


คำนำสำนักพิมพ
Preface

  ไมนาเชื่อวา “แอฟริกันไวโอเลต” ตนไมเล็กๆ ดอกสีมวงอมฟา

ที่นิยมปลูกเลี้ยงกันในหองทำงานจะถือกำเนิดมาจากปาดงดิบ

อันไกลโพนของทวีปแอฟริกา และไมนาเชื่อวาจะกลายเปนไมประดับ

ที่ไดรับความนิยมกันในวงการไมประดับทั้งในประเทศและตางประเทศ

มีเสนหที่ใครเห็นแลวตองหลงรัก อยากไดมาปลูกเลี้ยง ดูแล

ทะนุถนอม หวังใหเจาหลอนผลิดอกบานใหชื่นชม ไมวาจะเปน 

หมอมราชวงศพันธุทิพย บริพัตร หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ ปราโมช และ

ผูชวยศาสตราจารยจิรายุพิน จันทรประสงค ผูท่ีทำใหแอฟริกันไวโอเลต

เปนที่นิยมจนถึงปจจุบัน และอีกหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

นายแพทยอมร และ แพทยหญิงอนงค นนทสุต 
ผูปลูกเลี้ยงแอฟริกันไวโอเลตในบานเราไดสำเร็จเปนทานแรก

  สำหรับใครท่ีหลงรักแอฟริกันไวโอเลต ก็มีท้ังท่ีประสบความสำเร็จ

และทอแทจนตองเลิกเลี้ยงกันไป แตแมวาจะยากงายอยางไร 

ลองเปน “มือใหมหัดปลูกแอฟริกันไวโอเลต” กันอีกครั้ง 

เริ่มจากทำความเขาใจธรรมชาติของเจาหลอน ใสใจ ชางสังเกต 

ดังที่นายแพทยอมร นนทสุต กลาวไววา 

“รักไวโอเลตใหเหมือนรักลูก ตองเอาใจใส ชางสังเกต” 
  จากมือใหมก็จะกลายเปนมืออาชีพอยางแนนอนคะ

สำนักพิมพบานและสวน

ตัวอย่าง
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10 แอฟริกันไวโอเลตมาจากไหน
12 แอฟริกันไวโอเลตมีกี่ชนิด
13 แอฟริกันไวโอเลตในเมืองไทย
15 ลักษณะเดนของแอฟริกันไวโอเลต
17 แอฟริกันไวโอเลตมีกี่ประเภท

22 ใชอะไรเปนวัสดุปลูกดี
23 ใชดินปลูกไดไหม
24 ตองผสมอะไรในดินปลูกบาง
25 เลือกภาชนะปลูกอยางไร
26 แสงแดด
28 น้ำ
30 ฤดูกาล อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ

34 ตัดใบทิ้งเยอะเลย นำมาปกชำไดไหม
36 ปกชำใบในน้ำจะเนาไหม
37 อยากแยกหนอใหเพื่อน ควรทำอยางไร
38 แยกหนอมาแลวทำไมเนาหมดเลย
39 ติดเมล็ดนำมาเพาะไดไหม
40 ตนยืดยาว ทรงพุมไมสวย จะทำอยางไร

44 ใชปุยอะไรดี
45 ทำไมใหปุยแลวใบเขียวไมมีดอกเลย
45 ใหปุยเรงดอก แตไมเห็นออกดอกสักที
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48 ยอดเนา ตนเนา แกไขอยางไร
49 ทำไมใบหงิกหมดเลย
50 ใบเปนปนดาง
51 ใบกุด ดอกแหวง ทำอยางไรดี

54 คำแนะนำสำหรับมือใหม
55 ยายกระถางแลวตนโทรม แกไขอยางไร
56 อยากปลูกนองไวโอเลตในหองทำงานไดไหม
57 ชวยดวย! ใบมีแตฝุน
58 ไมอยูบานหลายวัน นองไวโอเลตเหี่ยวตายแน
60 อยากปลูกแอฟริกันไวโอเลตในหินฟองน้ำจังเลย

64 เทคนิคการเลือกซื้อ
65 มีรานจำหนายแอฟริกันไวโอเลตที่ไหนบาง

 70 ดอกสีมวง - มวงอมฟา
 76 ดอกสีชมพู - มวงแดง
 86 ดอกสีแดง
 87 ดอกสีขาว
 92 ดอกสีขาว - ชมพู / ขาว - แดง / ขาว - มวงแดง
 98 ดอกขลิบขาว
106  พันธุใบดาง

