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เร่ืองท่ัวไปเก่ียวกับคลา
 เปนชื่อเรียกโดยรวมของพืชวงศ (MARANTACEAE (MARANTA FAMILY, 
ARROWROOT FAMILY) เปนพืชใบเล้ียงเด่ียว พบในเขตรอน มีถ่ินกํ าเนิดท่ี
อเมริกาใต ประกอบดวย 30 สกุล 400 ชนิด เปนไมเน้ือออน อายุหลายป 

สวนใหญมีหัวหรือเหงาใตดิน ลักษณะประจํ าวงศคือรอยตอระหวางกานใบท้ัง 2 ขางไมเทากัน ดานหน่ึง
จะใหญกวา เม่ือใบยัง ออน ดานที่ใหญกวาจะมวนหุมดานที่เล็กกวาไว ดอกมักออกเหนือใบทีมี่ยอดออน 
ดอกออก เปนคูในซอกกาบใบ แตละคูมักหันหนาเขาหากัน ดอกมีขนาดไมเทากัน สมบูรณเพศ มีกลีบ 
เพียง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ ช้ันของเกสรตัวผูมักเช่ือมติดกับช้ันของกลีบดอกเกสรตัวผูท่ี สมบูรณมี 1 
อัน สีสันและลักษณะคลายกลีบดอก เกสรตัวผูที่เปนหมันมีจํ านวนมาก ลักษณะ เหมือนแผนหนังหรือใบ
เล็ก ๆ เกสรตัวเมียอยูใตสวนตาง ๆ ของดอก รังไขมี 3 ชอง มีออวูล 3 อัน มักฝอ 2 อัน เหลือเพียง 1 
อัน เจริญเปนเมล็ดท่ีสมบูรณ เกสรตัวเมียโคงและมีฝาคลาย หมวกหุมอยู เม่ือดอกบานเกสรจะปลิวตก
ลงบนแทนของเกสรตัวเมีย แมลงจะมาเคลาท่ีเกสรตัว ผูที่เปนหมัน และดูดน้ํ าหวาน และเขี่ยใหหมวกที่
ปดอยูน้ันหลุดออก ละอองเกสรบางสวนท่ียัง คงติดอยูบนหลังแมลงจะตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย ผลมี 2 
ลักษณะ คือ เปนผลแหง เมื่อแกจะ ไมแตกและผลมีเน้ือนุม เมล็ดมีเย่ือหุม

วงศน้ีประกอบดวยสกุลตางๆ เชน Calathea เชน คลาเสือโครง (ZEBRINA PLANT) , 
(Ctenanthe, Donax (เชน คลุม), Maranta (เชน สาคู), Phynium (เชน สาดแดง, สาดขาว), 
Schumannianthus (เชน คลา), Stromarthe. Thalia (เชน พุทธรักษานํ้ า) โดยพืชที่เปนพืชพื้นเมืองไทย
ไดแก พวกคลา, คลุม สาดแดง, สาดขาว, สาคู เปนตน

คลา

ที่มา : เอกสารกรมสงเสริมการเกษตร  กองสงเสริมพืชสวน

• CALATHEA BURLE – MARXLL
• คลาตะขาบ
• CIGARF LOWER PLANT



สวนใหญสกุล Calathea และสกุล Maranta มีใบท่ีมีลวดลายสลับสีสี งดงามมาก นิยมปลูกเปน
ไมประดับเปนกลุมหรือปลูกเปนไมกระถางในท่ีมีรมเงาบาง บางชนิดมีดอกสวยงาม เชน ธรรมรักษาน้ํ า
บางชนิดเหงาใตดินมีแหงสะสมอยู เชน สาคู ใชตมรับประทานได บางชนิดใชใบหอขนม เชน ขนม
ขาวตมลูกโยน บางชนิดนํ ามาจักสาน และบางชนิดปลูกเปนไมตัดดอก ซ่ึงสวนใหญอยูในสกุล Calathe

