
ชุดดิน ลพบุรี Series  Lb กลุมชุดดินท่ี 28 

การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, smectitic, isohyperthermic Typic Haplusterts   

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %   

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมอยูบนลานตะพักปูนมารล บริเวณเขาหินปูน 

การระบายน้ํา ดีถึงดีปานกลาง         

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวจัดลึก ตลอดชั้นดินเปนดินเหนียว ดินบนมีสีดําหรือเทาเขม ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินลางมีสีดําหรือสีเทาเขมมาก

จนถึงน้ําตาลปนเทา พบชั้นปูนมารลในระดับลึก 80 ซม.ลงไป ปฏิกิริยาดินเปนดางปาน

กลางถึงเปนดางจัด (pH 8.0-9.0) ในฤดูแลงจะแตกระแหงเปนรองกวางกวา 1 ซม. หรือ

มากกวา ท่ีความลึก 50 ซม. และรอยแตกนี้จะคงอยูนาน จะพบรอยไถลและหนาดินมี

มวลกอนกลมของปูนสะสมอยูท่ัวไป    

ขอจํากัด เปนดินเหนียวจัด โครงสรางของดินไมดี เม่ือแหงจะแข็งมากแตพอเปยกน้ําจะแฉะ  

การเขตกรรมทําไดลําบาก 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะในการปลูกพืชไรชนิดตางๆ แตควรไถพรวนดินในขณะท่ีดินมีความชื้น

เหมาะสมและควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและปรับโครงสรางของดิน 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ 

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 

  25-50 สูง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 

  50-100 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Lb-br ดินคลายชุดดินลพบุรีท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Lb-d ดินคลายชุดดินลพบุรีท่ีเปนดินลึก 

Lb-f ดินคลายชุดดินลพบุรีท่ีเปนดินเหนียวละเอียด 

Lb-gm ดินคลายชุดดินลพบุรีท่ีมีจุดประสีเทา 

Lb-md ดินคลายชุดดินลพบุรีท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Lb-md,br ดินคลายชุดดินลพบุรีท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล 

 

 



ดินคล้ายชุดดินลพบุรีที่เป็นดินสีน ้าตาล   (Lb-br)  กลุ่มชุดดินที่ 28 
 
สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %   
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า  
วัตถุต้นก้าเนิดดิน ตะกอนน ้าพาทับถมอยู่บนลานตะพักปูนมาร์ล บริเวณเขาหินปูน 
การระบายน ้า ดีถึงดีปานกลาง         
การซึมผ่านได้ของน ้า ช้า การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน  ช้าถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินเหนียวจัดลึกมาก ตลอดชั นดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีด้าหรือเทาเข้ม ปฏิกิริยา

ดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินล่างมีสีน ้าตาลปนเทา พบชั น
ปูนมาร์ลในระดับลึก 80 ซม.ลงไป ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลางถึง เป็นด่างจัด       
(pH 8.0-9.0) ในฤดูแล้งจะแตกระแหงเป็นร่องกว้างกว่า 1 ซม. หรือมากกว่า ที่ความลึก 
50 ซม. และรอยแตกนี จะคงอยู่นาน จะพบรอยไถลและหน้าดินมีมวลก้อนกลมของปูน
สะสมอยู่ทั่วไป    

ข้อจ้ากัด เป็นดินเหนียวจัด โครงสร้างของดินไม่ดี เมื่อแห้งจะแข็งมากแต่พอเปียกน ้าจะแฉะ  
การเขตกรรมท้าได้ล้าบาก 

ข้อเสนอแนะ โดยทั่วไปเหมาะในการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ แต่ควรไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื น
เหมาะสมและควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับโครงสร้างของดิน 



