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กนฎิฐา มทัซโุอะ

“ธรรมเนยีมดืม่กนิใต้ต้นซากรุะที่ไม่เหมอืนใคร”
ซากรุะ  คนญีปุ่น่ 
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ดอกบ๊วย และดอกท้อทยอยบานงดงามตามล�าดับเมื่อ

อากาศเริม่อบอุน่ขึน้ในต้นเดือนมนีาคม แต่ดอกไม้

ท่ีคนญีปุ่่นทุกคนเฝ้ารอคอยในฤดใูบไม้ผลินัน้ไม่มีดอกไม้ ใดๆ จะมาทดแทนซากรุะ ได้ 
จากพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในปี 2015 นี้ ซากุระในภูมิภาคคิวชู คันไซ 

และคนัโตจะเริม่บานกนัตัง้แต่ราววนัที ่23-28 มนีาคม โดยจะบานเตม็ทีใ่นราว

ต้นสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนก่อนที่จะร่วงโรยไปภายในเวลาสองสัปดาห์

หลังจากแรกบาน

ทุกปี และทุกแห่งท่ีมีทิวต้นซากุระบานเรียงราย ผูค้นจะพากันไปจับจองพ้ืนที่ ใต้
ต้นซากรุะเพือ่ปเูสือ่ปผู้าแต่เนิน่ๆ หากเป็นวนัเสาร์อาทติย์กจ็ะเป็นกลุม่ครอบครวั และ

นกัเรียนนกัศกึษาท่ีหอบห้ิวป่ินโตไปกินหรือไปร้องร�าท�าเพลงกันช่วงกลางวนั หากเป็นวนั

ธรรมดาก็มักจะเป็นกลุ่มของพนกังานบริษัทใกล้ๆ ท่ีมาดืม่มากินกันรอบดกึ ไม่ว่าจะเป็นก

ลุ่มใดๆ เดก็เล็ก คนหนุม่คนสาว หรือคนชรา ทุกคนดสูนกุเพลิดเพลินกับช่วงเวลาดงั

กล่าวมาก ยิง่ในวนัท่ีมีลมโชยมาในช่วงท่ีซากุระบานเต็มท่ี กลีบซากุระสขีาวออกชมพจูะ

ปลิวไสวระยบิระยบัภายใต้แสงแดดอ่อนๆ ดงูดงามยากท่ีจะลืมเลือนได้ 

1.	 ซากรุะพนัธ์ย้อยทีส่วน	Haradani-en	ในเกยีวโตมกับานพร้อมกบั
กหุลาบพนัปี	และดอกไม้อืน่ๆ	ทกุคนไปทีน่ีค่รัง้แรกมกัจะร้องอทุาน
ด้วยความประทบัใจกบัภาพดอกไม้ในสวนทีเ่หมอืนภาพในนทิาน

2.	 ซากรุะพนัธุโ์ฮะทะเทะทีโ่รงกษาปณ์โอซากา	ดอกกลม	สขีาวออก
ชมพอู่อนๆ	ดอู่อนช้อยงดงามมาก	พบครัง้แรกเมือ่สามปีท่ีแล้ว	หลัง
จากนัน้มากไ็ม่ทนัช่วงทีม่นับานเลย

3.	 นะรฮิริะ-ซากรุะเป็นซากรุะพนัธุเ์อะโดะฮกิงั	อายกุว่า	300	 ปีท่ีวัด
เลก็ๆ	แห่งหนึง่ในเกยีวโต

4.	 ผู้คนพากันไปดื่มกิน	 และร้องร�าท�าเพลงใต้ต้นซากุระยามค�่า 
แม้อากาศจะยงัเยน็ๆ	ทีส่วน	Nishinomaru-teien	ใกล้ปราะสาท 
โอซาก้า

โอมโุระ	ซากรุะ	เป็นซากรุะดอกสขีาวขนาดใหญ่	ต้นเตีย้ตดิพืน้ดนิ
พบมากทีว่ดันนินะจใินเกยีวโต

▼

กบั



32 TPA news

ภาษาดอกไม้

No. 218 ●  February 2015

ซากรุะเป็นไม้ผลดัใบทีม่ถีิน่ก�าเนดิแถบเทอืกเขาหมิาลยั และ

แพร่ไปยังประเทศทางด้านเหนือของโลก เช่น อเมริกา แคนาดา จีน 

เกาหลี และญี่ปุ่น ส�าหรับในญี่ปุ่นนั้นพบได้ทั่วประเทศนับตั้งแต่โอ

กนิาว่าขึน้ไปจนถงึฮอกไกโด แต่จะแตกต่างกันเลก็น้อยตามสายพนัธุ์

ซึ่งว่ากันว่ามีกว่า 400 ชนิด พันธุ์ที่เติบโตเองตามธรรมชาติในญี่ปุ่นมี

ด้วยกัน 5-7 พันธุ์ บางพันธุ์ เช่น เอะโดะฮิกังซึ่งเป็นพันธุ์ย้อย ดอก

เรียวๆ แผ่กิ่งก้านใหญ่โตอายุยืนยาวถึงพันปี และบางพันธุ์เช่นฟุดัง

ซากรุะกเ็ริม่บานตัง้แต่เข้าฤดใูบไม้ร่วงไปจนถึงราวปลายมนีาคม แต่

พันธุ์ที่มีชื่อเสียง และเป็นพันธุ์มาตรฐานที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นใช้

