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 ระบบขอมูลพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ

 สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

กุยชาย

นิพนธ ไชยมงคล

กุยชายจีน (Chinese chives; Allium tuberosum Rottler ex.
Sprengel) Kau Tsoi/ Lu chai/  Jiu Cai /Gow Choy (จีน) Nira
(ญี่ปุน) อยูในวงศหอม Alliaceae (Amaryllidaceae) ประกอบดวย
สายพนัธุตาง ๆมากกวา 500 สายพันธุ มีถ่ินกํ าเนิดในประเทศจีน
นยิมบริโภคในแถบเอเซีย ผลผลิตประมาณ 75,000 ตันตอป
เปนพชืขามป มีสองสายพันธุคือ กุยชายใบ และ กุยชายดอก (Gil
Tsoi) เจริญจากเหงาขยายเปนกอใหญ ใบสีเขียว คอนขางแข็ง และ
ปลายใบมวนงอเล็กนอย ใบกวาง 5-10 มิลลิเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร เหงา (rhizome) ทํ าหนาที
สะสมอาหาร ประกอบดวยตาหนอซ่ึงเจริญเปนใบตอไป เม่ือใบเจริญเต็มท่ี มีสภาพแวดลอมเหมาะสม พืชจะ
แทงกานดอกจากเหงา ดอกสขีาว
สายพันธุ
   กุยชายใบ     Broad Leaf, Ping, Ping Hybrid F1, Giant Belt
   กุยชายดอก  Tai Jiu
สภาพแวดลอม

ในสภาพแวดลอมท่ีมีชวงแสงสัน้ อุณหภูมิต่ํ า กุยชายจะพักตัว หยุดชะงักการเจริญ การทํ าลายระยะ
พกัตัวสามารถทํ าไดโดยการเพ่ิมชวงแสง (เปดไฟในเวลากลางคืน) หรอืผานอุณหภูมิต่ํ าเปนระยะเวลานาน
ในสภาพชวงแสงยาวจะกระตุนใหเกิดการเจริญของดอก ในบางสายพันธุตองการอุณหภูมิตํ ่าส ําหรับการเจริญ
ของดอก

อุณหภูมิ 20 o ซ เหมาะส ําหรับการเจริญของกุยชาย
สภาพดิน

ดินท่ีเหมาะสํ าหรับการเจริญของกุยชายคือดินท่ีรวนซุย มีหนาดินหนา อินทรียวัตถุสูง ระบายนํ้ าได
ดี pH 6.5-6.8
การขยายพันธุ

ขยายพันธุโดยเมล็ดหรือการแยกกอ
   การปลูกโดยการเพาะเมลด็  เมลด็หนัก 3-4 กรมั มีจ ํานวน
1000 เมล็ด กอนเพาะควรแชเมล็ดในนํ ้าผสม โพแทสเซียมไนเต
รท(13-0-50)  เขมขน 0.1 % เวลา1 ชั่วโมง นํ าออกมาใสในผา
เปยก ใสตูเย็นดานลาง (5 o ซ ) เปนเวลา 3-5 วนั นํ าออกมาผึ่ง
ใหผิวแหง เพื่อความสะดวกในการเพาะเมล็ด

การหยอดเมล็ดอาจใชถาดเพาะและหยอดเมล็ด 3-5 เมล็ดตอหลุม
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อุณหภูมิท่ีเหมาะสมส ําหรับการงอกของเมล็ดอยูระหวาง 15-20 o ซ เมล็ดจะงอกภายในเวลา 7-
14 วนั รกัษาความชื้นในวัสดุเพาะใหสมํ่ าเสมอ เพ่ือชวยในการงอกของเมล็ด

อายุกลา 55-60 วันหลังเพาะเมล็ด ระยะปลูก 12-20 ตนตอตารางเมตร หรือใชระยะปลูก 30 x
30 เซนติเมตร ขึ้นอยูกับสายพันธุและความอุดมสมบูรณของดิน ใชจํ านวนตนกลา 3-4 ตนตอหลุม
   การปลูกโดยการแยกกอ ใชตนแมพันธุอายุ 6 เดือนข้ึนไป ขุด
และแยกกอปลูก กอนปลูกควรตัดใบออก เพื่อลดการคายนํ ้า ตัด
รากใหยาว 1-2 เซนติเมตร ปลูก 3-4 ตนตอหลุม

