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1. ชื่อสมุนไพร  วานกีบแรด (WAN KIP RAET)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm.     ชื่อวงศ Marattiaceae

3. ชื่ออื่น  กีบมาลม (ภาคเหนือ), กูดซาง (เชียงใหม), กีบมา (ลำพูน),วานกีบมา (ภาคกลาง), elephant fern, 

    Turnip fern.

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  วานกีบแรดเปนเฟรนเจริญเติบโตบนพื้นดิน เหงาสั้น ตั้งตรง ขนาดใหญ 

  ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ยาว 2-5 เมตรกานใบยาว 1-1.5 เมตร โคนกานบวมและมีหูใบสีน้ำตาลขนาดใหญ 

1 คูทั้งกานใบและแกนกลางใบประกอบสีเขียว มีรอยขีดตามยาวสีขาวสั้น ๆ อวบน้ำมีขนและเกล็ดสีน้ำตาลประปราย แผนใบรูปไข 

กวางไดถึงประมาณ 2 เมตร ยาว 2-3 เมตร มีใบยอย 15-30 คูรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนหรือรูป

หัวใจตื้น ๆเบี้ยว ขอบใบจักมนหรือจักฟนเลื่อย กานใบยอยบวม แผนใบหนาอวบน้ำ มีเกล็ดสีน้ำตาล แผนใบดานบนสีเขียวเขม 

เปนมันดานลางสีเขียวออน เสนแขนงใบอิสระแยกสาขาเปนคู จำนวนมากกลุมอับสปอรอยูหางจากขอบใบประมาณ 1 มิลลิเมตร 

สีนำ้ตาล รูปรี ประกอบดวย 7-12 อับสปอรผนังเช่ือมติดกัน ไมมีเยื่อคลุมกลุมอับสปอร

  หัว มีลักษณะคลายกับกีบเทาของแรดหรือกระบือ หัวเปนสีน้ำตาลแกแตถาหักหัวดูภายในเปนสีเหลืองเหมือนขมิ้น 

5. สวนที่ใชทำยา
  หัวและราก

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  หัวใตดิน มีรสฝาด เย็น เปนยาฝาดสมานแกทองรวง อาเจียน ปวดศีรษะ ขับปสสาวะ รากใชหามเลือด

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  การวิจัยทางพรีคลินิกพบวาวานกีบแรดมีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็ง ตานเช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย ลดน้ำตาลในเลือดและแกปวด

วานกีบแรด 
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8. สารสำคัญ
  วานกีบแรดมีสารแองจิอ็อปเทอโรไซดมอโนไฮเดรต (angiopteroside monohydrate) กรดซักซินิก (succinic 

acid) และสารกลุมสเตอรอล เชน บีตา-ซิโทสเตอรอล (β-sitosterol) และสติกมาสเตอรอล (stigmasterol) เปนตน

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  วานกีบแรดมีเขตการกระจายพันธุกวาง พบที่ไตหวัน ภูมิภาคมาเลเซีย โพลีนีเชียจนถึงออสเตรเลีย ในไทย

พบท่ัวทุกภาค ขึ้นในท่ีคอนขางชุมชื้น ใกลแหลงน้ำจนถึงระดับความสูงประมาณ 1200 เมตรจากระดับน้ำทะเล

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ปาดงดิบ รอนชื้น ฝนตกชุก ปาดิบเขา ปาที่อุดมสมบูรณ 

  - ภาค   ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  - จังหวัด  ฉะเชิงเทรา โคราช ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สุราษฎรธานี เชียงใหม ลำปาง แพร นาน 

    กาฬสินธุ 

อุดรธานี อุบลราชธานี

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป  

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุ ดวยการแยกหนอ วานกีบแรดจะแยกหนอมาชำกอน โดยการแยกหนอจากตนแมแลวนำมาชำ

ในถุงเพาะชำที่ผสมดินกับขี้เถาแกลบ เอาไวในเรือนเพาะชำ รดน้ำใหชุ มชื้น อยูเสมอ ประมาณ 30 – 60 วัน จะงอก

ยอดออนท่ีมวนขึ้นมา 

13. การปลูก/สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมขนาดกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร รองกนหลุม

ดวยปุยหมักคลุกเคลากับดินกนหลุม วานกีบแรดควรปลูกใตรมไมที่มีรมรำไรจะเจริญงอกงามดี และปลูกหางกันประมาณ 

1 – 1.5 เมตร

  - วิธีการปลูก เมื่อวานกีบแรดอายุประมาณ 1 – 2 ป เอาลงปลูกได สำหรับหลุมที่เตรียมไวกลบดินแลวคลุม

ดวยฟาง หรือหญาแหง รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ ระยะแรกจะมีใบไมพลางแสง หรือสแลนพลาสติกก็ได

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ควรใหเมื่อปลูกไปแลวประมาณ 6 เดือน ควรใสปุยคอกกับปุยหมักเทานั้น พรอมกับการพรวนดิน

และใสปุยและกำจัดวัชพืช ควรทำปละ 1 – 2 คร้ัง

  - การใหน้ำ ควรใหน้ำชุมชื้นอยูเสมอ ถาฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติไดเลย

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย
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  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู วานกีบแรดจะมีแมลงกัดกินยอดออนบาง ควรฉีดสารจำพวกเซฟวิน S85 

2 – 3 เดือนตอครั้งก็ได หรือจะใชสารจำพวกสารสะเดา หรือสารชีวภาพ

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล แตนิยมเก็บเกี่ยวในฤดูแลง วานกีบแรดจะเก็บเกี่ยวไดในชวงอายุ 2 – 3 ป 

จะมีกลีบออกมาคอนขางเยอะ   

  - วิธีการเก็บเกี่ยว ขุดวานกีบแรดเปนกอและนำมาแยกออกเปนกลีบ ๆ แลวนำไปลางน้ำใหสะอาด

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดวานกีบแรดมาแลว นำมาฝานตอนที่ยังสด ๆ เพราะจะฝานงาย ถาปลอยไวใหแหง

จะเหนียว และฝานยากมาก เม่ือฝานเสร็จนำไปตากแดดทันที ประมาณ 4 – 5 วัน จนแหง และนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดวานกีบแรดแหงมาแลว นำบรรจุถุง เพื่อสงจำหนายตอไป หรือเก็บใสกระสอบ

โปรง ๆ หรือถุงปุยที่สะอาด ไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย
  หัวและรากวานกีบแรดแหง ราคากิโลกรัมละ 10-15 บาท


