
ชุดดิน รือเสาะ Series  Ro  กลุมชุดดินท่ี 32 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleudults 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา เร็วถึงปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

ปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบเกล็ดแรไมกาตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมักขาดน้ําในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะ เปนดิน ท่ี เหมาะสมในการทําสวนผลไม  แตดิน มีความอุดมสมบูรณ ของดินต่ํ า 

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในบริเวณนี้ 
เปนแหลงปลูกผลไมท่ีสําคัญของภาคใต ในบางชวงของปตองมีการชลประทานเขาชวย 
สวนในบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางต่ํา ในปท่ีมีฝนตกชุกและหนักอาจประสบปญหาน้ําทวม
อยางฉับพลันและอาจทําใหพืชท่ีปลูกเกิดความเสียหายได 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 

  25-50 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ro-fl ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Ro-f ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีเปนดินเหนียวละเอียด 

Ro-gm ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีจุดประสีเทา 

Ro-hb ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Ro-hb,fl ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด 

Ro-mw ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีการระบายน้ําคอนขางดี 

Ro-mw,fl ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีการระบายน้ําคอนขางดีและเปนดินรวนละเอียด 

Ro-mw,pic ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีการระบายน้ําคอนขางดีและมีศิลาแลงออน 

Ro-pic ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีศิลาแลงออน 

Ro-pic,f ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินเหนียวละเอียด 

Ro-pic,fl ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินรวนละเอียด 

 



ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีเปนดินเหนียวละเอียด   (Ro-f)          กลุมชุดดินท่ี 26 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา เร็วถึงปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปน

เหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาล
ปนเหลือง พบเกล็ดแรไมกาตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง  
(pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมักขาดน้ําในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะ เปนดิน ท่ี เหมาะสมในการทําสวนผลไม  แตดิน มีความอุดมสมบูรณ ของดินต่ํ า 

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในบริเวณนี้ 
เปนแหลงปลูกผลไมท่ีสําคัญของภาคใต ในบางชวงของปตองมีการชลประทานเขาชวย 
สวนในบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางต่ํา ในปท่ีมีฝนตกชุกและหนักอาจประสบปญหาน้ําทวม
อยางฉับพลันและอาจทําใหพืชท่ีปลูกเกิดความเสียหายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Ro-fl)          กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา เร็วถึงปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปน

เหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาล
หรือน้ําตาลปนเหลือง พบเกล็ดแรไมกาตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
ปานกลาง (pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมักขาดน้ําในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะ เปนดิน ท่ี เหมาะสมในการทําสวนผลไม  แตดิน มีความอุดมสมบูรณ ของดินต่ํ า 

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในบริเวณนี้ 
เปนแหลงปลูกผลไมท่ีสําคัญของภาคใต ในบางชวงของปตองมีการชลประทานเขาชวย 
สวนในบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางต่ํา ในปท่ีมีฝนตกชุกและหนักอาจประสบปญหาน้ําทวม
อยางฉับพลันและอาจทําใหพืชท่ีปลูกเกิดความเสียหายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีจุดประสีเทา   (Ro-gm)     กลุมชุดดินท่ี 32gm 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา เร็วถึงปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

ปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง และพบสีจุดประสีเทาในชวงความลึก 0-75 ซม. จากผิว
ดิน และจุดประสีแดงเขม พบเกล็ดแรไมกาตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน
กรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมักขาดน้ําในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีเหมาะสมในการทําสวนผลไม แตมีปญหาเรื่องการระบายน้ํา ดินมีความอุดม

สมบูรณของดินต่ําจึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และ
ในบริเวณนี้ เปนแหลงปลูกผลไม ท่ีสําคัญของภาคใต ในบางชวงของปตองมีการ
ชลประทานเขาชวย สวนในบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางต่ํา ในปท่ีมีฝนตกชุกและหนักอาจ
ประสบปญหาน้ําทวมอยางฉับพลันและอาจทําใหพืชท่ีปลูกเกิดความเสียหายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด   (Ro-hb,fl)         กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา เร็วถึงปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาล

หรือน้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน
ทรายมีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบเกล็ดแรไมกาตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมักขาดน้ําในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะ เปนดิน ท่ี เหมาะสมในการทําสวนผลไม  แตดิน มีความอุดมสมบูรณ ของดินต่ํ า 

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในบริเวณนี้ 
เปนแหลงปลูกผลไมท่ีสําคัญของภาคใต ในบางชวงของปตองมีการชลประทานเขาชวย 
สวนในบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางต่ํา ในปท่ีมีฝนตกชุกและหนักอาจประสบปญหาน้ําทวม
อยางฉับพลันและอาจทําใหพืชท่ีปลูกเกิดความเสียหายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Ro-hb)          กลุมชุดดินท่ี 32 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา เร็วถึงปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

ปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบเกล็ดแรไมกาตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมักขาดน้ําในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะ เปนดิน ท่ี เหมาะสมในการทําสวนผลไม  แตดิน มีความอุดมสมบูรณ ของดินต่ํ า 