เป็นต้นแบบในการพยากรณ์การบาน คือ พันธุ์โซะเมะอิโยะชิโนะซึ่ง

เป็นพนัธุท์ีถ่กูผสมขึน้ใหม่โดยเกษตรกรสวนดอกไม้ท่ีหมูบ้่านโซะเมะ

อิใกล้ๆ กรุงเอะโดะในปลายเอะโดะ - กลางเมจิ เอกลักษณ์อยู่ที่ดอก

สีขาวออกชมพู กลีบเดี่ยวปลายหยัก 5 กลีบ ใบจะไม่ผลิจนกว่าดอก

จะร่วงไปเกือบทั้งหมดท�าให้ดูเป็นพุ่มใหญ่ปกคลุมไปท่ัว มีหน้าตา 

และเริ่มบานเหมือนกันหมด ภายใต้เง่ือนไขเดียวกัน คืออุณหภูม ิ

สูงสุดเกินกว่า 10 องศาขึ้นไป อุณหภูมิต�่าสุดไม่ต�่าไปกว่า 4 องศา

ผู้เชี่ยวชาญด้านดอกไม้อธิบายเหตุผลท่ีท�าให้ซากุระได้รับ

ความสนใจจากผูค้นมากกว่าดอกไม้อืน่ๆ ว่ามาจากการทีซ่ากรุะเป็น

สัญญานแห่งการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิ และยังตรงกับจังหวะที่

นักเรียนนักศึกษาสิ้นสุดปีการศึกษาเก่าก�าลังจะเริ่มปีการศึกษาใหม่

พร้อมๆ กับช่วงเวลาที่หนุ่มสาวเริ่มเข้าท�างานกันด้วย ท�าให้ซากุระ

เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์แห่งก้าวใหม่ของชวีติ สชีมพอูมขาวดอู่อนโยน

ของกลบีดอกกเ็ป็นอกีเหตผุลหนึง่ทีซ่ากรุะเป็นดอกไม้ทีใ่ห้ความรูส้กึ

พิเศษ และเหนือสิ่งอื่นใดความที่อายุการบานของมันสั้นเพียงไม่ถึง

สองสปัดาห์กร่็วงโรยไป อกีทัง้ยามโรยปลวิไปตามสายลมกลบพืน้ดนิ

หรอืผวิน�า้เป็นสชีมพหูมดกย็งัสวยงามนีเ่องทีท่�าให้คนญีปุ่น่ถูกใจมนั

เป็นพิเศษ ยากท่ีจะหาดอกไม้อื่นมาทดแทนได้ บางคนยังบอกด้วย

ว่าอายอุนัแสนสัน้ของซากรุะเสมอืนดงัชวีติคนเราทีพ่ลกิผลนัได้ง่ายๆ 

ไม่มีอะไรยั่งยืน ความงามของซากุระจึงซ่อนอารมณ์หดหู่น้อยๆ ที่มี

ในจิตใจลึกๆ ของคนญี่ปุ่นไว้

ไม่ว่าคนญี่ปุ่นทั่วไปจะเข้าใจ เหตุผล อารมณ์หรือปรัชญา ที่

ซ่อนเร้นอยู่ในความงามของดอกซากุระลึกซึ้งเพียงใดก็ตาม ปีแล้วปี

เล่าทุกคร้ังที่ซากุระบาน พวกเขาก็พากันไปดื่มกินร้องร�าท�าเพลงกัน

ใต้ต้นซากุระอย่างสนุกสนาน ธรรมเนียมดังกล่าวไม่พบในประเทศ

ใดๆ ไม่ว่าจะมีดอกไม้อื่นหรือมีทิวแถวซากุระก็ตาม 

ธรรมเนยีมชมดอกไม้ของญีปุ่น่แต่ดัง้เดมิได้รบัการถ่ายทอดมาจาก

ชาวจีนท่ีนยิมชมดอกบ๊วย แต่กไ็ม่ได้มกีารดืม่กนิใต้ต้นแต่อย่างใด จะมี

ก็แต่ชมความงาม น�ามาเขียนเป็นภาพหรือเป็นกลอน เป็นเพลง  

จะเห็นได้จากเพลงโบราณ “มันโยชู” ในสมัยนารา (ค.ศ.710-794) ที่

พบว่ามชีือ่ของดอกบ๊วยปรากฏมากกว่าซากรุะนบัจ�านวนไม่ถ้วน การ

ชมซากุระนั้นเพิ่งจะมาปรากฏในสมัยเฮอันราวคริสต์ศตวรรษที่ 9 

นี่เองเมื่อข้าราชบริพารในราชส�านักญี่ปุ่นปลูกต้นซากุระข้างศาล 

ในพระราชวังทั้งซ้าย และขวาสองต้นแทนต้นบ๊วยที่ล้มตายไป 

ศาสตราจารย์ชิระฮะตะ โยซะบุโระผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

และยังเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง “ซากุระกับคนญี่ปุ่น” วิเคราะห์ว่าช่วง 

ดังกล่าวคือจุดเปล่ียนที่ส�าคัญของวัฒนธรรมญี่ปุ ่นจากที่เคยรับ

อิทธิพลจากจีน และเกาหลี หันมาวิวัฒนาการสร้าง “ความเป็นญีปุ่น่” 

ขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อย

ชิระฮะตะได้ยกบทเพลงของอะริฮะระ โนะ นะริฮิระ ขุนนาง 

และราชนิกูลชั้นสูงในสมับเฮอัน (ค.ศ.794-1185) ในหนังสือนิยาย

เพลง “อิเซะ โมะโนะงะตะริ” ซึ่งมีบทเพลงที่โด่งดังเกี่ยวกับซากุระที่

ว่า “โยะโนะนะกะนิ ทะเอะเตะ ซากุระโนะนะคะริเสะบะ ฮะรุโนะโคะ

โคะโระวะโนะโดะเคะ คะระมะชิ” แปลเป็นความได้ว่า “อยากเห็น

ซากุระบานตลอดทั้งปี แต่น่าเสียดายที่มาร่วงโรยไปซะ หดหู่เวิ้งว้าง 

หากโลกนี้ไม่มีซากุระหัวใจฉันคงไม่ปั่นป่วนเช่นนี้” บทเพลงดังกล่าว

แสดงให้เหน็ว่าส�าหรบัขนุนางญีปุ่น่ในสมยันัน้ ซากรุะให้ทัง้ความรูส้กึ

ชื่นชอบ และหดหู่ไปพร้อมๆ กัน

ส�าหรับการด่ืมกินใต้ต้นซากุระของคนญี่ปุ่นในทุกวันนี้นั้น  

ชริะฮะตะยกเอาค�าอธบิายของโมะโตะโอะร ิ โนะรนิะงะหมอรักษาโรค 

และนกัภาษาศาสตร์สมยัเอะโดะมาสรปุว่าน่าจะมาจากธรรมเนยีมของ

5 6 7

5.	 ซากรุะกบัแมคโนเลยีทีวั่ดฮะเซะเดะร่า	จงัหวัดนารา	หนึง่ในวัดโปรดของผูเ้ขยีน
6.	 ซากุระพันธุ์ย้อยหน้ากุฏิพระสงฆ์ที่สามารถถ่ายให้เห็นตัวโบสถ์บนเขาของ 

วดัฮะเซะเดะร่าได้
7.	 หนุ่มสาวพากันดื่มกิน	 และเดินเที่ยวชมซากุระที่สวนสาธารณะริมแม่น�้า 

ชกุกุะว่ะ	เมอืงนชิโินะมย่ิา
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9.	 บรรยากาศสบายๆ	ในสวน	Haradani-en
10	 ร้านอาหารใกล้ๆ	วดัโจโชโคจ	ิทางเหนอืของเกยีวโต	ซึง่เป็นหนึง่ในสองสามแห่งทีซ่ากรุะบานช้าทีส่ดุในเกยีวโต	