ตัวอย่าง
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African Violet

ตัวอย่าง



รูจักแอฟริกันไวโอเลตหรือยัง

ตัวอย่าง
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• แอฟริกันไวโอเลตมาจากไหน

 แอฟริกันไวโอเลต (African Violet) เปนไมดอกชนิดหนึ่ง ซึ่งใน 

ธรรมชาตมิกัพบเตบิโตอยูตามซอกผาหนิหรอืหนาผาชุมชืน้ทีม่กีลุมมอสส 

ปกคลุมในปาดิบช้ืนทางตอนเหนือของแทนซาเนียและตอนใตของเคนยา

 การสำรวจพบครั้งแรกเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1884 เมื่อ Sir John Kirk 

นกัพฤกษศาสตรชาวสกอต ไดสำรวจพบพชืชนดินีข้ึน้อยูตามหนาผาหนิ 

ในเมือง Zanzibar แตยังไมมีการศึกษาทางดานพฤกษศาสตรกันอยาง 

จริงจัง จนในป ค.ศ. 1892 ชวงที่เยอรมนีกำลังปกครองดินแดนทาง 

แอฟริกาตะวันออก Baron Walter von Saint Paul-Illaire ซึ่งดำรง 

ตำแหนงผูดูแลเมือง Usambara ในขณะนั้นไดสำรวจพบพรรณไมชนิดนี้ 

ขึน้อยูตามซอกผาหนิบนเทอืกเขาทางตะวันออกเฉยีงเหนือของแทนซาเนีย 

จึงตั้งชื่อเปนภาษาเยอรมันวา “das violette Usambara” หมายถึง 

“ดอกสีฟาแหง  Usambara” ทานสงตัวอยางพืชช้ินนี้ใหกับบิดา 

ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหนงประธานสมาคมพฤกษศาสตรแหงเยอรมนี 

บิดาจึงสงตอให Hermann Wendland ผูอำนวยการสวนพฤกษศาสตร 

Herrenhausen เพื่อตรวจสอบวาเปนพืชชนิดใด ก็พบวา พืชชนิดนี้ 

อยูในวงศ Gesneriaceae จึงตั้งขึ้นเปนสกุลใหมในป ค.ศ. 1893 คือ 

สกุล Saintpaulia เพื่อเปนเกียรติแกผูสำรวจพบ และมีชื่อระบุชนิดวา  

“ionantha” หมายถึง “คลายดอกไวโอเลต”

ตัวอย่าง
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 เม่ือแอฟริกันไวโอเลตแพรหลายสูชาวเยอรมันมากขึ้น ในป ค.ศ. 

1893 บริษัทเมล็ดพันธุ Benery’s ไดริเริ่มจำหนายตนแอฟริกันไวโอเลต 

ครั้งแรกในแถบยุโรป แตก็ยังไมเปนที่รูจักมากนัก จนในป ค.ศ. 1895  

นิตยสาร Curtis’s Botanical ไดตีพิมพเรื่องราวของแอฟริกันไวโอเลต 

เปนภาษาอังกฤษครั้งแรก พรอมภาพวาดโบราณไวอยางสวยงาม จึง 

ทำใหแอฟริกันไวโอเลตเปนที่รูจักทั่วโลก ตอมาในป ค.ศ. 1926 บริษัท  

Armacost & Royston ในแคลิฟอรเนีย ไดนำเมล็ดพันธุจากบริษัท 

เมล็ดพันธุ Benery’s และบริษัทเมล็ดพันธุ Sutton ในอังกฤษมาทดลอง 

ปลกูเลีย้ง และทดลองผสมเกสรเพ่ือใหไดลกูผสมใหมๆ  ซึง่ใชเวลานาน 

หลายปกวาจะไดลูกผสมพันธุใหม และไดรับความนิยมอยางมากใน 

สหรฐัอเมริกาในเวลาตอมา จนมกีารรวมกลุมเพือ่จัดตัง้สมาคมแอฟรกินั 

ไวโอเลตแหงสหรัฐอเมริกาข้ึนในป ค.ศ. 1943 เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ 

