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สารบญัภาพ 
      หนา้ 
 ภาพท่ี 61 รูปสภาพพ้ืนท่ีบริเวณกลุ่มชุดดินท่ี 61 99 
 ภาพท่ี 62 รูปสภาพพ้ืนท่ีบริเวณกลุ่มชุดดินท่ี 62 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 เอกสาร “กลุ่มชุดดิน” น้ี จดัทาํข้ึนเพื่อใชศึ้กษาลกัษณะและสมบติัของกลุ่มชุดดินทั้ง 62 กลุ่มชุดดิน 
ประกอบการใชร้ายงานการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ มาตราส่วน 1:50,000 และใชเ้ป็น
แนวทางในการศึกษา วิจัย สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีงานพฒันาท่ีดินด้วยปัจจยัการผลิตต่างๆ ตาม
นโยบายของกรมพฒันาท่ีดิน โดยเนน้ถึงลกัษณะและสมบติัต่างๆ ประจาํกลุ่มชุดดิน เช่น สภาพพื้นท่ีท่ีเกิด
ดิน วตัถุตน้กาํเนิดดิน ความช้ืนดิน เน้ือดิน ความลึกของดิน การระบายนํ้ าของนํ้ าหรือการแช่ขงันํ้ า ปฏิกิริยา
ดิน ความเคม็ของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํใหท้ราบถึงสภาพปัญหาท่ีเป็นขอ้จาํกดั
หรือความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหรืองานทางดา้นปฐพีกลศาสตร์บาง
กิจกรรม การแกไ้ขปัญหาหรือขอ้จาํกดัเหล่านั้นจะทาํไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ประหยดั เพิ่มผลผลิตและใชท่ี้ดินได้
อยา่งยนื 
 นอกจากน้ี สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเขียนรายงานการศึกษาดิน ซ่ึงจะทาํให้ผูใ้ชร้ายงานทาํความ
เขา้ใจในแต่ละกลุ่มชุดดินไดง่้าย แปลผลไดถู้กตอ้งและนาํไปพฒันาท่ีดินในพื้นท่ีเกษตรกรรมดว้ยปัจจยัการ
ผลิตต่างๆ ของกรมพฒันาท่ีดินต่อไป  
  
      วฒิุชาติ สิริช่วยชู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทคดัย่อ 
 
 กลุ่มชุดดินแต่ละกลุ่มมีลกัษณะและสมบติัต่างๆ ของดินท่ีมีศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินแตกต่าง
กนัไปตามปัจจยัการเกิดดิน เช่น สภาพพื้นท่ี วตัถุตน้กาํเนิดดิน ชั้นขนาดอนุภาคดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน ความเคม็ของดิน ความลึกของดิน ความช้ืนของดิน การระบายนํ้ าของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไม่เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดิน เป็นตน้ จาํแนกได ้62 กลุ่มชุดดิน พบในพื้นท่ี
ลุ่มนํ้าขงั จาํนวน 28 กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 57, 58 และ 59 พบในพื้นท่ีดอนเขตดินแหง้ติดต่อกนันาน จาํนวน กลุ่มชุดดิน 22 
ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 60 และ 61 
พบในพื้นท่ีดอนเขตดินดินช้ืนนาน จาํนวน 11 กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 26, 27, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 
50, 51 และ 53 และพบในพื้นท่ีลาดชนัสูง มีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์จาํนวน 1 กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี 62 
 กลุ่มชุดดินเหส่าน้ีสามารถวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาต่างๆ ของดินได ้เช่น ปัญหาดินทราย ดินต้ืนหรือต้ืน
มาก ดินเปร้ียวจดัและดินกรด ดินเคม็และดินเลนเคม็ ดินอินทรีย ์ความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและพื้นท่ีลาดชนัสูง 
สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงบาํรุงดิน ฟ้ืนฟู แกไ้ข ป้องกนัและกาํหนดมาตรการอนุรักษดิ์นและดิน 
ท่ีตอบสนองต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของพืชท่ีปลูก ทาํใหช่้วยลดตน้ทุนการผลิตและใชท่ี้ดินได้
อยา่งย ัง่ยนื 
 การศึกษาและวิจยัการพฒันาท่ีดินตามกลุ่มชุดดินดว้ยปัจจยัการผลิตตามนโยบายของกรมพฒันาท่ีดิน 
สามารถนาํไปทดสอบ สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการพฒันาท่ีดินตามกลุ่มชุดดินจากพื้นท่ีหน่ึงไปสู่
อีกพื้นท่ีหน่ึงได ้หรือใชใ้นการวางแผนการใชท่ี้ดินสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ เป็นตน้ 
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กลุ่มชุดดิน 
 
1 คาํนํา 
 กลุ่มชุดดิน (group of soil series) เป็นการรวบรวมชุดดินหรือดินคลา้ยท่ีมีลกัษณะและสมบติัต่างๆ ของ
ดินในดา้นการใชป้ระโยชนท่ี์ดินและการจดัการดินท่ีคลา้ยคลึงกนัมาจดัจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินเดียวกนัอยา่ง
เป็นระบบ โดยพิจารณาจากปัจจยัการเกิดดินและการพฒันาการของดินตามหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการจาํแนกดิน
ระบบอนุกรวิธานดิน (Soil Taxonomy) ดงันั้นกลุ่มชุดดินเดียวกนัจึงมีศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและ
การจดัการดินคลา้ยคลึงกนั ทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการดินและความสามารถในการผลิตของดิน
ใกลเ้คียงกนัดว้ย  
 ลกัษณะและสมบติัดินหลกัท่ีนํามาใช้ในการจาํแนกกลุ่มชุดดิน ได้แก่ ชนิดและปริมาณวสัดุท่ีเป็น
องคป์ระกอบดิน ชนิดของวตัถุตน้กาํเนิดดิน ความลาดชนัของพื้นท่ี สภาพพื้นท่ีท่ีเกิดดิน ระยะเวลาและการ
พฒันาการของดิน เขตสภาพความช้ืนของดิน สภาพการแช่ขงันํ้ าหรือการอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าของดิน การระบายนํ้ า
ของดิน ชั้นขนาดอนุภาคดิน ความลึกของดินหรือความลึกถึงชนิดวสัดุตน้กาํเนิดดินหรือชนิดของช้ินส่วน
เน้ือหยาบ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความเค็มของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลกัษณะและสมบติั
อ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและทางดา้นวิศวกรรมบางกิจกรรม 
 กรมพฒันาท่ีดินไดจ้าํแนกกลุ่มชุดดินไว ้62 กลุ่มชุดดิน เพื่อนาํไปศึกษา สาํรวจ จาํแนกดินและทาํแผนท่ี
ศกัยภาพของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและทางดา้นวิศวกรรมบางกิจกรรม ใชเ้ป็นแนวทางในการ
ทาํงานศึกษา วิจยั ทดลอง สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางดา้นการพฒันาท่ีดินตามกลุ่มชุดดิน โดยใชปั้จจยั
การผลิตต่างๆ ของกรมพฒันาท่ีดิน ดงันั้นเพื่อให้ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจกลุ่มชุดดินเบ้ืองตน้ พอจะจาํแนก
กลุ่มชุดดินได ้4 กลุ่มใหญ่ๆ ดงัน้ี  
 1.1 กลุ่มชุดดินท่ีพบในพืน้ท่ีลุ่มเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํา้ขังหรือดินอ่ิมตัวด้วยนํา้ในระดับตื้น  
 กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าในระดบัต้ืนช่วงฤดู
ฝน (aquic soil moisture regime) ทาํใหดิ้นมีการระบายนํ้าเลวมาก เลวหรือค่อนขา้งเลว ประกอบดว้ย 28 กลุ่ม
ชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 57, 58 และ 59 กลุ่มชุดดินเหล่าน้ีจะพบไดใ้นทุกภาคของประเทศท่ีมีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มและมีนํ้ าขงั
หรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน 
 1.2 กลุ่มชุดดินท่ีพบในพืน้ท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกันนาน  
 กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน (ustic soil moisture regime) 
พื้นท่ีบริเวณน้ีจะไม่มีนํ้ าขงัในช่วงฤดูฝน แต่อาจพบนํ้ าใตดิ้นในระดบัลึกปานกลางหรือลึกในบางช่วงเวลา
ของฤดูฝน โดยทัว่ไปมีปริมาณนํ้ าฝนในรอบปีเฉล่ียนอ้ยกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี และการตกแพร่กระจาย
ของฝนไม่สมํ่าเสมอ ทาํใหดิ้นมีช่วงแหง้นาน (หมายถึงดินแหง้ในระดบัท่ีพืชแสดงอาการขาดนํ้ าถาวรเท่ากบั
หรือมากกว่า 90 วนัรวมหรือ 45 วนัติดต่อกนัในรอบปี) พืชท่ีปลูกมกัจะขาดแคลนนํ้ านาน ประกอบดว้ย 22 
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กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 
60 และ 61 กลุ่มชุดดินเหล่าน้ีจะพบในพ้ืนท่ีดอนของภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาค
ตะวนัออกบางพื้นท่ี 
 1.3 กลุ่มชุดดินท่ีพบในพืน้ท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน  
 กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน (udic soil moisture regime) พื้นท่ี
บริเวณน้ีจะไม่มีนํ้ าขงัในฤดูฝน แต่อาจพบนํ้ าใตดิ้นในระดบัลึกปานกลางหรือลึกในบางช่วงเวลาของฤดูฝน 
โดยทัว่ไปมีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียในรอบปีมากกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี และการตกแพร่กระจายของฝน
สมํ่าเสมอเกือบตลอดทั้งปี ทาํให้ดินมีช่วงช้ืนนานหรือมีช่วงขาดแคลนนํ้ าสั้นๆ (หมายถึงดินแห้งในระดบัท่ี
พืชแสดงอาการขาดนํ้ าถาวรนอ้ยกว่า 90 วนัรวมหรือ 45 วนัติดต่อกนัในรอบปี) ประกอบดว้ย 11 กลุ่มชุดดิน 
ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 26, 27, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51 และ 53 กลุ่มชุดดินเหล่าน้ีจะพบในพ้ืนท่ีดอนของ
ภาคใตแ้ละพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 
 1.4 กลุ่มชุดดินท่ีพบในพืน้ท่ีลาดชันสูง  
 พื้นท่ีลาดชนัสูง (slope complex) เป็นพื้นท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่า 
พบไดใ้นทุกภาคของประเทศ ประกอบดว้ย 1 กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 62 
 
2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ลกัษณะและสมบติัดินตามกลุ่มชุดดิน สาํหรับ
นาํไปใชก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานวิจยั ทดลอง สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการพฒันาท่ีดินดว้ย
ปัจจยัการผลิตต่างๆ ของกรมพฒันาท่ีดิน 
 
