
 

 

ชุดดิน อรัญประเทศ  Series Ar กลุมชุดดินที่ 25 

การจําแนกดิน (USDA) Clayey skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs  

สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %  

ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้า  

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนถึงช้ันลูกรัง ดินบนมีเน้ือดินเปนดินรวนปนลูกรังเล็กนอยถึงดินรวนปนลูกรัง  

สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 

ดินลางตอนบนมีเน้ือดินเปนดินรวนเหนียวปนลูกรังมากถึงดินเหนียวปนลูกรังมากที่สุด 

สีเทาปนนํ้าตาลออน สีเทาออน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) 

พบมวลสารพอกของเหล็ก แมงกานีสปริมาณมาก สวนดินลาง มีเน้ือดินเปนดินเหนียว

ปนกรวดมากที่สุด สีเทาออน สี นํ้าตาลออน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางจัด 

(pH 7.0-8.5) พบกอนปูนทุติยภูมิและมวลสารพอกของเหล็ก แมงกานีสปริมาณเล็กนอย 

ขอจํากัด พบช้ันลูกรังภายใน 50 ซม.จากผิวดิน และอาจพบช้ันหินผุภายใน 100 ซม.จากผิวดิน 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินอยางสม่ําเสมอ โดยการใชปุยเคมี รวมกับการใชปุยอินทรีย รวมทั้ง

จัดหาแหลงนํ้าสํารอง เพ่ือปองกันการขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก 

(ซม.) 

อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความ

อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรสั

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
 

 

 0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

25-50 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
 



 

 

ดินคลายชุดดิน คําอธบิาย 

Ar-f ดินคลายชุดดินอรัญประเทศที่เปนดินเหนียว 

Ar-lsk ดินคลายชุดดินอรัญประเทศที่เปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ 

Ar-pic,f ดินคลายชุดดินอรัญประเทศที่มีศิลาแลงออนและเปนดินเหนียว 

 



 

 

ดินคลายชุดดินอรัญประเทศที่เปนดินเหนียว   (Ar-f)  กลุมชุดดินที่ 7 

 

สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %  

ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้า  

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกถึงช้ันลูกรัง ดินบนมีเน้ือดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปน 

ดินเหนียว สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย 

(pH 6.0-6.5) ดินลางตอนบนมีเน้ือดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดิน

เหนียว อาจมีลูกรังปนเล็กนอย สีเทาปนนํ้าตาลออน สีเทาออน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง

เปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) พบมวลสารพอกของเหล็ก แมงกานีสปริมาณมาก สวน

ดินลางลึกๆ มีเน้ือดินเปนดินเหนียวปนลูกรังมาก สีเทาออน สีนํ้าตาลออน ปฏิกิริยาดิน

เปนกลางถึงเปนดางจัด (pH 7.0-8.5) พบกอนปูนทุติยภูมิและมวลสารพอกของเหล็ก 

แมงกานีสปริมาณเล็กนอย 

ขอจํากัด พบช้ันลูกรังหรือเศษหินที่ความลึกมากกวา 100 ซม.จากผิวดิน  

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินอยางสม่ําเสมอ โดยการใชปุยเคมี รวมกับการใชปุยอินทรีย รวมทั้ง

จัดหาแหลงนํ้าสํารอง เพ่ือปองกันการขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง 



 

 

ดินคลายชุดดินอรัญประเทศที่เปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบ   (Ar-lsk) กลุมชุดดินที่ 25 

 

สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %  

ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้า  

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนถึงช้ันลูกรัง ดินบนมีเน้ือดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนที่ปนลูกรัง

เล็กนอยถึงปนลูกรัง สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรด

เล็กนอย (pH 6.0-6.5) ดินลางตอนบนมีเน้ือดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนลูกรังมาก

ที่สุด สีเทาปนนํ้าตาลออน สีเทาออน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง          

(pH 7.0-8.0) พบมวลสารพอกของเหล็ก แมงกานีสปริมาณมาก สวนดินลาง มีเน้ือดิน

เปนดินรวนเหนียวปนทรายปนลูกรังมากที่สุด สีเทาออน สีนํ้าตาลออน ปฏิกิริยาดินเปน

กลางถึงเปนดางจัด (pH 7.0-8.5) พบกอนปูนทุติยภูมิและมวลสารพอกของเหล็ก 

แมงกานีสปริมาณเล็กนอย 

ขอจํากัด พบช้ันลูกรังภายใน 50 ซม.จากผิวดิน และอาจพบช้ันหินผุภายใน 100 ซม.จากผิวดิน 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินอยางสม่ําเสมอ โดยการใชปุยเคมี รวมกับการใชปุยอินทรีย รวมทั้ง

จัดหาแหลงนํ้าสํารอง เพ่ือปองกันการขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง 

 

 



 

 

ดินคลายชุดดินอรัญประเทศที่มีศิลาแลงออนและเปนดินเหนียว   (Ar-pic,f) กลุมชุดดินที่ 7 

 

สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %  

ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้า  

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกถึงช้ันลูกรัง ดินบนมีเน้ือดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปน 

ดินเหนียว สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย 

(pH 6.0-6.5) ดินลางตอนบน มีเน้ือดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดิน

เหนียว อาจมีลูกรังปนเล็กนอย สีเทาปนนํ้าตาลออน สีเทาออน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง

เปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) พบมวลสารพอกของเหล็ก แมงกานีสปรมิาณมาก สวน

ดินลางลึกๆ มีเน้ือดินเปนดินเหนียวปนลูกรังมาก สีเทาออน สีนํ้าตาลออน มีศิลาแลง

ออน (plinthite) ปริมาณรอยละ 5-50 โดยปริมาตรภายในความลึก 150 เซนติเมตร

จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางจัด (pH 7.0-8.5) พบกอนปูนทุติยภูมิและ

มวลสารพอกของเหล็ก แมงกานีสปริมาณเล็กนอย 

ขอจํากัด พบช้ันลูกรังหรือเศษหินที่ความลึกมากกวา 100 ซม.จากผิวดิน  

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินอยางสม่ําเสมอ โดยการใชปุยเคมี รวมกับการใชปุยอินทรีย รวมทั้ง

จัดหาแหลงนํ้าสํารอง เพ่ือปองกันการขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง 


