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            เมื่อนํ้าที่แช่ขังหมดไปหลังภาวะนํ้าท่วมแล้ว ควรต้อง
มีการจัดการดินให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และชนิดพืชที่ปลูก 
เพ่ือฟ้ืนฟูดินให้ดีขึ้นและป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้น
มากกว่าน้ี การปลูกหญ้าแฝก เป็นแถวชิดกันเสมือนกับกําแพง
ธรรมชาติที่มีชีวิตร่วมกับการจัดการดินที่เหมาะสมหลังนํ้าท่วม 
จะเป็นรูปแบบหน่ึงที่สามารถดําเนินการได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ราคา
ถูก และเกษตรกรสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้
           หลักสําคัญของการปลูกหญ้าแฝก คือ ต้องปลูกชิด
กันให้เป็นแนว โดยหากเป็นกล้าหญ้าแฝกที่ชําอยู่ในถุงพลาสติก
ให้ปลูกในร่องที่ เตรียมไว้โดยมีระยะปลูกระหว่างต้น 10 
เซนติเมตร หากเป็นกล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือยให้มีระยะปลูก
ระหว่างต้น 5 เซนติเมตร จากน้ันกลบดินที่โคนให้แน่น

            เมื่อนํ้าที่แช่ขังหมดไปหลังภาวะนํ้าท่วมแล้ว ควรต้อง
มีการจัดการดินให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และชนิดพืชที่ปลูก 
เพ่ือฟ้ืนฟูดินให้ดีขึ้นและป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้น
มากกว่าน้ี การปลูกหญ้าแฝก เป็นแถวชิดกันเสมือนกับกําแพง
ธรรมชาติที่มีชีวิตร่วมกับการจัดการดินที่เหมาะสมหลังนํ้าท่วม 
จะเป็นรูปแบบหน่ึงที่สามารถดําเนินการได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ราคา
ถูก และเกษตรกรสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้
           หลักสําคัญของการปลูกหญ้าแฝก คือ ต้องปลูกชิด
กันให้เป็นแนว โดยหากเป็นกล้าหญ้าแฝกที่ชําอยู่ในถุงพลาสติก
ให้ปลูกในร่องที่ เตรียมไว้โดยมีระยะปลูกระหว่างต้น 10 
เซนติเมตร หากเป็นกล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือยให้มีระยะปลูก
ระหว่างต้น 5 เซนติเมตร จากน้ันกลบดินที่โคนให้แน่น

1. พื้นที่เพาะปลูกพืชชนดิต่างๆ
       เมื่อมีการจัดการดินที่เหมาะสมหลังนํ้าท่วมเพ่ือปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ตามคําแนะนําแล้ว 
ควรมีการปลูกหญ้าแฝกร่วมด้วย โดยระบบรากหญ้าแฝกสามารถกักเก็บนํ้าและความช้ืน รากมีการแผ่ขยายโดยรอบกอ
เพียง 50 เซนติเมตร ไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง ใบหญ้าแฝกที่ตัดแต่งจะใช้คลุมดิน ช่วยรักษาความช้ืน 
ควบคุมวัชพืชและเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่หน้าดิน เป็นประโยชน์แก่พืชที่ปลูก

1. พื้นที่เพาะปลูกพืชชนดิต่างๆ
       เมื่อมีการจัดการดินที่เหมาะสมหลังนํ้าท่วมเพ่ือปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ตามคําแนะนําแล้ว 
ควรมีการปลูกหญ้าแฝกร่วมด้วย โดยระบบรากหญ้าแฝกสามารถกักเก็บนํ้าและความช้ืน รากมีการแผ่ขยายโดยรอบกอ
เพียง 50 เซนติเมตร ไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง ใบหญ้าแฝกที่ตัดแต่งจะใช้คลุมดิน ช่วยรักษาความช้ืน 
ควบคุมวัชพืชและเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่หน้าดิน เป็นประโยชน์แก่พืชที่ปลูก
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            การปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่เพาะปลูกพืช ควรปลูกเป็น
แถวระหว่างแถวพืช อาจปลูกทุกแถวพืชหรือเว้น 1-2 แถว จึง
ปลูกหญ้าแฝก 1 แถว ยาวตลอดแนวพ้ืนที่ปลูก หรือปลูกหญ้าแฝก
เป็นแถวล้อมรอบพ้ืนที่ปลูกพืชตามแนวขอบเขตของแปลงปลูก
พืชและตัดใบคลุมดินทุก 3 เดือน เป็นการช่วยรักษาความช้ืนใน
ดิน ควบคุมวัชพืช และเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน 

            การปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่เพาะปลูกพืช ควรปลูกเป็น
แถวระหว่างแถวพืช อาจปลูกทุกแถวพืชหรือเว้น 1-2 แถว จึง
ปลูกหญ้าแฝก 1 แถว ยาวตลอดแนวพ้ืนที่ปลูก หรือปลูกหญ้าแฝก
เป็นแถวล้อมรอบพ้ืนที่ปลูกพืชตามแนวขอบเขตของแปลงปลูก
พืชและตัดใบคลุมดินทุก 3 เดือน เป็นการช่วยรักษาความช้ืนใน
ดิน ควบคุมวัชพืช และเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน 

2. พื้นที่ที่มีความลาดชันหรือพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะโดยน้ําฝนและน้ําไหลบ่า 
      หลังนํ้าท่วมเมื่อปรับพ้ืนที่ให้ผิวหน้าดินสม่ําเสมอแล้ว ควรปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ไม่ให้เกิดการกัดเซาะและพัดพาตะกอนดินไปมากกว่าน้ี
- พื้นที่ลาดชัน ควรปลูกเป็นแถวเด่ียวตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนที่ ระยะห่างระหว่างแถวของหญ้าแฝก
ขึ้นกับความชันของพ้ืนที่ย่ิงพ้ืนที่มีความชันสูงจํานวนแถวจะถี่ขึ้น หรือปลูกร่วมกับวิธีกล เช่น การปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวขอบขั้นบันไดดินเพ่ือให้หญ้าแฝกช่วยลดการกัดกร่อนของดิน พ้ืนที่ระหว่างแถวหญ้าแฝกสามารถปลูกพืชหลักได้ด้วย

2. พื้นที่ที่มีความลาดชันหรือพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะโดยน้ําฝนและน้ําไหลบ่า 
      หลังนํ้าท่วมเมื่อปรับพ้ืนที่ให้ผิวหน้าดินสม่ําเสมอแล้ว ควรปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ไม่ให้เกิดการกัดเซาะและพัดพาตะกอนดินไปมากกว่าน้ี
- พื้นที่ลาดชัน ควรปลูกเป็นแถวเด่ียวตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนที่ ระยะห่างระหว่างแถวของหญ้าแฝก
ขึ้นกับความชันของพ้ืนที่ย่ิงพ้ืนที่มีความชันสูงจํานวนแถวจะถี่ขึ้น หรือปลูกร่วมกับวิธีกล เช่น การปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวขอบขั้นบันไดดินเพ่ือให้หญ้าแฝกช่วยลดการกัดกร่อนของดิน พ้ืนที่ระหว่างแถวหญ้าแฝกสามารถปลูกพืชหลักได้ด้วย

      สําหรับไม้ผลหรือไม้ยืนต้น นอกจากการปลูกแฝกเป็นแถวดังกล่าวแล้ว 
หากเป็นพ้ืนที่ลาดเทอาจปลูกแฝกแบบคร่ึงวงกลมให้รูปคร่ึงวงกลมหงายรับ
นํ้าที่ไหลบ่ามา เพ่ือกักเก็บนํ้าและตะกอนดิน ส่วนการปลูกแฝกแบบวงกลม
ใช้ในพ้ืนที่ราบ โดยทั้ง 2 แบบให้ปลูกเป็นแถวเด่ียวล้อมรอบต้นไม้ผลหรือไม้
ยืนต้นที่ยังเล็ก ให้ปลูกหญ้าแฝกห่างจากขอบรัศมีทรงพุ่ม 30 เซนติเมตร 
และเมื่อต้นไม้โตขึ้นมีรัศมีทรงพุ่มใหญ่ให้ปลูกหญ้าแฝกใหม่ห่างจากรัศมี  
ทรงพุ่ม 50 เซนติเมตร