3 ลักษณะและสมบัติดินท่ีใช้ในการจําแนกกลุ่มชุดดิน  
 ลกัษณะและสมบติัดิน รวมถึงขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่  
 3.1 วสัดุประกอบดิน  
 ปริมาณและสัดส่วนของวสัดุประกอบดิน (soil components) ท่ีแตกต่างกนั ทาํใหดิ้นท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะ
และสมบติัดินแตกต่างกนั องคป์ระกอบของดินหลกัๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
  1) วัสดุอินทรีย์ (organic mater ials) เป็นเศษช้ินส่วนท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัของเศษเหลือของ
พืชและสตัว ์ 
  2) วัสดุแร่หรือวัสดุอนินทรีย์ (mineral mater ials) เป็นเศษช้ินส่วนเลก็ๆ ท่ีเกิดจากการสลายตวัผุ
พงัของหินและแร่ต่างๆ 
  3) อากาศ (air ) อากาศในดินประกอบดว้ยก๊าซหลายชนิดท่ีอยูต่ามช่องว่างระหว่างอนุภาคดิน โดย
แบ่งกนัอยู่ตามสัดส่วนของอากาศและนํ้ าในดิน ซ่ึงหมายความว่า เม่ือดินมีอากาศมาก นํ้ าในดินก็จะมีนอ้ย 
หรือเม่ือดินมีอากาศนอ้ย นํ้าในดินกจ็ะมีมาก 
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  4) นํา้ (water ) นํ้าในดินอยูต่ามช่องวา่งระหวา่งเมด็ดิน ผวิอนุภาคดินหรือในของรูปไอนํ้าในดิน  
 นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีมีชีวิตอาศยัอยู่ในดินท่ีทาํหนา้ท่ีช่วยย่อยสลายช้ินส่วนต่างๆ เกิดการคลุกเคลา้และ
สะสมอินทรียวตัถุในดิน ทาํใหเ้มด็ดินเกาะยดึตวัดีข้ึนและใหธ้าตุอาหารพืช เป็นตน้ 
 3.2 ชนิดดิน  
 ชนิดดิน (kind of soils) แบ่งตามส่วนประกอบของดินได ้2 ชนิด ไดแ้ก่ 
  1) ดินอนินทรีย์หรือดินแร่ (mineral soils) เป็นดินท่ีมีสัดส่วนของวสัดุอนินทรียห์รือดินแร่
มากกวา่วสัดุอินทรีย ์ 
  ตามคาํจาํกดัความ “ดินอนินทรีย์หรือดินแร่” ทางดา้นการจาํแนกดิน ให้ความหมายไว ้2 กรณี 
ข้ึนอยูก่บัวา่ดินนั้นอ่ิมตวัดว้ยนํ้า เคยอ่ิมตวัดว้ยนํ้าหรือไม่เคยอ่ิมตวัดว้ยนํ้าเลย 
   (1) ดินอนินทรียห์รือดินแร่ในพื้นท่ีดอนเป็นดินท่ีไม่เคยมีนํ้ าขงัหรือดินเคยอ่ิมตวัดว้ยนํ้ านอ้ย
กว่า 30 วนัรวมในรอบปี ดินนั้นจะตอ้งมีคาร์บอนอินทรียน์อ้ยกว่าร้อยละ 20 โดยนํ้ าหนกั หรือมีอินทรียวตัถุ
นอ้ยกวา่ร้อยละ 34.48 โดยนํ้าหนกั  
   (2) ดินอนินทรียห์รือดินแร่ในพื้นท่ีลุ่มเป็นดินท่ีมีนํ้ าขงั เคยมีนํ้ าขงัหรือดินเคยอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า
นานเท่ากบัหรือมากกวา่ 30 วนัรวมในรอบปี ดินนั้นเม่ือไม่มีอนุภาคขนาดดินเหนียวเป็นองคป์ระกอบดินเลย 
จะตอ้งมีคาร์บอนอินทรียน์อ้ยกว่าร้อยละ 12 โดยนํ้ าหนกั หรือมีอินทรียวตัถุนอ้ยกว่าร้อยละ 20.688 โดย
นํ้ าหนกั หรือถา้ดินนั้นมีอนุภาคขนาดดินเหนียวเป็นองคป์ระกอบดินมากกว่าร้อยละ 60 โดยนํ้ าหนกั จะตอ้ง
มีคาร์บอนอินทรียน์อ้ยกว่าร้อยละ 18 โดยนํ้ าหนกั หรือมีอินทรียวตัถุนอ้ยกว่าร้อยละ 31.032 โดยนํ้ าหนกั 
หรือถา้ดินนั้นมีอนุภาคขนาดดินเหนียวเป็นองคป์ระกอบดินน้อยกว่าร้อยละ 60 โดยนํ้ าหนัก จะตอ้งมี
คาร์บอนอินทรียต์ามสัดส่วนของอนุภาคขนาดดินเหนียวท่ีเป็นองคป์ระกอบดินนอ้ยกว่าระหว่างร้อยละ 12-
18 โดยนํ้าหนกั หรือมีอินทรียวตัถุนอ้ยกวา่ระหวา่งร้อยละ 20.688-31.032 โดยนํ้าหนกั 
  2) ดินอินทรีย์ (organic soils) เป็นดินท่ีมีสดัส่วนของวสัดุอินทรียม์ากกวา่วสัดุอนินทรียแ์ละสะสม
เป็นชั้นหนา โดยทัว่ไปมีชั้นสะสมวสัดุอินทรียห์นามากกวา่ 40 เซนติเมตร ภายในความลึก 80 เซนติเมตรจาก
ผวิดิน 
  ตามคาํจาํกดัความ “ดินอินทรีย์” ทางดา้นการจาํแนกดิน ให้ความหมายไว ้2 กรณีข้ึนอยูก่บัว่าดิน
นั้นอ่ิมตวัดว้ยนํ้า เคยอ่ิมตวัดว้ยนํ้าหรือไม่เคยอ่ิมตวัดว้ยนํ้าเลย 
   (1) ดินอินทรียใ์นพื้นท่ีดอนเป็นดินท่ีไม่เคยมีนํ้ าขงัหรือดินเคยอ่ิมตวัดว้ยนํ้ านอ้ยกว่า 30 วนั
รวมในรอบปี ดินนั้นจะตอ้งมีคาร์บอนอินทรียเ์ท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 20 โดยนํ้ าหนกั หรือมีอินทรียวตัถุ
เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 34.688 โดยนํ้ าหนกั และสะสมวสัดุอินทรียเ์ป็นชั้นหนามากกว่า 40 เซนติเมตร 
ภายในความลึก 80 เซนติเมตรจากผวิดิน 
   (2) ดินอินทรียใ์นพื้นท่ีลุ่มเป็นดินท่ีมีนํ้ าขงั เคยมีนํ้ าขงัหรือเคยอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าเท่ากบัหรือ
มากกว่า 30 วนัรวมในรอบปี ดินนั้นเม่ือไม่มีอนุภาคขนาดดินเหนียวเป็นองคป์ระกอบดินเลย จะตอ้งมี
คาร์บอนอินทรียเ์ท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 12 โดยนํ้ าหนกั หรือมีอินทรียวตัถุเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 
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20.688 โดยนํ้ าหนกั หรือถา้ดินนั้นมีอนุภาคขนาดดินเหนียวเป็นองคป์ระกอบดินเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 
60 โดยนํ้ าหนกั จะตอ้งมีคาร์บอนอินทรียเ์ท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 18 โดยนํ้ าหนกั หรือมีอินทรียวตัถุ
เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 31.032 โดยนํ้ าหนกั หรือถา้ดินนั้นมีอนุภาคขนาดดินเหนียวเป็นองคป์ระกอบดิน
นอ้ยกว่าร้อยละ 60 โดยนํ้ าหนกั จะตอ้งมีคาร์บอนอินทรียต์ามสัดส่วนของอนุภาคขนาดดินเหนียวท่ีเป็น
องคป์ระกอบดินเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 12-18 โดยนํ้ าหนกั หรือมีอินทรียวตัถุเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 
20.688-31.032 โดยนํ้าหนกั และสะสมเป็นชั้นหนามากกวา่ 40 เซนติเมตร ภายในความลึก 80 เซนติเมตรจาก
ผวิดิน  
 3.3 ความลาดชัน  
 ความลาดชนั (slope) หมายถึง ความต่างระดบัของพื้นท่ีในแนวด่ิงเม่ือเทียบเป็น 100 หน่วย  แบ่งได ้ 6 
ชั้น ดงัน้ี 
  A : ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ (level or nearly level) มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
  B : ลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย (slightly undulating) มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
  C : ลูกคล่ืนลอนลาด (undulating) มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์
  D : ลูกคล่ืนลอนชนั (rolling) มีความลาดชนั 12-20 เปอร์เซ็นต ์
  E : เนินเขา (hilly) มีความลาดชนั 20-35 เปอร์เซ็นต ์
  SC : พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้นหรือพื้นท่ีลาดชนัสูง (slope complex) มีความลาดชนัมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต ์
 3.4 เขตความช้ืนดิน  
 เขตความช้ืนดิน (soil moisture regime) พิจารณาจากสภาพการขงันํ้ า ระดบัความลึกท่ีดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า
หรือมีระดับนํ้ าใตดิ้นต้ืน นํ้ าท่ีถูกดูดซับบนผิวดินหรืออยู่ในสภาวะไอนํ้ าในช่องว่างระหว่างอนุภาคดิน 
ระยะเวลาการมีหรือไม่มีนํ้ าท่ีถูกดูดยึดไวด้ว้ยแรงท่ีพืชไม่สามารถนาํไปใช้ไดใ้นรอบปี ภายในความลึก
ควบคุมท่ีกาํหนดตามกลุ่มชั้นขนาดอนุภาคดิน เช่น 1) กลุ่มชั้นขนาดอนุภาคดินทราย 2) กลุ่มชั้นขนาด
อนุภาคดินร่วนหยาบ และ 3) กลุ่มชั้นขนาดอนุภาคดินร่วนละเอียด ดินทรายแป้งหยาบ ดินทรายแป้งละเอียด 
ดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก มีช่วงความลึกควบคุมความช้ืนดินอยูร่ะหว่าง 30-90, 20-60 
และ 10-30 เซนติเมตร ตามลาํดบั 
 เขตความช้ืนดินในประเทศไทย ปัจจุบนัจาํแนกออกได ้3 เขตความช้ืนดิน ดงัน้ี 
  1) เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํ้าขังหรือดินอ่ิมตัวด้วยนํ้าในระดับตื้น (aquic soil moisture 
regime) เป็นเขตความช้ืนดินท่ีดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าเป็นระยะเวลานานในรอบปี มีนํ้ าขงันานหรือมีนํ้าขงัในฤดูฝน
และมีระดบันํ้ าใตดิ้นต้ืนจนเกือบไม่มีออกซิเจนท่ีละลายนํ้ าอยูเ่ลย ทาํให้ดินมีสีเทาและมีจุดประสีเกิดข้ึนใน
หนา้ตดัดินในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัและพื้นท่ีทาํนาท่ีมีระดบันํ้ าใตต้ื้น พบไดใ้นทุกภาคของ
ประเทศ 
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  2) เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกันนานในรอบปี (ustic soil moisture regime) เป็นเขต
ความช้ืนท่ีดินช้ืนบางส่วนหรือทุกส่วนมากกว่า 180 วนัรวมในรอบปี และดินแห้งบางส่วนหรือทุกส่วน
เท่ากบัหรือมากกว่า 90 วนัรวม หรือ 45 วนัติดต่อกนัในรอบปี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีดอนในภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคตะวนัออกบางพื้นท่ี โดยทัว่ไปเขตความช้ืนดินแบบน้ีจะมีปริมาณ
นํ้ าฝนเฉล่ียนอ้ยกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี และการตกแพร่กระจายของฝนไม่สมํ่าเสมอ ทาํใหดิ้นมีช่วงแห้ง
และขาดแคลนนํ้านานมากกวา่ 3 เดือน 
  3) เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนานในรอบปี (udic soil moisture regime) เป็นเขตความช้ืนท่ีดิน
ช้ืนบางส่วนหรือทุกส่วนมากกวา่ 180 วนัรวมในรอบปี และดินแหง้บางส่วนหรือทุกส่วนนอ้ยกวา่ 90 วนัรวม 
หรือ 45 วนัติดต่อกนัในรอบปี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีภาคใตแ้ละพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก โดยทัว่ไปเขต
ความช้ืนดินแบบน้ีจะมีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียมากกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี และการตกแพร่กระจายของฝน
สมํ่าเสมอตลอดทั้งปี ทาํใหดิ้นมีช่วงขาดแคลนนํ้านอ้ยกวา่ 3 เดือน 
 3.5 ช้ันขนาดอนุภาคดิน  
 ชั้นขนาดอนุภาคดิน (particle size classes) พิจารณาจากเน้ือดินเฉล่ียในช่วงความลึกควบคุมตาม
ขอ้กาํหนดในการจาํแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินหรือมีเน้ือดินเฉล่ียภายในความลึก 100 เซนติเมตร
จากผิวดิน หรือถึงชั้นดินแน่น ชั้นหินพื้นหรือชั้นเช่ือมแข็ง ถา้พบต้ืนกว่า ซ่ึงเป็นชั้นท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ชอนไชของรากพืช เพื่อลงไปหาอาหารและนํ้าไดอ้ยา่งปกติ  
 ชั้นขนาดอนุภาคดิน แบ่งออกได ้10 ชั้น ดงัน้ี 
  1) ช้ันขนาดอนุภาคดินพวกทราย (sandy family) หมายถึง ดินท่ีมีเน้ือดินเฉล่ียในช่วงความลึก
ควบคุมตามขอ้กาํหนดในการจาํแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินหรือภายในความลึก 100 เซนติเมตรจาก
ผวิดิน หรือถึงชั้นดินแน่น ชั้นหินพื้นหรือชั้นเช่ือมแขง็ ถา้พบต้ืนกว่า มีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปน
ดินร่วนหนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผวิดิน บางพื้นท่ีอาจพบชั้นดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทราย
ปนดินร่วนหนาระหวา่ง 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน อยูบ่นชั้นดินพวกดินร่วน ชั้นดินพวกดินเหนียว ชั้นดิน
แน่น ชั้นหินพื้นหรือชั้นเช่ือมแข็งและไม่มีหรือมีช้ินส่วนเน้ือหยาบ อนุภาคขนาดเท่ากบัหรือใหญ่กว่า 2 
มิลลิเมตรถึงมีขนาดเลก็กวา่ 75 มิลลิเมตร ปริมาณนอ้ยกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตร 
  2) ช้ันขนาดอนุภาคดินพวกดินร่วนหยาบ (coarse loamy family) หมายถึง ดินท่ีมีเน้ือดินเฉล่ีย
ในช่วงความลึกควบคุมตามขอ้กาํหนดในการจาํแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินหรือภายในความลึก 100 
เซนติเมตรจากผวิดิน หรือถึงชั้นดินแน่น ชั้นหินพื้นหรือชั้นเช่ือมแขง็ ถา้พบต้ืนกวา่ มีอนุภาคขนาดดินเหนียว
นอ้ยกว่าร้อยละ 18 โดยนํ้ าหนกั อนุภาคขนาดเล็กกว่าดินทรายละเอียดมาก ขนาดเล็กกว่า 0.1 มิลลิเมตร 
ปริมาณนอ้ยกว่าร้อยละ 15 โดยนํ้ าหนกั และไม่มีหรือมีช้ินส่วนเน้ือหยาบ อนุภาคขนาดเท่ากบัหรือใหญ่กว่า 
2 มิลลิเมตรถึงมีขนาดเลก็กว่า 75 มิลลิเมตร ปริมาณนอ้ยกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร โดยทัว่ไปมีเน้ือดินเป็น
ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 
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  3) ช้ันขนาดอนุภาคดินพวกดินร่วนละเอียด (fine loamy family) หมายถึง ดินท่ีมีเน้ือดินเฉล่ีย
ในช่วงความลึกควบคุมตามขอ้กาํหนดในการจาํแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินหรือภายในความลึก 100 
เซนติเมตรจากผวิดิน หรือถึงชั้นดินแน่น ชั้นหินพื้นหรือชั้นเช่ือมแขง็ ถา้พบต้ืนกวา่ มีอนุภาคขนาดดินเหนียว
ร้อยละ 18 ถึงนอ้ยกว่าร้อยละ 35 โดยนํ้ าหนกั อนุภาคขนาดเลก็กว่าดินทรายละเอียดมาก ขนาดเลก็กว่า 0.1 
มิลลิเมตร ปริมาณนอ้ยกวา่ร้อยละ 15 โดยนํ้าหนกั และไม่มีหรือมีช้ินส่วนเน้ือหยาบ อนุภาคขนาดเท่ากบัหรือ
ใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตรถึงมีขนาดเลก็กว่า 75 มิลลิเมตร ปริมาณนอ้ยกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร โดยทัว่ไปมี
เน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย 
  4) ช้ันขนาดอนุภาคดินพวกดินทรายแป้งหยาบ (coarse silty family) หมายถึง ดินท่ีมีเน้ือดินเฉล่ีย
ในช่วงความลึกควบคุมตามขอ้กาํหนดในการจาํแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินหรือภายในความลึก 100 
เซนติเมตรจากผวิดิน หรือถึงชั้นดินแน่น ชั้นหินพื้นหรือชั้นเช่ือมแขง็ ถา้พบต้ืนกวา่ มีอนุภาคขนาดดินเหนียว
นอ้ยกว่าร้อยละ 18 โดยนํ้ าหนกั อนุภาคขนาดเล็กกว่าดินทรายละเอียดมาก ขนาดเล็กกว่า 0.1 มิลลิเมตร 
ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 15 โดยนํ้ าหนกั และไม่มีหรือมีช้ินส่วนเน้ือหยาบ อนุภาคขนาดเท่ากบั
หรือใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตรถึงมีขนาดเล็กกว่า 75 มิลลิเมตร ปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร 
โดยทัว่ไปมีเน้ือดินเป็นดินทรายแป้งหรือดินร่วนปนทรายแป้ง 
  5) ช้ันขนาดอนุภาคดินพวกดินทรายแป้งละเอียด (fine silty family) หมายถึง ดินท่ีมีเน้ือดินเฉล่ีย
ในช่วงความลึกควบคุมตามขอ้กาํหนดในการจาํแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินหรือภายในความลึก 100 
เซนติเมตรจากผวิดิน หรือถึงชั้นดินแน่น ชั้นหินพื้นหรือชั้นเช่ือมแขง็ ถา้พบต้ืนกวา่ มีอนุภาคขนาดดินเหนียว
ร้อยละ 18 ถึงนอ้ยกว่าร้อยละ 35 โดยนํ้ าหนกั อนุภาคขนาดเลก็กว่าดินทรายละเอียดมาก ขนาดเลก็กว่า 0.1 
มิลลิเมตร ปริมาณเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 15 โดยนํ้าหนกั และไม่มีหรือมีช้ินส่วนเน้ือหยาบ อนุภาคขนาด
เท่ากบัหรือใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตรถึงมีขนาดเลก็กว่า 75 มิลลิเมตร ปริมาณนอ้ยกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร 
โดยทัว่ไปมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
  6) ช้ันขนาดอนุภาคดินพวกดินเหนียวละเอียด (fine clayey family) หมายถึง ดินท่ีมีเน้ือดินเฉล่ีย
ในช่วงความลึกควบคุมตามขอ้กาํหนดในการจาํแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินหรือภายในความลึก 100 
เซนติเมตรจากผวิดิน หรือถึงชั้นดินแน่น ชั้นหินพื้นหรือชั้นเช่ือมแขง็ ถา้พบต้ืนกวา่ มีอนุภาคขนาดดินเหนียว
นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 โดยนํ้าหนกั มีอนุภาคดินเหนียวเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 ถึงนอ้ยกว่าร้อยละ 60 โดย
นํ้ าหนกั และไม่มีหรือมีช้ินส่วนเน้ือหยาบ อนุภาคขนาดเท่ากบัหรือใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตรถึงมีขนาดเลก็กว่า 
75 มิลลิเมตร ปริมาณนอ้ยกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร โดยทัว่ไปมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดิน
เหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว 
  7) ช้ันขนาดอนุภาคดินพวกดินเหนียวละเอียดมาก (very Fine clayey family) หมายถึง ดินท่ีมีเน้ือ
ดินเฉล่ียในช่วงความลึกควบคุมตามขอ้กาํหนดในการจาํแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินหรือภายในความ
ลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือถึงชั้นดินแน่น ชั้นหินพื้นหรือชั้นเช่ือมแขง็ ถา้พบต้ืนกว่า ประกอบดว้ย
อนุภาคขนาดดินเหนียวเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 60 โดยนํ้ าหนกั และไม่มีหรือมีช้ินส่วนเน้ือหยาบ อนุภาค
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ขนาดเท่ากบัหรือใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตรถึงมีขนาดเลก็กว่า 75 มิลลิเมตร ปริมาณนอ้ยกว่าร้อยละ 35 โดย
ปริมาตร โดยทัว่ไปมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว 
  8) ช้ันขนาดอนุภาคดินพวกทรายปนเศษช้ินส่วนเน้ือหยาบในปริมาณมาก (sandy skeletal family) 
หมายถึง ดินท่ีมีเน้ือดินเฉล่ียในช่วงความลึกควบคุมตามขอ้กาํหนดในการจาํแนกดินตามระบบอนุกรมวิธาน
ดินหรือภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน หรือถึงชั้นดินแน่น ชั้นหินพื้นหรือชั้นเช่ือมแขง็ ถา้พบต้ืน
กว่า มีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วนและมีช้ินส่วนเน้ือหยาบ อนุภาคขนาดเท่ากบัหรือใหญ่
กวา่ 2 มิลลิเมตรถึงเลก็กวา่ 75 มิลลิเมตร ปริมาณเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตร 
  9) ช้ันขนาดอนุภาคดินพวกดินร่วนปนเศษช้ินส่วนเน้ือหยาบในปริมาณมาก (loamy skeletal 
family) หมายถึง ดินท่ีมีเน้ือดินเฉล่ียในช่วงความลึกควบคุมตามขอ้กาํหนดในการจาํแนกดินตามระบบ
อนุกรมวิธานดินหรือภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน หรือถึงชั้นดินแน่น ชั้นหินพื้นหรือชั้นเช่ือม
แขง็ ถา้พบต้ืนกว่า มีอนุภาคขนาดดินเหนียวเท่ากบัหรือนอ้ยกว่าร้อยละ 35 โดยนํ้ าหนกั และมีช้ินส่วนเน้ือ
หยาบ อนุภาคขนาดเท่ากบัหรือใหญ่กวา่ 2 มิลลิเมตรถึงเลก็กวา่ 75 มิลลิเมตร ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อย
ละ 35 โดยปริมาตร โดยทัว่ไปมีเน้ือดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วน
เหนียวปนทรายปนช้ินส่วนเน้ือหยาบในปริมาณมาก 
  10) ช้ันขนาดอนุภาคดินพวกดินเหนียวปนเศษช้ินส่วนเน้ือหยาบในปริมาณมาก (clayey skeletal 
family) หมายถึง ดินท่ีมีเน้ือดินเฉล่ียในช่วงความลึกควบคุมตามขอ้กาํหนดในการจาํแนกดินตามระบบ
อนุกรมวิธานดินหรือภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน หรือถึงชั้นดินแน่น ชั้นหินพื้นหรือชั้นเช่ือม
แขง็ ถา้พบต้ืนกว่า มีอนุภาคขนาดดินเหนียวเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยนํ้ าหนกั และมีช้ินส่วนเน้ือ
หยาบ อนุภาคขนาดเท่ากบัหรือใหญ่กวา่ 2 มิลลิเมตรถึงเลก็กวา่ 75 มิลลิเมตร ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อย
ละ 35 โดยปริมาตร โดยทัว่ไปมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายปนช้ินส่วนเน้ือหยาบใน
ปริมาณมาก 
 3.6 ความลึกดิน  
 ความลึกดิน (soil depth) หมายถึง ความหนาของดินตั้งแต่ผวิดินลงไปจนถึงชั้นท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ชอนไชของรากพืชลงไปหาแร่ธาตุอาหารและนํ้ า เพื่อการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตไดอ้ย่างปกติ ไดแ้ก่ 
ชั้นดินท่ีมีกอ้นกรวด ลูกรังและเศษหินปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือชั้นหินพื้น 
ชั้นเช่ือมแขง็ ชั้นมาร์ล ชั้นดานแขง็หรือชั้นดินแน่น 
 ความลึกดิน แบ่งได ้5 ชั้น ดงัน้ี 
  1) ดินตื้นมาก (very shallow soils) เป็นดินท่ีมีชั้นดินท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช
ลงไปหาแร่ธาตุอาหารและนํ้า เพื่อการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตไดอ้ยา่งปกติ หนานอ้ยกว่า 25 เซนติเมตร
จากผวิดิน 
  2) ดินตื้น (shallow soils) เป็นดินท่ีมีชั้นดินท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชลงไปหา
แร่ธาตุอาหารและนํ้า เพื่อการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตไดอ้ยา่งปกติ หนา 25-50 เซนติเมตรจากผวิดิน 



8 
 

 

