มอสอย่างตัง้อกตัง้ใจที	่EXPO	Park
4.	 คอสมอสสีเหลืองอ่อน	 (Yellow	Campus)	ดู

เยน็ตา	
5.	 เวลาที่ เหมาะถ ่ายภาพช ่วงหน่ึงคือก ่อน

พระอาทติย์ลบัขอบฟ้าราว	5	โมงเยน็

(มหาวิทยาลัยศิลปะโตเกียวในปัจจุบัน) และได้น�าเมล็ดมาปลูกครั้งแรก 
ในปี ค.ศ.1879 หลังสงครามญี่ปุ่นกับรัสเซียจบสิ้นลงในปี ค.ศ.1905  
ก็พบว่าดอกคอสมอสได้แพร่หลายไปท่ัวประเทศจนเกิดเป็นไร่คอสมอส
ตามท้องทุ่งต่างๆ อีกทั้งสีสัน และหน้าตาของมันก็รับกับธรรมชาติที่มี 
เทือกเขาล้อมรอบ ทุ่งนาพร้อมล�าธารน�้าใสไหลผ่านของชนบทญี่ปุ่นมาก 
จนคนญี่ปุ่นรุ่นหลังๆ หลงนึกไปว่าคอสมอสเป็นดอกไม้ด้ังเดิมอย่างหนึ่ง
ของญี่ปุ่น ปัจจุบันน้ีมีเมืองเล็กเมืองน้อยร่วม 100 แห่งด้วยกันที่จัดให ้
ดอกคอสมอสเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของเมือง
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คอสมอสที่พบมากในญี่ปุ่นเป็นคอสมอสสีชมพูอ่อน สีขาว หรือสี
เหลืองอ่อน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบกลีบเดี่ยวธรรมดา หลังๆ มานี่มีการ
แปลงพันธุ์ใหม่เป็นแบบกลีบซ้อน และแบบกลีบเป็นหลอดยาวๆ ใบเป็น
แฉกๆ ละเอียด ส่วนพันธุ์สีเหลืองแก่หรือสีส้ม ใบมีขนาดใหญ่กว่า เริ่มเพิ่ม
ข้ึนมากหลายปีมานี้หลังจากผู้คนหันมานิยมตกแต่งสวนกันนั้นมีชื่อว่า 
Cosmos sulphureus เข้ามาในญี่ปุ่นในสมัยไทโช (ค.ศ.1912-1926) เป็น
คนละสายพันธุ์กัน เช่นเดียวกับคอสมอสสีออกแดงอมน�้าตาลที่มีช่ือเรียก
ว่า Cosmos atrosanguineus หรือช็อคโกแลต คอสมอส อย่างไรก็ตาม 
ทุกพันธุ์มีถิ่นก�าเนิดที่เม็กซิโกทั้งสิ้น

จากการส�ารวจดอกไม้ยอดนิยมของคนญี่ปุ ่นโดยสถาบันวิจัย
วฒันธรรมการกระจายเสยีงของ NHK ในปีค.ศ. 2008 ท่ีท�าต่อคนญีปุ่น่อายุ
เกินกว่า 16 ปีจ�านวน 3,600 คน (มีค�าตอบกลับมาร้อยละ 65) พบว่าดอก
คอสมอสเป็นดอกไม้โปรดของคนญี่ปุ่นอันดับที่ 4 รองลงมาจากซากุระ  
ทิวลิป และกุหลาบ ถึงแม้ว่าสถาบันวิจัยข้างต้นจะไม่ได้อธิบายเหตุผลว่า
ท�าไมคอสมอสจึงถูกจัดไว้ที่อันดับต้นๆก็ตาม แต่ผู้รู้เชื่อกันว่า “เพราะคอ
สมอสเป็นดอกไม้ที่เลี้ยงดูง่าย เพียงหว่านเมล็ดลงไปในดิน ปีต่อๆ ไปก็จะ
ออกดอกงดงามทุกปี แม้ภายนอกจะดูบอบบางไม่แข็งแรง แต่แท้จริงแล้ว
แม้จะถูกแดดถูกลมพายุแรงๆ ในเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะออกดอกชูช่อขึ้นมา 
รบัแดดอกีครัง้ ด้วยความมัน่คงแขง็แรงแม้ในสภาพแวดล้อมทีย่ากล�าบาก
ก็ตาม คอสมอสก็ยังออกดอกงดงาม นับเป็นดอกไม้ที่น่าเอาเยี่ยงอย่าง”