ดินคล้ายชุดดินลพบุรีที่เป็นดินลึก   (Lb-d)   กลุ่มชุดดินที่ 28 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-2 %   
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า  
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพาทับถมอยู่บนลานตะพักปูนมาร์ล บริเวณเขาหินปูน 
การระบายน้ า ดีถึงดีปานกลาง         
การซึมผ่านได้ของน้ า ช้า การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ช้าถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินเหนียวจัดลึก ตลอดชั นดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีด้าหรือเทาเข้ม ปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินล่างมีสีด้าหรือสีเทาเข้มมาก
จนถึงน ้าตาลปนเทา พบชั นปูนมาร์ลหนาแน่นในระดับลึก 100 ซม.ลงไป ปฏิกิริยาดิน
เป็นด่างปานกลางถึงเป็นด่างจัด (pH 8.0-9.0) ในฤดูแล้งจะแตกระแหงเป็นร่องกว้างกว่า 
1 ซม. หรือมากกว่า ที่ความลึก 50 ซม. และรอยแตกนี จะคงอยู่นาน จะพบรอยไถลและ
หน้าดินมีมวลก้อนกลมของปูนสะสมอยูท่ั่วไป 

ข้อจ ากัด เป็นดินเหนียวจัด โครงสร้างของดินไม่ดี เมื่อแห้งจะแข็งมากแต่พอเปียกน ้าจะแฉะ  
การเขตกรรมท้าได้ล้าบาก 

ข้อเสนอแนะ โดยทั่วไปเหมาะในการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ แต่ควรไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื น
เหมาะสมและควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์รว่มกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับโครงสร้างของดิน 



ดินคล้ายชุดดินลพบุรีที่เป็นดินเหนียวละเอียด   (Lb-f)  กลุ่มชุดดินที่ 28 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %   
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า  
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพาทับถมอยู่บนลานตะพักปูนมาร์ล บริเวณเขาหินปูน 
การระบายน้ า ดีถึงดีปานกลาง         
การซึมผ่านได้ของน้ า ช้า การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ช้าถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินเหนียวลึก ตลอดชั นดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีด้าหรือเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็น

กรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินล่างมีสีด้าหรือสีเทาเข้มมากจนถึง
น ้าตาลปนเทา พบชั นปูนมาร์ลในระดับลึก 80 ซม.ลงไป ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง
ถึงเป็นด่างจัด (pH 8.0-9.0) ในฤดูแล้งจะแตกระแหงเป็นร่องกว้างกว่า 1 ซม. หรือ
มากกว่า ที่ความลึก 50 ซม. และรอยแตกนี จะคงอยู่นาน จะพบรอยไถลและหน้าดินมี
มวลก้อนกลมของปูนสะสมอยู่ทั่วไป   

ข้อจ ากัด เป็นดินเหนียว โครงสร้างของดินไม่ดี เมื่อแห้งจะแข็งมากแต่พอเปียกน ้าจะแฉะ  
การเขตกรรมท้าได้ล้าบาก 

ข้อเสนอแนะ โดยทั่วไปเหมาะในการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ แต่ควรไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื น
เหมาะสมและควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับโครงสร้างของดิน 



ดินคล้ายชุดดินลพบุรีทีมี่จุดประสีเทา   (Lb-gm)  กลุ่มชุดดินที่ 28b 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %   
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า  
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพาทับถมอยู่บนลานตะพักปูนมาร์ล บริเวณเขาหินปูน 
การระบายน้ า ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว        
การซึมผ่านได้ของน้ า ช้า การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ช้าถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินเหนียวจัดลึก ตลอดชั นดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีด้าหรือเทาเข้ม ปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินล่างมีสีด้าหรือสีเทาเข้มมาก
จนถึงน ้าตาลปนเทา พบชั นปูนมาร์ลในระดับลึก 80 ซม.ลงไป พบจุดประสีเทาหรือสี
น ้าตาลปนเทาภายในความลึก 75 ซม. จากผิวดิน และมีจุดประสีน ้าตาลปนแดงหรือ
น ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลางถึงเป็นด่างจัด (pH 8.0-9.0) ในฤดูแล้ง
จะแตกระแหงเป็นร่องกว้างกว่า 1 ซม. หรือมากกว่า ที่ความลึก 50 ซม. และรอยแตกนี 
จะคงอยู่นาน จะพบรอยไถลและหน้าดินมีมวลก้อนกลมของปูนสะสมอยู่ทั่วไป 