      สําหรับไม้ผลหรือไม้ยืนต้น นอกจากการปลูกแฝกเป็นแถวดังกล่าวแล้ว 
หากเป็นพ้ืนที่ลาดเทอาจปลูกแฝกแบบคร่ึงวงกลมให้รูปคร่ึงวงกลมหงายรับ
นํ้าที่ไหลบ่ามา เพ่ือกักเก็บนํ้าและตะกอนดิน ส่วนการปลูกแฝกแบบวงกลม
ใช้ในพ้ืนที่ราบ โดยทั้ง 2 แบบให้ปลูกเป็นแถวเด่ียวล้อมรอบต้นไม้ผลหรือไม้
ยืนต้นที่ยังเล็ก ให้ปลูกหญ้าแฝกห่างจากขอบรัศมีทรงพุ่ม 30 เซนติเมตร 
และเมื่อต้นไม้โตขึ้นมีรัศมีทรงพุ่มใหญ่ให้ปลูกหญ้าแฝกใหม่ห่างจากรัศมี  
ทรงพุ่ม 50 เซนติเมตร
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- พื้นที่ไหล่ถนน ปลูกหญ้าแฝกบริเวณด้านข้างของไหล่ถนน โดยแถวแรกอยู่บนไหล่ถนน แถวถัดลงไปอยู่ตํ่า
กว่าไหล่ถนนประมาณ 1 เมตร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความลาดชันและความกว้างของไหล่ถนน 
- พื้นที่ไหล่ถนน ปลูกหญ้าแฝกบริเวณด้านข้างของไหล่ถนน โดยแถวแรกอยู่บนไหล่ถนน แถวถัดลงไปอยู่ตํ่า
กว่าไหล่ถนนประมาณ 1 เมตร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความลาดชันและความกว้างของไหล่ถนน 

- ทางลําเลียงในไร่นา ปลูกบริเวณริมขอบทั้ง 2 ข้าง ยาวตลอดจนสุดแนวทางลําเลียงน้ัน- ทางลําเลียงในไร่นา ปลูกบริเวณริมขอบทั้ง 2 ข้าง ยาวตลอดจนสุดแนวทางลําเลียงน้ัน

-บริเวณร่องน้ํา ปลูกพาดผ่านร่องนํ้าเป็นรูปตัววีควํ่าให้ส่วน
แหลมของตัววีควํ่าอยู่กลางร่องนํ้าหันทวนนํ้า ส่วนแขนทั้งสอง
ข้างของตัววีจะพาดขึ้นไปถึงบนฝ่ังร่องนํ้าทั้ง 2 ด้าน เพ่ือลด 
ความแรงของนํ้าและกระจายน้ําให้เข้าไปในพ้ืนที่ทั้ง 2 ฝั่ง     
อาจปลูกแถวเด่ียวหรือปลูก 2 แถว สลับฟันปลา สําหรับ
ระยะห่างระหว่างแนวตัววี ประมาณ 2 เมตร 

-บริเวณร่องน้ํา ปลูกพาดผ่านร่องนํ้าเป็นรูปตัววีควํ่าให้ส่วน
แหลมของตัววีควํ่าอยู่กลางร่องนํ้าหันทวนนํ้า ส่วนแขนทั้งสอง
ข้างของตัววีจะพาดขึ้นไปถึงบนฝ่ังร่องนํ้าทั้ง 2 ด้าน เพ่ือลด 
ความแรงของนํ้าและกระจายน้ําให้เข้าไปในพ้ืนที่ทั้ง 2 ฝั่ง     
อาจปลูกแถวเด่ียวหรือปลูก 2 แถว สลับฟันปลา สําหรับ
ระยะห่างระหว่างแนวตัววี ประมาณ 2 เมตร 
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- อ่างเก็บน้ํา วางแนวปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับขวางความลาดเท 
จํานวน 3 แถว
แถวท่ี 1 ปลูกที่ระดับทางนํ้าล้นหรือระดับกักเก็บนํ้าจนรอบอ่าง
แถวท่ี 2 ปลูกที่ระดับสูงกว่าแถวที่ 1 ตามแนวด่ิง 20 เซนติเมตร จนรอบอ่าง
แถวท่ี 3 ปลูกที่ระดับตํ่ากว่าแถวที่ 1 ตามแนวด่ิง 20 เซนติเมตร จนรอบอ่าง

- อ่างเก็บน้ํา วางแนวปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับขวางความลาดเท 
จํานวน 3 แถว
แถวท่ี 1 ปลูกที่ระดับทางนํ้าล้นหรือระดับกักเก็บนํ้าจนรอบอ่าง
แถวท่ี 2 ปลูกที่ระดับสูงกว่าแถวที่ 1 ตามแนวด่ิง 20 เซนติเมตร จนรอบอ่าง
แถวท่ี 3 ปลูกที่ระดับตํ่ากว่าแถวที่ 1 ตามแนวด่ิง 20 เซนติเมตร จนรอบอ่าง

