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• CALATHEA BURLE – MARXLL
• คลาตะขาบ
• CIGARF LOWER PLANT

เรื่องทัว่ ไปเกีย่ วกับคลา
เปนชื่อเรียกโดยรวมของพืชวงศ (MARANTACEAE (MARANTA FAMILY,
ARROWROOT FAMILY) เปนพืชใบเลีย้ งเดีย่ ว พบในเขตรอน มีถน่ิ กําเนิดที่
อเมริกาใต ประกอบดวย 30 สกุล 400 ชนิด เปนไมเนือ้ ออน อายุหลายป
สวนใหญมีหัวหรือเหงาใตดิน ลักษณะประจําวงศคอื รอยตอระหวางกานใบทัง้ 2 ขางไมเทากัน ดานหนึง่
จะใหญกวา เมือ่ ใบยัง ออน ดานที่ใหญกวาจะมวนหุมดานที่เล็กกวาไว ดอกมักออกเหนือใบทีม่ ยี อดออน
ดอกออก เปนคูใ นซอกกาบใบ แตละคูม กั หันหนาเขาหากัน ดอกมีขนาดไมเทากัน สมบูรณเพศ มีกลีบ
เพียง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ ชัน้ ของเกสรตัวผูม กั เชือ่ มติดกับชัน้ ของกลีบดอกเกสรตัวผูท ่ี สมบูรณมี 1
อัน สีสันและลักษณะคลายกลีบดอก เกสรตัวผูที่เปนหมันมีจํานวนมาก ลักษณะ เหมือนแผนหนังหรือใบ
เล็ก ๆ เกสรตัวเมียอยูใ ตสว นตาง ๆ ของดอก รังไขมี 3 ชอง มีออวูล 3 อัน มักฝอ 2 อัน เหลือเพียง 1
อัน เจริญเปนเมล็ดทีส่ มบูรณ เกสรตัวเมียโคงและมีฝาคลาย หมวกหุมอยู เมือ่ ดอกบานเกสรจะปลิวตก
ลงบนแทนของเกสรตัวเมีย แมลงจะมาเคลาทีเ่ กสรตัว ผูที่เปนหมัน และดูดนํ้าหวาน และเขี่ยใหหมวกที่
ปดอยูนั้นหลุดออก ละอองเกสรบางสวนทีย่ งั คงติดอยูบ นหลังแมลงจะตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย ผลมี 2
ลักษณะ คือ เปนผลแหง เมื่อแกจะ ไมแตกและผลมีเนือ้ นุม เมล็ดมีเยือ่ หุม

คลา

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

สวนใหญสกุล Calathea และสกุล Maranta มีใบที่มีลวดลายสลับสีสี งดงามมาก นิยมปลูกเปน
ไมประดับเปนกลุม หรือปลูกเปนไมกระถางในทีม่ รี ม เงาบาง บางชนิดมีดอกสวยงาม เชน ธรรมรักษานํ้า
บางชนิดเหงาใตดนิ มีแหงสะสมอยู เชน สาคู ใชตม รับประทานได บางชนิดใชใบหอขนม เชน ขนม
ขาวตมลูกโยน บางชนิดนํามาจักสาน และบางชนิดปลูกเปนไมตดั ดอก ซึง่ สวนใหญอยูใ นสกุล Calathe
สกุล Calathea Mey มีประมาณ 300 ชนิด เปนไมเนือ้ ออน อายุหลายป มีเหงาหรือหัวอยูใ ตดนิ
ลําตนเหนือดินมักไมแตกกิง่ ยอย ชอดอกเปนชอเชิงลด (spike) หรือชอกระจะ (raceme) อาจเปนชอ
เดี่ยวหรือมีชอยอย กาบรองดอกเรียงเวียนสลับหรือเรียงเปนสองแถว ไมหลุดรวง กลีบดอกเชือ่ มติดกัน
เปนหลอดเรียวยาวเกสรตัวผูท ไ่ี มสมบูรณและเปลีย่ นรูปรางไปมีลกั ษณะคลายกลีบดอก 1 อัน รังไขมี 3
ชอง แตละชองมี 1 เมล็ด ผลแหง เมล็ดมีเยือ่ หุม มีถน่ิ กําเนิดในเขตรอนของอเมริกา (เม็กซิโกถึงอาเจนติ
นา)