ข้อจ ากัด เป็นดินเหนียวจัด โครงสร้างของดินไม่ดี เมื่อแห้งจะแข็งมากแต่พอเปียกน ้าจะแฉะ  
การเขตกรรมท้าได้ล้าบาก 

ข้อเสนอแนะ ไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื นเหมาะสมและควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและปรับโครงสร้างของดิน 



ดินคล้ายชุดดินลพบุรีทีเ่ป็นดินลึกปานกลางและเป็นดินสีน ้าตาล   (Lb-md,br) กลุ่มชุดดินที่ 54 
 
สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %   
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า  
วัตถุต้นก้าเนิดดิน ตะกอนน ้าพาทับถมอยู่บนลานตะพักปูนมาร์ล บริเวณเขาหินปูน 
การระบายน ้า ดีถึงดีปานกลาง         
การซึมผ่านได้ของน ้า ช้า การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน  ช้าถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินเหนียวจัดลึกปานกลาง ตลอดชั นดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีด้าหรือเทาเข้ม 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินล่างมีน ้าตาลปนเทา 
พบชั นปูนมาร์ลหนาแน่นที่ระดับลึก 50 ซม.ลงไป ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลางถึงเป็น
ด่างจัด (pH 8.0-9.0) ในฤดูแล้งจะแตกระแหงเป็นร่องกว้างกว่า 1 ซม. หรือมากกว่า    
ที่ความลึก 50 ซม. และรอยแตกนี จะคงอยู่นาน จะพบรอยไถลและหน้าดินมีมวลก้อน
กลมของปูนสะสมอยู่ทั่วไป    

ข้อจ้ากัด เป็นดินเหนียวจัด โครงสร้างของดินไม่ดี เมื่อแห้งจะแข็งมากแต่พอเปียกน ้าจะแฉะ  
การเขตกรรมท้าได้ล้าบาก 

ข้อเสนอแนะ โดยทั่วไปเหมาะในการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ แต่ควรไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื น
เหมาะสมและควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับโครงสร้างของดิน 

 



ดินคล้ายชุดดินลพบุรีทีเ่ป็นดินลึกปานกลาง   (Lb-md)  กลุ่มชุดดินที่ 54 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %   
ภูมิสัณฐาน ตะพักล้าน ้า  
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน ้าพาทับถมอยู่บนลานตะพักปูนมาร์ล บริเวณเขาหินปูน 
การระบายน้ า ดีถึงดีปานกลาง         
การซึมผ่านได้ของน้ า ช้า การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ช้าถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินเหนียวจัดลึกปานกลาง ตลอดชั นดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีด้าหรือเทาเข้ม 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินล่างมีสีด้าหรือสีเทา
เข้มมากจนถึงน ้าตาลปนเทา พบชั นปูนมาร์ลหนาแน่นที่ระดับลึก 50 ซม.ลงไป ปฏิกิริยา
ดินเป็นด่างปานกลางถึงเป็นด่างจัด (pH 8.0-9.0) ในฤดูแล้งจะแตกระแหงเป็นร่องกว้าง
กว่า 1 ซม. หรือมากกว่า ที่ความลึก 50 ซม. และรอยแตกนี จะคงอยู่นาน จะพบรอยไถล
และหน้าดินมีมวลก้อนกลมของปูนสะสมอยู่ทั่วไป    

ข้อจ ากัด เป็นดินเหนียวจัด โครงสร้างของดินไม่ดี เมื่อแห้งจะแข็งมากแต่พอเปียกน ้าจะแฉะ  
การเขตกรรมท้าได้ล้าบาก 

ข้อเสนอแนะ โดยทั่วไปเหมาะในการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ แต่ควรไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื น
เหมาะสมและควรใช้ปุ๋ยอินทรียร์่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับโครงสร้างของดิน 

 


