
ชุดดิน พัทลุง Series Ptl  กลุมชุดดินท่ี 6 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, kaolinitic, isohyperthermic Plinthic Paleaquults 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา เลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลถึงน้ําตาล

ปนเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปง 
สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล เหลือง และแดง มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณ 5-50 % 
ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) 
ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีเหมาะสมตอการทํานาแตเนื่องจากดินนี้ มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน  

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ptl-fl ดินคลายชุดดินพัทลุงท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Ptl-fsi ดินคลายชุดดินพัทลุงท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Ptl-hb,fl ดินคลายชุดดินพัทลุงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด 

Ptl-hb ดินคลายชุดดินพัทลุงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Ptl-spd ดินคลายชุดดินพัทลุงท่ีมีการระบายน้ําคอนขางเลว 

 



ดินคลายชุดดินพัทลุงท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Ptl-fl)          กลุมชุดดินท่ี 17 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลถึงน้ําตาล

ปนเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทราย สีเทา 

มีจุดประสีน้ําตาล เหลือง และแดง มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณ 5-50 % 

ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด          

(pH 5.0-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีเหมาะสมตอการทํานาแตเนื่องจากดินนี้มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน  



ดินคลายชุดดินพัทลุงท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด   (Ptl-fsi)         กลุมชุดดินท่ี 16 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนทรายแปง มีสีน้ําตาลถึงน้ําตาล

ปนเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล 

เหลือง และแดง มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณ 5-50 % ภายในความลึก    

150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) ตลอดหนา

ตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีเหมาะสมตอการทํานาแตเนื่องจากดินนี้มีความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน  

 

 



ดินคลายชุดดินพัทลุงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด   (Ptl-hb,fl)       กลุมชุดดินท่ี 18 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลถึงน้ําตาล

ปนเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีเทา 

มีจุดประสีน้ําตาล เหลือง และแดง มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณ 5-50 % 

ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีเหมาะสมตอการทํานาแตเนื่องจากดินนี้มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน  



ดินคลายชุดดินพัทลุงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Ptl-hb)           กลุมชุดดินท่ี 5 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลถึง

น้ําตาลปนเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว หรือดินเหนียว

ปนทรายแปง สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล เหลือง และแดง มีศิลาแลงออน (plinthite) 

ปริมาณ 5-50 % ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน

กลาง (pH 5.5-7.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีเหมาะสมตอการทํานาแตเนื่องจากดินนี้มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน  

 



ดินคลายชุดดินพัทลุงท่ีมีการระบายน้ําคอนขางเลว    (Ptl-spd)          กลุมชุดดินท่ี 7 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลถึง

น้ําตาลปนเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว หรือดินเหนียว

ปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทาถึงสีเทา และมีสีเทาในตอนลาง มีจุดประสีน้ําตาล 

เหลือง และแดง มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณ 5-50% ภายในความลึก     

150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) ตลอด    

หนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีเหมาะสมตอการทํานาแตเนื่องจากดินนี้มีความอุดมสมบูรณของดินตํ่า  

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และจัดหาแหลงน้ํา

เพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


