
ชุดดิน ละหานทราย Series Lah กลุมชุดดินท่ี 22hi 

การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic (Aquic) 

Paleustults 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน สวนต่ําของพ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบท่ีถูกชะมาทับถม 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล  

เทาปนน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายและอาจพบดินรวนเหนียวปนทราย

ในตอนลางลึกๆ สีเทา เทาปนชมพูจนถึงขาว จะพบจุดประสีแดงปนเหลือง น้ําตาลปนเหลือง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 

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 

Lah-f ดินคลายชุดดินละหานทรายท่ีเปนดินเหนียวละเอียด 

Lah-fl ดินคลายชุดดินละหานทรายท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Lah-fsi ดินคลายชุดดินละหานทรายท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Lah-pic ดินคลายชุดดินละหานทรายท่ีมีศิลาแลงออน 

Lah-pic,fl ดินคลายชุดดินละหานทรายท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินรวนละเอียด 

 

 



ดินคลายชุดดินละหานทรายที่เปนดินเหนียวละเอยีด   (Lah-f) กลุมชุดดินที่ 7hi 
 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน สวนต่ําของพ้ืนที่เกือบราบหรือที่เกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกาํเนิดดิน ตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถม 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาล สีเทาปนน้ําตาล ดินลาง

เปนดินเหนียว สีเทา สีเทาปนชมพูจนถึงขาว พบจุดประสีแดงปนเหลือง น้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนที่โดยการขุดสระ
เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนที ่



ดินคลายชุดดินละหานทรายที่เปนดินรวนละเอียด   (Lah-fl) กลุมชุดดินท่ี 17hi 
 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน สวนต่ําของพ้ืนที่เกือบราบหรือที่เกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกาํเนิดดิน ตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถม 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเทาปนน้ําตาล 

ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีเทา เทาปนชมพูจนถึงขาว จะพบจุดประสีแดงปน
เหลือง น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.5) ตลอด
หนาตัดดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนที่โดยการขุดสระ
เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนที ่



ดินคลายชุดดินละหานทรายที่เปนดินทรายแปงละเอียด (Lah-fsi) กลุมชุดดินท่ี 16hi 
 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน สวนต่ําของพ้ืนที่เกือบราบหรือที่เกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกาํเนิดดิน ตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถม 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินทรายแปงละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวน สีน้ําตาลเทาปนน้ําตาล ดินลางมี

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีเทา เทาปนชมพูจนถึงขาว พบจุดประสีแดง    
ปนเหลือง สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.5) 
ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนที่โดยการขุดสระ
เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนที ่

 



ดินคลายชุดดินละหานทรายที่มีศิลาแลงออนและเปนดินรวนละเอียด (Lah-pic,fl) กลุมชุดดินที่ 17hi 
 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน สวนต่ําของพ้ืนที่เกือบราบหรือที่เกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกาํเนิดดิน ตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถม 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล สีเทาปน

น้ําตาล ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีเทา สีเทาปนชมพูจนถึงสีขาว พบจุดประสี
แดงปนเหลือง น้ําตาลปนพบศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือ
พบตอเนื่องกัน ภายในความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก 
(pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนที่โดยการขุดสระ
เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนที ่

 



ดินคลายชุดดินละหานทรายที่มีศิลาแลงออน   (Lah-pic) กลุมชุดดินที่ 22hi 
 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน สวนต่ําของพ้ืนที่เกือบราบหรือที่เกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกาํเนิดดิน ตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบที่ถูกชะมาทับถม 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปน  ดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ํ าตาล  

เทาปนน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทรายใน
ตอนลางลึกๆ สีเทา เทาปนชมพูจนถึงขาว พบจุดประสีแดงปนเหลือง น้ําตาลปนเหลือง   
พบศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกัน ภายใน
ความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.5) ตลอดหนา
ตัดดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดยการใชปุยเคมี  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด หากใชทํานา ควรจัดหาแหลงน้ําในพ้ืนที่โดยการขุดสระ
เพ่ือกักเก็บน้ํา หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ตองทําทางระบายน้ําออกจากพ้ืนที ่

 