- บ่อน้ํา สระน้ํา วางแนวปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับ 
จํานวน 2 แถว คือ แถวที่ 1 ปลูกที่ขอบบ่อ ห่างจากริมขอบบ่อ
ประมาณ  50 เซนติเมตร แถวที่ 2 ที่ระดับทางนํ้าเข้า

- บ่อน้ํา สระน้ํา วางแนวปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับ 
จํานวน 2 แถว คือ แถวที่ 1 ปลูกที่ขอบบ่อ ห่างจากริมขอบบ่อ
ประมาณ  50 เซนติเมตร แถวที่ 2 ที่ระดับทางนํ้าเข้า

- แม่น้ํา ลําธาร คลอง คลองส่งน้ํา วางแนวปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวเรียบ 
ขนานไปตามความยาวของแม่นํ้า ลําธาร คลอง หรือคลองส่งนํ้า ทั้ง 2 ฝั่ง โดย
ปลูกห่างจากริมฝั่งเข้าไป 50 เซนติเมตร ในกรณีที่ริมตลิ่งมีความชันมากควร
ปลูกหญ้าแฝกที่ระดับนํ้าท่วมสูงสุด 1 แถว และปลูกเพ่ิมขึ้นอีก 1-2 แถว 
เหนือแถวแรก ซึ่งจํานวนแถวขึ้นอยู่กับความกว้างของไหล่คลองน้ัน

- แม่น้ํา ลําธาร คลอง คลองส่งน้ํา วางแนวปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวเรียบ 
ขนานไปตามความยาวของแม่นํ้า ลําธาร คลอง หรือคลองส่งนํ้า ทั้ง 2 ฝั่ง โดย
ปลูกห่างจากริมฝั่งเข้าไป 50 เซนติเมตร ในกรณีที่ริมตลิ่งมีความชันมากควร
ปลูกหญ้าแฝกที่ระดับนํ้าท่วมสูงสุด 1 แถว และปลูกเพ่ิมขึ้นอีก 1-2 แถว 
เหนือแถวแรก ซึ่งจํานวนแถวขึ้นอยู่กับความกว้างของไหล่คลองน้ัน

 - บริเวณร่องสวน ในพ้ืนที่ที่มีการยกร่องสวนเพ่ือปลูกพืช การปลูกหญ้าแฝกควรปลูกบนร่องสวน 1 แถว 
ห่างริมขอบแปลง 30 เซนติเมตร
 - บริเวณร่องสวน ในพ้ืนที่ที่มีการยกร่องสวนเพ่ือปลูกพืช การปลูกหญ้าแฝกควรปลูกบนร่องสวน 1 แถว 
ห่างริมขอบแปลง 30 เซนติเมตร

3.แหล่งน้ําที่ต้ืนเขินหลังน้ําท่วม แหล่งนํ้าที่มีตะกอนมาทับถมจนต้ืนเขิน ควรทําการขุดลอกตะกอนเพ่ือให้เก็บนํ้า
ได้มากข้ึน แล้วปลูกหญ้าแฝกเป็นแนว หญ้าแฝกจะช่วยป้องกันการพังทลายของขอบแหล่งนํ้าน้ันและช่วยดัก
ตะกอนดินไม่ให้ไหลลงไปทับถมในแหล่งนํ้า

3.แหล่งน้ําที่ต้ืนเขินหลังน้ําท่วม แหล่งนํ้าที่มีตะกอนมาทับถมจนต้ืนเขิน ควรทําการขุดลอกตะกอนเพ่ือให้เก็บนํ้า
ได้มากข้ึน แล้วปลูกหญ้าแฝกเป็นแนว หญ้าแฝกจะช่วยป้องกันการพังทลายของขอบแหล่งนํ้าน้ันและช่วยดัก
ตะกอนดินไม่ให้ไหลลงไปทับถมในแหล่งนํ้า
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4.พื้นที่เสื่อมโทรมไม่สามารถปลูกพืชอ่ืนได้
     พ้ืนที่เสื่อมโทรมที่ไม่สามารถปลูกพืชอ่ืนได้ หรือพ้ืนที่ที่ต้องการปรับปรุงดิน 
เช่น ในพ้ืนที่นากุ้งร้าง พ้ืนที่ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินลูกรัง ดินทราย พ้ืนที่ขาด
ความอุดมสมบูรณ์และดินแน่นทึบ หลังจากการไถพรวนพ้ืนที่เป็นอย่างดีและ
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักแล้ว ให้ปลูกหญ้าแฝกให้เต็มพ้ืนที่ในขณะท่ีดินมีความ
ชุ่มช้ืน โดยใช้ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร ควรกําจัดวัชพืชและให้นํ้าตาม
ความเหมาะสม ควรตัดใบหญ้าแฝกที่ระดับสูง 30 เซนติเมตร จากผิวดินอย่าง
สม่ําเสมอทุกเดือน ใช้ใบคลุมดินไว้ เพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ระยะเวลาปลูก 
2-3 ปี สภาพดินดีขึ้นจึงไถกลบใบและรากหญ้าแฝกและใช้พ้ืนที่ปลูกพืชได้