การปลูกกุยชายแตละแปลงใชเวลา 3 ป หลังจากนั้นควร
ทํ าการแยกกอและเตรยีมแปลงปลูกใหม

การใสปุย
เน่ืองจากมีระบบรากตืน้และใชระยะเวลาปลูกนาน เตรียมดินใหดี ไนโตรเจน จ ําเปนส ําหรับการ

เจรญิเติบโต ฟอสฟอรัส ชวยในการเจริญของตนกลา โพแทสเซียมจ ําเปนส ําหรับการเจริญเติบโตและการ
เคลือ่นยายอาหารไปสะสมในเหงา ซัลเฟอรเปนแหลงกล่ินของหอม ในกรณีท่ีไมตองการกล่ินแรง ควรลด
ปรมิาณซัลเฟอร แมกนีเซียม ชวยในการสรางเม็ดสีเขียว ซ่ึงจํ าเปนส ําหรับการสรางอาหาร ซิงค ชวยเพ่ิมผล
ผลิต

• ! เจาะรองปลกู ใสปุยหมัก ปุยคอก อัตรา 2 กิโลกรัมตอตารางเมตร
• !  กอนปลูกใสปุย 12-24-12 อัตรา 50 กิโลกรมัตอไร
• !  หลงัยายปลูก 7 วัน ควรใสปุย 21-0-0 (แอมโมเนียมซัลเฟต) ในดินท่ีเปนดาง อัตรา 10
กิโลกรมัตอไร หรอื 13-0-0-26  (แคลเซียมไนเตรท) ในดินท่ีเปนกรด อัตรา 15 กิโลกรมั
ตอไร

• !  หลังยายปลูก 1 เดือน ใสปุยหมัก/ปุยคอก อัตรา 1 กิโลกรมั ปุย 13-13-21 อัตรา 25
กิโลกรมัตอไร และ 21-0-0 ในดินท่ีเปนดาง อัตรา 10 กิโลกรมัตอไร หรอื 13-0-0-26
ในดินท่ีเปนกรด อัตรา 15 กิโลกรมัตอไร

• ! หลังยายปลูกทุก 3 เดือน ใสปุยหมัก/ปุยคอก อัตรา 1 กิโลกรมั ปุย 13-13-21 อัตรา 25
กิโลกรมัตอไร และ 21-0-0 ในดินท่ีเปนดาง อัตรา 10 กิโลกรมัตอไร หรอื 13-0-26  ใน
ดินท่ีเปนกรด อัตรา 15 กิโลกรมัตอไร

• !  หลงัการเก็บเก่ียว ใสปุย 21-0-0 ในดินท่ีเปนดาง อัตรา 10 กิโลกรมัตอไร หรอื 13-0-26
ในดินท่ีเปนกรด อัตรา 15 กิโลกรมัตอไร

• ! วธิกีารใสปุยหลังยายปลูก เจาะหลุมหางจากตน 10 เซนติเมตร ดานใดดานหน่ึง และใสอีก
ดานหน่ึงในคร้ังตอไป

• ! ฉีดพนปุยเกลด็หรอืปุยน้ํ าที่มีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ในรูปสารละลายทางใบ ทุก
อาทิตย

การคลุมแปลงปลูก
ควรใชวัสดุคลุมแปลงปลูก เชน ฟางขาว เพ่ือลด

อุณหภูมิดิน รักษาความชื้นและปองกันวัชพืช พลาสติกสีเงิน
ลดอุณหภูมิดิน พลาสติกสีดํ าเพ่ิมอุณหภูมิ