  3) ดินลึกปานกลาง (moderately deep soils) เป็นดินท่ีมีชั้นดินท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการชอนไช
ของรากพืชลงไปหาแร่ธาตุอาหารและนํ้ า เพื่อการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตไดอ้ย่างปกติ หนา 50-100 
เซนติเมตรจากผวิดิน 
  4) ดินลึก (deep soils) เป็นดินท่ีมีชั้นดินท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชลงไปหาแร่
ธาตุอาหารและนํ้า เพื่อการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตไดอ้ยา่งปกติ หนา 100-150 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  5) ดินลึกมาก (very deep soils) เป็นดินท่ีมีชั้นดินท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชลง
ไปหาแร่ธาตุอาหารและนํ้ า เพื่อการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตไดอ้ยา่งปกติ หนามากกว่า 150 เซนติเมตร
จากผวิดิน 
 3.7 ปฏิกิริยาดิน  
 ปฏิกิริยาดิน (soil reaction) หมายถึง ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ทราบไดโ้ดยการใชเ้คร่ืองมือวดั
ความเขม้ขน้ของไฮโดรเจน ระดบัความเป็นกรดเป็นด่างของดินจะมีผลต่อความเป็นประโยชนห์รือการดูดยดึ
ธาตุอาหารพืชในดิน ความเป็นพิษของสารประกอบท่ีละลายออกมาไดม้าก การเจริญเติบโตและกิจกรรมของ
สตัวแ์ละจุลินทรียใ์นดิน  
 ปฏิกิริยาดิน แบ่งออกได ้11 ชั้น ดงัน้ี 
  1) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากท่ีสุด (ultra acid) มีค่าพีเอช (pH)  < 3.5 
  2)  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก (extremely acid)   มีค่าพีเอช (pH)  3.5-4.4 
  3) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก (very strongly acid)   มีค่าพีเอช (pH)  4.5-5.0 
  4) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั (strongly acid)   มีค่าพีเอช (pH)  5.1-5.5 
  5) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (moderately acid) มีค่าพีเอช (pH)  5.6-6.0 
  6) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ย (slightly acid)   มีค่าพีเอช (pH)  6.1-6.5 
  7) ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (neutral)    มีค่าพเีอช (pH)  6.6-7.3 
  8) ปฏิกิริยาดินเป็นด่างเลก็นอ้ย (slightly alkaline)   มีค่าพีเอช (pH)  7.4-7.8 
  9) ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (moderately alkaline)   มีค่าพีเอช (pH)  7.9-8.4 
  10) ปฏิกิริยาดินเป็นด่างจดั (strongly alkaline)     มีค่าพีเอช (pH)  8.5-9.0 
  11) ปฏิกิริยาดินเป็นด่างจดัมาก (very strongly alkaline) มีค่าพีเอช (pH)  > 9.0 
 3.8 ความเคม็ของดิน  
 ความเคม็ของดิน (saline soils) หมายถึง การท่ีดินมีเกลือท่ีละลายนํ้ าไดอ้ยูใ่นปริมาณมาก ความเคม็ของ
ดินจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชท่ีปลูก ซ่ึงพืชแต่ละชนิดมีความทนทานต่อ
ความเคม็ของดินในระดบัท่ีแตกต่างกนั ความเคม็ของดินจะเก่ียวขอ้งกบัความเขม้ขน้ของสารละลายในดิน
และตน้พืช เม่ือพืชท่ีปลูกขาดนํ้ าหรือดินแห้ง นํ้ าในรากพืชและตน้พืชจะถูกดูดออกมาจนทาํให้พืชแสดง
อาการขาดนํ้า เกิดการเห่ียวเฉาและเม่ือพืชขาดนํ้านานจะทาํใหพ้ืชตายในท่ีสุด 
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 ความเคม็ของดินจะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเกลือท่ีละลายนํ้ าได ้เม่ือดินมีสารละลายเกลือมากจะทาํ
ใหดิ้นมีค่าความนาํไฟฟ้าสูงตามไปดว้ย ซ่ึงสามารถนาํมาใชป้ระเมินความเคม็ของดินได ้ 
 ชั้นความเคม็ของดิน แบ่งได ้5 ระดบั ดงัน้ี 
  1) ดินไม่เค็ม (non saline soils) เป็นดินท่ีมีค่าความนาํไฟฟ้า 0-2 เดซิซีเมนต่อเมตร ท่ี 25 องศา
เซลเซียส ความเคม็ในระดบัน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของพืช 
  2) ดินเค็มเล็กน้อย (slightly saline soils) เป็นดินท่ีมีค่าความนาํไฟฟ้า 2-4 เดซิซีเมนต่อเมตร ท่ี 25 
องศาเซลเซียส ความเคม็ในระดบัน้ีจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชท่ีไวมากต่อความเคม็ของดิน
เลก็นอ้ยและอาจมีผลทาํใหผ้ลผลิตของพืชลดลง 
  3) ดินเค็มปานกลาง (moderately saline soils) เป็นดินท่ีมีค่าความนาํไฟฟ้า 4-8 เดซิซีเมนต่อเมตร 
ท่ี 25 องศาเซลเซียส ความเคม็ในระดบัน้ีจะกระทบกระเทือนและเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช
ส่วนใหญ่และทาํใหผ้ลผลิตของพืชลดลง 
  4) ดินเค็มมาก (strongly saline soils) เป็นดินท่ีมีค่าความนาํไฟฟ้า 8-16 เดซิซีเมนต่อเมตร ท่ี 25 
องศาเซลเซียส ความเคม็ในระดบัน้ีจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืชเกือบทุกชนิดและมีพืชทนเคม็
เท่านั้นท่ียงัใหผ้ลผลิตตามปกติ 
  5) ดินเค็มจัด (extremely saline soils) เป็นดินท่ีมีค่าความนาํไฟฟ้ามากกว่า 16 เดซิซีเมนต่อเมตร 
ท่ี 25 องศาเซลเซียส ความเคม็ในระดบัน้ีจะเป็นอนัตรายต่อพืชทุกชนิด ยกเวน้พืชทนเคม็บางชนิดท่ียงัให้
ผลผลิตตามปกติ 
 3.9 การระบายนํา้ของดิน  
 การระบายนํ้ าของดิน (soil drainage) หมายถึง ความมากนอ้ย ความถ่ีและระยะเวลาของการมีนํ้ าขงัอยู่
ในดินหรือการท่ีนํ้ าไหลออกไปจากพ้ืนท่ีทางหน้าดินหรือซึมผ่านลงไปในชั้นดินล่าง สามารถสังเกตจาก
ลกัษณะและสมบติัดิน เช่น สีดินและจุดประสีท่ีเกิดจากการอ่ิมตวัดว้ยนํ้าของดิน 
 การระบายนํ้าของดิน แบ่งออกได ้7 ชั้น ดงัน้ี 
  1) การระบายนํ้าเลวมาก (very poor ly drained) เป็นดินท่ีมีการไหลซึมของนํ้ าไปจากดินชา้มาก
หรือมีนํ้าขงันานในรอบปี ดินมีสีเทาปนนํ้าเงินและไม่พบจุดประสีตลอดทุกชั้นดิน ไดแ้ก่ ดินในพื้นท่ีพรุและ
ดินในพื้นท่ีป่าเลนชายฝ่ังทะเล 
  2) การระบายนํา้เลว (poor ly drained) เป็นดินท่ีมีการไหลของนํ้ าไปจากดินชา้มาก มีนํ้ าท่วมขงัใน
ฤดูฝนและมีระดบันํ้าใตดิ้นต้ืน ในฤดูแลง้ไม่มีนํ้ าขงั แต่ดินยงัช้ืนอยู ่ดินมีสีเทาและมีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาล
หรือสีแดงตลอดทุกชั้นดิน 
  3) การระบายนํา้ค่อนข้างเลว (somewhat poor ly drained) เป็นดินท่ีมีการไหลของนํ้าไปจากดินชา้ 
มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝนและมีระดบันํ้ าใตดิ้นลึกปานกลาง ในฤดูแลง้ไม่มีนํ้ าขงั หนา้ดินแห้งนาน แต่ดินยงัช้ืน
อยูบ่า้ง ดินมีสีนํ้ าตาลหนาอยูบ่นสีเทาและมีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาลหรือสีแดงในดินล่าง 
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  4) การระบายนํ้าดีปานกลาง (moderately well drained) เป็นดินท่ีมีการไหลของนํ้ าไปจากดิน
ค่อนขา้งชา้ ดินเปียกบา้งเป็นบางคร้ัง แต่ไม่มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝนและมีระดบันํ้ าใตดิ้นลึกปานกลาง ดินมีสี
นํ้ าตาลหรือสีเหลืองและมีจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน (มีชั้นดินท่ีอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าบาง
ช่วงเวลาภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน) 
  5) การระบายนํ้าดี (well drained) เป็นดินท่ีมีการไหลซึมของนํ้ าผา่นไปจากดินไดเ้ร็ว แต่ไม่เร็ว
จนเกินไป ดินมีความช้ืนเหลืออยูภ่ายหลงัจากฝนตก ระดบันํ้ าใตดิ้นลึกมาก ดินมีสีเหลือง สีนํ้ าตาลหรือสีแดง
และไม่พบจุดประสีหรือดินไม่อ่ิมตวัดว้ยนํ้าภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  6) การระบายนํ้าค่อนข้างมาก (somewhat excessively drained) เป็นดินท่ีมีการไหลซึมของนํ้ าไป
จากดินอยา่งรวดเร็ว ส่วนใหญ่มีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินท่ีมีเศษหินมาก ในฤดูแลง้ดินจะแหง้มาก 
  7) การระบายนํ้ามากเกินไป (excessively drained) เป็นดินท่ีมีการไหลซึมของนํ้ าไปจากดินอยา่ง
รวดเร็วมาก ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีมีเศษหินมากและมีความลาดชนัสูง นํ้าซึมลงไปใตดิ้นนอ้ย นํ้าส่วนใหญ่ไหล
บ่าผา่นผวิดิน ทาํใหดิ้นแหง้มาก 
 3.10 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (soil fertility) หมายถึง ความสามารถของดินในการให้ธาตุอาหารท่ีจาํเป็น
ต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของพืชท่ีปลูก 
 ความอุดมสมบูรณ์ของดินประเมินไดจ้ากสมบติัทางเคมีของดิน 5 ประการ ไดแ้ก่ 
  1) อินทรียวัตถุในดิน (organic matter ) เป็นเศษช้ินส่วนของซากพืชและสัตวท่ี์ตายเน่าเป่ือยและ
ยอ่ยสลายตวัสะสมอยูใ่นดิน ซ่ึงช่วยใหดิ้นจบัตวักนัเป็นกอ้น เป็นแหล่งธาตุอาหารพืชและสตัว ์ช่วยเพิ่มความ
จุในการแลกเปล่ียนประจุบวก การดูดซบัและปลดปล่อยธาตุอาหารใหอ้อกมาเป็นประโยชน์ต่อพืช 
  ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน แบ่งออกได ้3 ระดบั ดงัน้ี 
   (1) ระดบัตํ่า มีอินทรียวตัถุในดินร้อยละ < 1.5  โดยนํ้าหนกั 
   (2) ระดบัปานกลาง มีอินทรียวตัถุในดินร้อยละ 1.5-3.5 โดยนํ้าหนกั 
   (3) ระดบัสูง มีอินทรียวตัถุในดินร้อยละ > 3.5  โดยนํ้าหนกั 
  2) ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน (cation exchange capacity) เป็นความสามารถของดินในการดูด
ยึดและปลดปล่อยประจุบวกท่ีเป็นด่าง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปริมาณดินเหนียว ชนิดของแร่ดินเหนียวและปริมาณ
อินทรียวตัถุในดิน 
  ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน แบ่งออกได ้3 ระดบั ดงัน้ี 
   (1) ระดบัตํ่า มีความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน < 10  มิลลิกรัม/ดิน 100 กรัม 
   (2) ระดบัปานกลาง มีความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน 10-20 มิลลิกรัม/ดิน 100 กรัม 
   (3) ระดบัสูง มีความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน  > 20  มิลลิกรัม/ดิน 100 กรัม 
  3) อัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบส (percent base saturation) เป็นร้อยละปริมาณเบสท่ีแลกเปล่ียนได้
ต่อความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน  
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  อตัราร้อยละความอ่ิมตวัเบส แบ่งออกได ้3 ระดบัดงัน้ี 
   1) ระดบัตํ่า มีอตัราร้อยละความอ่ิมตวัเบส < 35 
   2) ระดบัปานกลาง มีอตัราร้อยละความอ่ิมตวัเบส  35-75 
   3) ระดบัสูง มีอตัราร้อยละความอ่ิมตวัเบส > 75 
  4) ความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส (available phosphorus)  
  ความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสแบ่งออกได ้3 ระดบั ดงัน้ี 
   (1) ระดบัตํ่า มีความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส  < 10  ส่วนในลา้นส่วน 
   (2) ระดบัปานกลาง มีความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส  10-25 ส่วนในลา้นส่วน 
   (3) ระดบัสูง มีความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส > 25  ส่วนในลา้นส่วน 
  5) ความเป็นประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียม (available potassium)  
  ความเป็นประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมแบ่งออกได ้3 ระดบั ดงัน้ี  
   (1) ระดบัตํ่า มีความเป็นประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียม  < 60  ส่วนในลา้นส่วน 
   (2) ระดบัปานกลาง มีความเป็นประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียม  60-90 ส่วนในลา้นส่วน 
   (3) ระดบัสูง มีความเป็นประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียม  > 90  ส่วนในลา้นส่วน 
 การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินประเมินโดยการใหค้ะแนนลกัษณะและสมบติัดินทั้ง 5 ประการ 
ดงัน้ี ระดบัตํ่าให ้ 1 คะแนน ระดบัปานกลางให ้ 2 คะแนน ระดบัสูงให ้ 3 คะแนน หลงัจากนั้นนาํคะแนนมา
รวมกนั ถา้ไดค้ะแนนรวมระหว่าง 5-7, 8-12 และ13-15 คะแนน ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะอยูใ่นระดบัตํ่า 
ปานกลางและสูง ตามลาํดบั 
 3.11 ธรณสัีณฐานวทิยา  
 ธรณีสัณฐานวิทยา (Geomorphology) เป็นการศึกษากระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพพื้นท่ีท่ีเกิด
ในอดีตเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ทั้งในรูปร่าง กระบวนการเกิด การปรับตวัและส่วนประกอบของพื้นท่ีผิวโลก 
ธรณีสณัฐานของประเทศไทยจะมีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะและสมบติัดิน  
 ธรณีสณัฐานจากพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจนถึงพื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้นหรือพื้นท่ีภูเขา สรุปไดด้งัน้ี 
  1) ธรณีสัณฐานท่ีกําเนิดมาจากอิทธิพลของตะกอนนํ้าทะเล (mar ine deposit) มีลกัษณะเป็นแนว
ยาวตามชายฝ่ังทะเล หรือท่ีราบลุ่มท่ีมีหลกัฐานเก่ียวขอ้งกบันํ้าทะเลท่ีเคยข้ึนถึงมาก่อน ประกอบดว้ย 
   (1) พื้นท่ีนํ้ าทะเลข้ึนถึงในปัจจุบนั (active tidal flat) เป็นพื้นท่ีราบลุ่มใกลฝ่ั้งทะเลหรือพื้นท่ี
ป่าชายเลนท่ีมีนํ้ าทะเลข้ึนถึงเป็นประจาํทุกวนั เกิดจากการสะสมของตะกอนดินเหนียวหรือตะกอนดินทราย
แป้ง เน่ืองมาจากการถอยล่นของนํ้ าทะเลหรือมีการยกตวัของแผ่นดิน ทาํให้ตะกอนนํ้ าทะเลโผล่ข้ึนมา มี
ลกัษณะและสมบติัดินเป็นดินเลนเค็มท่ีส่วนใหญ่มีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรด
กาํมะถนั 
   (2) พื้นท่ีนํ้ าทะเลเคยข้ึนถึงในอดีต (former tidal flat) เป็นพื้นท่ีราบลุ่มบริเวณชายฝ่ังทะเลหรือ
พื้นท่ีราบลุ่มภาคกลางท่ีนํ้ าทะเลเคยข้ึนถึงในอดีต ปัจจุบนัอยู่เหนือระดบันํ้ าทะเลและนํ้ าทะเลไม่ข้ึนถึงแลว้ 
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พืชพรรณธรรมชาติป่าชายเลนท่ีเป็นป่าโกงกาง แสมและตะบูน เป็นตน้ ไดเ้ปล่ียนสภาพเป็นไมห้นาม เสมด็ 
กกและกระจูด มีการใชท่ี้ดินเพื่อทาํนาและยกร่องปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พืชไร่และพืชผกั ลกัษณะและสมบติั
ดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก หนา้ดินมีสีดาํหนา มีรอยแตกระแหงกวา้งและลึก 
ชั้นดินล่างถดัไปมีลกัษณะเป็นดินเลนของตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือ
ดินกรดกาํมะถนั ทรัพยากรดินส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั ดินกรดจดัมาก
หรือดินเคม็ บางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นดินเลนเหนียวหรือดินร่วนท่ีมีเปลือกหอยหรือเศษซากพืชปะปนอยู่ในชั้น
ดินล่าง 
   (3) พื้นท่ีราบปากแม่นํ้ าหรือดินดอนสามเหล่ียม (delta) พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีดอนคลา้ยรูป
พดัท่ีเกิดจากการสะสมของตะกอนบริเวณปากแม่นํ้ า โดยมีธารนํ้ าไหลมาบรรจบกบัชายฝ่ังทะเล เกิดจากการ
พดัพาตะกอนจากแผ่นดินมาทบัถมบริเวณปากแม่นํ้ าอยู่ตลอดเวลา ทาํให้พื้นดินใตน้ํ้ ามีระดบัสูงข้ึนเร่ือยๆ 
และค่อยๆ โผล่กลายเป็นพื้นแผน่ดิน กระจดักระจายออกตรงปากแม่นํ้าติดต่อกนัเป็นดินดอนสามเหล่ียม บาง
พื้นท่ีอาจไม่มีการขยายแพร่ออกไปอีก ทาํให้หนา้ดินแขง็และใชท้าํการเกษตรกรรมได ้บางพื้นท่ีมีการขยาย
แพร่ออกไปเร่ือยๆ มีพืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าเลนข้ึนปกคลุมและมีนํ้ าทะเลข้ึนถึงเป็นประจาํทุกวนั ท่ีเรียก
กนัวา่ ชวากทะเล (estuary) 
   (4) พื้นท่ีสันทราย (sand dune) เป็นพื้นท่ีเกิดจากการกระทาํของคล่ืนนํ้ าทะเลและลมท่ีพดัเขา้
หาชายฝ่ังทะเล พดัพาเอาตะกอนทรายในทอ้งทะเลมาตกทบัถมเกิดเป็นแนวยาวขนานกบัชายฝ่ังทะเล บาง
แห่งพบอยูใ่นแผน่ดิน บางแห่งพบอยูติ่ดกบัชายฝ่ังทะเลเกิดสลบักบัพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัท่ีเป็นดินอินทรีย ์(organic 
soils) หรือดินกรดกาํมะถนั (acid sulfate soils)  
   พื้นท่ีสนัทราย แบ่งออกได ้2 ชนิด ไดแ้ก่ 
    (4.1) พื้นท่ีสนัทรายใหม่ พบเป็นแนวยาวติดกบัชายฝ่ังทะเล มกัมีเปลือกหอยปะปนอยูใ่น
ชั้นดินมาก 
    (4.2) พื้นท่ีสันทรายเก่า พบเป็นแนวยาวขนานตามชายฝ่ังทะเลสลบักบัพื้นท่ีลุ่มตํ่านํ้ าขงั
หรือพื้นท่ีพรุ มีเน้ือดินเป็นดินทรายหนาหรือพบชั้นดานอินทรียท่ี์เป็นชั้นสะสมอินทรียวตัถุกบัอะลูมิเนียม มี
หรือไม่มีเหลก็กไ็ดภ้ายในความลึก 200 เซนติเมตรจากผวิดิน 
   (5) พื้นท่ีราบลุ่มนํ้ าขงัท่ีเป็นดินอินทรีย ์(peat swamp) เป็นพื้นท่ีลุ่มช้ืนแฉะและในพ้ืนท่ีลุ่มตํ่า
นํ้ าขงัระหวา่งสนัทราย มีลกัษณะเป็นแอ่งและมีนํ้าขงันานเกือบตลอดปี มีเศษช้ินส่วนพืชสะสมเป็นชั้นหนาท่ี
รองรับดว้ยตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั บางพ้ืนท่ี
รองรับดว้ยตะกอนทรายท่ีเป็นแนวแคบๆ  
  2) ธรณสัีณฐานท่ีกําเนิดมาจากอิทธิพลของตะกอนลํานํ้า (alluvium deposit) เป็นพื้นท่ีเกิดจากการ
ตกทบัถมของตะกอนลาํนํ้าหรือวตัถุท่ีนํ้ าพดัพามาทบัถม แบ่งตามลกัษณะการเกิดได ้2 แบบ ดงัน้ี 
   (1) ธรณีสัณฐานท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของนํ้ าแบบเนินตะกอนนํ้ าพารูปพดั (alluvial fan) 
เป็นพื้นท่ีเนินตะกอนท่ีเกิดจากการสะสมตวัของตะกอนในบริเวณท่ีมีการเปล่ียนระดบัของทางนํ้ าจากหุบเขา
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สูงชนัสู่ท่ีราบ ซ่ึงทาํให้ความเร็วของกระแสนํ้ าลดลงจนไม่สามารถนาํพาตะกอนบางส่วนต่อไปได ้ตะกอน
ดงักล่าวจึงตกสะสมในลกัษณะท่ีกระจายออกไปรอบขา้งเป็นรูปพดั 
   (2) ธรณีสณัฐานท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของนํ้ าแบบพื้นท่ีราบตะกอนนํ้ าพา (alluvial flat) เป็น
พื้นท่ีราบสองฝ่ังแม่นํ้าขนาดค่อนขา้งใหญ่ ในฤดูนํ้าหลากจะไหลลน้สองฝ่ังแม่นํ้ าท่วมบริเวณดงักล่าวและนาํ
ตะกอนมาสะสม ประกอบดว้ย 
    (2.1) พื้นท่ีสันดินริมนํ้ า (livee) เป็นทาํนบหรือคนัดินธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเพราะแม่นํ้ าลาํ
ธารพาโคลนตมมาทบัถมริมฝ่ังแม่นํ้าในระหวา่งฤดูนํ้าหลาก เม่ือนํ้าลดโคลนตมท่ีทบัถมนั้นจะเกิดเป็นคนัดิน
ยาวขนานไปกบัริมฝ่ังนํ้า 
    (2.2) พื้นท่ีลุ่มหลงัคนัดิน (backswamp) เป็นท่ีลุ่มนํ้ าท่วมสองฟากฝ่ังนํ้ า โดยเฉพาะใน
ตอนหนา้นํ้ าจะพาตะกอนมาทบัถมเป็นคนัดินธรรมชาติริมฝ่ังแม่นํ้ า ทาํให้บริเวณหลงัคนัดินนั้นนํ้ าไหลออก
ไม่สะดวก เกิดเป็นท่ีลุ่มหรือบึง 
   (3) พื้นท่ีตะพกัลาํนํ้ า (alluvial terrace) เป็นพื้นท่ีราบหรือค่อนขา้งราบเรียบคลา้ยขั้นบนัไดริม
ตล่ิงท่ีอยูติ่ดกบัแม่นํ้ า เกิดจากการตกตะกอนทบัถมของทางนํ้ าจนกลายเป็นท่ีราบลุ่มนํ้ าและต่อมาเกิดการกดั
เซาะของกระแสนํ้าท่ีไหลแรงจนเป็นพื้นท่ีราบ มีลกัษณะตํ่าลงเหมือนขั้นบนัได ส่วนท่ีเหลือจะอยูสู่งกว่าทอ้ง
นํ้า โดยตล่ิงแต่ละขา้งมีตะพกัลาํนํ้ าหลายระดบัแตกต่างกนัไป เช่น  
    (3.1) พื้นท่ีตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า (low terrace) 
    (3.2) พื้นท่ีตะพกัลาํนํ้ าระดบักลาง (middle terrace) 
    (3.3) พื้นท่ีตะพกัลาํนํ้ าระดบัสูง (high terrace) 
  3) ธรณีสัณฐานท่ีเกิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหิน (rock structural) เกิดจากความแตกต่าง
ของชนิดหินแต่ละชนิดทั้งท่ีเกิดอยู่กบัท่ีและเคล่ือนยา้ยไปทบัถมบริเวณท่ีตํ่ากว่า แบ่งตามกลุ่มชนิดของหิน
ได ้4 กลุ่ม ดงัน้ี 
   (1) ธรณีสัณฐานท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินแกรนิตเป็นพื้นท่ีภูเขาหรือพื้นท่ีมี
การเกล่ียผวิแผน่ดินให้ราบเรียบท่ีเป็นหินเน้ือหยาบมากของหินแกรนิตและหินแปรของหินแกรนิตหรือหิน
ในกลุ่ม ไดแ้ก่ หินแกรนิต หินไนส์ หินไบโอไทต ์หินมสัโคไวต ์และหินทวัร์มารีน เกิดการสลายตวัอยูก่บัท่ี 
เกิดการกร่อน การแตกหักและถูกพดัพามาอยู่ในบริเวณใกล้ๆ  ทาํให้พื้นผิวบริเวณนั้นเกิดการปรับระดบัให้
ลดตํ่าลง 
   (2) ธรณีสณัฐานท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินเน้ือหยาบเป็นพื้นท่ีภูเขาหรือพื้นท่ีมี
การเกล่ียผิวแผ่นดินให้ราบเรียบท่ีเป็นหินตะกอน หินแปรของหินเน้ือหยาบหรือหินในกลุ่ม ไดแ้ก่ หินกรด
มน หินทราย หินทรายแป้งและหินควอร์ตไซด ์ท่ีเกิดการสลายตวัอยูก่บัท่ี เกิดการกร่อน การแตกหักและถูก
พดัพามาอยูใ่นบริเวณใกล้ๆ  ทาํใหพ้ื้นผวิบริเวณนั้นเกิดการปรับระดบัใหล้ดตํ่าลง 
   (3) ธรณีสัณฐานท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินเน้ือละเอียดเป็นพื้นท่ีภูเขาหรือ
พื้นท่ีมีการเกล่ียผวิแผน่ดินใหร้าบเรียบท่ีเป็นหินเน้ือละเอียด หินแปรของหินตะกอนเน้ือละเอียดหรือหินใน
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กลุ่ม ไดแ้ก่ หินดินดาน หินโคลน หินชนวน หินฟิลไลต์และหินซิสต์ ท่ีเกิดการสลายตวัอยู่กบัท่ี เกิดการ
กร่อน การแตกหกัและถูกพดัพามาอยูใ่นบริเวณใกล้ๆ  ทาํใหพ้ื้นผวิบริเวณนั้นเกิดการปรับระดบัใหต้ ํ่าลง 
   (4) ธรณีสัณฐานท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินแบบคาสตเ์ป็นพื้นท่ีมีลกัษณะเป็น
หลุมใหญ่บา้ง เล็กบา้งท่ีเกิดจากหินท่ีละลายนํ้ าได ้เช่น หินปูน หินโดโลไมต์ หรือยิปซัม เน่ืองจากนํ้ าได้
ละลายเอาเน้ือหินปูนออกไปจนเกิดเป็นโพรงใตดิ้น เม่ือโครงสร้างของพ้ืนท่ีรับนํ้ าหนกัไม่ได ้จึงเกิดการถล่ม
หรือยบุตวัลงกลายเป็นหลุมยบุ พื้นท่ีบริเวณนั้นจึงเตม็ไปดว้ยหลุมยบุ บ่อ ถํ้าและทางนํ้ าใตดิ้นหรือทางนํ้ ามุด
ดิน เป็นตน้ 
 