รอบๆ	ร้านมองเหน็ซากรุะด้านนอกได้แทบทกุทศิ

ชาวไร่ชาวนาตัง้แต่เร่ิมปลูก และเก็บเก่ียวข้าว พวกเขาจะไปรวมตวักนัใต้

ต้นซากุระเพื่อฉลอง “ฤดูใบไม้ผลิ” โดยเชื่อกันว่าเมื่อซากุระเริ่มบาน 

เทพเจ้าจะลงมาเยีย่มเยอืน จงึต้องร้องร�าท�าเพลงเชือ้เชญิ และวงิวอน

เทพเจ้าอ�านวยพรให้ปีนัน้ๆ ท�าไร่ ท�านาได้ผลอดุมสมบรูณ์ ธรรมเนยีม 

ดงักล่าวได้แพร่หลายไปยังนักรบ และผู้คนจ�านวนมากในเวลาต่อมา จะ

เหน็ได้จากภาพวาดประดบัฝาพนงัในสมยัมโุระมะจ ิ(ค.ศ.1336-1573) ที่

มีรปูผูค้นร้องร�าท�าเพลงชมซากุระกัน และย่ิงเมือ่โยชมิเุนะ โชกนุคนที ่8 

ในตระกลูโทะกกุะว่ะมีบญัชาให้คนปลูกต้นซากุระทีช่านกรงุเอะโดะสร้าง

แหล่งเทีย่วชมซากรุะขึน้ ธรรมเนียมดงักล่าวก็ได้หย่ังรากลึกลงในสงัคม

ญีปุ่น่มาจนทกุวนันี้

ชิระฮะตะยังเชื่อว่าธรรมเนียมการชมซากุระกันอย่างเอิกเกริก

ในสมัยเอะโดะน้ี เป็นทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และยังเป็นปัจจัย

กระตุ้นให้มีการพัฒนาวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นในเวลา

ต่อมา เร่ิมจากการประดิษฐ์ประดอยอาหารให้มีสีสันรูปร่างงดงาม มี

การปั้นถ้วยชามลงรักลงยา มีละครคะบุกิ ละครโนห์ ละครหุ่นบุนรักกุ 

ภาพเขียนประดับฝาพนัง วรรณกรรม การละเล่น และวัฒนธรรมอื่นๆ 

อันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเป็นล�าดับ หรืออีกนัยหนึ่งธรรมเนียมการ

ชมซากรุะเป็นเสมอืนจดุเริม่ต้นทีส่�าคญัของ “ความเป็นญีปุ่น่” ในทกุวัน

นี้ 

จะว่าไปแล้ว การทีเ่ดก็เลก็คนหนุม่คนสาวผูเ้ฒ่าผูแ้ก่มารวมตัว

กนัร้องร�าท�าเพลงดืม่กนิ แชร์ความรูส้กึร่วมกันใต้ต้นซากุระด้วยอารมณ์

ตื่นเต้นเร้าใจปีแล้วปีเล่าในตัวของมันเองก็คือ “ความเป็นญี่ปุ่น” ใน

สายตาของคนต่างชาติด้วย

แหล่งชมซากุระที่มีชื่อเสียงในคันไซ
1) Yoshino-yama เทอืกเขาต้นก�าเนดิซากรุะป่าในจงัหวดันารา 

ในอดีต ฮิเดะโยชิเจ้าเมืองโอซากาก็เคยยกกระบวนไปชม ทุกๆ เดือน

เมษายนเมื่อซากุระเริ่มบาน จะมีผู้คนหล่ังไหลมาชมกันมากมาย โดย

ซากุระที่นี่จะเริ่มบานจากตีนเขา กลางเขา ไปจนถึงบนเขาตามล�าดับ 

ท�าให้ช่วงเดือนเมษายนสามารถชมได้ทั้งปี เดินทางโดย Kintetsu Yo-

shino Line ไปลงสุดสายแล้วต่อรถเมล์

2) โรงกษาปณ์โอซาก้า สถานที่ชมซากุระพันธุ์กลีบซ้อนกว่า 

130 ชนิด ราว 550 ต้น โรงกษาปณ์มีธรรมเนียมเปิดให้ผู้คนเข้าไป

ชมได้ฟรีราวหนึ่งสัปดาห์เมื่อซากุระเริ่มบาน ก�าหนดเปิดให้เข้าชม

จะแตกต่างกนัไปตามปี ส่วนใหญ่แล้วจะอยูร่าวกลางเดอืนเมษายน 

เดินราว 10 นาทีจากสถานี Tenmanbashi / Tanimachi Line

3) สวน Ninomaru-teien ใน Osaka Castle Park ซากุระ

พันธุ์โซะเมะอิโยะชิโนะราว 600 ต้นจะบานสะพรั่ง เปิดให้เข้าชมได้

ทั้งกลางวัน และกลางคืน เดินราว 10 นาทีจากสถานี Tanimachi 4 

Chome / Tanimachi, Chuo Line

4) สวน Haradani-en เกียวโต สวนซากุระของเอกชนที่มี

ซากุระพันธ์ย้อยสีชมพูสดเป็นหลัก ช่วงกลางเดือนเมษายน ซากุระ

จ�านวนหลายร้อยต้นทีน่ีจ่ะบานพร้อมกนัหมด งดงามเสมอืนโลกใน

เทพนยิาย ค่าเข้าชมแตกต่างกนัแต่ละช่วง ช่วงพคีจะราว 1500 เยน 

เดินทางด้วยแท็กซี่ราว 10 นาทีจากสถานี Kitaoji / Kyoto Subway

5) ศาล และวัดต่างๆ ในเกียวโต 

    

8.	 ซาซะเบะ-ซากรุะ	ทีโ่รงกษาปณ์โอซากา	ดอกจะแน่นเบยีดกนัจนแทบมองไม่
เหน็กิง่


