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กนฎิฐา มทัซโุอะ

ทั้งๆ ทีอ่ากาศหนาวเยน็ และบางวนัยงัมหีมิะโปรยปรายในหลายๆ 
จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่น ดอกบ๊วยก็เริ่มคลี่กลีบทีละดอกสอง

ดอก ส่งกลิ่นหอมสดชื่นกันแล้ว และคาดว่าจะอยู่ได้นานจนใกล้ๆ ช่วง
ซากุระบาน คือ ราวปลายมีนาคมทางภูมิภาคคันไซ และคันโต ส่วนทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และฮอกไกโดจะล่าไปอีกหนึ่งเดือนถัดไป ทั้งนี้
เพราะกว่าดอกบ๊วยจะบานทั้งกิ่งกินเวลาเป็นสัปดาห์ และเป็นเดือนทั้งต้น 

คนไทยจ�านวนไม่น้อยทีม่าญีปุ่น่เป็นครัง้แรกมกัเข้าใจผดิว่าดอกบ๊วย

อ่อนช้อยแต่แขง็แกร่ง
ดอกบ๊วย (อเุมะ) 

1.	 ดอกบ๊วยสขีาวชนิดท่ีบานเรว็	เมือ่เริม่บานใหม่ๆ	ดอกจะกลมใหญ่
2.	 พนัธุน้ี์ขณะยงัตมูๆ	อยูเ่ป็นสชีมพอู่อนๆ	แต่เมือ่บานแล้วเป็นสขีาวล้วน
3.	 สวนน�า้ทีศ่าล	Jounangu	 เกยีวโตราวต้นเดอืนกมุภาพนัธ์	 ต้องรออกีสกัราว	2	

สปัดาห์จงึจะเริม่บานสวยงาม
4.	 บ๊วยพนัธุย้์อยสชีมพเูข้ม	ดอกเล็กกลบีกลม
5.	 บางต้นย้อยลงมาจรดพ้ืนดนิส่งกล่ินหอมอบอวล
6.	 เมื่อเทียบกับซากุระ	ดอกบ๊วยจะทนทานกว่ามาก	หลังร่วงโรยบนพื้นก็สร้าง

บรรยากาศอกีแบบ
7.	 ท่ีสวนบ๊วยของศาล	Domyoji	Tenmangu	มบ๊ีวยพนัธ์ุย้อยอยูห่ลายต้น	บางต้นสงู

ใหญ่กว่า	3-4	เมตร	ซึง่ค่อนข้างพบไม่มากนกั
8.	 ทีส่วนของศาล	Domyoji	Tenmangu	มสีะพานหนิทอดอยูต่รงกลาง	มองลงมา

เห็นสวนจากด้านบน
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5 6 7 8 เป็นดอกซากรุะ แต่ส�าหรบัคนญีปุ่น่แล้วเพยีงเหน็ดอกหรอืต้นกจ็ะรูท้นัทว่ีา
ไม่ใช่ กลบีของดอกบ๊วยจะกลมไม่เป็นหยักท่ีปลายกลบี เส้นผ่านศนูย์กลาง
ราว 25 มิลลิเมตร พันธุ์กลีบเดี่ยวปกติในหนึ่งดอกมี 5 กลีบ มีหลากสีได้แก่ 
ขาว ชมพ ูแดงสด บ๊วยส�าหรบัชมดอกนัน้ มกีารพฒันาสายพนัธุใ์นสมัยเอะ
โดะรวมกว่า 300 สายพันธุ์ด้วยกัน และไม่ว่าพันธุ์ใดๆ ก้านของดอกบ๊วย
จะสั้นมากจนดูเหมือนบานจากกิ่งโดยไม่มีก้านดอกเหมือนซากุระ ล�าต้น
ของต้นบ๊วยจะขรุขระมีสีออกด�าๆ ไม่สูงใหญ่นัก ต้นที่มีอายุน้อยมักมีกิ่งชี้
ขึ้นฟ้าเหมือนไม้กวาด หากคอยตัดแต่งกิ่งก้านก็จะค่อยๆ คดงอสวยงาม
เหมือนต้นแก่ ที่มักโค้งไปมาดูขลัง ท�าให้จิตรกรพู่กันหมึกด�าทั้งในเมืองจีน
แหล่งก�าเนิดดอกบ๊วย และในญี่ปุ ่นนิยมน�าไปวาดเป็นภาพเขียนหรือ 
ภาพประดับประตูกระดาษกั้นหอ้ง (ฟซุุมะ่) การชมดอกบ๊วยบนกิ่งทีโ่ค้งงอ
ไปมาถอืเป็นหน่ึงในสามวิธีชมบ๊วยของคนญีปุ่น่ท่ีนอกเหนือไปจากการชม
ดอกบ๊วยยามแรกบาน และการเดินชมบ๊วยนานาพันธุ์หลากสีสันในสวน