4 ขั้นตอนการศึกษาและจําแนกกลุ่มชุดดิน  
 ขั้นตอนการศึกษาและจาํแนกกลุ่มชุดดิน พอจะสรุป ไดด้งัน้ี 
 4.1 ศึกษาลักษณะและสมบัติดินประจํากลุ่มชุดดิน  
 ทาํการศึกษาลกัษณะและสมบติัดินประจาํกลุ่มชุดดินทั้ง 62 กลุ่มชุดดิน เพื่อการปลูกพชืเศรษฐกิจ 
 4.2 ศึกษาและจําแนกกลุ่มชุดดินเบ้ืองต้นอย่างกว้าง  ๆ 
 ศึกษาลกัษณะและสมบติัดินและสภาพพื้นท่ี พร้อมจาํแนกวา่เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต ์กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มมีนํ้ าขงัหรือมีระดบัใตดิ้นต้ืน กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีอยู่ใน
เขตดินแหง้ติดต่อกนันานหรือกลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีอยูใ่นเขตดินช้ืนนาน เช่น 
  1) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น สภาพพื้นท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นตแ์ละ
พบไดใ้นทุกภาคของประเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 62 
  2) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าในระดบัต้ืน 
มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มตํ่าและมีนํ้ าขงั ดินมีการระบายนํ้ าของดินเลวมาก เลวหรือค่อนขา้งเลว พบไดใ้นทุก
ภาคของประเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 57, 58 และ 59 
  3) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ี
ดอน การระบายนํ้ าของดินดีปานกลาง ดี ค่อนขา้งมากหรือมากเกินไป พบในพื้นท่ีภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออกบางส่วน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 
41, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 60 และ 61  
  4) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน สภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีดอน การ
ระบายนํ้ าของดินดีปานกลาง ดี ค่อนขา้งมากหรือมากเกินไป พบในพื้นท่ีภาคใตแ้ละพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวนัออก ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 26, 27, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51 และ 53 
 4.3 จําแนกกลุ่มชุดดินตามลักษณะและสมบัติดิน  
 ศึกษาลกัษณะและสมบติัดินตามแต่ละเขตความช้ืนดิน เช่น สภาพพื้นท่ีเกิดดิน วตัถุตน้กาํเนิดดิน การ
พฒันาการของดิน ชั้นขนาดอนุภาคดิน ความลึกของดิน ชนิดของวตัถุเน้ือหยาบท่ีปะปนอยู่ในชั้นดิน ชนิด
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ของชั้นหินพื้นหรือชั้นเช่ือมแขง็ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความเคม็ของดินและการระบายนํ้ าของดิน 
รวมถึงสภาพการใชท่ี้ดิน พร้อมจาํแนกและกาํหนดหน่วยกลุ่มชุดดิน 
 4.4 กําหนดหน่วยกลุ่มชุดดิน  
 เม่ือจาํแนกลุ่มชุดดินไดแ้ลว้ให้พิจารณาร่วมกบัลกัษณะและสมบติัอ่ืนๆ เพื่อกาํหนดหน่วยกลุ่มชุดดิน
เป็นกลุ่มชุดดินยอ่ย โดยใชล้กัษณะและสมบติัท่ีเป็นขอ้จาํกดัต่อการใชป้ระโยชน์ดิน สาํหรับใชเ้ป็นแนวทาง
ในการจดัการดิน เช่น ความลาดชนัของพื้นท่ี ความเส่ียงต่อการถูกนํ้ าท่วม คราบเกลือท่ีผิวดิน การยกร่อง
หรือทาํคนันากกัเกบ็นํ้าและลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีเป็นจาํกดัในการใชท่ี้ดิน เป็นตน้  
 สัญลกัษณ์หน่วยแผนท่ีมีทั้งท่ีเป็นหน่วยเด่ียวหรือหน่วยรวมของกลุ่มชุดดินท่ีปรากฏในขอบเขตดินบน
แผนท่ีกลุ่มชุดดิน เช่น 
  หน่วยแผนท่ี 34 หมายความว่า เป็นหน่วยดินเด่ียวท่ีมีลกัษณะและสมบติัดินตามกลุ่มชุดดินท่ี 34 
ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
  หน่วยแผนท่ี 34B หมายความว่า เป็นหน่วยดินเด่ียวท่ีมีลกัษณะและสมบติัดินตามกลุ่มชุดดินท่ี 34 
ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
  หน่วยแผนท่ี 34B/50B หมายความว่า เป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดินท่ีมีลกัษณะและสมบติัดินตาม
กลุ่มชุดดินท่ี 34 ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์และกลุ่มชุดดินท่ี 50 ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์สัดส่วน 
50:50 
  หน่วยแผนท่ี 40b หมายความว่า เป็นหน่วยดินเด่ียวท่ีมีลกัษณะและสมบติัดินตามกลุ่มชุดดินท่ี 40 
ความลาดชนั 0-2 มีคนันา 
 
