
ชุดดิน ละหาน Series  Lh กลุมชุดดินท่ี 34 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic Paleudults  

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 %   

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน

เหนียวปนทรายหยาบ มีสีเทาหรือสีเทาปนน้ําตาล พบเกล็ดไมกาตลอดหนาตัดดิน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินคอนขางเปนทรายและขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีสําหรับปลูกไมยืนตน ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล เหมาะสมปานกลาง

สําหรับปลูกพืชไร มีขอจํากัดท่ีมีความอุดมสมบูรณตํ่า มีเนื้อดินคอนขางเปนทราย 

และขาดแคลนน้ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวย 

ปุยหมักปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 

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 

Lh-col ดินคลายชุดดินละหานท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Lh-gm ดินคลายชุดดินละหานท่ีมีจุดประสีเทา 

Lh-gm,col ดินคลายชุดดินละหานท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ 

Lh-mw ดินคลายชุดดินละหานท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

 



ดินคล้ายชุดดินละหานที่เป็นดินร่วนหยาบ   (Lh-col)  กลุ่มชุดดินที่ 39 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 %   
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นทีท่ี่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่  และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ

หินแกรนิต 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินร่วนหยาบลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้้าตาลถึงสีน้้าตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย
หยาบ มีสีเทาหรือสีเทาปนน้้าตาล พบเกล็ดไมกาตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและขาดแคลนน้้า 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้้ามัน และไม้ผล เหมาะสมปานกลาง

ส้าหรับปลูกพืชไร่ มีข้อจ้ากัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย 
และขาดแคลนน้้า ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วย 
ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น้้า พด.2 พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้้า 



ดินคล้ายชุดดินละหานที่มีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนหยาบ   (Lh-gm,col) กลุ่มชุดดินที่ 39gm 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 %   
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นทีท่ี่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่  และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทาง ไม่ไกลนักของ

หินแกรนิต 
การระบายน้ า ค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินร่วนหยาบลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้้าตาลถึงสีน้้าตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย
หยาบ สีน้้าตาลอ่อน พบจุดประสีเทาหรือสีน้้าตาลปนเทาภายใน ความลึก 75 ซม. จาก
ผิวดิน และมีจุดประสีน้้าตาลปนแดงหรือน้้าตาลปนเหลือง พบเกล็ดไมกาตลอดหน้า   
ตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและขาดแคลนน้้า 
ข้อเสนอแนะ ความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและขาดแคลนน้้า ควรมีการปรับปรุง

ดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
น้้า พด.2 พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้้า 

 



ดินคล้ายชุดดินละหานที่มีจุดประสีเทา   (Lh-gm)  กลุ่มชุดดินที่ 34gm 
  
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 %   
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นทีท่ี่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่  และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ

หินแกรนิต 
การระบายน้ า ค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินร่วนละเอียดลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย  สีน้้าตาลถึงสีน้้าตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรายหยาบ สีน้้าตาลอ่อน  พบจุดประสีเทาหรือสีน้้าตาลปนเทาภายใน  
ความลึก 75 ซม. จากผิวดิน และมีจุดประสีน้้าตาลปนแดงหรือน้้าตาลปนเหลือง      
พบเกล็ดไมกาตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและขาดแคลนน้้า 
ข้อเสนอแนะ ความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและขาดแคลนน้้า ควรมีการปรับปรุง

ดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
น้้า พด.2 พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้้า 



ดินคล้ายชุดดินละหานที่มีการระบายน ้าดีปานกลาง   (Lh-mw) กลุ่มชุดดินที่ 34 
 
สภาพพื นที่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 %   
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นทีท่ี่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก้าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่  และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ

หินแกรนิต 
การระบายน ้า ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน ้า ปานกลาง การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินร่วนละเอียดลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย  สีน้้าตาลถึงสีน้้าตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรายหยาบ มีสีเทาหรือสีเทาปนน้้าตาล พบจุดประสีต่างๆ ภายในความลึก 
100 ซม. จากผิงดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5)  พบเกล็ด
ไมกาตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อจ้ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและขาดแคลนน้้า 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้้ามัน และไม้ผล เหมาะสมปานกลาง

ส้าหรับปลูกพืชไร่ มีข้อจ้ากัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย 
และขาดแคลนน้้า ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วย 
ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น้้า พด.2 พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้้า 

 


