
ชุดดิน ลาดหญา Series Ly กลุมชุดดินท่ี 56 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายและหินควอรตไซต โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหิน กรวด ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย 

สีน้ําตาล สนี้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิรยิาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางตอนบน เปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน

เหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง ดินลางตอนลางเปนดินรวนเหนียวปน

ทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้ําตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง ในชวงความลึก 50-

125 ซม.จากผิวดิน พบกอนกรวดเปนพวกเศษหินควอรตไซต หินทราย หินฟลไลท  

และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรังกระจายอยูท่ัวไปในชั้นดิน ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา และการกัดกรอนของดิน ถาไมมี

การจัดการท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 

ปลูกพืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด 

เพ่ือชวยใหดินอุมน้ํา และยึดธาตุอาหารพืชไดดีข้ึน พืชสามารถดูดไปใชได 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ly-col ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Ly-d ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินลึก 

Ly-d,gm ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินลึกและมีจุดประสีเทา 

Ly-d,gm,pic ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินลึก มีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน 

Ly-d,mw ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินลึกและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ly-d,mw,br ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลางและ 

เปนดินสีน้ําตาล 

Ly-d,rd ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินลึกและเปนดินสีแดง 

Ly-gm ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีมีจุดประสีเทา 

Ly-gm,col ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ 

Ly-hb ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Ly-hb,col ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนหยาบ 

Ly-hb,d ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินลึก 

Ly-hb,d,rd ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง เปนดินลึกและเปนดินสีแดง 

Ly-hb,mw ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ly-hb,rd ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินสีแดง 

Ly-hb,vd ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินลึกมาก 

Ly-mw ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ly-mw,br ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล 

Ly-rd ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินสีแดง 

Ly-vd ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินลึกมาก 

Ly-vd,col ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนหยาบ 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ly-vd,mw ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินลึกมากและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ly-vd,rd ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินสีแดง 

 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่เป็นดินร่วนหยาบ   (Ly-col)  กลุ่มชุดดินที่ 56 
 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินร่วนหยาบลึกปานกลางถึงชั้นเศษหิน กรวด ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายสี

น้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้้าตาลหรือ     
สีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน     
สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์      
หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรังหนาแน่นในช่วง
ความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0)  

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้าและดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึก มีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงอ่อน (Ly-d,gm,pic)  กลุ่มชุดดินที่ 35b 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ร่องระหว่างเนินเขา หรือชายเนินของพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็ นดินลึกถึ งชั้ น เศษหิน  กรวด  ดินบนเป็ นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบจุดประสีเทา
หรือสีน้้าตาลปนเทาภายในความลึก 75 ซม.จากผิวดิน และมจีุดประสีน้้าตาลปนแดง
หรือน้้ าตาลปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย          
หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 
100-150 ซม.จากผิวดิน และพบศิลาแลงอ่อน (plinthite) มากกว่า 50 % โดย
ปริมาตร หรือพบต่อเนื่องกัน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0)       

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า  
ข้อเสนอแนะ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี   

หาแหล่งน้้าส้ารอง  
 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึกและมีจุดประสีเทา   (Ly-d,gm) กลุ่มชุดดินที่ 35b 
 
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ร่องระหว่างเนินเขา หรือชายเนินของพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็ นดินลึกถึ งชั้ น เศษหิน  กรวด  ดินบนเป็ นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบจุดประสีเทา
หรือสีน้้าตาลปนเทาภายในความลึก 75 ซม.จากผิวดิน และมจีุดประสีน้้าตาลปนแดง
หรือน้้ าตาลปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์  หินทราย          
หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 
100-150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า  
ข้อเสนอแนะ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี   

หาแหล่งน้้าส้ารอง  
 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึก มีการระบายน ้าดีปานกลางและเป็นดินสีน ้าตาล      (Ly-d,mw,br) 
กลุ่มชุดดินที่ 35 
 
สภาพพื นที่  ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก้าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน ้า ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน ้า ปานกลาง การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหิน กรวด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง และพบจุดประสี
น้้าตาลปนแดงหรือน้้าตาลปนเหลือง ภายในช่วงความลึก 100 ซม.จากผิวดิน พบก้อน
กรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสาร
กลมของหินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ข้อจ้ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึกและมีการระบายน ้าดีปานกลาง   (Ly-d,mw) กลุ่มชุดดินที่ 35 
 
