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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนท.040013-2550

การปรบัปรงุดินเหมอืงแรร้่าง

ก ารปรับปรุงดินเหมืองแร่ร้าง หมายถึง ดินท่ีอยู่
ในพื้นที่ที่ผ่านขบวนการทำเหมืองแร่มาแล้ว

ดินเดิมถูกแปรสภาพโดยการขุด  ฉีด  สูบและแยกแร่
กลายเป็นดินทรายหนามาก ซึ่งเรียกว่ามูลทราย มี
สภาพพืน้ทีเ่ปน็เนนิสงูๆ ต่ำๆ กองกรวด กองหนิและ
ขุมเหมืองเป็นหย่อมๆ กระจายท่ัวพ้ืนท่ี  ดินเหมืองแร่
ร้างเป็นดินไม่มีโครงสร้างและอัดตัวกันแน่น จึงมี
ความสามารถในการอุม้น้ำต่ำและมีธาตุอาหารทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อพืชน้อยมาก

แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที ่ด ินเหมืองแร่ร ้างที ่ถ ูกต้อง

เหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาพพ้ืนท่ี มีดังน้ี
1. ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเพ่ือการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม
2. ฟื้นฟูพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น

การปศสุตัว์ การประมง การเพาะปลกู
3. พัฒนาพ้ืนท่ีเป็นแหล่งอุตสาหกรรม  เช่น  การต้ัง

โรงงานผลิตคอนกรตี  ขุดทรายขายเพือ่การก่อสร้าง
4. พัฒนาพืน้ทีเ่ป็นแหลง่พักผ่อนหยอ่นใจ
5. พัฒนาพ้ืนท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยหรือชุมชน

แนวทางการแก้ไขเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร
แนวทางการปรบัปรงุดินเหมอืงแร ่ ดังนี้

1. การปรับพืน้ที ่ ควรปรับใหมี้ความสม่ำเสมอ
2. การปรับปรุงดิน

2.1 ปรับปรุงดินเฉพาะหลุมที่จะปลูกพืช เช่น
ไม้ผล ปรบัปรงุดินหลมุปลกูด้วย ปุย๋หมกั ปุย๋คอก และ
ปุ๋ยเคมี

2.2 การขุดหลุมดิน และเอาหนา้ดินจากบริเวณ
อ่ืนมาใส่

2.3 ปูพื้นผิวหน้าดินใหม่ด้วยหน้าดินจากดิน
บริเวณอ่ืน

3. การปลูกพืช
ควรเลือกปลูกไม้โตเร็ว
เช่น  ยูคาลิปตัส กระถิน
เทพา สนทะเลหร ือ
มะมว่งหมิพานต ์ควบคู่
กับหญ้ากินนีหรือหญ้า
ซิกแนลผสมถ่ัวฮามาต้า
หรือถ่ัวเซนโตรซิม่า

วิธีสังเกตพื้นที่ดินเหมืองแร่
เป็นพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ เนื้อดินเป็นดิน

ทรายหรือดินทรายปนก้อนกรวด ไม่มีแร่ธาตุอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อพืช ท่ีดินเหมืองแร่มีพ้ืนท่ีไม่ราบเรียบ  มีกอง
หิน เนินทราย สระน้ำ และขุมเหมืองกระจัดกระจาย
ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีต้นไม้ขึ้นในส่วนที่เป็นดินทรายจัด
แต่มีวัชพืชข้ึนบ้างส่วนท่ีเป็นดินตะกอนมีหญ้าชันกาดและ
อืน่ๆ ทีท่นแลง้ข้ึนบา้ง

พื้นที่ที่จะพบดินเหมืองแร่ร้าง
  จะพบกระจดักระจายอยูท่ัว่ไปตามพ้ืนทีท่ีท่ำเหมอืง

แร่ทีน่ยิมกนัมอียู ่ 2 แบบ คอื แบบเหมอืงเรอืขดุ และ
เหมอืงเรอืสบู และทีพ่บมากไดแ้ก่ จังหวดัพังงา นครศร-ี
ธรรมราช ภเูก็ต สรุาษฎร์ธาน ี สงขลา และระนอง

ร่วมคืนชีวิต  คือความอดุมสมบรูณ ์ ใหกั้บดนิ
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ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน

หรอืที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร 0-2579-0111
ตอ่ 2250   สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

