
ชุดดิน เขมราฐ Series Kmr กลุมชุดดินท่ี 37fl 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy over clayey, mixed, semiactive, isohyperthermic Aquic 

(Plinthaquic) Haplustults 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %  

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยู กับท่ีของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือตะกอนของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบท่ีถูกชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อละเอียด 

การระบายน้ํา คอนขางเลวในดินบนและดีปานกลางในดินลาง     

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม  

ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลออน และเปนดินเหนียวหรือ 

ดินเหนียวปนทรายแปง สีเทาปนชมพูหรือเทาในดินลางลึกลงไป ชวงเปลี่ยนแปลงของ

เนื้อดินจะพบภายในความลึก 100 ซม.จากผิวดิน ซ่ึงอาจพบการสะสมลูกรัง หรือกรวด

ปริมาณเล็กนอย พบศิลาแลงออน (plinthite) ในชั้นดินลาง ชั้นหินผุและหินพ้ืนพวกหินทราย 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา     

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีโดยการขุดสระ

เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี

  

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Kmr-col ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Kmr-col/c ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีเปนดินรวนหยาบทับอยูบนดินเหนียว 

Kmr-fl ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Kmr-fsi ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Kmr-hb ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Kmr-hb,col ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนหยาบ 

Kmr-hb,col/c ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนหยาบ 

ทับอยูบนดินเหนียว 

Kmr-hb,fl ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด 

 



ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Kmr-col) กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %  

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยู กับท่ีของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือตะกอนของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบท่ีถูกชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อละเอียด 

การระบายน้ํา คอนขางเลวในดินบนและดีปานกลางในดินลาง     

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย    

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลออน และเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนชมพู

หรือเทาในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ชวง

เปลี่ยนแปลงของเนื้อดินจะพบภายในความลึกมากกวา 100 ซม.จากผิวดิน ซ่ึงอาจพบ

การสะสมลูกรัง หรือกรวดปริมาณเล็กนอย พบศิลาแลงออน (plinthite) ในชั้นดินลาง ชั้น

หินผุและหินพ้ืนพวกหินทราย 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา     

ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีโดยการขุดสระ

เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี 

 



ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีเปนดินรวนหยาบทับอยูบนดินเหนียว   (Kmr-col/c) กลุมชุดดินท่ี 37col 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %  

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยู กับท่ีของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือตะกอนของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบท่ีถูกชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อละเอียด 

การระบายน้ํา คอนขางเลวในดินบนและดีปานกลางในดินลาง     

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย    

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลออน และเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนชมพู

หรือเทาในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ชวง

เปลี่ยนแปลงของเนื้อดินจะพบภายในความลึก 100 ซม.จากผิวดิน ซ่ึงอาจพบการสะสม

ลูกรัง หรือกรวดปริมาณเล็กนอย พบศิลาแลงออน (plinthite) ในชั้นดินลาง ชั้นหินผุและหิน

พ้ืนพวกหินทราย 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา     

ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีโดยการขุดสระ

เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Kmr-fl) กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %  

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยู กับท่ีของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือตะกอนของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบท่ีถูกชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อละเอียด 

การระบายน้ํา คอนขางเลวในดินบนและดีปานกลางในดินลาง     

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือ

น้ําตาลออน และเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนชมพูหรือเทาในดิน

ลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ชวงเปลี่ยนแปลง

ของเนื้อดินจะพบภายในความลึกมากกวา 100 ซม.จากผิวดิน ซ่ึงอาจพบการสะสมลูกรัง 

หรือกรวดปริมาณเล็กนอย พบศิลาแลงออน (plinthite) ในชั้นดินลาง ชั้นหินผุและหินพ้ืน

พวกหินทราย 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา     

ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีโดยการขุดสระ

เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี 

 



ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด   (Kmr-fsi) กลุมชุดดินท่ี 33 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %  

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยู กับท่ีของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือตะกอนของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบท่ีถูกชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อละเอียด 

