
ชุดดิน ลําภูรา Series Ll กลุมชุดดินท่ี 26 

การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Plinthic Paleudults 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวน

เหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน

กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว 

หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล เหลือง อาจพบจุดประสีตางๆ ท้ังน้ําตาล

เขม น้ําตาลปนเหลือง หรือแดง และภายในความลึก 150 ซม. จะพบชั้นศิลาแลง

ออน (plinthite) ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด  

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีสําหรับปลูกไมยืนตน พืชไร ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล พ้ืนท่ีสวนใหญ

มีการประโยชนท่ีดินติดตอกันมาเปนเวลา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือ

ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ปลูก

พืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใช

ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 

  25-50 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 

  50-100 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ll-fl ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Ll-fsi ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Ll-gm ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีจุดประสีเทา 

Ll-gm,fl ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Ll-gm,pic ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน 

Ll-gm,pic,fsi ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีจุดประสีเทา มีศิลาแลงออนและเปนดินทรายแปงละเอียด 

Ll-hb ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Ll-hb,gm ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Ll-hb,mw ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ll-hb,pic ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีศิลาแลงออน 

Ll-mw ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ll-mw,fl ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Ll-mw,fsi ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินทรายแปงละเอียด 

Ll-mw,pic ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและมีศิลาแลงออน 

Ll-mw,pic,fsi ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง มีศิลาแลงออนและเปน 

ดินทรายแปงละเอียด 

Ll-pic ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีศิลาแลงออน 

 



ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Ll-fl)  กลุมชุดดินท่ี 34 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปน

เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล สีเหลือง อาจพบจุดประสีตางๆ ท้ังสีน้ําตาล

เขม สีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีแดง และภายในความลึก 150 ซม. จะพบชั้นศิลาแลง

ออน (plinthite) ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีสําหรับปลูกไมยืนตน พืชไร ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล พ้ืนท่ีสวนใหญ

มีการประโยชนท่ีดินติดตอกันมาเปนเวลา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือ

ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ปลูก

พืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใช

ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคล้ายชุดดินล าภูราที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด   (Ll-fsi) กลุ่มชุดดินที่ 32 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียทรายแป้งละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย

แป้ง มีสีน ้าตาล สีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง 
(pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาล สีเหลือง 
อาจพบจุดประสีต่างๆ ทั งสีน ้าตาลเข้ม สีน ้าตาลปนเหลือง หรือสีแดง และภายใน
ความลึก 150 ซม. จะพบชั นศิลาแลงอ่อน (plinthite) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และไม้ผล พื นที่ส่วนใหญ่

มีการประโยชน์ที่ดินติดต่อกันมาเป็นเวลา ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูก
พืชคลุมดิน ท้าแนวรั วหญ้าแฝกหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้
ในช่วงที่พืชขาดน ้า 



ดินคล้ายชุดดินล าภูราที่มีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียด   (Ll-gm,fl)             กลุ่มชุดดินที่ 34gm 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน้ า ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน ้าตาล น ้าตาลปนเหลือง 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทราย สีน ้าตาล เหลือง พบจุดประสีเทาหรือสีน ้าตาลปนเทาภายใน
ความลึก 75 ซม. จากผิวดิน และมีจุดประสีน ้าตาลปนแดงหรือน ้าตาลปนเหลือง    
อาจพบชั นศิลาแลงอ่อน (plinthite) ในดินชั นล่างลึกๆ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต ้า 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และไม้ผล พื นที ส่วนใหญ่

มีการประโยชน์ที ดินติดต่อกันมาเป็นเวลา ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูก
พืชคลุมดิน ท้าแนวรั วหญ้าแฝกหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้
ในช่วงที พืชขาดน ้า 

 



ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีจุดประสีเทา มีศิลาแลงออนและเปนดินทรายแปงละเอียด   (Ll-gm,pic,fsi)    

กลุมชุดดินท่ี 32gm 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง มีสีน้ําตาล 

น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)      

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล เหลือง พบจุดประสีเทา

หรือสีน้ําตาลปนเทาภายในความลึก 75 ซม. จากผิวดินและมีจุดประสีน้ําตาลปนแดง

หรือน้ําตาลปนเหลือง พบศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร 

หรือพบตอเนื่องกัน ภายในความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีสําหรับปลูกไมยืนตน พืชไร ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล พ้ืนท่ีสวนใหญ

มีการประโยชนท่ีดินติดตอกันมาเปนเวลา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือ

ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ปลูก

พืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใช

ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 



ดินคล้ายชุดดินล าภูราที่มีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงอ่อน   (Ll-gm,pic)                 กลุ่มชุดดินที่ 26gm 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน้ า ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วน

เหนียวปนทรายแป้ง มีสีน ้าตาล น ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว 
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาล เหลือง พบจุดประสีเทาหรือสีน ้าตาลปนเทา
ภายในความลึก 75 ซม. จากผิวดินและมีจุดประสีน ้าตาลปนแดงหรือน ้าตาล       
ปนเหลือง พบศิลาแลงอ่อน (plinthite) มากกว่า 50 % โดยปริมาตร หรือพบ
ต่อเนื่องกัน ภายในความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 
(pH 4.5-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และไม้ผล พื นที่ส่วนใหญ่