5 ลักษณะและสมบัติกลุ่มชุดดิน 
 5.1 กลุ่มชุดดินท่ีพบในพืน้ท่ีลุ่มเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํา้ขังหรือดินอ่ิมตัวด้วยนํา้ในระดับตื้น 
 กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าในระดบัต้ืน (aquic soil 
moisture regime) การระบายนํ้ าของดินเลวมาก เลว หรือค่อนขา้งเลว พบไดใ้นทุกภาคของประเทศ ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 57, 58 และ 
59 ซ่ึงพอจะสรุปตามลกัษณะและสมบติัดินเด่นๆ ประจาํกลุ่มชุดดิน ไดด้งัน้ี 
  1) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินอินทรีย์ (group of organic soils ser ies) พบในพื้นท่ีลุ่มเขตความช้ืนดิน
แบบท่ีดินมีนํ้าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่  
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 57 เป็นดินอินทรียท่ี์มีวสัดุอินทรียห์นา 40-100 เซนติเมตรจากผวิดิน เกิดจาก
การสะสมของเศษช้ินส่วนพืชในพื้นท่ีลุ่มตํ่านํ้ าขงัหรือพื้นท่ีพรุ เศษช้ินส่วนของพืชส่วนใหญ่มีอตัราการ
สลายตวันอ้ยถึงปานกลาง การระบายนํ้ าของดินเลวมาก มีนํ้ าท่วมขงันานในรอบปี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
มากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 และใตช้ั้นวสัดุอินทรียเ์ป็นตะกอนนํ้ า
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ทะเลท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติสูง 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 58 เป็นดินอินทรียท่ี์มีวสัดุอินทรียห์นามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
เกิดจากการสะสมของเศษช้ินส่วนพืชในพื้นท่ีลุ่มตํ่านํ้ าขงัหรือพื้นท่ีพรุ เศษช้ินส่วนของพืชส่วนใหญ่มีอตัราการ
สลายตวันอ้ย การระบายนํ้าของดินเลวมาก มีนํ้ าท่วมขงันานในรอบปี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรด
จดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 และใตช้ั้นวสัดุอินทรียเ์ป็นตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมี
ศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติสูง 
  2) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก (group of fine or  
very fine family) พบในพื้นท่ีลุ่มเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํ้าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่  
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 1 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก
ท่ีมีรอยแตกระแหงกวา้ง ลึกและพบรอยไถลเป็นชั้นหนาภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินลึก
มาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าในบริเวณภูเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ พบในพื้นท่ีราบลุ่ม การ
ระบายนํ้ าของดินเลวหรือค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปาน
กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.0 บางพื้นท่ีอาจพบกอ้นปูนในหนา้ตดัดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 3 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก 
ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของการตะกอนลาํนํ้ าค่อนขา้งใหม่ทบัอยู่บนตะกอนนํ้ าทะเล (ในสภาพนํ้ า
กร่อย) พบในพื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลและพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลางท่ีนํ้ าทะเลเคยข้ึนถึงมาก่อน มีการพฒันาการ
ของดินนอ้ย การระบายนํ้ าของดินเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.0 บางพื้นท่ีอาจพบกอ้นปูน รอยแตกระแหงและรอยไถลใน
หนา้ตดัดิน หรือพบชั้นดินเลนของตะกอนนํ้ าทะเลท่ีไม่มีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดิน
กรดกาํมะถนัในชั้นดินล่าง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ี 4 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก 
ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ า พบในพื้นท่ีราบลุ่มหรือตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า มีการพฒันาการ
ของดินนอ้ย การระบายนํ้าของดินค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่าง
ปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.0 บางพื้นท่ีพบรอยแตกระแหงและรอยไถลหรือ
กอ้นปูนในหนา้ตดัดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
   (4) กลุ่มชุดดินท่ี 5 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบั
ถมของตะกอนลาํนํ้า พบในพื้นท่ีราบลุ่มหรือตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า มีการพฒันาการของดินมานาน การระบาย
นํ้ าของดินเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินประมาณ 6.0-7.0 บางพ้ืนท่ีอาจพบรอยแตกระแหงและรอยไถลหรือพบกอ้นปูนในหนา้ตดัดิน ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
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   (5) กลุ่มชุดดินท่ี 6 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบั
ถมของตะกอนลาํนํ้า พบในพื้นท่ีราบลุ่มหรือตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า มีการพฒันาการของดินมานาน การระบาย
นํ้ าของดินเลวหรือค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
   (6) กลุ่มชุดดินท่ี 7 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก 
ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ า พบในพื้นท่ีราบลุ่มหรือตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า มีการพฒันาการ
ของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็น
ด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.0 บางพ้ืนท่ีอาจพบกอ้นปูนในหน้าตดัดิน 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
  3) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกํามะถัน (group of acid sulfate soils ser ies) 
พบในพื้นท่ีลุ่มเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํ้าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 2 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดและพบชั้นดินท่ีเป็นกรด
รุนแรงมากหรือชั้นดินกรดกาํมะถนัในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินลึกมาก เกิดจากการ
ทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าทบัอยู่บนตะกอนนํ้ าทะเล (ในสภาพนํ้ ากร่อย) มีการพฒันาการของดินนอ้ย พบใน
พื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลางท่ีนํ้ าทะเลเคยข้ึนถึงมาก่อน การระบายนํ้ าของดินเลว มีนํ้ า
ท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-
5.5 อยูบ่นชั้นดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.0-
4.5 ในระดบัลึก หน้าดินแตกระแหงกวา้ง ลึกและพบรอยไถลในหน้าตดัดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติปานกลาง 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 9 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดและพบชั้นดินท่ีเป็นกรด
รุนแรงมากหรือชั้นดินกรดกาํมะถนัภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดินและพบคราบเกลือท่ีผวิดินมาก 
ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนนํ้ าทะเลในพื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล มีการพฒันาการของดินนอ้ย 
การระบายนํ้ าของดินเลว มีนํ้ าทะเลข้ึนถึงเป็นบางคร้ัง พบชั้นดินเลนของตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีศกัยภาพ
ก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนัภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.0-4.5 ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ี 10 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดและพบชั้นดินท่ีเป็นกรด
รุนแรงมากหรือชั้นดินกรดกาํมะถนัภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถม
ของตะกอนลาํนํ้ าค่อนขา้งใหม่ทบัอยูบ่นตะกอนนํ้ าทะเล (ในสภาพนํ้ ากร่อย) พบในบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ัง
ทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลางท่ีนํ้ าทะเลเคยข้ึนถึงมาก่อน มีการพฒันาการของดินนอ้ย การระบายนํ้ าของดินเลว 
มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน บางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นดินเลนท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรด
กาํมะถนัภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน หนา้ดินแตกระแหงกวา้งและพบรอยไถลในหนา้ตดัดิน 
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ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.0-4.5 ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
   (4) กลุ่มชุดดินท่ี 11 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดและพบชั้นดินท่ีเป็นกรด
รุนแรงมากหรือชั้นดินกรดกาํมะถนัในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินลึกมาก เกิดจากการทบั
ถมของตะกอนลาํนํ้ าค่อนขา้งใหม่ทบัอยู่บนตะกอนนํ้ าทะเล  (ในสภาพนํ้ ากร่อย) พบในบริเวณพื้นท่ีราบลุ่ม
ชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลางท่ีนํ้ าทะเลเคยข้ึนถึงมาก่อน มีการพฒันาการของดินนอ้ย การระบายนํ้ าของ
ดินเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน อาจพบชั้นดินเลนท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรด
กาํมะถนัลึกมากกว่า 150 เซนติเมตรจากผิวดิน หน้าดินแตกระแหงกวา้งและพบรอยไถลในหน้าตดัดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 อยูบ่นชั้นดินท่ี
เป็นกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.0-4.5 ในระดบัลึก
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
   (5) กลุ่มชุดดินท่ี 14 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดและ
พบชั้นดินเลนท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนัในช่วงความลึก 50-100 
เซนติเมตรจากผิวดิน ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าค่อนขา้งใหม่ทบัอยู่บนตะกอนนํ้ าทะเล 
(ในสภาพนํ้ ากร่อย) พบในบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลท่ีนํ้ าทะเลเคยข้ึนถึงมาก่อน มีการพฒันาการของดิน
นอ้ย การระบายนํ้าของดินเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า  
  4) กลุ่มชุดดินท่ีมีการยกร่อง (group of raised bed soils ser ies) พบในพื้นท่ีล◌ุ◌่มเขตความช้ืนดิน
แบบท่ีดินมีนํ้าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ 
   กลุ่มชุดดินท่ี 8 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวท่ีมีการยกร่องถาวรใน
พื้นท่ีลุ่ม ลกัษณะและสมบติัดินเป็นชั้นสลบัไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัลกัษณะและสมบติัดินเดิมก่อนมีการยกร่อง 
ดินท่ียกร่องใหม่ๆ จะมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและยบุตวัมาก สาํหรับพื้นท่ียกร่องท่ีมีการใชป้ระโยชน์มานาน
และมีการปรับปรุงดินอยา่งสมํ่าเสมอจะไม่ค่อยมีปัญหาสาํหรับการปลูกพืช แต่อาจประสบภาวะเส่ียงต่อการ
ถูกนํ้าท่วมขงัหรือมีระดบันํ้าใตดิ้นต้ืน ทาํความเสียหายใหก้บัพืชท่ีปลูกได ้
  5) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินเลนเละและนํ้าทะเลขึน้ถึงเป็นประจํา (group of active tidal soils ser ies) 
พบในพื้นท่ีลุ่มเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํ้าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 12 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินทรายแป้งละเอียดหรือ
ดินเหนียวละเอียดท่ีเป็นดินเลนเละและเคม็ตลอดทุกชั้นดิน ไม่มีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมาก
หรือดินกรดกาํมะถนั ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนนํ้ าทะเลท่ียงัไม่มีการพฒันาการของดิน พบใน
พื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลท่ีมีนํ้ าทะเลข้ึนถึงเป็นประจาํทุกวนั การระบายนํ้ าของดินเลวมาก มกัพบเปลือกหอย
ปะปนอยูใ่นหนา้ตดัดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-
8.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติสูง 
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   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 13 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียดหรือดินเหนียวละเอียด
ท่ีเป็นดินเลนเละและเคม็ตลอดทุกชั้นดิน มีเศษพืชปะปนอยูใ่นชั้นดิน มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดรุนแรง
มากหรือดินกรดกาํมะถนั ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนนํ้าทะเลท่ียงัไม่มีการพฒันาการของดิน พบ
ในพื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลท่ีมีนํ้าทะเลข้ึนถึงเป็นประจาํ การระบายนํ้าของดินเลวมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึง
เป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติสูง 
  6) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด (group of fine silty family) พบในพื้นท่ี
ลุ่มเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํ้าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 15 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินลึกมาก เกิดจาก
การทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าในพื้นท่ีราบลุ่มหรือตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า มีการพฒันาการของดินมานาน การ
ระบายนํ้ าของดินค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 16 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินลึกมาก เกิดจาก
การทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าในพื้นท่ีราบลุ่มหรือตะพกัลาํนํ้ าระดับตํ่า ดินเร่ิมมีการพฒันาการหรือมีการ
พฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็น
กรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
  7) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด (group of fine loamy family) พบในพื้นท่ีลุ่ม
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํ้าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 17 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบั
ถมของตะกอนลาํนํ้า พบในพื้นท่ีราบลุ่มหรือตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า มีการพฒันาการของดินมานาน การระบาย
นํ้ าของดินเลวหรือค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 18 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบั
ถมของตะกอนลาํนํ้า พบในพื้นท่ีราบลุ่มหรือตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า มีการพฒันาการของดินมานาน การระบาย
นํ้ าของดินเลวหรือค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
  8) กลุ่มชุดดินท่ีมีช้ันดินแน่นลึกปานกลาง (group of moderate deep soils ser ies) พบในพื้นท่ีลุ่ม
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํ้าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่  
   กลุ่มชุดดินท่ี 19 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบอยูบ่นชั้นดินแน่นหรือชั้นหินพื้น
ผใุนช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินลึกปานกลาง เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าบนชั้น
ดินแน่นหรือชั้นหินผุ พบในพื้นท่ีราบลุ่ม การระบายนํ้ าของดินค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
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  9) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินเคม็ (group of saline soils ser ies) พบในพื้นท่ีลุ่มเขตความช้ืนดินแบบท่ีดิน
มีนํ้าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ 
   กลุ่มชุดดินท่ี 20 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดท่ีเป็นดินเคม็ 
พบชั้นดานสะสมเกลือภายในความลึก 200 เซนติเมตรจากผวิดินและพบคราบเกลือท่ีผวิดินมาก เกิดจากการ
ทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือหยาบท่ีมีหินเกลือรองรับอยู่ขา้งล่าง ดินเร่ิมมี
การพฒันาการหรือมีการพฒันาการของดินมานาน พบในพื้นท่ีราบลุ่ม การระบายนํ้าของดินค่อนขา้งเลว มีนํ้ า
ท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-
8.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
  10) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ (group of coarse loamy family) พบในพื้นท่ีลุ่ม
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินมีนํ้าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 21 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถม
ของตะกอนลาํนํ้ า พบในพื้นท่ีส่วนตํ่าของสันดินริมนํ้ า มีการพฒันาการของดินน้อย การระบายนํ้ าของดิน
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 22 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถม
ของตะกอนลาํนํ้ าเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีราบลุ่มหรือพื้นท่ีลุ่มระหว่างเนิน มีการพฒันาการของดินนอ้ย การ
ระบายนํ้ าของดินเลวหรือค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ี 59 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบท่ีมีดินหลายชนิดปะปนกนั 
ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าท่ีเป็นชั้นดินสลบั พบในพื้นท่ีลุ่มระหว่างเนินหรือร่องนํ้ า มี
การพฒันาการของดินนอ้ย การระบายนํ้ าของดินเลวหรือค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 และความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า 
  11) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทราย (group of sandy family) พบในพื้นท่ีลุ่มเขตความช้ืน
ดินแบบท่ีดินมีนํ้าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 23 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทราย ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของ
ตะกอนลาํนํ้ าเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีลุ่มชายฝ่ังทะเลหรือท่ีลุ่มระหว่างสันทราย การระบายนํ้ าของดินเลว มีนํ้ า
ท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-
7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 24 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทราย ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของ
ตะกอนลาํนํ้ าเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีลุ่มตะกอนลาํนํ้ า การระบายนํ้ าของดินเลวหรือค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงั
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ในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
  12) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินตื้น (group of shallow soils ser ies) พบในพื้นท่ีลุ่มเขตความช้ืนดินแบบ
ท่ีดินมีนํ้าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่  
   กลุ่มชุดดินท่ี 25 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ 
เช่น ลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหินปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 
เซนติเมตรจากผิวดิน ดินต้ืนหรือต้ืนมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือตะกอนทบัถมบนชั้นหินผุ
ในพื้นท่ีราบลุ่ม การระบายนํ้ าของดินค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 บางพื้นท่ีอาจพบกอ้นปูนมากในหนา้ตดัดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 5.2 กลุ่มชุดดินท่ีพบในพืน้ท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกันนาน  
 กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน (ustic soil moisture regime) 
มีการระบายนํ้ าของดินดี ดีปานกลาง ค่อนขา้งมากหรือมากเกินไป พบในพื้นท่ีภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออกบางส่วน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 
41, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 60 และ 61 ซ่ึงพอจะสรุปลกัษณะและสมบติัดินเด่นๆ ประจาํกลุ่มชุด
ดิน ไดด้งัน้ี 
  1) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก (group of fine or  
very fine family) พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่  
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 28 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียด
มากท่ีมีรอยแตกระแหงกวา้งและลึก พบรอยไถลเป็นชั้นหนาภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดิน
ลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าบริเวณภูเขาหินปูนหรือจากการสลายตวัผพุงัของหินภูเขาไฟ พบ
ในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.5 อาจพบกอ้นปูนใน
หนา้ตดัดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 29 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียด
มาก ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือละเอียด พบใน
พื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดิน
ดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ี 30 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการ
สลายตวัผุพงัของหินเน้ือละเอียด พบในพื้นท่ีสูงเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน มีการพฒันา
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ของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
   (4) กลุ่มชุดดินท่ี 31 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการ
สลายตวัผพุงัของหินเน้ือละเอียดหรือจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ า พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบ
ท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
  2) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด (group of silty family) พบในพื้นท่ีดอน
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ 
   กลุ่มชุดดินท่ี 33 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการ
ทบัถมของตะกอนลาํนํ้ า บริเวณสันดินริมแม่นํ้ าหรือท่ีราบตะกอนนํ้ าพารูปพดั พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืน
ดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือดีปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.5 บางพื้นท่ีอาจ
พบเน้ือดินท่ีมีผงปูนปนอยูใ่นหนา้ตดัดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
  3) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด (group of fine loamy family) พบในพื้นท่ีดอน
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 35 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบั
ถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบ
ท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตามธรรมชาติตํ่า 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 36 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบั
ถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบ
ท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
  4) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ (group of coarse loamy family) พบในพื้นท่ีดอน
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่  
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 38 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถม
ของตะกอนลาํนํ้ าบริเวณสันดินริมนํ้ า มีเน้ือดินเป็นชั้นสลบั พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้ง
ติดต่อกนันาน มีการพฒันาการของดินนอ้ย การระบายนํ้ าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
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ถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ปานกลาง 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 40 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถม
ของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดิน
แหง้ติดต่อกนันาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ี 60 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบหลายชนิดปะปนกนั ดินลึก
มาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าในพื้นท่ีเนินตะกอนนํ้ าพารูปพดัหรือท่ีราบระหว่างเนิน มีเน้ือดิน
เป็นชั้นสลบัหลายชนิดปะปนกัน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกันนาน มีการ
พฒันาการของดินนอ้ยและอาจพบกอ้นกรวดปะปนในหนา้ตดัดิน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
  5) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทราย (group of sandy family) พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืน
ดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 41 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายหนา 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ี
ดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจดัมากถึงเป็นกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตามธรรมชาติตํ่า 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 44 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายหนามากกว่า 100 เซนติเมตรจาก
ผวิดิน ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือหยาบ พบใน
พื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน การระบายนํ้ าของดินดีปานกลาง ดีหรือค่อนขา้งมาก 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
  6) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินตื้น (group of shallow soils ser ies) พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบ
ท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่  
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 46 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบมาก ไดแ้ก่ 
ลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหินท่ีมีเหลก็เคลือบปริมาณเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความ
ลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน และหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินต้ืนหรือต้ืนมาก เกิดจากการ
ทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือละเอียด พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดิน
แบบท่ีดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ีปานกลาง 
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ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 47 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือ
หยาบมาก เช่น เศษหิน ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร อยูบ่นชั้นหินพื้นภายในความลึก 
50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินต้ืนหรือต้ืนมาก เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือละเอียด พบในพื้นท่ีดอน
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน การระบายนํ้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ี 48 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบมาก เช่น 
กอ้นกรวดกลม ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน 
พบเป็นชั้นหนาลึกมากกวา่ 100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินต้ืนหรือต้ืนมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ า
หรือเกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินกรวดกลม พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนั
นาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
เป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า 
   (4) กลุ่มชุดดินท่ี 49 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนเศษช้ินส่วนเน้ือหยาบมาก 
เช่น ลูกรัง ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดินและ
พบชั้นหินผหุรือหินทรายแป้งภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน (มีชั้นลูกรังบาง) ดินต้ืนหรือต้ืนมาก 
เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือละเอียด พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีาน
กลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
   (5) กลุ่มชุดดินท่ี 52 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือ
หยาบมาก เช่น กอ้นปูน ปริมาณเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นมาร์ลภายในความลึก 
50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินต้ืนหรือต้ืนมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าอยูบ่นชั้นมาร์ล ในพื้นท่ีมี
ภูเขาหินปูนมาก พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกันนาน การระบายนํ้ าของดินดี 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.5 ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
  7) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินลึกปานกลาง (group of moderately soils ser ies) พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่  
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 37 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบท่ีเป็นดินลึกปานกลางถึงชั้น
ดินแน่น เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือหยาบอยู่บนชั้นดินแน่น
หรือชั้นหินพื้นผุในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดิน
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แห้งติดต่อกนันาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 54 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดลึกปานกลางถึงชั้นมาร์ล 
หรือชั้นดินท่ีมีก้อนปูนปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ในช่วงความลึก 50-100 
เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าอยู่บนชั้นมาร์ลหรือชั้นหินปูนผุ พบในพื้นท่ีดอน
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือดี
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.5 ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ี 55 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดลึกปานกลางถึงเศษหิน
ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้นผใุนช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร
จากผิวดิน เกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือละเอียด พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้ง
ติดต่อกนันาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-8.0 ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตามธรรมชาติปานกลาง 
   (4) กลุ่มชุดดินท่ี 56 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดลึกปานกลางถึงเศษหิน
ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้นผใุนช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร
จากผิวดิน เกิดจากการสลายตัวผุพงัของหินเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้ง
ติดต่อกนันาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติตํ่า 
  8) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินดาดเชิงเขา (group of colluvial soils ser ies) พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืน
ดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ 
   กลุ่มชุดดินท่ี 61 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วนหรือดินเหนียวปนเศษหินมาก ประกอบดว้ย
ดินหลายชนิดปะปนกนั มีช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น เศษหินหรือกอ้นหินปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 
โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินต้ืนถึงต้ืนมาก เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือ
หยาบแลว้เคล่ือนยา้ยมาทบัถมกนัในบริเวณพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา ลกัษณะและสมบติัดินไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัชนิด
ของวตัถุตน้กาํเนิดในบริเวณนั้น พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน การระบายนํ้ า
ของดินดีหรือดีปานกลาง มีกอ้นหินหรือเศษหินกระจดักระจายอยู่บนผิวดินมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติตํ่า  
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 5.3 กลุ่มชุดดินท่ีพบในพืน้ท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน  
 กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน (udic soil moisture regime) มีการ
ระบายนํ้ าของดินดี ดีปานกลาง ค่อนขา้งมากหรือมากเกินไป พบในพื้นท่ีภาคใตแ้ละพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวนัออก ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 26, 27, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51 และ 53 ซ่ึงพอจะสรุปลกัษณะและ
สมบติัดินเด่นๆ ประจาํกลุ่มชุดดิน ไดด้งัน้ี 
  1) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก (group of fine or  
very fine family) พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่ 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 26 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการ
ทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือละเอียด พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบ
ท่ีดินช้ืนนาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 27 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียด
มากท่ีเกิดจากหินภูเขาไฟ ดินลึกมาก เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินภูเขาไฟ พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืน
ดินแบบท่ีดินช้ืนนาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
เป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
  2) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินทรายแป้งละเอียด (group of fine silty family) พบในพื้นท่ีดอน
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่  
   กลุ่มชุดดินท่ี 32 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียดท่ีเกิดบริเวณสันดินริมนํ้ า 
ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าบริเวณสันดินริมนํ้ า พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบ
ท่ีดินช้ืนนาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
  3) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วนละเอียด (group of fine loamy family) พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่  
   กลุ่มชุดดินท่ี 34 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด เกิดจากการทบัถมของตะกอน
ลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน มี
การพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็น
กรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
  4) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วนหยาบ (group of coarse loamy family) พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่  
   กลุ่มชุดดินท่ี 39 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถม
ของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดิน
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ช้ืนนาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
มากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า 
  5) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินทราย (group sandy family) พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดิน
แบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่ 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 42 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายท่ีพบชั้นดานอินทรียใ์นช่วงความ
ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินลึกปานกลาง เกิดจากการทบัถมของตะกอนทรายบริเวณสันทรายชายฝ่ัง
ทะเล พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ดินบนมีการระบายนํ้ าของดินดี ดินล่างมีการระบาย
นํ้ าของดินดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 43 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายหนามากกว่า 100 เซนติเมตรจาก
ผวิดิน ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ า ตะกอนนํ้ าทะเลหรือเกิดจากการสลายตวัผพุงัของหิน
เน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน การระบายนํ้ าของดินดีปานกลาง ดีหรือ
ค่อนขา้งมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
  6) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินตื้น (group of shallow soil ser ies) พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบ
ท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่  
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 45 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบมาก เช่น 
ลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายใน
ความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินต้ืนหรือต้ืนมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการ
สลายตวัผพุงัของหินเน้ือละเอียด พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน การระบายนํ้ าของดินดี
หรือด◌ปีานกลาง มีการพฒันาการของดินมานาน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 51 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือ
หยาบมาก เช่น เศษหิน ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร อยูบ่นชั้นหินพื้นภายในความลึก 
50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินต้ืนหรือต้ืนมาก เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือละเอียดหรือหินเน้ือหยาบ 
พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน การระบายนํ้าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็น
กรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
  7) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินลึกปานกลาง (group of moderately soil ser ies) พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่ 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ี 50 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดลึกปาน
กลางถึงชั้นลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหินปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหิน
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พื้นผุในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการ
สลายตวัผพุงัของหินเน้ือหยาบ มีการพฒันาการของดินมานาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืน
นาน การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ี 53 เป็นดินแร่ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง 
กอ้นกรวดหรือเศษหินปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้นผใุนช่วงความ
ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผพุงัของหิน
เน้ือละเอียด พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้า
ของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินประมาณ 4.5-6.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 5.4 กลุ่มชุดดินในพืน้ท่ีลาดชันสูง  
 กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลาดชนัสูง (slope complex soils) มีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์ไดแ้ก่  
  กลุ่มชุดดินท่ี 62 สภาพพื้นท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์ปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาและ
สาํรวจดิน ลกัษณะและสมบติัดินไม่แน่นอน อาจมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียว ดินต้ืนมาก ดินต้ืน 
ดินลึกปานกลาง ดินลึกหรือดินลึกมาก และอาจมีกอ้นหิน เศษหินหรือหินพื้นโผล่กระจดักระจายอยู่บนผิว
ดิน  
 
6 คาํอธิบายกลุ่มชุดดิน 
 6.1 กลุ่มชุดดินท่ี 1 

 กลุ่มชุดดินท่ี 1 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมากท่ีมีรอยแตกระแหงกวา้ง ลึก
และพบรอยไถลเป็นชั้นหนาภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอน
ลาํนํ้าในบริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ พบในพื้นท่ีราบลุ่ม สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มี
ความลาดชนันอ้ยกวา่ 2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้าของดินเลวหรือค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดเล็กนอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.0 บางพ้ืนท่ีอาจพบ
กอ้นปูนปะปนในหนา้ตดัดินภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผวิดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ปานกลาง 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีดาํ สีเทาเขม้มาก สีเขม้มากของสีนํ้ าตาลปนเทา 
มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กนอ้ยถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินประมาณ 6.5-7.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีเทา สีเทาเขม้มากหรือสีเทาปนนํ้ าตาล มีจุด
ประสีเหลือง สีนํ้ าตาลและสีแดง พบรอยไถลเป็นชั้นหนาจากการยืดและหดตวัของดินภายในความลึก 100 
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เซนติเมตรจากผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-
8.0 อาจพบกอ้นปูนหรือเศษหินภูเขาไฟภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผวิดิน 

ภาพท่ี 1 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 1 

 
ชุดดินบา้นหม่ี (Bm : Ban Mi series) ชุดดินบา้นโภชน์ (Bpo : Ban Phot series) 

ชุดดินช่องแค (Ck : Chong Khae series) ชุดดินวฒันา (Wa : Watthana series)  

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง 
มีค่าความอ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : เน้ือดินเป็นดินเหนียวจดั หนา้ดินเม่ือแหง้ ดินจะแขง็ แตกระแหงกวา้งและ
ลึก ทาํใหร้ากพืชฉีกขาด แต่เม่ือดินเปียกแฉะจะเหนียวติดเคร่ืองมือ ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการไถพรวน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 1 ไดแ้ก่ ชุดดินบา้นหม่ี (Bm) ชุดดินบา้นโภชน์ (Bpo) ชุดดินช่องแค 
(Ck) ชุดดินโคกกระเทียม (Kk) และชุดดินวฒันา (Wa) 

 6.2 กลุ่มชุดดินท่ี 2  

 กลุ่มชุดดินท่ี 2 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดและพบชั้นดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมากหรือชั้นดินกรด
กาํมะถนัในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินลึกมาก เกิดจากทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าทบัอยูบ่น
ตะกอนนํ้ าทะเล (ในสภาพนํ้ ากร่อย) มีการพฒันาการของดินนอ้ย พบในพื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่ม
ภาคกลางท่ีนํ้ าทะเลเคยข้ึนถึงมาก่อน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 2 
เปอร์เซ็นต์ การระบายนํ้ าของดินเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 อยูบ่นชั้นดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั มีค่า
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ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.0-4.5 ในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน เม่ือดินแห้ง
หนา้ดินแตกระแหงกวา้ง ลึกและพบรอยไถลในหนา้ตดัดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง  

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทา สีเทาเขม้ สีเทาเขม้มากหรือสีดาํ มีจุดประสี
นํ้าตาล สีเหลือง สีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินประมาณ 4.5-5.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาปนนํ้ าตาล มีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาล
และสีแดง พบรอยไถลจากการยดืและหดตวัของดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินประมาณ 4.5-5.0 และดินล่างช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผวิดิน มีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีเทา มีจุด
ประสีเหลือง สีนํ้ าตาล สีแดงและสีเหลืองฟางขา้วของสารประกอบกาํมะถนัหรือดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็น
กรดรุนแรงมากท่ีสุด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนอ้ยกว่า 4.0 และอาจพบผลึกยปิซมัในหนา้ตดัดินหรือ
ชั้นดินล่างลึกมากกว่า 150 เซนติเมตรจากผิวดิน อาจพบชั้นดินเลนเหนียวของตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีศกัยภาพ
ก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั สีเทาปนนํ้ าเงินหรือสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0  