สภาพพื นที่  ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก้าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน ้า ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน ้า ปานกลาง การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหิน กรวด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง และพบจุดประสี
น้้าตาลปนแดงหรือน้้าตาลปนเหลือง ภายในช่วงความลึก 100 ซม.จากผิวดิน พบก้อน
กรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสาร
กลมของหินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ข้อจ้ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึกและเป็นดินสีแดง   (Ly-d,rd) กลุ่มชุดดินที่ 35 
 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็ นดินลึกถึ งชั้ น เศษหิน  กรวด  ดินบนเป็ นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีแดงหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็นพวก
เศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของหิน
ลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
กรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึก   (Ly-d)   กลุ่มชุดดินที่ 35 
 
สภาพพื้นที่  ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกถึงชั้นเศษหินหรือก้อนกรวด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็น
พวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของ
หินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด     
จัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่มีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนหยาบ  (Ly-gm,col) กลุ่มชุดดินที่ 56b 
 
สภาพพื้นที่  ค่อนข้างราบเรียบ 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ร่องระหว่างเนินเขา หรือชายเนินของพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็ น ดิ น ลึ กป านกลางถึ งชั้ น เศษหิ น  กรวด  ดิ นบน เป็ นดิ น ร่ วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทราย สีน้้าตาลหรือ    
สีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน    
สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบจุดประสีเทาหรือสีน้้าตาลปนเทาภายในความ
ลึก 75 ซม.จากผิวดิน และมีจุดประสีน้้าตาลปนแดงหรือน้้าตาลปนเหลือง พบก้อน
กรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสาร
กลมของหินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า  
ข้อเสนอแนะ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี   

หาแหล่งน้้าส้ารอง  
 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่มีจุดประสีเทา   (Ly-gm)  กลุ่มชุดดินที่ 56b 
 
สภาพพื้นที่  ค่อนข้างราบเรียบ 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ร่องระหว่างเนินเขา หรือชายเนินของพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหิน กรวด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบจุดประสีเทา
หรือสีน้้าตาลปนเทาภายในความลึก 75 ซม.จากผิวดิน และมจีุดประสีน้้าตาลปนแดง
หรือน้้ าตาลปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์  หินทราย          
หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 
50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า  
ข้อเสนอแนะ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี   

หาแหล่งน้้าส้ารอง  
 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่มีความอิ่มตัวเบสสูงและเป็นดินร่วนหยาบ   (Ly-hb,col) กลุ่มชุดดินที่ 56 
 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกถึงชั้นเศษหินหรือก้อนกรวด ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้้าตาล         

สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง เป็นกรด  
ปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาล
ปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล 
เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์  หินทราย      
หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 
50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 

 
 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่มีความอิ่มตัวเบสสูง เป็นดินลึกและเป็นดินสีแดง   (Ly-hb,d,rd)  
กลุ่มชุดดินที่ 35 
 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็ นดินลึกถึ งชั้ น เศษหิน  กรวด  ดินบนเป็ นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีแดงหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็นพวก
เศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของหิน
ลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย 
(pH 6.0-6.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 

 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่มีความอิ่มตัวเบสสูงและเป็นดินลึก   (Ly-hb,d) กลุ่มชุดดินที่ 35 
 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกถึงชั้นเศษหินหรือก้อนกรวด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็น
พวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของ
หินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 6.0-6.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 

 
 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่มีความอิ่มตัวเบสสูงและมีการระบายน ้าดีปานกลาง   (Ly-hb,mw)    
กลุ่มชุดดินที่ 56 
 
สภาพพื นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก้าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน ้า ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน ้า ปานกลาง การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหิน กรวด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง และพบจุดประสี
น้้าตาลปนแดงหรือน้้าตาลปนเหลือง ภายในช่วงความลึก 100 ซม.จากผิวดิน พบก้อน
กรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสาร
กลมของหินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) 

ข้อจ้ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 

 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่มีความอิ่มตัวเบสสูงและเป็นดินสีแดง   (Ly-hb,rd) กลุ่มชุดดินที่ 56 
 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็ นดินลึกถึ งชั้ น เศษหิน  กรวด  ดินบนเป็ นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีแดงหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็นพวก
เศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของหิน
ลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย 
(pH 6.0-6.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 

 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่มีความอิ่มตัวเบสสูงและเป็นดินลึกมาก   (Ly-hb,vd) กลุ่มชุดดินที่ 35 
 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกถึงชั้นเศษหินหรือก้อนกรวด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็น
พวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของ
หินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึกมากกว่า 150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 6.0-6.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 

 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่มีความอิ่มตัวเบสสูง   (Ly-hb) กลุ่มชุดดินที่ 56 
 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกถึงชั้นเศษหินหรือก้อนกรวด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็น
พวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของ
หินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 6.0-6.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 