ดอกบ๊วยเมือ่แรกบานจะมกีลบีกลมใหญ่ เกสรท้ังตัวผูแ้ละตวัเมยี
จะยาวใหญ่ และค่อยๆ มีกลีบเล็กลงหลังบานได้ราวสองสัปดาห์ พระสงฆ์
ในวัดพุทธนิกายเซนเทศนาว่า “ดอกบ๊วยถึงแม้จะเล็กแต่งดงามแข็งแกร่ง 
คลี่กลีบได้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น พวกเรามักพิจารณาตนยามฝึก
สมาธิด้วยความอดทนว่าสักวันหนึ่งจะบรรลุได้ดังดอกบ๊วยที่ผลิบาน” 

ในบทเพลง “มันโยชู” จ�านวน 4,500 เพลงที่ราชวงศ์ และขุนนาง
ญีปุ่น่ทรงพระราชนพินธ์หรอืนพินธ์ไว้ราวครสิต์ศตวรรษที ่7-8  กพ็บช่ือของ
ดอกบ๊วยหรือ “อุเมะ” (梅) ถึง 118 เพลง มากกว่าซากุระดอกไม้ยอดนิยม
ในปัจจุบันที่มีเพียง 42 เพลง ว่ากันว่าในอดีตทั้งราชวงศ์ และขุนนางญี่ปุ่น
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นิยมชมดอกบ๊วยมากกว่าซากุระด้วยซ�้าไป ขุนนางที่ผูกพันกับดอกบ๊วยจน
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเขามาจนทุกวนัน้ีคอื ซกุะวะรา มจิโินะสะเนะ (ค.ศ.
845-903 ) อดีตเสนาบดีฝ่ายขวาในสมัยเฮอัน (ค.ศ.794-1192 ) บทเพลง
สุดท้ายอันโด่งดังที่เขาประพันธ์ไว้หลังจากถูกศัตรูทางการเมืองกลั่นแกล้ง
จนต้องอับเปหิตนเองไปประจ�าที่ๆ ว่าการดะไซฟุในคิวชูคือ “โคะจิฟุคะบะ 
นิโอยโอะโกะเซะโยะ อุเมะโนะฮะนะ อะรุยินะชิโตะเตะ ฮะรุโอะวะซุรุนะ” 
(東風吹かば   匂ひおこせよ  梅の花  主なしとて  春な忘るな) มีความหมาย
ว่า “ยามพระพายพดัมาจากทิศตะวนัออกในฤดใูบไม้ผลิ กล่ินหอมของดอก
บ๊วยก็จะโชยมา เจ้าบ๊วยเอย ถึงฉันจะไม่อยู่แล้ว ก็อย่าลืมฤดูใบไม้ผลินา” 
หลังเขาจบชีวิตลง ผู้คนจึงพากันตั้งศาลร�าลึกในทุกๆ ที่ๆ เขาเดินทางผ่าน
ไปพร้อมประดับประดาสวนรอบๆ ด้วยดอกบ๊วย ทั้งศาลดะไซฟุเทมมังงุใน
จังหวัดฟุกุโอกะ ศาลคิตะโนะเทมมังงุในเกียวโต และโอซากาเทมมังงุต่าง
กมี็ช่ือเสยีงเรือ่งดอกบ๊วยงาม แม้ทกุวนันีด้อกบ๊วยยงัคงเป็นสญัลกัษณ์แห่ง
การมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิของผู้คนทั่วไป