 
ภาพท่ี 2 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 2 

 
ชุดดินอยธุยา (Ay : Ayutthaya series) 

ชุดดินบางเขน (Bn : Bang Khen series) ชุดดินบางนํ้าเปร้ียว (Bp : Bang Nam Priao series)  

ชุดดินมหาโพธ์ิ (Ma : Maha Phot series) ชุดดินท่าขวาง (Tq : Tha Khwang series)  

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
สูง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่า และความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมสูง  
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 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่า และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม
สูง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : หนา้ดินเม่ือแหง้ ดินจะแขง็ แตกระแหงกวา้งและลึก ทาํใหร้ากพืชฉีกขาดได้
ง่าย แต่เม่ือดินเปียกแฉะจะเหนียวติดเคร่ืองมือ ทาํให้การไถพรวนยาก ดินเป็นกรดจดัมาก และพบชั้นดินท่ีเป็น
กรดรุนแรงมากหรือชั้นดินกรดกาํมะถนัในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน พืชท่ีปลูกมกัขาดธาตุ
ฟอสฟอรัส ธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรอง เกิดความเป็นพิษของเหลก็และอะลูมิเนียม ขาดแคลนแหล่งนํ้ า
จืดท่ีจะนาํมาใชใ้นพื้นท่ีเพาะปลูกพืช 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 2 ไดแ้ก่ ชุดดินอยธุยา (Ay) ชุดดินบางเขน (Bn) ชุดดินบางนํ้ าเปร้ียว 
(Bp) ชุดดินมหาโพธิ (Ma) และชุดดินท่าขวาง (Tq)  

 6.3 กลุ่มชุดดินท่ี 3  

 กลุ่มชุดดินท่ี 3 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก ดินลึกมาก เกิดจากการทบั
ถมของตะกอนลาํนํ้ าค่อนขา้งใหม่ทบัอยู่บนตะกอนนํ้ าทะเล (ในสภาพนํ้ ากร่อย) มีการพฒันาการของดินนอ้ย 
พบในบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลางท่ีนํ้ าทะเลเคยข้ึนถึงมาก่อน สภาพพื้นท่ีราบเรียบ
ถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.0 เม่ือหนา้ดิน
แห้ง ดินจะแขง็ แตกระแหงกวา้ง ลึกและพบรอยไถลในหนา้ตดัดิน บางพื้นท่ีพบกอ้นปูนหรือชั้นดินเลนของ
ตะกอนนํ้ าทะเลท่ีไม่มีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนัภายในความลึก 100 
เซนติเมตรจากผวิดิน  ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีเทา สีเทาเขม้ สีเทาเขม้มากหรือสีเขม้มากของสีนํ้ าตาลปนเทา มีจุดประสี
นํ้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 6.0-8.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาเขม้ มีจุดประสีเหลืองและสีนํ้ าตาล ปฏิกิริยาดิน
เป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.0 เม่ือดินแห้ง ดินจะแขง็ พบ
รอยแตกระแหงและรอยไถลจากการยืดและหดตวัของดิน บางพ้ืนท่ีพบกอ้นปูนหรือเปลือกหอยปะปนอยู่ใน
หน้าตดัดินหรือพบชั้นดินเลนเหนียวของตะกอนนํ้ าทะเล สีเทาปนนํ้ าเงินหรือสีเทาปนเขียวท่ีไม่มีศกัยภาพ
ก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนัภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผวิดิน 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
สูง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลางและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมสูง  
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ภาพท่ี 3 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 3 

 
ชุดดินบางกอก (Bk : Bangkok series) 

ชุดดินบางเลน (Bl : Bang Len series) ชุดดินบางแพ (Bph : Bang Phae series)  

ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc : Chachoengsao series) ชุดดินสมุทรปราการ (Sm : Samut Prakan series) 

 

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม
สูง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ปกติไม่ค่อยมีปัญหา ดินมีความเหมาะสมดีมากสาํหรับการปลูกขา้ว แต่อาจ
มีปัญหาบา้งเก่ียวกบัการไถพรวนยาก เน่ืองจากเม่ือหนา้ดินแหง้ ดินจะแขง็และแตกระแหง 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 3 ไดแ้ก่ ชุดดินบางกอก (Bk) ชุดดินบางเลน (Bl) ชุดดินบางแพ (Bph) 
ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc) และชุดดินสมุทรปราการ (Sm) 

 6.4 กลุ่มชุดดินท่ี 4 

 กลุ่มชุดดินท่ี 4 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก ดินลึกมาก เกิดจากการทบั
ถมของตะกอนลาํนํ้ า พบในพื้นท่ีราบลุ่มหรือตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มี
ความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์มีการพฒันาการของดินนอ้ย การระบายนํ้ าของดินค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงั
ในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-
8.0 บางพื้นท่ีเม่ือหน้าดินแห้ง ดินจะแขบ็ แตกระแหงกวา้งและพบรอยไถลหรือกอ้นปูนในหน้าตดัดิน ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีดาํ สีเทาเขม้ หรือสีเขม้มากของสีนํ้ าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้ าตาลหรือสี
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-6.5 
ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีเขม้ของสีนํ้ าตาลปนเทา สีเทาเขม้หรือสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีนํ้ าตาล 
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ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.0 เม่ือหนา้ดินแห้ง 
ดินจะแขง็ พบรอยแตกระแหงและรอยไถลจากการยดืและหดตวัของดิน บางพื้นท่ีอาจพบกอ้นปูนในหนา้ตดัดิน 

 

ภาพท่ี 4 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 4 

 
ชุดดินบางมูลนาก (Ban : Bang Mun Nak series)  

ชุดดินชุมแสง (Cs : Chum Saeng series) ชุดดินราชบุรี (Rb : Ratchaburi series) 

ชุดดินสระบุรี (Sb : Saraburi series) ชุดดินสิงห์บุรี (Sin : Sing Buri series)  

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
สูง มีค่าความอ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง และความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม
ปานกลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : เม่ือหนา้ดินแห้ง ดินจะแขง็ แตกระแหงกวา้งและลึก ทาํให้รากพืชฉีกขาด 
แต่เม่ือดินเปียกแฉะจะเหนียวติดเคร่ืองมือ ทาํใหไ้ถพรวนยาก และขาดแคลนนํ้าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 4 ไดแ้ก่ ชุดดินบางมูลนาก (Ban) ชุดดินชยันาท (Cn) ชุดดินชุมแสง 
(Cs) ชุดดินพิมาย (Pm) ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินสระบุรี (Sb) ชุดดินสิงห์บุรี (Sin) ชุดดินศรีสงคราม (Ss) ชุด
ดินท่าพล (Tn) และชุดดินท่าเรือ (Tr) 
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 6.5 กลุ่มชุดดินท่ี 5  

 กลุ่มชุดดินท่ี 5 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ า พบ
ในพื้นท่ีราบลุ่มหรือพื้นท่ีตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ย
กวา่ 2 เปอร์เซ็นต ์มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้าของดินเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 บางพื้นท่ีอาจพบรอย
แตกระแหงและรอยไถลหรือพบกอ้นปูนในหน้าตดัดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาหรือสีเทาปนนํ้ าตาล มี
จุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.5 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาหรือสี
นํ้ าตาลปนเทา มีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาล และอาจพบจุดประสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่าร้อยละ 
5 โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 บางพื้นท่ีอาจพบกอ้นปูนหรือลูกรังของเหลก็และแมงกานีส
ในชั้นดินล่าง 

 

ภาพท่ี 5 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 5 

 
ชุดดินหางดง (Hd :Hang Dong series) 

ชุดดินละงู (Lgu : La-ngu series) ชุดดินพาน (Ph : Phan series)  

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ปานกลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  
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 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนปาน
กลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่า และความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : เม่ือหนา้ดินแห้ง ดินจะแขง็และแตกระแหง ทาํให้รากพืชฉีกขาด เม่ือดิน
เปียกแฉะจะเหนียวติดเคร่ืองมือ ไถพรวนยากและมีนํ้าท่วมขงันานในฤดูฝน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 5 ไดแ้ก่ ชุดดินหางดง (Hd) ชุดดินละงู (Lgu) และชุดดินพาน (Ph) 

 6.6 กลุ่มชุดดินท่ี 6 

 กลุ่มชุดดินท่ี 6 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าใน
พื้นท่ีราบลุ่มหรือพื้นท่ีตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกว่า 
2 เปอร์เซ็นต ์มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินเลวหรือค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า  

 

ภาพท่ี 6 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 6 

 
ชุดดินบางนรา (Ba : Bang Nara series) 

ชุดดินเชียงราย (Cr : Chaing Rai series) ชุดดินคลองขดุ (Kut : Khlong Khut series) 

ชุดดินพทัลุง (Ptl : Phatthalung series) ชุดดินวงัตง (Wat : Wang Tong series)  

 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา 
มีจุดประสีนํ้าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินประมาณ 5.0-6.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาหรือสีเทาปนนํ้ าตาล  มีจุด
ประสีเหลือง สีนํ้ าตาลหรือสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 
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เซนติเมตรจากผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-
5.5 บางพื้นท่ีอาจพบลูกรังของเหลก็และแมงกานีสในชั้นดินล่างช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผวิดิน  

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า บางพ้ืนท่ีอาจขาดแคลนนํ้ าใน
ระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 6 ไดแ้ก่ ชุดดินบางนรา (Ba) ชุดดินเชียงราย (Cr) ชุดดินสุไหงโกลก 
(Gk) ชุดดินแกลง (Kl) ชุดดินคลองขดุ (Kut) ชุดดินมโนรมย ์(Mn) ชุดดินนครพนม (Nn) ชุดดินปากท่อ (Pth) 
ชุดดินพะวง (Paw) ชุดดินพทัลุง (Ptl) ชุดดินสตูล (Stu) ชุดดินท่าศาลา (Tsl) และชุดดินวงัตง (Wat) 

 6.7 กลุ่มชุดดินท่ี 7  

 กลุ่มชุดดินน้ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถม
ของตะกอนลาํนํ้ าในพื้นท่ีราบลุ่มหรือพื้นท่ีตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มี
ความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์มีการพฒันาการของดินมานาน การระบายนํ้ าของดินค่อนขา้งเลว มีนํ้ า
ท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
6.5-8.0 บางพื้นท่ีอาจพบกอ้นปูนในหนา้ตดัดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

 

ภาพท่ี 7 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 7 

 
ชุดดินเดิมบาง (Db : Doem Bang series)  

ชุดดินน่าน (Na : Nan series) ชุดดินนครปฐม (Np : Nakhon Pathom series)  

ชุดดินผกักาด (Pat : Phak Kat series) ชุดดินอุตรดิตถ ์(Utt : Uttaradit series)  
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 ดินบนมีเน้ือดินเป็นร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือสี
นํ้ าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดินประมาณ 6.5-7.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีนํ้ าตาลปนเทา สีเทา
หรือสีเทาปนชมพ ูมีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาลหรือสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกวา่ร้อยละ 5 โดยปริมาตร 
ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.0 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ปานกลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง และความเป็น
ประโยชน์ของโพแทสเซียมปานกลาง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนปาน
กลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลางและความเป็นประโยชน์
ของโพแทสเซียมปานกลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ขาดแคลนนํ้าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน  

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 7 ไดแ้ก่ ชุดดินนาน (Na) ชุดดินนครปฐม (Np) ชุดดินผกักาด (Pat) 
ชุดดินสุโขทยั (Skt) ชุดดินท่าตูม (Tt) และชุดดินอุตรดิตถ ์(Utt)  

 6.8 กลุ่มชุดดินท่ี 8  

 กลุ่มชุดดินท่ี 8 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีการยกร่องอยา่งถาวรจากพื้นท่ีทาํนาไปปลูกพืชผกั ไมผ้ล ไมย้นืตน้และ
พืชไร่ มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวท่ีเป็นชั้นสลบัจากการยกร่องในพื้นท่ีลุ่ม ลกัษณะและสมบติั
ของดินไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัลกัษณะและสมบติัของดินเดิมก่อนมีการยกร่อง ดินท่ียกร่องใหม่ๆ จะมีความ
อุดมสมบูรณ์ตํ่าและยบุตวัมาก สาํหรับพื้นท่ียกร่องและใชป้ระโยชน์มานาน มีการปรับปรุงดินอยา่งสมํ่าเสมอ
จะไม่ค่อยมีปัญหาสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และดินมีความอุดมสมบูรณ์ดินปานกลาง แต่อาจประสบ
ภาวะเส่ียงต่อการถูกนํ้าท่วมขงัหรือมีระดบันํ้าใตดิ้นต้ืน ทาํใหพ้ืชท่ีปลูกเสียหายได ้ 

 กลุ่มชุดดินน้ีจะมีการเตรียมแปลงปลูกและปรับปรุงบาํรุงดินตามสภาพปัญหาของดินก่อนปลูกพืช บาง
พื้นท่ีอาจมีการเตรียมแปลงปลูกไม่ดี ทาํใหเ้กิดปัญหาดินแน่นทึบ ระดบันํ้ าใตดิ้นต้ืนและเส่ียงต่อการถูกนํ้ าท่วม 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ดินเป็นกรดจดัมากหรือดินเคม็จากการนาํชั้นดินล่างมาไวต้อนบน
สาํหรับใชป้ลูกพืช 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
สูง มีค่าความอ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลางและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  
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ภาพท่ี 8 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 8 

 
ชุดดินดาํเนินสะดวก (Dn : Dam Noen Saduak series) 

ชุดดินสมุทรสงคราม (Sso : Samut Songkhram series) ชุดดินธนบุรี (Tb : Thonburi series)  

 

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
สูง มีค่าความอ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง และความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : เส่ียงต่อการถูกนํ้ าท่วมในช่วงท่ีมีนํ้ าไหลหลากหรือมีฝนตกหนกัติดต่อกนั
หลายวนั ในพื้นท่ียกร่องใหม่ดินยบุตวัมาก ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ดินเป็นกรดรุนแรงมากหรือดินเคม็ (ข้ึนอยูก่บั
พื้นท่ีเดิมก่อนยกร่อง) 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 8 ไดแ้ก่ ชุดดินดาํเนินสะดวก (Dn) ชุดดินสมุทรสงคราม (Sso) และ
ชุดดินธนบุรี (Tb) 

 6.9 กลุ่มชุดดินท่ี 9 

 กลุ่มชุดดินท่ี 9 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดและพบชั้นดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมากหรือชั้นดินกรด
กาํมะถนัภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดินและพบคราบเกลือท่ีผิวดินมาก เกิดจากการทบัถมของ
ตะกอนนํ้ าทะเลในพ้ืนท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลและมีนํ้ าทะเลข้ึนถึงเป็นบางคร้ัง มีการพฒันาการของดินนอ้ย พบ
ชั้นดินเลนของตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนัภายใน
ความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินลึกมาก สภาพพื้นท่ีราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.0-4.5 การ
ระบายนํ้าของดินเลวหรือเลวมาก และความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว สีดาํหรือสีเขม้มากของสีนํ้ าตาลปนเทา มี
จุดประสีนํ้าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากท่ีสุดถึงเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินประมาณ 4.0-4.5 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทา มีจุดประสีเหลือง สี
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นํ้ าตาล สีแดงและจุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารประกอบกาํมะถนัหรือพบในแท่งแขง็ของเหลก็ท่ีเป็นรูของ
รากพืชเน่า หรือมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดรุนแรงมากท่ีสุด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
นอ้ยกว่า 4.0 ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน และชั้นดินล่างถดัไปภายในความลึก 100 เซนติเมตรจาก
ผิวดิน พบชั้นดินเลนเหนียวของตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรด
กาํมะถนั สีเทาปนนํ้ าเงินหรือสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดินนอ้ยประมาณ 6.5-8.5 

 

ภาพท่ี 9 รูปหน้าตดัชุดดนิท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 9 

 
ชุดดินชะอาํ (Ca : Cha-am series) 

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลางและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม
ปานกลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดรุนแรงมากท่ีสุดและมีคราบเกลือท่ีผวิดิน
มาก ทาํใหเ้กิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชหรือถูกตรึงอยูใ่นรูปท่ีพืชไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น 
ขาดธาตุฟอสฟอรัส ธาตุอาหารเสริม ธาตุอาหารรองอย่างรุนแรง มีนํ้ าทะเลข้ึนถึงเป็นบางคร้ังและขาดแคลน
แหล่งนํ้าจืดท่ีจะนาํมาใชใ้นพื้นท่ี 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 9 ไดแ้ก่ ชุดดินชะอาํ (Ca) 
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 6.10 กลุ่มชุดดินท่ี 10 

 กลุ่มชุดดินท่ี 10 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดและพบชั้นดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมากหรือชั้นดินกรด
กาํมะถนัภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินลึกมาก เกิดจากทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าค่อนขา้งใหม่ทบั
อยู่บนตะกอนนํ้ าทะเล (ในสภาพนํ้ ากร่อย) พบในบริเวณพ้ืนท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลางท่ีนํ้ า
ทะเลเคยข้ึนถึงมาก่อน มีการพฒันาการของดินนอ้ย มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนั
น้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ การระบายนํ้ าของดินเลวท่ีมีนํ้ าท่วมขังในฤดูฝน เม◌ื◌่อหน้าดินแห้ง ดินจะแข็ง 
แตกระแหงกวา้งและพบรอยไถลในหนา้ตดัดินหรือพบชั้นดินเลนท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรง
มากหรือดินกรดกาํมะถนัภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็น
กรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.0-4.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปาน
กลาง 
 

ภาพท่ี 10 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 10 

 
ชุดดินเชียรใหญ่ (Cyi : Chian Yai series)  

ชุดดินมูโน๊ะ (Munoh series) ชุดดินองครักษ ์(Ok : Ongkharak series) 

 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีนํ้ าตาลปนเทา สีเทาเขม้มากหรือสีดาํ มีจุดประสีนํ้ าตาลหรือสีเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.0-4.5 ดินล่างมี
เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาหรือสีเทาปนนํ้ าตาล มีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาลและสี
แดง พบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารประกอบกาํมะถนัและพบในแท่งแข็งของเหล็กท่ีรูของรากพืชเน่า
ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากท่ีสุด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินนอ้ยกว่า 4.0 และชั้นดินล่างถดัไปภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน อาจพบชั้นดินเลนเหนียวสีเทา
ปนนํ้ าเงินของตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.5  
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 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ปานสูง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่า และความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่า และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม
สูง 

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ดินเป็นกรดรุนแรงมากท่ีสุดถึงเป็นกรดจดัมากในระดบัต้ืน ทาํใหเ้กิดความ
ไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชหรือถูกตรึงอยูใ่นรูปท่ีพืชไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น ขาดธาตุฟอสฟอรัส 
ธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรอง เกิดความเป็นพิษของเหลก็และอะลูมิเนียม คุณภาพนํ้าเป็นกรดจดัมากและมี
คราบสนิมเหลก็ลอยอยูท่ี่ผวินํ้ า ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมและใชอุ้ปโภคบริโภค เม่ือหนา้ดินแหง้ ดินจะ
แขง็ แตกระแหงกวา้งและลึก ทาํใหร้ากพืชฉีกขาด แต่เม่ือดินเปียกแฉะจะเหนียวติดเคร่ืองมือ ทาํหใหไ้ถพรวน
ยาก ขาดแคลนแหล่งนํ้าจืดท่ีจะนาํมาใชใ้นพื้นท่ีเพาะปลูกพืช 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 10 ไดแ้ก่ ชุดดินเชียรใหญ่ (Cyi) ชุดดินมูโน๊ะ (Mu) และชุดดิน
องครักษ ์(Ok) 