 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่มีการระบายน ้าดีปานกลางและเป็นดินสีน ้าตาล (Ly-mw,br)  กลุ่มชุดดินที่ 56 
 
สภาพพื นที่  ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก้าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน ้า ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน ้า ปานกลาง การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหิน กรวด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง และพบจุดประสี
น้้าตาลปนแดงหรือน้้าตาลปนเหลือง ภายในช่วงความลึก 100 ซม.จากผิวดิน พบก้อน
กรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสาร
กลมของหินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ข้อจ้ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 

 
 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่มีการระบายน ้าดีปานกลาง   (Ly-mw)   กลุ่มชุดดินที่ 56 
 
สภาพพื นที่  ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก้าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน ้า ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน ้า ปานกลาง การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหิน กรวด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง และพบจุดประสี
น้้าตาลปนแดงหรือน้้าตาลปนเหลือง ภายในช่วงความลึก 100 ซม.จากผิวดิน พบก้อน
กรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสาร
กลมของหินลูกรังหนาแน่นในช่วงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ข้อจ้ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 

 
 



ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินสีแดง   (Ly-rd)  กลุมชุดดินท่ี 56 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายและหินควอรตไซต โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เป นดิ นลึก ถึ งชั้ น เศษหิน  กรวด  ดินบน เปน ดินร วนหรือ ดินรวนปนทราย 

สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางตอนบน เปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน

เหนียวปนทราย สีแดงหรือสีน้ําตาลปนแดง ดินลางตอนลางเปนดินรวนเหนียวปน

ทรายปนกรวดหรอืเศษหิน สีน้ําตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบกอนกรวดเปนพวก

เศษหินควอรตไซต หินทราย หินฟลไลท และหินดินดาน และมวลสารกลมของหิน

ลูกรังหนาแนนในชวงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง

กรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา และการกัดกรอนของดิน ถาไมมี

การจัดการท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 

ปลูกพืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด 

เพ่ือชวยใหดินอุมน้ํา และยึดธาตุอาหารพืชไดดีข้ึน พืชสามารถดูดไปใชได 
 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึกมากและเป็นดินร่วนหยาบ   (Ly-vd,col) กลุ่มชุดดินที่ 35 
 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินร่วนหยาบลึกปานกลางถึงชั้นเศษหิน กรวด ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายสี

น้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้้าตาลหรือ     
สีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน     
สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์      
หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรังหนาแน่นที่ความ
ลึกมากกว่า 150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0)  

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้าและดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 

 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึกมากและมีการระบายน ้าดีปานกลาง (Ly-vd,mw)  กลุ่มชุดดินที่ 35 
 
สภาพพื นที่  ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก้าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน ้า ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน ้า ปานกลาง การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหิน กรวด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง และพบจุดประสี
น้้าตาลปนแดงหรือน้้าตาลปนเหลือง ภายในช่วงความลึก 100 ซม.จากผิวดิน พบก้อน
กรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสาร
กลมของหินลูกรังหนาแน่นที่ความลึกมากกว่า 150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ข้อจ้ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 

 



ดินคลายชุดดินลาดหญาท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินสีแดง  (Ly-vd,rd) กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายและหินควอรตไซต โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเทา

หรือสีน้ํ าตาลปนเหลือง ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง          

(pH 5.0-6.0) ดินลางตอนบน เปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย      

สแีดงหรือสีน้ําตาลปนแดง ดินลางตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดหรือ

เศษหิน สีน้ําตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบกอนกรวดเปนพวกเศษหินควอรตไซต 

หินทราย หินฟลไลท และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรังหนาแนนท่ีความ

ลึกมากกวา 150 ซม.จาก ผิวดินปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา และการกัดกรอนของดิน ถาไมมี

การจัดการท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 

ปลูกพืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด 

เพ่ือชวยใหดินอุมน้ํา และดูดยึดธาตุอาหารพืชไดดีข้ึน พืชสามารถดูดไปใชได 



ดินคล้ายชุดดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึกมาก   (Ly-vd)  กลุ่มชุดดินที่ 35 
 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู่กับที่  และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนักของ 

หินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพื้น 
การระบายน้ า ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกถึงชั้นเศษหินหรือก้อนกรวด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 

สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดหรือเศษหิน สีน้้าตาล เหลือง หรือแดงปนเหลือง พบก้อนกรวดเป็น
พวกเศษหินควอร์ตไซต์ หินทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของ
หินลูกรังหนาแน่นที่ความลึกมากกว่า150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า และการกัดกร่อนของดิน ถ้าไม่มี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด 
เพื่อช่วยให้ดินอุ้มน้้า และดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 

 