การระบายน้ํา คอนขางเลวในดินบนและดีปานกลางในดินลาง     

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียว

ปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลออน และเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว    

สีเทาปนชมพูหรือเทาในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด      

(pH 4.5-5.5) ชวงเปลี่ยนแปลงของเนื้อดินจะพบภายในความลึกมากกวา 100 ซม.จาก

ผิวดิน ซ่ึงอาจพบการสะสมลูกรัง หรือกรวดปริมาณเล็กนอย พบศิลาแลงออน (plinthite) 

ในชั้นดินลาง ชั้นหินผุและหินพ้ืนพวกหินทราย 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา     

ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีโดยการขุดสระ

เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี 

 



ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนหยาบ   (Kmr-hb,col) กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %  

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยู กับท่ีของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือตะกอนของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบท่ีถูกชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อละเอียด 

การระบายน้ํา คอนขางเลวในดินบนและดีปานกลางในดินลาง     

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย    

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลออน และเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนชมพู

หรือเทาในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 

ชวงเปลี่ยนแปลงของเนื้อดินจะพบภายในความลึกมากกวา 100 ซม.จากผิวดิน ซ่ึงอาจ

พบการสะสมลูกรัง หรือกรวดปริมาณเล็กนอย พบศิลาแลงออน (plinthite) ในชั้นดินลาง 

ชั้นหินผุและหินพ้ืนพวกหินทราย 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา     

ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีโดยการขุดสระ

เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนหยาบทับอยูบนดินเหนียว      (Kmr-hb,col/c) 

กลุมชุดดินท่ี 37col 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %  

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยู กับท่ีของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือตะกอนของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบท่ีถูกชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อละเอียด 

การระบายน้ํา คอนขางเลวในดินบนและดีปานกลางในดินลาง     

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย    

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลออน และเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนชมพู

หรือเทาในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 

ชวงเปลี่ยนแปลงของเนื้อดินจะพบภายในความลึก 100 ซม.จากผิวดิน ซ่ึงอาจพบการ

สะสมลูกรัง หรือกรวดปริมาณเล็กนอย พบศิลาแลงออน (plinthite) ในชั้นดินลาง ชั้นหินผุ

และหินพ้ืนพวกหินทราย 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา     

ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีโดยการขุดสระ

เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี 

 



ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด   (Kmr-hb,fl) กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %  

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยู กับท่ีของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือตะกอนของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบท่ีถูกชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อละเอียด 

การระบายน้ํา คอนขางเลวในดินบนและดีปานกลางในดินลาง     

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือ

น้ําตาลออน และเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนชมพูหรือเทาในดิน

ลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ชวงเปลี่ยนแปลง

ของเนื้อดินจะพบภายในความลึกมากกวา 100 ซม.จากผิวดิน ซ่ึงอาจพบการสะสมลูกรัง 

หรือกรวดปริมาณเล็กนอย พบศิลาแลงออน (plinthite) ในชั้นดินลาง ชั้นหินผุและหินพ้ืน

พวกหินทราย 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา     

ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีโดยการขุดสระ

เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี 

 



ดินคลายชุดดินเขมราฐท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Kmr-hb) กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %  

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยู กับท่ีของหินตะกอนสองยุค (ทราย/เหนียว) หรือตะกอนของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบท่ีถูกชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อละเอียด 

การระบายน้ํา คอนขางเลวในดินบนและดีปานกลางในดินลาง     

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือ

น้ําตาลออน และเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนชมพูหรือเทาในดิน

ลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ชวงเปลี่ยนแปลง

ของเนื้อดินจะพบภายในความลึกมากกวา 100 ซม.จากผิวดิน ซ่ึงอาจพบการสะสมลูกรัง 

หรือกรวดปริมาณเล็กนอย พบศิลาแลงออน (plinthite) ในชั้นดินลาง ชั้นหินผุและหินพ้ืน

พวกหินทรายแปง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา     

ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีโดยการขุดสระ

เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี 

 