 6.11 กลุ่มชุดดินท่ี 11 

 กลุ่มชุดดินท่ี 11 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดและพบชั้นดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมากหรือชั้นดินกรด
กาํมะถนัในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินลึกมาก เกิดจากทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าค่อนขา้งใหม่
ทบัอยูบ่นตะกอนนํ้ าทะเล (ในสภาพนํ้ ากร่อย) พบในบริเวณพ้ืนท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลางท่ี
นํ้ าทะเลเคยข้ึนถึงมาก่อน มีการพฒันาการของดินยงัไม่มากนกั มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มี
ความลาดชันน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ การระบายนํ้ าของดินเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน อาจพบชั้นดินเลนท่ีมี
ศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนัลึกมากกวา่ 150 เซนติเมตรจากผวิดิน เม่ือหนา้
ดินแห้ง ดินจะแขง็ แตกระแหงกวา้งและพบรอยไถลในหนา้ตดัดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 อยูบ่นชั้นดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.0-4.5 ในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีดาํ สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทาเขม้มาก มีจุดประสีนํ้ าตาลหรือสีเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาหรือสีเทาปนนํ้ าตาล มีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาล สีแดงและจุดประสีเหลือง
ฟางขา้วของสารประกอบกาํมะถนัหรือพบในแท่งแขง็ของเหลก็ท่ีเป็นรูของรากพืชเน่า ภายในช่วงความลึก 50-
100 เซนติเมตรจากผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากท่ีสุด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนอ้ยกว่า 4.0 
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และชั้นดินล่างถดัไปลึกมากกว่า 150 เซนติเมตรจากผวิดิน อาจพบชั้นดินเลนเหนียวท่ีมีศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็น
ดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั สีเทาปนนํ้าเงินของตะกอนนํ้าทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็น
กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0  

 

ภาพท่ี 11 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 11 

 
ชุดดินดอนเมือง (Dm : Don Mueang series) ชุดดินรังสิต (Rs : Rangsit series)  

ชุดดินเสนา (Se : Sena series) ชุดดินธญับุรี (Tan : Thanyaburi series)  

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
สูง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่า และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม
สูง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ดินเป็นกรดจดัมาก และพบชั้นดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมากท่ีสุดในช่วงความ
ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน ทาํให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชหรือถูกตรึงอยู่ในรูปท่ีพืชไม่
สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น ขาดธาตุฟอสฟอรัส ธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรอง เกิดความเป็นพิษ
ของเหลก็และอะลูมิเนียม คุณภาพนํ้ าเป็นกรดจดัมากและมีคราบสนิมเหลก็ลอยอยูท่ี่ผวินํ้ า ไม่เหมาะสมต่อการ
เกษตรกรรมและใชอุ้ปโภคบริโภค เม่ือหนา้ดินแหง้ ดินจะแขง็ แตกระแหงกวา้งและลึก ทาํใหร้ากพืชฉีกขาด แต่
เม่ือดินเปียกแฉะจะเหนียวติดเคร่ืองมือ ทาํใหไ้ถพรวนยาก ขาดแคลนแหล่งนํ้าจืดท่ีจะนาํมาใชใ้นพื้นท่ีเพาะปลูก
พืช 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 11 ไดแ้ก่ ชุดดินดอนเมือง (Dm) ชุดดินรังสิต (Rs) ชุดดินเสนา (Se) 
และชุดดินธญับุรี (Tan) 
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 6.12 กลุ่มชุดดินท่ี 12  

 กลุ่มชุดดินท่ี 12 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินทรายแป้งละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดท่ีเป็นดิน
เลนเละและเค็มตลอดทุกชั้นดิน ไม่มีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั ดินลึก
มาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนนํ้ าทะเลท่ียงัไม่มีการพฒันาการของดิน พบในพื้นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล มีนํ้ า
ทะเลข้ึนถึงเป็นประจาํทุกวนั มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดิน
เลวมาก มกัพบเปลือกหอยปะปนอยูใ่นหนา้ตดัดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดินประมาณ 7.0-8.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติสูง พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าชายเลน 
เช่น โกงกาง แสมและตะบูน เป็นตน้ 

  

ภาพท่ี 12 รูปหน้าตดัชุดดนิท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 12 

 
ชุดดินท่าจีน (Tc : Tha Chin series) 

 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียวท่ีเป็นดินเลนเละท่ีไม่มีศกัยภาพก่อให้เกิด
เป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั สีเทาปนนํ้ าเงินหรือสีเทาปนเขียว อาจพบจุดประสีเล็กน้อย 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.5 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้งท่ีเป็นดินเลนเละท่ีไม่มีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็น
ดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั สีเทาปนนํ้ าเงินหรือสีเทาปนเขียว ไม่พบจุดประสี ปฏิกิริยาดินเป็น
ด่างปานกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 8.0-8.5 มกัพบเปลือกหอยปะปนอยูใ่น
หนา้ตดัดิน 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์สูง : มีปริมาณอินทรียวตัถุสูง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสสูงและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์สูง : มีปริมาณอินทรียวตัถุสูง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสสูงและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  
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 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : มีนํ้ าทะเลท่วมถึงเป็นประจาํวนั มีเน้ือดินเป็นดินเลนเละและเป็นดินเคม็ ไม่
เหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกชนิด ควรสงวนหรือฟ้ืนฟูใหเ้ป็นพื้นท่ีป่าชายเลน เป็นท่ีอยูอ่าศยัและแพร่พนัธ์ุของ
สตัวน์ํ้ า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 12 ไดแ้ก่ ชุดดินท่าจีน (Tc) 

 6.13 กลุ่มชุดดินท่ี 13 

 กลุ่มชุดดินท่ี 13 มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอีดยหรือดินเหนียวละเอียดท่ีเป็นดินเลนเละและเคม็
ตลอดทุกชั้นดินและมีเศษพืชปะปนอยู่ในชั้นดิน มีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรด
กาํมะถนั ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนนํ้ าทะเลท่ียงัไม่มีการพฒันาการของดิน พบในพื้นท่ีราบลุ่ม
ชายฝ่ังทะเล มีนํ้ าทะเลข้ึนถึงเป็นประจาํทุกวนั มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์การ
ระบายนํ้าของดินเลวมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-
8.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติสูง พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าชายเลน เช่น โกงกาง แสมและตะบูน 
เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 13 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 13 

 
ชุดดินบางปะกง (Bpg : Bang Pakong series) ชุดดินตะกัว่ทุง (Tkt : Thakua Thung series)  

 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียวท่ีเป็นดินเลนเละปนเศษพืชท่ีมีศกัยภาพ
ก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั สีเทาปนนํ้ าเงินหรือสีเทาปนเขียว อาจพบจุดประสี
เลก็นอ้ย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.0 
ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้งท่ีเป็นดินเลนเละปนเศษ
พืชท่ีมีศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั สีเทาปนนํ้ าเงินหรือสีเทาปนเขียว ไม่พบ
จุดประสี ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 8.0-8.5 ชั้นดิน
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เลนท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนัจะมีกล่ินเหม็นเหมือนก๊าซไข่เน่า ชั้นดินน้ี
เม่ือแหง้จะแปรสภาพเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์สูง : มีปริมาณอินทรียวตัถุสูง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสสูงและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์สูง : มีปริมาณอินทรียวตัถุสูง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสสูง และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : มีนํ้ าทะเลท่วมถึงเป็นประจาํวนั มีเน้ือดินเป็นดินเลนเละและเคม็ มีศกัยภาพ
ก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกชนิด ควรสงวนหรือฟ้ืนฟู
ใหเ้ป็นพื้นท่ีป่าชายเลนเป็นท่ีอยูอ่าศยัและแพร่พนัธ์ุของสตัวน์ํ้ า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 13 ไดแ้ก่ ชุดดินบางปะกง (Bpg) และชุดดินตะกัว่ทุ่ง (Tkt) 

 6.14 กลุ่มชุดดินท่ี 14 

 กลุ่มชุดดินท่ี 14 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดท่ีมีชั้นดินเลนท่ีมีศกัยภาพ
ก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนัในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินลึกมาก 
เกิดจากทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าค่อนขา้งใหม่ทบัอยูบ่นตะกอนนํ้ าทะเล (ในสภาพนํ้ ากร่อย) พบในบริเวณพื้นท่ี
ราบลุ่มชายฝ่ังทะเลท่ีนํ้ าทะเลเคยข้ึนถึงมาก่อน มีการพฒันาการของดินนอ้ย มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้ง
ราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าเสมด็ กระจูดและกก เป็นตน้ 
 

ภาพท่ี 14 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 14 

 
ชุดดินปัตตานี (Pti :Pattani series)  

ชุดดินระแงะ (Ra-ngae series) ชุดดินตน้ไทร (Ts : Thon Sai series)  
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 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีดาํหรือสีเทาปนนํ้ าตาล มีจุดประสี
นํ้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.0 ดินล่างมี
เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีนํ้ าตาล 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.0-4.5 และชั้น
ดินล่างถดัไปในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน มีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนปนทราย
แป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งท่ีเป็นดินเลนเละของตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรด
รุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั มีกล่ินเหมน็เหมือนก๊าซไข่เน่า สีเทาปนนํ้าเงินหรือสีเทาปนเขียว ไม่มีจุดประสี 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.0 ชั้นดินน้ี
เม่ือแหง้จะแปรสภาพเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั 
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนปานกลาง 
มีค่าความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่า และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนปานกลาง 
มีค่าความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่า และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ดินเป็นกรดจดัมาก เม่ือดินแหง้จะทาํใหเ้กิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือ
ดินกรดกาํมะถนั เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ขาดแคลน
แหล่งนํ้าจืดท่ีจะนาํมาใชใ้นพื้นท่ีเพาะปลูกพืช 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 14 ไดแ้ก่ ชุดดินปัตตานี (Pti) ชุดดินระแงะ (Ra) และชุดดินตน้ไทร 
(Ts) 

 6.15 กลุ่มชุดดินท่ี 15 

 กลุ่มชุดดินท่ี 15 มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ า
ในพื้นท่ีราบลุ่มหรือพื้นท่ีตะพกัลาํนํ้ า มีการพฒันาการของดินมานาน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้ง
ราบเรียบ มีความลาดชนัน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ การระบายนํ้ าของดินค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.0 ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีนํ้ าตาลปนเหลือง สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา มี
จุดประสีนํ้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 6.0-7.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาปนนํ้ าตาล
หรือสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร 
ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 
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ภาพท่ี 15 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 15 

 
ชุดดินหล่มสกั (La : Lom Sak series) 

ชุดดินแม่สาย (Ms : Mae Sai series) ชุดดินแม่ทะ (Mta : Mae Tha series)  

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ปานกลาง มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลางและความเป็น
ประโยชน์ของโพแทสเซียมปานกลาง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนปาน
กลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่า และความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : เม่ือหนา้ดินแหง้จะแน่นทึบ พื้นท่ีค่อนขา้งดอนเม่ือฝนท้ิงช่วงนานจะขาด
แคลนนํ้าสาํหรับปลูกขา้ว 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 15 ไดแ้ก่ ชุดดินหล่มสัก (La) ชุดดินแม่สาย (Ms) และชุดดินแม่ทะ 
(Mta)  

 6.16 กลุ่มชุดดินท่ี 16  

 กลุ่มชุดดินท่ี 16 มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ า
ในพื้นท่ีราบลุ่มหรือตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า ดินเร่ิมมีการพฒันาหรือมีการพฒันาการของดินมานาน สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินเลว มีนํ้ าท่วมขงัใน
ฤดูฝน มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า  
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ภาพท่ี 16 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 16 

 
ชุดดินหินกอง (Hk : Hin Kong series) 

ชุดดินเกาะใหญ่ (Kyo : Ko Yai series) ชุดดินพานทอง (Ptg : Phan Thong series)  

ชุดดินศรีเทพ (Sri : Sri Thep series) ชุดดินตากใบ (Ta : Tak Bai series)  

 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาล สี
เหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
5.0-6.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาปนนํ้ าตาลหรือสีเทา 
มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร ภายในความ
ลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 4.5-5.5 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ดินเป็นกรดจดัมาก และเม่ือ
หนา้ดินแหง้ ดินแน่นทึบ 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 16 ไดแ้ก่ ชุดดินหินกอง (Hk) ชุดดินเกาะใหญ่ (Koy) ชุดดินลาํปาง 
(Lp) ชุดดินพานทอง (Ptg) ชุดดินศรีเทพ (Sri) และชุดดินตากใบ (Ta) 

 6.17 กลุ่มชุดดินท่ี 17  

 กลุ่มชุดดินท่ี 17 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าใน
พื้นท่ีราบลุ่มหรือตะพกัลาํนํ้ าระดับตํ่า มีการพฒันาการของดินมานาน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้ง
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ราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกวา่ 2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้าของดินเลวหรือค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสี
แดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ดิน
ล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว และชั้นดินล่างถดัไปอาจพบดินเหนียวปน
ทราย สีเทาหรือสีนํ้ าตาลปนเทา มีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาล หรือสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่าร้อยละ 
5 โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 

 

ภาพท่ี 17 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 17 

 
ชุดดินบุณฑริก (Bt : Buntharik series)  

ชุดดินเขมราฐ (Kmr : Khemarat series) ชุดดินโคกเคียน (Ko : Khok Khain series)  

ชุดดินร้อยเอด็ (Re : Roi Et series) ชุดดินเรณู (Rn : Renu series) 

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่า และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ดินเป็นกรดจดัมาก พื้นท่ี
ค่อนขา้งดอนจะขาดแคลนนํ้าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน 
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 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 17 ไดแ้ก่ ชุดดินบุณฑริก (Bt) ชุดดินสายบุรี (Bu) ชุดดินเขมราฐ 
(Kmr) ชุดดินโคกเคียน (Ko) ชุดดินหล่มเก่า (Lk) ชุดดินสุไหงปาดี (Pi) ชุดดินปากคม (Pkm) ชุดดินร้อยเอด็ 
(Re) ชุดดินเรณู (Rn) ชุดดินสงขลา (Sng) และชุดดินวิสยั (Vi) 

 6.18 กลุ่มชุดดินท่ี 18 

 กลุ่มชุดดินท่ี 18 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าใน
พื้นท่ีราบลุ่มหรือตะพกัลาํนํ้ าระดับตํ่า มีการพฒันาการของดินมานาน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้ง
ราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกวา่ 2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้าของดินเลวหรือค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.0 ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 

 

ภาพท่ี 18 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 18 

 
ชุดดินชลบุรี (Cb : Chon Buri series) ชุดดินเขายอ้ย (Kyo : Khao Yoi series) 

 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสี
แดง มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ดินล่าง
มีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว และชั้นดินล่างถดัไปอาจพบดินเหนียวปนทราย 
สีเทาหรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาล หรือสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 โดย
ปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-8.0 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม
ตํ่า  
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 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า พื้นท่ีค่อนขา้งดอนจะขาดแคลน
นํ้าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 18 ไดแ้ก่ ชุดดินชลบุรี (Cb) ชุดดินไชยา (Cya) ชุดดินโคกสาํโรง 
(Ksr) และชุดดินเขายอ้ย (Kyo)  

  6.19 กลุ่มชุดดินท่ี 19 

 กลุ่มชุดดินท่ี 19 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบท่ีพบชั้นดินแน่นหรือชั้นหินพื้นผใุนช่วงความลึก 50-
100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินลึกปานกลาง เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าบนชั้นดินแน่นหรือชั้นหินผ ุ
พบในพื้นท่ีราบลุ่ม สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์การ
ระบายนํ้าของดินค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 และความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 

ภาพท่ี 19 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 19 

 
ชุดดินมะขาม (Mak : Makham sereis) ชุดดินวเิชียรบุรี (Wb : Wichian Buri series) 

 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนเทา มีจุดประสี
นํ้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายทบัอยูบ่นดินร่วนเหนียวปนทราย
ท่ีเป็นชั้นดินแน่นหรือชั้นหินพื้นผใุนช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน สีเทาหรือสีเทาปนนํ้ าตาล มี
จุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาล หรือสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร ภายในความลึก 
150 เซนติเมตรจากผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-
7.0 
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 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม
ตํ่า  
 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า 
 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า พบในพื้นท่ีค่อนขา้งดอน ทาํให้
ดินขาดแคลนนํ้าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 19 ไดแ้ก่ ชุดดินมะขาม (Mak) และชุดดินวิเชียรบุรี (Wb) 

 6.20 กลุ่มชุดดินท่ี 20 

 กลุ่มชุดดินท่ี 20 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดท่ีเป็นดินเคม็ พบชั้นดานสะสมเกลือ
ภายในความลึก 200 เซนติเมตรจากผวิดินและพบคราบเกลือท่ีผิวดินมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ า
หรือจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือหยาบท่ีมีชั้นหินเกลือรองรับอยูข่า้งล่าง มีการพฒันาการของดินมานาน 
พบในพื้นท่ีราบลุ่ม สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์การ
ระบายนํ้ าของดินค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 

 

ภาพท่ี 20 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 20 

 
ชุดดินกลุาร้องไห ้(Ki : Kula Ronghai series) ชุดดินหนองแก (Nk : Nong Kae series)  

ชุดดินทุ่งสมัฤทธ์ิ (Tsr : Thung Samrit series) ชุดดินอุดร (Ud : Udon series) 

 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนเทา มีจุดประสี
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-7.0 ดินล่าง
ตอนบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียวท่ีเป็นชั้นดานแขง็ของชั้นสะสม
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เกลือ สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาล หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปาน
กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.0 ชั้นดินล่างถดัไปมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดิน
ร่วนเหนียวปนทราย สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาลหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลางถึงเป็นด่างจดั มี
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 8.0-8.5 และมกัพบชั้นดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดิน
ทรายปนดินร่วนภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผวิดิน 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : พบชั้นดานท่ีมีเกลือสะสมมาก มีคราบเกลือท่ีผวิดินมาก ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติตํ่า และขาดแคลนแหล่งนํ้าจืดท่ีจะนาํมาใชใ้นพื้นท่ี  

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 20 ไดแ้ก่ ชุดดินกุลาร้องไห้ (Ki) ชุดดินหนองแก (Nk) ชุดดินทุ่ง
สมัฤทธ์ิ (Tsr) และชุดดินอุดร (Ud) 

 6.21 กลุ่มชุดดินท่ี 21 

 กลุ่มชุดดินท่ี 21 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ า พบใน
บริเวณส่วนตํ่าของสนัดินริมนํ้า มีการพฒันาการของดินนอ้ย สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนั 1-
2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้าของดินค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปาน
กลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า 
 

ภาพท่ี 21 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 21 

 
ชุดดินเพชรบุรี (Pb : Phetchaburi series) ชุดดินสรรพยา (Sa : Sanphaya series) 
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 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีนํ้ าตาลปนเหลือง มีจุดประสีนํ้ าตาลหรือ
สีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 ดินล่างมี
เน้ือดินเป็นชั้นดินสลบัของดินร่วนปนทราย ดินทรายปนดินร่วนและดินร่วน สีนํ้ าตาลหรือสีเทาปนนํ้ าตาล มี
จุดประสีเหลืองและสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0  

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนปานกลาง มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม
ตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนปานกลาง มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม
ตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า เส่ียงต่อการถูกนํ้ าไหลบ่าท่วม
พื้นท่ี และขาดแคลนนํ้าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 21 ไดแ้ก่ ชุดดินเพชรบุรี (Pb) และชุดดินสรรพยา (Sa) 

 6.22 กลุ่มชุดดินท่ี 22 

 กลุ่มชุดดินท่ี 22 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าท่ีมีเน้ือ
หยาบ พบในพื้นท่ีราบลุ่มหรือพื้นท่ีลุ่มระหว่างเนิน มีการพฒันาการของดินน้อย สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินเลวหรือค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วม
ขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนเทา มีจุดประสี
เหลืองและสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินประมาณ 5.0-6.5 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ในชั้นดินล่างถดัไปอาจพบเน้ือดินท่ีเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย หรือพบชั้นดินสลบัท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย สีเทา
ปนนํ้ าตาลหรือสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองและอาจพบจุดประสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่า
ร้อยละ 5 โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกลาง มี
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 
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ภาพท่ี 22 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 22 