มีการประโยชน์ที่ดินติดต่อกันมาเป็นเวลา ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูก
พืชคลุมดิน ท้าแนวรั วหญ้าแฝกหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้
ในช่วงที่พืชขาดน ้า 

 



ดินคล้ายชุดดินล าภูราที่มีจุดประสีเทา   (Ll-gm)                               กลุ่มชุดดินที่ 26gm 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน้ า ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วน

เหนียวปนทรายแป้ง มีสีน ้าตาล น ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว 
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาล เหลือง พบจุดประสีเทาหรือสีน ้าตาลปนเทา
ภายในความลึก 75 ซม. จากผิวดินและมีจุดประสีน ้าตาลปนแดงหรือน ้าตาล       
ปนเหลือง อาจพบชั นศิลาแลงอ่อน (plinthite) ในดินชั นล่างลึกๆ ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต ้า 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และไม้ผล พื นที ส่วนใหญ่

มีการประโยชน์ที ดินติดต่อกันมาเป็นเวลา ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูก
พืชคลุมดิน ท้าแนวรั วหญ้าแฝกหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้
ในช่วงที พืชขาดน ้า 



ดินคล้ายชุดดินล าภูราที่มีความอิ่มตัวเบสสูงและมจีุดประสีเทา   (Ll-hb,gm)          กลุ่มชุดดินที่ 26gm 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วน

เหนียวปนทรายแป้ง มีสีน ้าตาล สีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว 
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาล สีเหลือง พบจุดประสีเทาหรือสีน ้าตาลปนเทา
ภายในความลึก 75 ซม. จากผิวดิน และอาจพบจุดประสีต่างๆ ทั งสีน ้าตาลเข้ม      
สีน ้าตาลปนเหลือง หรือสีแดง และภายในความลึก 150 ซม. อาจพบชั นศิลาแลง
อ่อน (plinthite) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) 

ข้อจ ากัด - 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก

ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูกพืชคลุมดิน ท้าแนวรั วหญ้าแฝกหรือท้า
ฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน ้า 

 



ดินคล้ายชุดดินล าภูราที่มีความอิ่มตัวเบสสูงและมีการระบายน  าดีปานกลาง (Ll-hb,mw) กลุ่มชุดดินที่ 26 
 
สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน  า ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน  า ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วน

เหนียวปนทรายแป้ง มีสีน ้าตาล สีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว 
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาล สีเหลือง พบจุดประสีต่างๆ ทั งสีน ้าตาลเข้ม   
สีน ้าตาลปนเหลือง หรือสีแดง ภายในความลึก 100 ซม. และอาจพบศิลาแลงอ่อน 
(plinthite) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) 

ข้อจ ากัด - 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และไม้ผล พื นที่ส่วนใหญ่

มีการประโยชน์ที่ดินติดต่อกันมาเป็นเวลา ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูก
พืชคลุมดิน ท้าแนวรั วหญ้าแฝกหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้
ในช่วงที่พืชขาดน ้า 



ดินคล้ายชุดดินล าภูราที่มีความอิ่มตัวเบสสูงและมีศิลาแลงอ่อน   (Ll-hb,pic) กลุ่มชุดดินที่ 26 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วน

เหนียวปนทรายแป้ง มีสีน ้าตาล น ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว 
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาล เหลือง อาจพบจุดประสีต่างๆ ทั งน ้าตาลเข้ม 
น ้าตาลปนเหลือง หรือแดง และภายในความลึก 150 ซม. พบชั นศิลาแลงอ่อน 
(plinthite) มากกว่า 50 % โดยปริมาตร หรือพบต่อเนื่องกัน ภายในความลึก 150 
ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) 

ข้อจ ากัด - 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และไม้ผล พื นที่ส่วนใหญ่

มีการประโยชน์ที่ดินติดต่อกันมาเป็นเวลา ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูก
พืชคลุมดิน ท้าแนวรั วหญ้าแฝกหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้
ในช่วงที่พืชขาดน ้า 



ดินคล้ายชุดดินล าภูราที่มีความอิ่มตัวเบสสูง   (Ll-hb)  กลุ่มชุดดินที่ 26 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วน

เหนียวปนทรายแป้ง มีสีน ้าตาล สีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว 
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาล สีเหลือง อาจพบจุดประสีต่างๆ ทั งสีน ้าตาล
เข้ม สีน ้าตาลปนเหลือง หรือสีแดง และภายในความลึก 150 ซม. อาจพบชั นศิลา
แลงอ่อน (plinthite) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) 

ข้อจ ากัด - 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และไม้ผล พื นที่ส่วนใหญ่

มีการประโยชน์ที่ดินติดต่อกันมาเป็นเวลา ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูก
พืชคลุมดิน ท้าแนวรั วหญ้าแฝกหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้
ในช่วงที่พืชขาดน ้า 



