
ชุดดิน ลําแกน Series  Lam กลุมชุดดินท่ี 32 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplohumults 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน สันดินริมน้ําของท่ีราบน้ําทวมถึง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 

สภาพซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินทรายแปงละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง 

มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง 

(pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลปนเหลือง 

ชั้นดินถัดไปภายในความลึก 150 ซม.จากผิวดิน มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ในฤดฝูนอาจมีนํา้ทว่มบา่และแช่ขงั 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีสําหรับการปลูกพืชไร ไมยืนตน ไมผล ยางพารา และปาลมน้ํามัน มีขอจํากัด

เล็กนอยท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุม

ปลูกดวยปุยหมักปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนว

รั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา  

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ 

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Lam-col ดินคลายชุดดินลําแกนท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Lam-fl ดินคลายชุดดินลําแกนท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Lam-fsi ดินคลายชุดดินลําแกนท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Lam-mw ดินคลายชุดดินลําแกนท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Lam-mw,fl ดินคลายชุดดินลําแกนท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

 

 

 



ดินคล้ายชุดดินล าแก่นที่เป็นดินร่วนหยาบ   (Lam-col)  กลุ่มชุดดินที่ 32 
 
สภาพพื้นที ่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน สันดินริมน ้าของที่ราบน ้าท่วมถึง 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน้ า ดีปานกลางถึงด ี
สภาพซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง   การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินทรายร่วนหยาบลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย    

สีน ้าตาลหรือสีน ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง       
(pH 4.5-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายในดิน
ชั นล่างลึกๆ สีน ้าตาลปนเหลือง ชั นดินถัดไปภายในความลึก 150 ซม.จากผิวดิน มีเนื อดิน
เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 
(pH 5.0-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ในฤดูฝนอาจมีน ้าท่วมบ่าและแช่ขัง 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ยางพารา และปาล์มน ้ามัน มีข้อจ้ากัด

เล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุม
ปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูกพืชคลุมดิน ท้าแนว
รั วหญ้าแฝกหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน ้า  

 



ดินคล้ายชุดดินล าแก่นที่เป็นดินร่วนละเอียด   (Lam-fl)  กลุ่มชุดดินที่ 32 
 
สภาพพื้นที ่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน สันดินริมน ้าของที่ราบน ้าท่วมถึง 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน้ า ดีปานกลางถึงด ี
สภาพซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง   การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินร่วนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย มีสีน ้าตาลหรือ

สีน ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินล่าง
มีเนื อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน ้าตาลปนเหลือง    
ชั นดินถัดไปภายในความลึก 150 ซม.จากผิวดิน มีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ในฤดูฝนอาจมีน ้าท่วมบ่าและแช่ขัง 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ยางพารา และปาล์มน ้ามัน มีข้อจ้ากัด

เล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุม
ปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูกพืชคลุมดิน ท้าแนว
รั วหญ้าแฝกหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน ้า  

 



ดินคล้ายชุดดินล าแก่นที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด   (Lam-fsi) กลุ่มชุดดินที่ 32 
 
สภาพพื้นที ่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน สันดินริมน ้าของที่ราบน ้าท่วมถึง 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน้ า ดีปานกลางถึงด ี
สภาพซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง   การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินทรายแป้งละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง     มี

สีน ้าตาลหรือสีน ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลา ง       
(pH 4.5-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีน ้าตาลปนเหลือง   
ชั นดินถัดไปภายในความลึก 150 ซม.จากผิวดิน มีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ในฤดูฝนอาจมีน ้าท่วมบ่าและแช่ขัง 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ยางพารา และปาล์มน ้ามัน มีข้อจ้ากัด

เล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุม
ปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูกพืชคลุมดิน ท้าแนว
รั วหญ้าแฝกหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน ้า  



ดินคล้ายชุดดินล าแก่นที่มีการระบายน  าดีปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด   (Lam-mw,fl) กลุ่มชุดดินที่ 32 
 
สภาพพื นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน สันดินริมน ้าของที่ราบน ้าท่วมถึง 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน  า ดีปานกลาง 
สภาพซึมผ่านได้ของน  า ปานกลาง   การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินร่วนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย มีสีน ้าตาลหรือ

สีน ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินล่าง
มีเนื อดินดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน ้าตาลปนเหลือง ชั นดิน
ถัดไปภายในความลึก 150 ซม.จากผิวดิน มีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย พบจุดประสีต่างๆ 
ภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย 
(pH 6.0-6.5)  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ในฤดูฝนอาจมีน ้าท่วมบ่าและแช่ขัง 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ยางพารา และปาล์มน ้ามัน มีข้อจ้ากัด

เล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุม
ปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูกพืชคลุมดิน ท้าแนว
รั วหญ้าแฝกหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน ้า  

 



ดินคล้ายชุดดินล าแก่นที่มีการระบายน  าดีปานกลาง   (Lam-mw) กลุ่มชุดดินที่ 32 
 
สภาพพื นที ่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน สันดินริมน ้าของที่ราบน ้าท่วมถึง 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน  า ดีปานกลาง 
สภาพซึมผ่านได้ของน  า ปานกลาง   การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินทรายแป้งละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง 

มีสีน ้าตาลหรือสีน ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง 
(pH 4.5-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน ้าตาลปนเหลือง 
ชั นดินถัดไปภายในความลึก 150 ซม.จากผิวดิน มีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย แดง พบจุด
ประสีต่างๆ ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ในฤดูฝนอาจมีน ้าท่วมบ่าและแช่ขัง 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ยางพารา และปาล์มน ้ามัน มีข้อจ้ากัด

เล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุม
ปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูกพืชคลุมดิน ท้าแนว
รั วหญ้าแฝกหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน ้า  

 