ชนิดพืช การจัดการพืช

การจัดการดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่างๆ

ข้อมูลจาก : รายงานการจัดการดินเหมืองแร่ร้าง กรมพัฒนาที่ดิน

การปลูกพืชเศรษฐกิจ  ควรเลือกปลูกพืชท่ีข้ึนได้ดี
ในพ้ืนท่ีหรือให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิสูง เช่น  มะม่วง
หิมพานต์ สับปะรด พืชผัก และพชืสวน

ปลานิล ปลาจีน ปลาหมอเทศ และปลาตะเพียนขาว
ในกรณพ้ืีนทีใ่กลท้ะเลควรเลีย้งปลานำ้กร่อย เช่น  ปลา
นวลจนัทรท์ะเล  ปลากระบอก  และปลากระพงขาว

การปรับปรุงดินเหมืองแร่ร้าง

การฟื้นฟูเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
การปศุสัตว์  สร้างทุ่งหญ้าผสมถ่ัว  เช่น  หญ้ากินนี

หรือหญ้าซิกแนล ผสมถ่ัวฮามาต้าหรือถ่ัวเซนโตซิม่า
การประมง ควรเลี ้ยงปลาที่หาได้ง่าย โตเร็ว

ทนทานโรค เนื้อมีรสชาติดีและเป็นที่นิยมบริโภค เช่น
ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาแรด ปลาหมอตาล ปลาไน

1. พืชคลุมดิน
หญ้ากินนี หญ้าซิกแนล  - ปลกูหญ้าระยะ  50x25 หรือ 50x50 เซนตเิมตร จะใช้ท่อนพนัธุห์ญ้าประมาณ
ถ่ัวฮามาต้า ถ่ัวเซนโตซิม่า 6,500-13,000 หน่อต่อไร่ โรยเป็นแถวและหว่านถ่ัวอัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่

ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 120 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี แบ่งใส่ทุก 2 เดือน
2. ไม้โตเร็ว

- ยคูาลปิตสั  กระถนิเทพา  - ใช้ต้นกล้าปลูกระยะ 2x2  เมตร ขุดหลุมปลูกขนาด 30x30x30 เซนติเมตร
สนทะเล ในพ้ืนท่ีหน่ึงไร่จะมี 400 หลุม ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 300-700  กรัมต่อต้น

ต่อปี แบ่งใส่ทุก 3 เดือน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมตอนปลูก อัตรา 10 กิโลกรัมต่อต้น
3. มะม่วงหิมพานต์  - ใช้ต้นกล้าปลูกระยะ 6x6 เมตร หลุมปลูกขนาด 1x1x1 เมตร ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพืช

ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตราเท่ากับคร่ึงหน่ึงของอายุพืชแต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
ต่อต้นต่อปี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 60 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี

4. สับปะรด  - ปรับพ้ืนท่ีและยกร่องเป็นแถวคู่ ใช้หน่อปลูกเป็นแถวคู่ระยะห่าง 1 เมตร ระยะปลูก
50x30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยเคมี 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 120 กิโลกรัมต่อ
ไร่ต่อป ีแบง่ใสท่กุ 6 เดือน ใช้ปุย๋อนิทรยีร์องพืน้อตัรา 3- 6 ตันตอ่ไรต่่อปี

5. พชืผักและพชืสวน
- ผักกาดเขียว ผักกาดหอม - ปรับพ้ืนท่ีให้สม่ำเสมอ ระยะปลกูพืชยึดถือตามแบบทีนิ่ยมปฏิบัติกันบนดนิปกติ
ผักกาดหัว ผักคะน้า ก่อนปลูกให้คลุกเคล้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก  อัตรา 3–4 ตันต่อไร่ ติดต้ังระบบการให้น้ำ

โดยใช้น้ำจากขุมเหมืองอาจเป็นแบบน้ำหยดหรือแบบพ่นฝอยตามความ
เหมาะสม

- ข้าวโพดอ่อน - ก่อนปลกูให้คลกุเคลา้ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก . อัตรา 3-8 ตันต่อไร่ สำหรบัปุย๋เคมี
ถ่ัวฝักยาว แคนตาลูป ใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 100-400 กิโลกรัมต่อไร่ ข้ึนอยู่กับชนิดพืชท่ีปลูก
แตงกวา แบ่งใส่ทุก 10 วัน การใช้ปุ๋ยเคม ีให้ใช้ร่วมกับปุย๋คอก จะดีกว่าการใช้ปุ๋ยหมกั
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