4.พื้นที่เสื่อมโทรมไม่สามารถปลูกพืชอ่ืนได้
     พ้ืนที่เสื่อมโทรมที่ไม่สามารถปลูกพืชอ่ืนได้ หรือพ้ืนที่ที่ต้องการปรับปรุงดิน 
เช่น ในพ้ืนที่นากุ้งร้าง พ้ืนที่ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินลูกรัง ดินทราย พ้ืนที่ขาด
ความอุดมสมบูรณ์และดินแน่นทึบ หลังจากการไถพรวนพ้ืนที่เป็นอย่างดีและ
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักแล้ว ให้ปลูกหญ้าแฝกให้เต็มพ้ืนที่ในขณะท่ีดินมีความ
ชุ่มช้ืน โดยใช้ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร ควรกําจัดวัชพืชและให้นํ้าตาม
ความเหมาะสม ควรตัดใบหญ้าแฝกที่ระดับสูง 30 เซนติเมตร จากผิวดินอย่าง
สม่ําเสมอทุกเดือน ใช้ใบคลุมดินไว้ เพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ระยะเวลาปลูก 
2-3 ปี สภาพดินดีขึ้นจึงไถกลบใบและรากหญ้าแฝกและใช้พ้ืนที่ปลูกพืชได้

ข้อควรปฏิบัติในการปลูกและดูแลรักษา
1. คัดเลือกกล้าที่มีคุณภาพ มีอายุ 45-60 วัน
2. ควรเลือกช่วงเวลาปลูกในช่วงต้นฤดูฝนหรือช่วงที่ดินมีความชุ่มช้ืน
3. หลังปลูกควรรดนํ้าให้ดินมีความชุ่มช้ืนต่อเน่ืองอย่างน้อย 15 วัน
4. ตัดใบทุก 3- 4 เดือนให้สูงประมาณ 30 เซนติเมตรจากผิวดินในช่วงต้น   
ฤดูฝนและช่วงปลายฤดูฝนเพ่ือกําจัดหน่อแก่และเร่งการแตกหน่อทําให้    
แนวกอหนาแน่นขึ้นรับแรงปะทะของน้ําไหลบ่าและดักกรองตะกอนดินได้ดี
5. ควรใส่ปุ๋ยหมักในช่วงปลูก ช่วงต้นฤดูฝนและกําจัดวัชพืชข้างแถวหญ้าแฝก
ตามความเหมาะสม
6. ควรปลูกซ่อมและแยกหน่อแก่ออก ทั้งน้ีเพ่ือให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตเป็น
แถวแน่น

ข้อควรปฏิบัติในการปลูกและดูแลรักษา
1. คัดเลือกกล้าที่มีคุณภาพ มีอายุ 45-60 วัน
2. ควรเลือกช่วงเวลาปลูกในช่วงต้นฤดูฝนหรือช่วงที่ดินมีความชุ่มช้ืน
3. หลังปลูกควรรดนํ้าให้ดินมีความชุ่มช้ืนต่อเน่ืองอย่างน้อย 15 วัน
4. ตัดใบทุก 3- 4 เดือนให้สูงประมาณ 30 เซนติเมตรจากผิวดินในช่วงต้น   
ฤดูฝนและช่วงปลายฤดูฝนเพ่ือกําจัดหน่อแก่และเร่งการแตกหน่อทําให้    
แนวกอหนาแน่นขึ้นรับแรงปะทะของน้ําไหลบ่าและดักกรองตะกอนดินได้ดี
5. ควรใส่ปุ๋ยหมักในช่วงปลูก ช่วงต้นฤดูฝนและกําจัดวัชพืชข้างแถวหญ้าแฝก
ตามความเหมาะสม
6. ควรปลูกซ่อมและแยกหน่อแก่ออก ทั้งน้ีเพ่ือให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตเป็น
แถวแน่น