ความงามของบ๊วยไม่ได้อยู่ท่ีดอกเท่าน้ัน แต่อยู่ท่ีล�าต้น และ 
กิง่ก้านของมนัทีย่ิง่มอีายมุากยิง่งดงามคดเคีย้วไปมาดแูขง็แกร่งตดักับดอก
บ๊วยทีมี่ขนาดเลก็ และอ่อนช้อยได้อย่างเหมาะเจาะด้วย ตัง้แต่โบราณกาล
มาแล้วที่ผู้คนชื่นชมกับต้นไม้เก่าแก่ด้วยวลีที่ว่า “โซะโซโอชะ” (疎痩横斜) 
ต้นบ๊วยเก่าแก่ดูจะเหมาะสมกับวลีท่ีว่าน้ีจริงๆ ล�าต้นท่ีอ้วนใหญ่หายาก 
(疎) ผิวที่ออกด�า และขรุขระ (痩) กิ่งที่เอนเอียงคดเคี้ยวไปมา (横斜) ล้วน
เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากลม และฝนที่พัดชะเป็นสิบๆ ร้อยๆ ปี 

ทกุๆ ปี กรมอตุนุยิมวทิยาของญีปุ่น่จะพยากรณ์ระยะเวลาเริม่บาน
ของดอกบ๊วยโดยใช้ต้นบ๊วยพันธุ์กลีบเดี่ยวสีขาวเป็นมาตรฐาน หากมีดอก
คลีก่ลีบมากกว่า 4-5 ดอกขึน้ไป กจ็ะประกาศการบานในจงัหวดัน้ันๆ ซ่ึงจะ
เริ่มจากโอกินาว่าในกลางเดือนมกราคม ไล่ขึ้นไปยังหมู่เกาะชิโกะกุ และ
ควิชูจากปลายเดอืนมกราคม คนัไซ และคนัโตในราวกลางหรอืปลายเดอืน
กมุภาพนัธ์ โทฮกกุหรอืภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในเดอืนมนีาคม และเดือน
เมษายนส�าหรบัฮอกไกโดตามล�าดบั เช่นเดยีวกบัซากรุะ ผูค้นจะพากนัออก
ไปชมดอกบ๊วยตามสวนมีชื่อท่ีกระจายอยู ่แทบทุกจังหวัด ว่ากันว่า
ธรรมเนียมชมบ๊วยตามสวนดังกล่าวมาแพร่หลายในสมัยเอะโดะ เมื่อโทะ

กุกะว่ะ นะริอะกิ ไดเมียวมณฑลมิโตะคนที่ 9 บัญชาให้พัฒนาที่ดินแปลง
ใหญ่รมิทะเลสาปให้เป็นสวนน�า้ (ไคยชิูกิเทเอน) พร้อมสร้างท่ีพกัผ่อนหย่อน
ใจให้นักรบที่เล่าเรียนวิชาการไว้ในปีค.ศ.1842 ในครั้งนั้นนะริอะกิได้ตั้งชื่อ
สวนว่า “ไครักกุ  เอน” (偕楽園) ซึ่งมาจากปรัชญาของเม่งจื๊อที่ถือว่า “ความ
สนุกสนาน (รักกุ) ที่แท้จริงเป็นความสนุกสนานที่ไพรฟ้า (ไค) ก็ร่วมสนุกได้
ด้วย” นะรอิะกิได้ยึดเอาปรชัญาดังกล่าวเป็นกฏเหลก็ในการปกครองมณฑล 
และได้เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าชมสวนซ่ึงปลูกต้นบ๊วยนับร้อยๆ สายพันธุ์
จ�านวนราว 3,000 ต้นได้ในวันที่มีเลข 3 และ 8 ของทุกเดือน นับแต่นั้นมา
มณฑลอื่นๆ หลายแห่งได้พากันการสร้างสวนส�าหรับชมดอกไม้ และเปิด
ให้ผู้คนเข้าชมได้ตามๆ กัน