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในบริเวณนี้ 
เปนแหลงปลูกผลไมท่ีสําคัญของภาคใต ในบางชวงของปตองมีการชลประทานเขาชวย 
สวนในบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางต่ํา ในปท่ีมีฝนตกชุกและหนักอาจประสบปญหาน้ําทวม
อยางฉับพลันและอาจทําใหพืชท่ีปลูกเกิดความเสียหายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด   (Ro-mw,fl)    กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา เร็วถึงปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนทราย หรือดินรวนปนทรายแปง 

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวน
เหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปน
แดง ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน พบเกล็ดแรไมกาตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมักขาดน้ําในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะ เปนดิน ท่ี เหมาะสมในการทําสวนผลไม  แตดิน มีความอุดมสมบูรณ ของดินต่ํ า 

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในบริเวณนี้ 
เปนแหลงปลูกผลไมท่ีสําคัญของภาคใต ในบางชวงของปตองมีการชลประทานเขาชวย 
สวนในบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางตํ่า ในปท่ีมีฝนตกชุกและหนักอาจประสบปญหาน้ําทวม
อยางฉับพลันและอาจทําใหพืชท่ีปลูกเกิดความเสียหายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและมีศิลาแลงออน   (Ro-mw,pic)   กลุมชุดดินท่ี 32 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา เร็วถึงปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

ปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ภายใน
ความลึก 100 ซม. จากผิวดิน และมีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณ 5-50 % ภายใน
ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมักขาดน้ําในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะ เปนดิน ท่ี เหมาะสมในการทําสวนผลไม  แตดิน มีความอุดมสมบูรณ ของดินต่ํ า 

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในบริเวณนี้ 
เปนแหลงปลูกผลไมท่ีสําคัญของภาคใต ในบางชวงของปตองมีการชลประทานเขาชวย 
สวนในบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางต่ํา ในปท่ีมีฝนตกชุกและหนักอาจประสบปญหาน้ําทวม
อยางฉับพลันและอาจทําใหพืชท่ีปลูกเกิดความเสียหายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Ro-mw)         กลุมชุดดินท่ี 32 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา เร็วถึงปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

ปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ภายใน
ความลึก 100 ซม. จากผิวดิน พบเกล็ดแรไมกาตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมักขาดน้ําในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะ เปนดิน ท่ี เหมาะสมในการทําสวนผลไม  แตดิน มีความอุดมสมบูรณ ของดินต่ํ า 

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในบริเวณนี้ 
เปนแหลงปลูกผลไมท่ีสําคัญของภาคใต ในบางชวงของปตองมีการชลประทานเขาชวย 
สวนในบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางต่ํา ในปท่ีมีฝนตกชุกและหนักอาจประสบปญหาน้ําทวม
อยางฉับพลันและอาจทําใหพืชท่ีปลูกเกิดความเสียหายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินเหนียวละเอียด   (Ro-pic,f)    กลุมชุดดินท่ี 26 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา เร็วถึงปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียว 

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดิน
เหนียว มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบเกล็ดแรไมกาตลอด และมีศิลาแลงออน 
(plinthite) ปริมาณ 5-50 % ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมักขาดน้ําในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะ เปนดิน ท่ี เหมาะสมในการทําสวนผลไม  แตดิน มีความอุดมสมบูรณ ของดินต่ํ า 

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในบริเวณนี้ 
เปนแหลงปลูกผลไมท่ีสําคัญของภาคใต ในบางชวงของปตองมีการชลประทานเขาชวย 
สวนในบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางต่ํา ในปท่ีมีฝนตกชุกและหนักอาจประสบปญหาน้ําทวม
อยางฉับพลันและอาจทําใหพืชท่ีปลูกเกิดความเสียหายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินรวนละเอียด   (Ro-pic,fl)         กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา เร็วถึงปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

ปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีสี
น้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณ 5-50 % ภายในความ
ลึก 150 ซม. จากผิวดิน พบเกล็ดแรไมกาตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
ปานกลาง (pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมักขาดน้ําในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะ เปนดิน ท่ี เหมาะสมในการทําสวนผลไม  แตดิน มีความอุดมสมบูรณ ของดินต่ํ า 

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในบริเวณนี้ 
เปนแหลงปลูกผลไมท่ีสําคัญของภาคใต ในบางชวงของปตองมีการชลประทานเขาชวย 
สวนในบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางต่ํา ในปท่ีมีฝนตกชุกและหนักอาจประสบปญหาน้ําทวม
อยางฉับพลันและอาจทําใหพืชท่ีปลูกเกิดความเสียหายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินรือเสาะท่ีมีศิลาแลงออน   (Ro-pic)          กลุมชุดดินท่ี 32 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึง มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน  ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา เร็วถึงปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

ปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณ 5-50 % ภายใน
ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน พบเกล็ดแรไมกาตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมักขาดน้ําในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะ เปนดิน ท่ี เหมาะสมในการทําสวนผลไม  แตดิน มีความอุดมสมบูรณ ของดินต่ํ า 

จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในบริเวณนี้ 
เปนแหลงปลูกผลไมท่ีสําคัญของภาคใต ในบางชวงของปตองมีการชลประทานเขาชวย 
สวนในบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางต่ํา ในปท่ีมีฝนตกชุกและหนักอาจประสบปญหาน้ําทวม
อยางฉับพลันและอาจทําใหพืชท่ีปลูกเกิดความเสียหายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