การปลูกเล้ียง พรอมพัฒนาสายพันธุใหมใหสวยงามย่ิงข้ึนและจดทะเบียน 

สายพันธุเหลานั้นไวกับสมาคมดวยตัวอย่าง
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• แอฟริกันไวโอเลตมีกี่ชนิด

 พชืสกลุนีม้กีารสำรวจพบในธรรมชาติแลว 19 ชนดิ สนันษิฐานวา 

บางชนิดอาจสูญพันธุไปแลว ปจจุบันจึงมีการศึกษาทบทวนและยุบ 

บางชนิดลงใหกลายเปนพันธุตางๆ  (variety) ของ  Saintpaulia 

ionantha ดังนี้

• Saintpaulia amaniensis = S. ionantha ssp. grotei
• S. brevipilosa = S. ionantha ssp. velutina
• S. confusa = S. ionantha ssp. grotei
• S. difficilis = S. ionantha ssp. grotei
• S. diplotricha = S. ionantha ssp. ionantha var. diplotricha
• S. grandifolia = S. ionantha ssp. grandifolia
• S. grotei = S. ionantha ssp. grotei
• S. intermedia = S. ionantha ssp. pendula
• S. magungensis = S. ionantha ssp. grotei
• S. magungensis var. minima = S. ionantha ssp. grotei
• S. magungensis var. occidentalis = S. ionantha ssp. occidentalis
• S. nitida = S. ionantha ssp. nitida
• S. orbicularis = S. ionantha ssp. orbicularis
• S. pendula = S. ionantha ssp. pendula
• S. pendula var. kizarae = S. ionantha ssp. pendula
• S. rupicola = S. ionantha ssp. rupicola
• S. tongwensis = S. ionantha ssp. ionantha var. ionantha
• S. velutina = S. ionantha ssp. velutina

ตัวอย่าง
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• แอฟริกันไวโอเลตในเมืองไทย

 ในชวงกอน พ.ศ. 2500 ผูนำแอฟริกันไวโอเลตมาปลูกในเมืองไทย 

เปนทานแรก คือ หมอมราชวงศพันธุทิพย บริพัตร ซึ่งในขณะนั้น 

ทานดำรงตำแหนงนายกสมาคมไมประดบัแหงประเทศไทย แตจดุเริม่ตน 

ในครั้งนี้ไมประสบความสำเร็จ เพราะเพียงไมนานแอฟริกันไวโอเลต 

เหลานั้นก็เริ่มตายไปทีละตนสองตน และเหลือบางตนที่พอเติบโตได  

จึงไมเปนที่รูจักกันเทาใดนัก บุคคลอีกทานที่ชื่นชอบแอฟริกันไวโอเลต  

คือ หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ ปราโมช เมื่อทานเห็นแอฟริกันไวโอเลต 

ของหมอมราชวงศพนัธุทพิย จงึลองปลกูเลีย้งดบูาง เริม่จากสัง่ตนจาก 

ตางประเทศมาปลูก แตก็ไมประสบความสำเร็จ จนมีโอกาสพบกับ  

นายแพทยอมร และ แพทยหญิงอนงค นนทสุต นักปลูกเลี้ยงแอฟริกัน 

ไวโอเลตในชวงนั้น หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิไดรับคำแนะนำอยางดีจาก 

ทัง้สองทาน จนสามารถปลกูเลีย้งแอฟรกินัไวโอเลตสำเร็จ และไดเขยีน 

บทความเร่ือง “แอฟริกันไวโอเล็ต It grows on you.” ลงในหนังสือ 

“ไมประดับในประเทศไทย ฉบับพิเศษประจำป 2520” ของสมาคม 

ไมประดับแหงประเทศไทยวา

 “จะเลี้ยงแอฟริกันไวโอเล็ตตองมีสำรวม อยาเล้ียงมากเกินกวา  
50 ตน เพราะจะดเูองไมทัว่ถงึ ตนแอฟรกินัไวโอเลต็นัน้ชำงาย ตดัใบ 
ชำในทรายก็ไดตนใหม อยาเผลอ อยาโลภ เกิดมีเปนรอยเปนพันตน 
แลวจะดูไมไหว และไมไดดูดอก มีแตใบ”

ตัวอย่าง
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