จากสีสัน หน้าตา และความหมายข้างต้นนี่เองที่ท�าให้ทุกปีตั้งแต่
เดือนสงิหาคมไปจนถงึปลายเดอืนตลุาคมท่ีเราสามารถเห็นคอสมอสบาน

ไล่กันลงมาจากฮอกไกโดทางภาคเหนือไปจรดคิวชู และโอกินาว่าทางใต้
สุดของญี่ปุ่น ให้ผู้คนได้เพลิดเพลินกันปีแล้วปีเล่า

สถานที่ชมดอกคอสมอสที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น

Taiyo no Okaen-gaeru Park / ฮอกไกโด 
➢ คอสมอสสีชาว ชมพู เหลืองจ�านวนราว 10 ล้านต้นบนเนื้อที่

กว่า 10 เฮกเตอร์ ชมได้งามจากกลางเดือนสงิหาคมถงึปลายเดือนกนัยายน 
➢ ส่วนคอสมอสสีเหลืองเข้ม และส้ม (Cosmos sulphureus) 

ชมได้จากต้นเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม 
➢ การเดนิทาง: เดนิราว 30 นาทจีากสถาน ีEngaeru/JR Sekihoku 

Line 
➢ เปิดเวลา 9.00-17.00 น. (ค่าเช้าชม 300 เยน) 

Showa Kinen Park/ เมืองทะเทะคะว่ะ โตเกียว 
➢ คอสมอสสีขาว ชมพูเริ่มชมได้งามจากปลายเดือนกันยายน 

จากปลายเดือนตุลาคมจะมีพันธุ์สีเหลืองอ่อน (Yellow Campus) บาน
งดงาม รวมแล้วราว 4 ล้านต้น 

➢ การเดนิทาง: เดนิราว 2 นาทจีากสถาน ีTatekawa/Ome Line 
➢ เปิดเวลา 9.30-17.00 น. (ค่าเข้าชม 400 เยน)

EXPO Park/โอซากา 
➢ ดอกคอสมอสสีขาว ชมพู สีเหลืองอ่อน (Yellow Campus) 

และสีเหลืองเข้ม สีส้ม (Cosmos sulphureus) รวม 8 สายพันธุ์ ราว 3 แสน
ต้น ชมได้จากปลายเดือนกันยายนไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม

➢ การเดินทาง: เดินราว 5 นาทีจากสถานี Bampaku Kinen 
Koen/Osaka Monorail (ค่าเข้าชม 250 เยน) 

Nokonoshima Island Park/ฟุกุโอกะ 
➢ ดอกคอสมอสสีขาว ชมพูทั้งแบบบานเร็วและบานช้าราว 5 

แสนต้น ชมได้งามจากต้นเดือนถึงปลายเดือนตุลาคม 
➢ การเดินทาง:  ลงเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรือ Meino-hama ขึ้นที่ท่า 

Nokotosen ต่อรถเมล์สาย Nishi-tetsu ไปลงที่ Island Park จากนั้นเดิน
ไปอีกราว 10 นาที 

➢ เปิดเวลา 9.30-17.30 น. (ค่าเข้าชม 1,000 เยน)

16.	“Akatsuki”	พืน้ขาวขอบแดง
17.	Yellow	Campus	@EXPO	Park
18.	บางต�าแหน่งจะมีสีอื่นเข้ามาแจม	

เหมาะกบัการถ่ายภาพมาก
19.	Orange	Campus	พืน้สส้ีม	แกนกลาง

สชีมพู
20.	เนนิเขา	Shizen	no	Oka/EXPO	Park
21.	“Akatsuki”	พืน้ขาวขอบแดง
22.	“Picoty”	

12.	เนนิเขา	Shizen	no	Oka/EXPO	Park
13.	คอสมอสสขีาวดเูด่นท่ามกลางสสีนัต่างๆ	
14.	ภายใต้แสงแดดยามเยน็
15.	ถงึแม้จะมกีิง่ก้านทีด่บูอบบาง	แต่คอสมอสเป็นดอกไม้ทีท่านทานต่อพายแุละฝน
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