สกุล Calathea Mey มีประมาณ 300 ชนิด เปนไมเน้ือออน อายุหลายป มีเหงาหรือหวัอยูใตดิน 
ลํ าตนเหนือดินมักไมแตกก่ิงยอย ชอดอกเปนชอเชิงลด (spike) หรือชอกระจะ (raceme) อาจเปนชอ
เด่ียวหรือมีชอยอย กาบรองดอกเรียงเวียนสลับหรือเรียงเปนสองแถว ไมหลุดรวง กลีบดอกเช่ือมติดกัน
เปนหลอดเรียวยาวเกสรตัวผูท่ีไมสมบูรณและเปล่ียนรูปรางไปมีลักษณะคลายกลีบดอก 1 อัน รังไขมี 3 
ชอง แตละชองมี 1 เมล็ด ผลแหง เมล็ดมีเย่ือหุม มีถ่ินกํ าเนิดในเขตรอนของอเมริกา (เม็กซิโกถึงอาเจนติ
นา)

CALATHEA BURLE-MARXLL

ช่ือวิทยาศาสตร  Calathea burle-marxii H. Kenn.
วงศ :  Marantaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร

ไมเน้ือออน มีเหงาใตดิน ลํ าตนเหนือดินสูง 80-150 ซม. ลํ าตน
สีน้ํ าตาลปนเขียว ออก ใบใกลโคนตน แผนใบกวาง 35 เซนติเมตร ยาว 
72 เซนติเมตร แผนใบรูปไข ปลายเวาหรือ แหลม ดานหลังใบสีเขียวสด 
เสนกลางใบสีเขียวปนเหลือง มีขนปกคลุมไปจนถึงปลายใบ ดาน ทองใบสี

เขียวปนเทา มีเสนกลางใบสีเหลืองปนเขียว มีขนส้ันๆ กานใบสีเขียวยาว 2-24 เซนติเมตร มีขนปกคลุม 
โดยกาบใบแตมสีมวงแดง ชอดอกออกทีป่ลายลํ าตนเหนือดิน เปนชอแบบ spike รูปไข กวางไดถึง 8 
เซนติเมตร ยาวถึง 16 เซนติเมตร กาบรองดอกเรียงเวียนซอน ทับกัน หนาแข็งคลายข้ีผ้ึง กลีบเล้ียงสี
ขาว โปรงแสง กลีบดอกเช่ือมติดกันและแยกดานหน่ึงยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายแยกเปนกลีบดอกมี
ขนาดไมเทากัน เกสรตัวผูที่ไมสมบูรณและเปลี่ยน รูปรางไปมีสีมวง

สํ าหรับชนิดน้ีพันธุท่ีปลูกเล้ียงเปนไมตัดดอก 3 พันธุ คือ
cv. ICE BLUE (ICE BLUE CALATHEA, BLUE ICE) มีกาบรองดอก

สีฟา ดอกสีมวงแดง สวยงามมาก
          cvi. ICE GREEN การรองดอกสีเขียว สํ าหรับชนิดน้ีพันธุท่ีปลูก
เล้ียงเปนไมตัดดอก 3 พันธุ คือ
          cv. ICE BLUE (ICE BLUE CALATHEA, BLUE ICE) มีกาบรองดอก
สีฟา ดอกสีมวงแดง สวยงามมาก
         cvi. ICE GREEN การรองดอกสีเขียว ดอกสีเหลือง
         cvii. SNOW CONE กาบรองดอกสีขาว ดอกสีขาว



นิเวศนวิทยา    :    ปลูกในท่ีมีรมเงาและความช้ืนสูง ยังไมเปนที่แพรหลายนัก
การกระจายพันธุ  :    มีถ่ินกํ าเนิดท่ีบราซิล
การขยายพันธุ     :    แบงกอ
ประโยชน           :    ปลูกเปนไมตัดดอก หรือปลูกเปนไมประดับ

คลาตะขาบ
            ชื่อสามัญ  :   Rattlesnake Plant ; Rattle Shaker; Shakers; Hirsuta Shakers
            ชือ่วิทยาศาสตร  :  Calathea crotalifera S. Wats.
            วงศ : Marantaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร

คลาตะขาบ  เปนไมเน้ือออนอายุหลายป สูงไดถึง 2 เมตร มีเหงาใตดิน กานใบสวนโคน 
ประมาณ 1/3 ถึง 2/3 ของความยาวกาน แผเปนกาบใบซอนทับกัน กานใบตอนบนเปนรูปทรง
กระบอก กลมเกล้ียงรอยตอระหวางกานใบและแผนใบยาว 10-13 ซม. มีสีเขียวออนกวาสีกานใบ แผน
ใบรูปไข สองขางไมเทากันเรียบเกล้ียง กวาง 24-33 เซนติเมตร ยาว 40-70 เซนติเมตร ดานหลังใบมี
สีเขียวเขม เสนกลางใบเปนรองสีเขียวออน มีประสีเขียวออนบริเวณแผนใบใกลเสนกลางใบ เสนใบยอย
เรียงแบบขนนก ขนานกันและนูนเปนสันต้ืน ๆ ดานใตใบมีสีออนและเคลือบดวยนวลแปง ปลายใบเปน
ต่ิงแหลม โคนใบตัด ดอกออกเปนชอกานชอดอกต้ังตรง ยาวได 25 ซม. ตัวชอดอกยาว 15-25 
เซนติเมตร กาบรองดอกรูปไขปลายเวาลักษณะแบนดานขางและซอนสลับกันซายขวา สวนของชอดอกน้ี
ลักษณะเหมือนหางของงูหางกระด่ิง จึงมีช่ือสามัญวา Rattlesnake Plant กาบรองดอกน้ันเม่ือยังออนอยู
จะมีสีเขียวแลวเปล่ียนเปนสีเหลืองและเหลืองเขม จนเปนสีน้ํ าตาล ขณะท่ีเปนสีเหลืองน้ันดอกจะบานโผล
ออกมาจากซอกกาบรองดอก ดอกมีขนาดเล็กกลีบดอกสีเหลือง

นิเวศนวิทยา       :   เปนพืชท่ีเจริญไดดีในท่ีมีรมเงาและความช้ืนสูง
การกระจายพันธุ  :   มีถ่ินกํ าเนิดในเขตรอนข้ึน เม็กซิโก เอควาดอรจนถึงปานามา   ข้ึนไดดีในประเทศ
ไทย แตยังไมเปนที่แพรหลายนัก
การขยายพันธุ     :   แบงกอ
ประโยชน           :   พืชตนน้ีมีความนิยมใชเปนไมตัดดอกสดและดอกไมแหง  หรือปลูกเปนไมประดับ
ในที่มีรมเงา เพ่ือดูดอกท่ีสวยงามแปลกตา

CIGARFLOWER PLANT
ชื่อสามัญ           :  Cigar Flower Plant

          ช่ือวิทยาศาสตร   :  Calathea lutea (Aubl.) Mey.
          วงศ                  :   Marantaceae



ลักษณะทางพฤษศาสตร

ไมเน้ือออน แตกเปนกอ สูงไดถึง 5 เมตร ใบกวาง 0.7 เมตรยาวไดถึง 1.7 เมตร เรียบเกลี้ยง
แผนใบรูปไขถึงรูปไขกลับ สีเขียวเน้ือใบหนาเหมือนแผนหนัง ดานทองใบเคลือบดวยนวลแหง กานใบยาว
ไดถึง 5-7 เซนติเมตร กาบรองดอกเรียงซอนกันและแบนดานหน่ึง กาบรองดอกรูปไข ยาวไดถึง 4 
เซนติเมตรสีน้ํ าตาลปนแดงดอกสีเหลือง กลีบเล้ียงมีปลายเวายาวไดถึง 1 เซนติเมตร กลีบดอกยาวไดถึง 
2.8 เซนติเมตร เกสรตัวผูท่ีไมสมบูรณอันนอกยาวไดถึง 2 เซนติเมตร ผลเปนแคปซูล มี 1 เมล็ด

นิเวศนวิทยา :  ปลูกในท่ีมีรมเงาและความช้ืนสูง
การกระจายพันธุ :  มีถิ่นกํ าเนิดในเขตรอนของอเมริกา
การขยายพันธุ :  แบงกอ
ประโยชน :  ปลูกเปนไมตัดดอกหรือปลูกเปนไมประดับ

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํ านักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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