ดินคล้ายชุดดินล าภูราทีม่ีการระบายน  าดีปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด  (Ll-mw,fl)  กลุ่มชุดดินที่ 34 
 
สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน  า ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน  า ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย มีสีน ้าตาล        

สีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)    
ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีน ้าตาล       
สีเหลือง พบจุดประสีต่างๆ ทั งสีน ้าตาลเข้มสีน ้าตาลปนเหลือง หรือสีแดง ภายใน
ความลึก 100 ซม และอาจพบศิลาแลงอ่อน (plinthite) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และไม้ผล พื นที่ส่วนใหญ่

มีการประโยชน์ที่ดินติดต่อกันมาเป็นเวลา ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูก
พืชคลุมดิน ท้าแนวรั วหญ้าแฝกหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้
ในช่วงที่พืชขาดน ้า 

 



ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินทรายแปงละเอียด   (Ll-mw,fsi)  

กลุมชุดดินท่ี 32 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง มีสีน้ําตาล        

สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)    

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล สเีหลือง พบจุดประสีตางๆ 

ท้ังสีน้ําตาลเขมสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีแดง ภายในความลึก 100 ซม และอาจพบ

ศิลาแลงออน (plinthite) ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีสําหรับปลูกไมยืนตน พืชไร ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล พ้ืนท่ีสวนใหญ

มีการประโยชนท่ีดินติดตอกันมาเปนเวลา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือ

ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ปลูก

พืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใช

ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 



ดินคลายชุดดินลําภูราท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง มีศิลาแลงออนและเปนดินทรายแปงละเอียด 

(Ll-mw,pic,fsi)   กลุมชุดดินท่ี 32 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง มีสีน้ําตาล   

สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)    

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล สเีหลือง พบจุดประสีตางๆ 

ท้ังสีน้ําตาลเขมสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีแดง ภายในความลึก 100 ซม และพบชั้น

ศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกัน ภายใน

ความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีสําหรับปลูกไมยืนตน พืชไร ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล พ้ืนท่ีสวนใหญ

มีการประโยชนท่ีดินติดตอกันมาเปนเวลา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือ

ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ปลูก

พืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใช

ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 



ดินคล้ายชุดดินล าภูราทีม่ีการระบายน  าดีปานกลางและมีศิลาแลงอ่อน   (Ll-mw,pic) กลุ่มชุดดินที่ 26 
 
สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน  า ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน  า ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วน

เหนียวปนทรายแป้ง มีสีน ้าตาล สีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว 
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาล สีเหลือง พบจุดประสีต่างๆ ทั งสีน ้าตาลเข้มสี
น ้าตาลปนเหลือง หรือสีแดง ภายในความลึก 100 ซม และพบชั นศิลาแลงอ่อน 
(plinthite) มากกว่า 50 % โดยปริมาตร หรือพบต่อเนื่องกัน ภายในความลึก    
150 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และไม้ผล พื นที่ส่วนใหญ่

มีการประโยชน์ที่ดินติดต่อกันมาเป็นเวลา ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูก
พืชคลุมดิน ท้าแนวรั วหญ้าแฝกหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้
ในช่วงที่พืชขาดน ้า 



ดินคล้ายชุดดินล าภูราทีม่ีการระบายน  าดีปานกลาง   (Ll-mw) กลุ่มชุดดินที่ 26 
 
สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน  า ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน  า ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วน

เหนียวปนทรายแป้ง มีสีน ้าตาล สีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว 
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาล สีเหลือง พบจุดประสีต่างๆ ทั งสีน ้าตาลเข้มสี
น ้าตาลปนเหลือง หรือสีแดง ภายในความลึก 100 ซม และอาจพบศิลาแลงอ่อน 
(plinthite) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และไม้ผล พื นที่ส่วนใหญ่

มีการประโยชน์ที่ดินติดต่อกันมาเป็นเวลา ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูก
พืชคลุมดิน ท้าแนวรั วหญ้าแฝกหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้
ในช่วงที่พืชขาดน ้า 

 



ดินคล้ายชุดดินล าภูราทีม่ีศิลาแลงอ่อน   (Ll-pic)  กลุ่มชุดดินที่ 26 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพา 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วน

เหนียวปนทรายแป้ง มีสีน ้าตาล สีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว 
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาล สีเหลือง อาจพบจุดประสีต่างๆ ทั งสีน ้าตาล
เข้ม สีน ้าตาลปนเหลือง หรือสีแดง และภายในความลึก 150 ซม. พบชั นศิลาแลง
อ่อน (plinthite) มากกว่า 50 % โดยปริมาตร หรือพบต่อเนื่องกัน ภายในความลึก 
150 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และไม้ผล พื นที่ส่วนใหญ่

มีการประโยชน์ที่ดินติดต่อกันมาเป็นเวลา ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้า พด.2 ปลูก
พืชคลุมดิน ท้าแนวรั วหญ้าแฝกหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน ้าไว้ใช้
ในช่วงที่พืชขาดน ้า 

 