CALATHEA BURLE-MARXLL
ชื่อวิทยาศาสตร Calathea burle-marxii H. Kenn.
วงศ : Marantaceae
ลักษณะทางพฤษศาสตร
ไมเนือ้ ออน มีเหงาใตดนิ ลําตนเหนือดินสูง 80-150 ซม. ลําตน
สีน้ําตาลปนเขียว ออก ใบใกลโคนตน แผนใบกวาง 35 เซนติเมตร ยาว
72 เซนติเมตร แผนใบรูปไข ปลายเวาหรือ แหลม ดานหลังใบสีเขียวสด
เสนกลางใบสีเขียวปนเหลือง มีขนปกคลุมไปจนถึงปลายใบ ดาน ทองใบสี
เขียวปนเทา มีเสนกลางใบสีเหลืองปนเขียว มีขนสัน้ ๆ กานใบสีเขียวยาว 2-24 เซนติเมตร มีขนปกคลุม
โดยกาบใบแตมสีมว งแดง ชอดอกออกทีป่ ลายลําตนเหนือดิน เปนชอแบบ spike รูปไข กวางไดถงึ 8
เซนติเมตร ยาวถึง 16 เซนติเมตร กาบรองดอกเรียงเวียนซอน ทับกัน หนาแข็งคลายขีผ้ ง้ึ กลีบเลีย้ งสี
ขาว โปรงแสง กลีบดอกเชือ่ มติดกันและแยกดานหนึง่ ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายแยกเปนกลีบดอกมี
ขนาดไมเทากัน เกสรตัวผูที่ไมสมบูรณและเปลี่ยน รูปรางไปมีสมี ว ง
สําหรับชนิดนีพ้ นั ธุท ป่ี ลูกเลีย้ งเปนไมตดั ดอก 3 พันธุ คือ
cv. ICE BLUE (ICE BLUE CALATHEA, BLUE ICE) มีกาบรองดอก
สีฟา ดอกสีมว งแดง สวยงามมาก
cvi. ICE GREEN การรองดอกสีเขียว สําหรับชนิดนีพ้ นั ธุท ป่ี ลูก
เลี้ยงเปนไมตดั ดอก 3 พันธุ คือ
cv. ICE BLUE (ICE BLUE CALATHEA, BLUE ICE) มีกาบรองดอก
สีฟา ดอกสีมว งแดง สวยงามมาก
cvi. ICE GREEN การรองดอกสีเขียว ดอกสีเหลือง
cvii. SNOW CONE กาบรองดอกสีขาว ดอกสีขาว
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ปลูกในทีม่ รี ม เงาและความชืน้ สูง ยังไมเปนที่แพรหลายนัก
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คลาตะขาบ
ชื่อสามัญ : Rattlesnake Plant ; Rattle Shaker; Shakers; Hirsuta Shakers
ชือ่ วิทยาศาสตร : Calathea crotalifera S. Wats.
วงศ : Marantaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
คลาตะขาบ เปนไมเนือ้ ออนอายุหลายป สูงไดถงึ 2 เมตร มีเหงาใตดนิ กานใบสวนโคน
ประมาณ 1/3 ถึง 2/3 ของความยาวกาน แผเปนกาบใบซอนทับกัน กานใบตอนบนเปนรูปทรง
กระบอก กลมเกลีย้ งรอยตอระหวางกานใบและแผนใบยาว 10-13 ซม. มีสเี ขียวออนกวาสีกา นใบ แผน
ใบรูปไข สองขางไมเทากันเรียบเกลีย้ ง กวาง 24-33 เซนติเมตร ยาว 40-70 เซนติเมตร ดานหลังใบมี
สีเขียวเขม เสนกลางใบเปนรองสีเขียวออน มีประสีเขียวออนบริเวณแผนใบใกลเสนกลางใบ เสนใบยอย
เรียงแบบขนนก ขนานกันและนูนเปนสันตืน้ ๆ ดานใตใบมีสอี อ นและเคลือบดวยนวลแปง ปลายใบเปน
ติ่งแหลม โคนใบตัด ดอกออกเปนชอกานชอดอกตัง้ ตรง ยาวได 25 ซม. ตัวชอดอกยาว 15-25
เซนติเมตร กาบรองดอกรูปไขปลายเวาลักษณะแบนดานขางและซอนสลับกันซายขวา สวนของชอดอกนี้
ลักษณะเหมือนหางของงูหางกระดิง่ จึงมีชอ่ื สามัญวา Rattlesnake Plant กาบรองดอกนัน้ เมือ่ ยังออนอยู
จะมีสีเขียวแลวเปลีย่ นเปนสีเหลืองและเหลืองเขม จนเปนสีน้ําตาล ขณะทีเ่ ปนสีเหลืองนัน้ ดอกจะบานโผล
ออกมาจากซอกกาบรองดอก ดอกมีขนาดเล็กกลีบดอกสีเหลือง
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: เปนพืชทีเ่ จริญไดดใี นทีม่ รี ม เงาและความชืน้ สูง
การกระจายพันธุ : มีถ่ินกําเนิดในเขตรอนขึน้ เม็กซิโก เอควาดอรจนถึงปานามา ขึน้ ไดดใี นประเทศ
ไทย แตยังไมเปนที่แพรหลายนัก
การขยายพันธุ : แบงกอ
ประโยชน
: พืชตนนี้มีความนิยมใชเปนไมตดั ดอกสดและดอกไมแหง หรือปลูกเปนไมประดับ
ในที่มีรมเงา เพือ่ ดูดอกทีส่ วยงามแปลกตา

CIGARFLOWER PLANT
ชื่อสามัญ
: Cigar Flower Plant
ชือ่ วิทยาศาสตร : Calathea lutea (Aubl.) Mey.
วงศ
: Marantaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร
ไมเนื้อออน แตกเปนกอ สูงไดถงึ 5 เมตร ใบกวาง 0.7 เมตรยาวไดถงึ 1.7 เมตร เรียบเกลี้ยง
แผนใบรูปไขถงึ รูปไขกลับ สีเขียวเนือ้ ใบหนาเหมือนแผนหนัง ดานทองใบเคลือบดวยนวลแหง กานใบยาว
ไดถึง 5-7 เซนติเมตร กาบรองดอกเรียงซอนกันและแบนดานหนึง่ กาบรองดอกรูปไข ยาวไดถึง 4
เซนติเมตรสีนํ้าตาลปนแดงดอกสีเหลือง กลีบเลีย้ งมีปลายเวายาวไดถงึ 1 เซนติเมตร กลีบดอกยาวไดถงึ
2.8 เซนติเมตร เกสรตัวผูท ไ่ี มสมบูรณอนั นอกยาวไดถงึ 2 เซนติเมตร ผลเปนแคปซูล มี 1 เมล็ด
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ปลูกในทีม่ รี ม เงาและความชืน้ สูง
มีถิ่นกําเนิดในเขตรอนของอเมริกา
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