ในแปลงท่ีไมคลุมแปลงปลูก ควรพรวนดินตื้น เพ่ือ
กํ าจัดวัชพืชข้ึนแขงขันอาหาร
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การใหน้ํ า
ควรใหน้ํ าสม่ํ าเสมอ พืชจะชะงักการเจริญในกรณีท่ีขาดน้ํ า และการใหนํ ้ามากเกินไปอาจทํ าใหราก

และเหงาเนา ใบเหลือง ตาย
ระบบการใหน้ํ าท่ีเหมาะสมคือแบบน้ํ าหยด อาจจะใชระบบพนฝอยหรือทดนํ ้าเขาแปลง แตควรระวัง

ในกรณทีี่ใบเปยก โรคจะเขาท ําลายไดงาย
การผลิตกุยชายขาว

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมส ําหรับการผลิตกุยชายขาวคือ 3
เดือนหลังยายปลูก (90 วนั) เพ่ือใหไดผลผลิตสูง นิยมปลูกในเดือน
กรกฎาคม เร่ิมเก็บเก่ียวในเดือนตุลาคม-มีนาคม
• ! ใชมีดท่ีคมตัดใบออกใหชิดดินท้ังกอ (ขายเปนกุยชาย
เขียว)
• ! ใช

กระถางดินเผาครอบตน โดยใชกระถางทรง
กระบอก ขนาดปากกวาง 7 น้ิว กนกระถางกวาง
8 น้ิว คลุมสูง 12 น้ิว ครอบใหชดิดินและปดไม
ใหแสงผาน

• ! ในประเทศจีนนิยมใชอุโมงไมไผ ปดดวยฟางหรือ
กระดาษหนา

• ! ทยอยครอบและเก็บเก่ียวปริมาณตามความตอง
ของตลาด

• ! หลังเก็บเก่ียว 1 เดือน (ปลอยใหใบเจริญ) ตัด
ใบออกขายเปนกุยชายเขียวและเร่ิมครอบใหม
กระถางใหม เพ่ือผลิตกุยชายขาว

การเก็บเก่ียว
สามารถเก็บเก่ียว 3-9 คร้ังตอป ข้ึนอยูกับพันธุ

สภาพแวดลอมและการดูแลรักษา ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะ
สมคือเดือนตุลาคม-มีนาคม

กุยชายขาว เก็บเกี่ยวหลังจากใชกระถางครอบหรือ
คลมุแปลงประมาณ 2 อาทิตย เก็บเก่ียวเม่ือใบมีความยาว
20 เซนติเมตร

ตัดโคนใบชิดดิน ลางดวยนํ ้าเย็น ตัดแตงสวนท่ีถูก
ทํ าลายโดยโรค แมลง หรือแผลท่ีเกิดจากการขนสง และเศษ

วชัพชือื่นที่ปลอมปน
เก็บไวในท่ีรมปองกันแสงอาทิตย ในระหวางเก็บรักษาและขนสง
กุยชายดอก เก็บเกี่ยวระยะดอกตูม ตัดโคนกานดอกยาว  30-40 เซนติเมตร
ใบมีอตัราการหายใจและคายน้ํ าสูง ควรเก็บรักษาในท่ีมีอุณหภูมิต่ํ า ความชื้นสัมพัทธสูง โดยบรรจุ

ในถุงพลาสติก เก็บในอุณหภูมิ  0 o ซ  ความชื้นสัมพัทธ 95 %
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ราคาขายสงกุยชาย
ชนิดพืช 2545 2546

ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม
ใบกุยชายขาว 48.00 28.00 48.00 48.00 48.00 43.20
ใบกุยชายเขียว 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00
ดอกกุยชาย 35.00 35.00 35.00 38.00 38.00 38.00

เอกสารอางอิง

สถานีเกษตรหลวงปางดะ 2546 การปลูกกุยชายขาว มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม
Hyde Brenda. 2547. Growing and Using Garlic Chives. The Garden Path. http;//www.seedof-

knowledge.com/garlic-chives.htlm, p3.
Rubatzky,E.V. and Yamaguchi, M. 1997. Chinese Chives. Principles, Production, and Nutritive Values,

World Vegetable. Second Edition. ITP International Thompson Publishing. New York. pp
128-130.
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