เทคนิคในการชมสวนที่ผู้ดูแลสวนไครักกุเอนในปัจจุบันแนะน�าไว้
คือเริ่มต้นชมจากประตูด้านหลังซึ่งมีสวนไผ่ และสวนสนอยู่ก่อน จึงค่อยๆ 
เดินไปสูส่วนบ๊วยต้นเก่าแก่ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสขีาว และไปจบทีบ๊่วยสแีดงสด 
และสผีสมนานาพนัธ์ทีป่ลกูทหีลงั ผูด้แูลสวนบอกว่าการเดนิชมด้วยล�าดบั
ดงักล่าวจะเพิม่ความเร้าใจมากกว่า สวนทีน่ีเ่ป็นหนึง่ในสามสวนงดงามท่ีสุด
ของญี่ปุ่น และทุกวันนี้ก็ยังเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ฟรีอยู่เช่นเดิม

สำ หรับในภูมิภำคคันไซก็มีสวนบ๊วยลือช่ืออยู่หลำยแห่ง
ได้แก่

1) ศาลคิตะโนะเทมมังงู เกียวโต สวนบ๊วยด้านข้างทางเข้าศาล
มีบ๊วยนานาพันธ์ราวหนึ่งพันต้น เช่นเดียวกับที่ลานด้านใน และรอบๆ ศาล
ราวหน่ึงพันต้นเช่นกัน บ๊วยท่ีน่ีจะเริ่มบานจากราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
และชมได้จนถึงกลางหรือปลายเดือนมีนาคม เดินทางโดยรถรางสาย Kei-
fuku Train ลงที่สถานี Kitano Kakubaicho เดินไปอีกราว 10 นาที (ค่าเข้า
ชมสวน 600 เยน ภายในบริเวณลานศาลไม่เสียค่าเข้าชม) 

2)  ศาลโจนังงู เกียวโต บ๊วยพันธุ์ย้อยที่หาดูได้ยากราว 150 ต้น
จะเริ่มบานจากราวกลางเดือนกุมภาพันธ์พร้อมๆ กับดอกคาเมลเลียพันธุ์
ต่างๆ พร้อมสวนในแต่ละสมัย เดินราว 15-20 นาทีจากสถานี Takeda/
Kintetsu Kyoto Line, JR, Kyoto Subway (ค่าเข้าชม 600 เยน)

3) ศาลโดเมียวจิเทมมังงู โอซาก้า ดอกบ๊วยกว่า 80 ชนิดจ�านวน 
800 ต้นบานอยู่สวนด้านหลังศาลเอก มีท้ังพันธุ์ธรรมดา และพันธุ์ย้อย
งดงามมาก เดินจากสถานี Domyoji/Minami Osaka Line (ค่าเข้าชม 300 
เยน) 

4) สวนบ๊วย “ไบริน” ใน Osaka Castle Park ดอกบ๊วย 98 ชนิด 
จ�านวน 1,250 ต้นในสวนบ๊วยด้านข้างปราสาท

โอซาก้านบัเป็นสวนบ๊วยขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง 
เดินราว 10 นาทีจากสถานี Tanimachi 4 
Chome/Tanimachi Line,Chuo Line (ไม่เสีย
ค่าเข้าชม)

9	 สีสนัท่ีหลากหลายของดอกบ๊วยเป็นเสน่ห์ทีน่่าหลงไหลอกีประการหนึง่	นอกเหนอืไป
จากกลิน่หอม	และผลท่ีน�ามาดองเป็นเหล้าหรอืบ๊วยดองได้

10	 พนัธุจ์ิว๋
11	 พนัธุย้์อยแบบซ้อน
12	 สีแดงออกชมพู
13	 เมือ่โดนแสงแดดจะดสูดใสงดงาม
14	 สวน	Bairin@Osaka	Castle	Park
15	 ดอกสชีมพอู่อนดอู่อนโยนเช่นเดยีวกบัซากรุะ	ท�าให้หลายคนเข้าใจผดิว่าบ๊วยเป็นซากรุะ
16	 เมือ่บานเตม็ท่ี	ดอกจะเลก็ลงแต่กด็จุุม๋จิม๋
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