 
ชุดดินนํ้ากระจาย (Ni : Nam Krachai series)  

ชุดดินสนัทราย (Sai : San Sai series) ชุดดินสีทน (St : Si Thon series) 

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า และขาดแคลนนํ้ าในระยะท่ีฝน
ท้ิงช่วงนาน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 22 ไดแ้ก่ ชุดดินนํ้ ากระจาย (Ni) ชุดดินสันทราย (Sai) และชุดดินสี
ทน (St) 

 6.23 กลุ่มชุดดินท่ี 23  
 กลุ่มชุดดินท่ี 23 มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มชายฝ่ังทะเล ดินลึกมาก เกิดจากการทบัของ
ตะกอนลาํนํ้ าท่ีมีเน้ือหยาบ บริเวณท่ีลุ่มชายฝ่ังทะเลหรือพื้นท่ีลุ่มระหว่างสันทราย สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกวา่ 2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้าของดินเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสี
นํ้าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-
6.5 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 บางพื้นท่ีอาจพบชั้นดินท่ีมีเน้ือ
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ดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทรายในชั้นดินล่างลึกมากกวา่ 100 เซนติเมตรจากผวิดินหรือพบ
เปลือกหอยปะปนอยูใ่นหนา้ตดัดิน 

 

ภาพท่ี 23 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 23 

 
ชุดดินบางละมุง (Blm : Bang Lamung series) 

ชุดดินทรายขาว (Sak : Sai Khao series) ชุดดินวลัเปรียง (Wp : Wan Priang series)  
 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : มีเน้ือดินเป็นดินทรายหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
และมีนํ้าท่วมขงันานในรอบปี 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 23 ไดแ้ก่ ชุดดินบางละมุง (Blm) ชุดดินทรายขาว (Sak) และชุด
ดินวลัเปรียง (Wp) 

 6.24 กลุ่มชุดดินท่ี 24 

 กลุ่มชุดดินท่ี 24 มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มตะกอนลาํนํ้ า ดินลึกมาก เกิดจากการทบัของ
ตะกอนลาํนํ้ าท่ีมีเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีราบลุ่มตะกอนลาํนํ้ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความ
ลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินเลวหรือค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสี
นํ้ าตาลปนเหลืองหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
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ประมาณ 5.5-6.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทาปนนํ้ าตาล มี
จุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาลและพบจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตรจากผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
ถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 บางพื้นท่ีอาจพบชั้นดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วน
ปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทรายในชั้นดินล่างลึกมากกวา่ 50 เซนติเมตรจากผวิดิน 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 

ภาพท่ี 24 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 24 

 
ชุดดินบา้นบึง (Bbg : Ban Bueng series) 

ชุดดินท่าอุเทน (Tu : Tha Uthen series) ชุดดินอุบล (Ub : Ubon series) 
 
 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : มีเน้ือดินเป็นดินทรายหนาปานกลางถึงหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติตํ่า ความสามารถในการอุม้นํ้ าต ํ่าและขาดแคลนนํ้าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 24 ไดแ้ก่ ชุดดินบา้นบึง (Bbg) ชุดดินท่าอุเทน (Tu) และชุดดินอุบล 
(Ub) 

 6.25 กลุ่มชุดดินท่ี 25 

 กลุ่มชุดดินท่ี 25 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น ลูกรังหรือกอ้นกรวด 
ปริมาณเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินต้ืนหรือต้ืนมาก 
เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือตะกอนลาํนํ้ าทบัถมบนชั้นหินผุ พบในพื้นท่ีราบลุ่ม สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินค่อนขา้งเลว มีนํ้ าท่วม
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ขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 บาง
พื้นท่ีอาจพบกอ้นปูนมากในหนา้ตดัดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว (หรือปนลูกรัง กอ้นกรวด หรือกอ้นปูน) สี
นํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ช้ินส่วนเน้ือหยาบมาก เช่น ลูกรัง กอ้นกรวดหรือกอ้นปูน ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร 
ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาลหรือสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณ
มากกว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็น
กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 บางพื้นท่ีพบลูกรังหรือกอ้นกรวดมากท่ีผวิดิน 

 
ภาพท่ี 25 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 25 

 
ชุดดินกนัตงั (Kat : Kantang series)  

ชุดดินอน้ (On : On series) ชุดดินเพญ็ (Pn : Phen series) 
ชุดดินสะทอ้น (Stn : Sathon series) ชุดดินยา่นตาขาว (Yk : Yan Ta Khao series) 

 
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ดินต้ืนถึงต้ืนมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่าและขาดแคลน
นํ้านาน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 25 ไดแ้ก่ ชุดดินกนัตงั (Kat) ชุดดินอน้ (On) ชุดดินเพญ็ (Pn) ชุดดิน
พะยอมงาม (Pym) ชุดดินสะทอ้น (Stn) ชุดดินทุ่งค่าย (Tuk) และชุดดินยา่นตาขาว (Yk)  
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 6.26 กลุ่มชุดดินท่ี 26  
 กลุ่มชุดดินท่ี 26 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือ
จากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือละเอียด เช่น หินดินดานหรือหินในกลุ่ม มีการพฒันาการของดินมานาน พบ
ในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชนั
นอ้ยกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสี
นํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-
6.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีนํ้ าตาล สีเหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 บางพื้นท่ีอาจ
พบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน หรือพบชั้นลูกรัง กอ้นกรวดในช่วงความลึก 100-150 
เซนติเมตรจากผวิดิน 
 

ภาพท่ี 26 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 26 

 
ชุดดินอ่าวลึก (Ak : Ao Luek series) 

ชุดดินกระบ่ี (Kbi : Krabi series) ชุดดินลาํภูรา (Ll : Lamphu La series) 
ชุดดินพงังา (Png :Phang-nga series) ชุดดินทา้ยเหมือง (Tim : Thai Mueang series) 

 
 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปากกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนปานกลาง 
มีค่าความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า 
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 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายต่อการ
ถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดิน 
 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 26 ไดแ้ก่ ชุดดินอ่าวลึก (Ak) ชุดดินหว้ยโป่ง (Hp) ชุดดินกระบ่ี (Kbi) 
ชุดดินโคกกลอย (Koi) ชุดดินลาํภูรา (Ll) ชุดดินปากจัน่ (Pac) ชุดดินพงังา (Png) ชุดดินภูเก็ต (Pk) ชุดดินปะ
ทิว (Ptu) และชุดดินทา้ยเหมือง (Tim) 

 6.27 กลุ่มชุดดินท่ี 27 

 กลุ่มชุดดินท่ี 27 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมากท่ีเกิดจากการสลายตวัผุ
พงัของหินภูเขาไฟ ดินลึกมาก มีการพฒันาการของดินมานาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืน
นาน สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ยถึงเป็นลูกคล่ืนลอนชนั มีความลาดชนั 2-20 เปอร์เซ็นต ์การ
ระบายนํ้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 

ภาพท่ี 27 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 27 

 
ชุดดินหนองบอน (Nb : Nong Bon series) ชุดดินท่าใหม่ (Ti : Tha Mai series)  

 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาเขม้มากหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็น
ดินเหนียว สีนํ้ าตาลปนแดง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ตํ่า มีค่าความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสสูงและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม
ปานกลาง  



61 
 

 

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปาน
กลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลน
นํ้า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 27 ไดแ้ก่ ชุดดินหนองบอน (Nb) และชุดดินท่าใหม่ (Ti) 

 6.28 กลุ่มชุดดินท่ี 28 

 กลุ่มชุดดินท่ี 28 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมากท่ีมีรอยแตกระแหงกวา้ง 
ลึกและพบรอยไถลเป็นชั้นหนาภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของ
ตะกอนลาํนํ้ า พบในบริเวณพ้ืนท่ีเขาหินปูนหรือจากการสลายตวัผุพงัของหินภูเขาไฟ พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชนันอ้ย
กว่า 12 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างจดั มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.5 อาจพบกอ้นปูนในหนา้ตดัดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติปานกลาง 

 

ภาพท่ี 28 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 28 

 
ชุดดินชยับาดาล (Cd : Chai Badan series) ชุดดินดงลาน (Dl : Dong Lan series)  

ชุดดินลพบุรี (Lb : Lop Buri series) ชุดดินวงัชมพ ู(Wc : Wang Chomphu series) 

 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีดาํหรือสีเทาเขม้มาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือ
สีเทาเขม้มาก อาจพบจุดประสีนํ้ าตาลหรือสีแดงปนนํ้ าตาลภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน มี
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ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.5 พบรอย
แตกระแหงกวา้ง ลึกและรอยไถลเป็นชั้นหนาภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน อาจพบกอ้นปูนใน
หนา้ตดัดิน  

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง 
มีค่าความอ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปาน
กลาง 

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ดินเหนียวจดั เม่ือหนา้ดินแหง้หรือเปียกแฉะเกินไปจะไถพรวนยาก เม่ือ
ดินแหง้จะเกิดรอยแตกระแหง ทาํใหร้ากพืชฉีกขาดไดง่้ายและขาดแคลนนํ้า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 28 ไดแ้ก่ ชุดดินชยับาดาล (Cd) ชุดดินดงลาน (Dl) ชุดดินลพบุรี (Lb) 
ชุดดินนํ้าเลน (Nal) และชุดดินวงัชมพ ู(Wc) 

 6.29 กลุ่มชุดดินท่ี 29 

 กลุ่มชุดดินท่ี 29 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก ดินลึกมาก เกิดจากการ
ทบัถมของตะกอนลาํนํ้าหรือจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือละเอียด มีการพฒันาการของดินมานาน พบใน
พื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชนั
นอ้ยกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนแดงหรือสีนํ้ าตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 
ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีนํ้ าตาล สีแดงปนเหลือง สีนํ้ าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
มากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 บางพื้นท่ีอาจพบจุดประสีภายในความ
ลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน หรือพบชั้นลูกรัง กอ้นกรวดในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผวิดิน 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปาน
กลาง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  
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ภาพท่ี 29 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 29 

 
ชุดดินบา้นจอ้ง (Bg : Ban Chong series) 

ชุดดินเชียงของ (Cg : Chaing Kong series) ชุดดินโชคชยั (Ci : Chok Chai series)  

ชุดดินปากช่อง (Pc : Pak Chong series) ชุดดินสูงเนิน (Sn : Sung Noen series) 

 

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ขาดแคลนนํ้ าและพ้ืนท่ีลาด
ชนัดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดิน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 29 ไดแ้ก่ ชุดดินบา้นจอ้ง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินโชคชยั 
(Ci) ชุดดินแม่แตง (Mt) ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินปากช่อง (Pc) และชุดดินสูงเนิน (Sn) 

 6.30 กลุ่มชุดดินท่ี 30 

 กลุ่มชุดดินท่ี 30 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดท่ีพบในพื้นท่ีสูง ดินลึกมาก เกิดจากการสลายตวัผุ
พงัของหินเน้ือละเอียด มีการพฒันาการของดินมานาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้ง
ติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชนั 5-35 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ า
ของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีนํ้ าตาล สีเทาเขม้มาก หรือสีนํ้ าตาล
ปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.5 ดิน
ล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีนํ้ าตาล สีแดงปนเหลือง สีนํ้ าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก
ถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติปานกลาง 
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ภาพท่ี 30 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 30 

 
ชุดดินเชียงแสน (Ce : Chiang Saen series) ชุดดินดอยปุย (Dp : Doi Pui series) 

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ปานกลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ปานกลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่า และความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : สภาพพื้นท่ีมีความลาดชนัมาก ทาํให้ง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลาย
สูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 30 ไดแ้ก่ ชุดดินเชียงแสน (Ce) และชุดดินดอยปุย (Dp) 

 6.31 กลุ่มชุดดินท่ี 31 

 กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือ
ละเอียดหรือเกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ า มีการพฒันาการของดินมานาน พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ยถึงเป็นลูกคล่ืนลอนชนั มี
ความลาดชนั 2-20 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปาน
กลาง 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาลปนแดง มีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเหลือง สีนํ้ าตาลหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง บางพื้นท่ี
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อาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน อาจพบเศษหินหรือชั้นหินพื้นผใุนช่วงความลึก 
100-150 เซนติเมตรจากผวิดิน  

 
ภาพท่ี 31 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 31 

 
ชุดดินเลย (Lo : Loei series) ชุดดินวงัไฮ (Wi : Wang Hai series)  

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ปานกลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนปาน
กลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมสูง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : พื้นท่ีลาดชนัง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลน
นํ้าในระยะท่ีฝนท่ีช่วงนาน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 31 ไดแ้ก่ ชุดดินเลย (Lo) และชุดดินวงัไห (Wi) 

 6.32 กลุ่มชุดดินท่ี 32  
 กลุ่มชุดดินท่ี 32 มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด (หรือดินร่วน) ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถม
ของตะกอนลาํนํ้าบริเวณสนัดินริมนํ้า มีการพฒันาการของดินมานาน (หรือดินเร่ิมมีการพฒันาชั้นดิน) พบใน
พื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มี
ความลาดชนันอ้ยกว่า 5 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
เป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปาน
กลาง  
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ภาพท่ี 32 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 32 

 
ชุดดินลาํแก่น (Lam : Lam Kaen series)  

ชุดดินรือเสาะ (Ro : Ruso series) ชุดดินตาขนุ (Tkn : Tha Khun series)  
 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีนํ้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก
ถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย
แป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีนํ้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 บางพื้นท่ีอาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิ
ดินหรือชั้นดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผวิดิน 
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ปานกลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ปานกลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ปกติไม่ค่อยมีปัญหา บางพื้นท่ีท่ีอยูใ่นส่วนตํ่าของสันดินริมนํ้ า อาจเส่ียงต่อ
การถูกนํ้าท่วมในฤดูนํ้าหลาก  
 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 32 ไดแ้ก่ ชุดดินลาํแก่น (Lam) ชุดดินรือเสาะ (Ro) และชุดดินตาขนุ 
(Tkn) 

 6.33 กลุ่มชุดดินท่ี 33  

 กลุ่มชุดดินท่ี 33 มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ า
บริเวณสันดินริมนํ้ าหรือท่ีราบตะกอนนํ้ าพารูปพดั มีการพฒันาการของดินมานาน พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มี
ความลาดชนันอ้ยกว่า 5 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็น
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กรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.5 บางพื้นท่ีอาจพบเน้ือดินท่ีมีผงปูนปนอยูใ่น
หนา้ตดัดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

 
ภาพท่ี 33 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 33 

 
ชุดดินดงยางเอน็ (Don : Dong Yang En series)  

 

ชุดดินกาํแพงเพชร (Kp : Kamphaeng Phet series) ชุดดินกาํแพงแสน (Ks : Kamphaeng Saen series) 

ชุดดินธาตุพนม (Tp : That Phanom series) ชุดดินตะพานหิน (Tph : Taphan Hin series) 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-6.5 ดินล่างมีเน้ือดินเป็น
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ชั้นดินล่างถดัไปอาจพบดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือสี
เหลืองปนนํ้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
5.5-6.5 บางพ้ืนท่ีอาจพบจุดประสีหรือพบเน้ือดินท่ีมีผงปูนปนอยู่ในหน้าตดัดินภายในความลึก 100 
เซนติเมตรจากผวิดิน 
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ปานกลาง มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลางและความเป็น
ประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนปาน
กลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลางและความเป็นประโยชน์
ของโพแทสเซียมปานกลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ปกติไม่ค่อยมีปัญหา ในพื้นท่ีทาํการเกษตรติดต่อการมาเป็นเวลาอาจพบชั้น
ดานแน่นท่ีเกิดการไถพรวนหรือเกบ็ผลผลิตและขาดแคลนนํ้าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน 
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 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 33 ไดแ้ก่ ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินกาํแพงเพชร (Kp) ชุดดิน
กาํแพงแสน (Ks) ชุดดินลาํสนธิ (Ls) ชุดดินนํ้าดุก (Nd) ชุดดินธาตุพนม (Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) 

 6.34 กลุ่มชุดดินท่ี 34 

 กลุ่มชุดดินท่ี 34 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือ
เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือหยาบ เช่น หินทราย หินแกรนิตหรือหินในกลุ่ม มีการพฒันาการของดิน
มานาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอน
ชนั มีความลาดชนันอ้ยกว่า 20 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
มากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย ชั้นดินล่างถดัไปอาจพบชั้นดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวปนทราย สีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 บางพื้นท่ีอาจพบ
จุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดินหรือพบลูกรัง กอ้นกรวดในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตร
จากผวิดิน 
 

 

ภาพท่ี 34 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 34 

 
ชุดดินฉลอง (Chl : Chalong series)  

ชุดดินฝ่ังแดง (Fd : Fang Daeng series) ชุดดินคลองท่อม (Km : Khlong Thom series)  
ชุดดินคลองนกกระทุง (Knk : Khlong Nok Krathung series) ชุดดินท่าแซะ (Te : Tha Sae series) 
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 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า 

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า มีเน้ือดินเป็นดินปนทราย พื้นท่ี
ลาดชนัดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายพงัทลายสูญเสียหนา้ดิน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 34 ไดแ้ก่ ชุดดินฉลอง (Chl) ชุดดินฝ่ังแดง (Fd) ชุดดินควนกาหลง 
(Kkl) ชุดดินคลองท่อม (Km) ชุดดินละหาน (Lh) ชุดดินนาท่าม (Ntm) และชุดดินท่าแซะ (Te) 

 6.35 กลุ่มชุดดินท่ี 35 

 กลุ่มชุดดินท่ี 35 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือ
เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือหยาบ เช่น หินทราย หินแกรนิตหรือหินในกลุ่ม มีการพฒันาการของดิน
มานาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูก
คล่ืนลอนชนั มีความลาดชนันอ้ยกว่า 20 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติตํ่า 
 

ภาพท่ี 35 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 35 

 
ชุดดินด่านซา้ย (Ds : Dan Sai series)  

ชุดดินหา้งฉตัร (Hc : Hang Chat series) ชุดดินโคราช (Kt : Khorat series)  

ชุดดินสตึก (Suk : Satuek series) ชุดดินวาริน (Wn : Warin series) 
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 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-5.5 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย ชั้นดินล่างถดัไปอาจพบชั้นดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวปนทราย สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนแดง
หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 
บางพื้นท่ีอาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน หรือพบชั้นลูกรังหรือกอ้นกรวดในช่วง
ความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผวิดิน 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า มีเน้ือดินเป็นดินปนทราย 
พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 35 ไดแ้ก่ ชุดดินดอนไร่ (Dr) ชุดดินด่านซา้ย (Ds) ชุดดินหา้งฉตัร 
(Hc) ชุดดินโคราช (Kt) ชุดดินมาบบอน (Mb) ชุดดินสตึก (Suk) ชุดดินวาริน (Wn) และชุดดินยโสธร (Yt) 

 6.36 กลุ่มชุดดินท่ี 36 

 กลุ่มชุดดินท่ี 36 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือ
เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือหยาบ เช่น หินทรายหรือหินในกลุ่ม มีการพฒันาการของดินมานาน พบ
ในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอน
ชนั มีความลาดชนันอ้ยกวา่ 20 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปาน
กลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจดัถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย สีนํ้ าตาลปนแดงหรือสีนํ้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 บางพื้นท่ีอาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน หรือพบชั้น
ลูกรัง กอ้นกรวดในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผวิดิน 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ตํ่า มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  
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ภาพท่ี 36 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 36 

 
ชุดดินเพชรบูรณ์ (Pe : Phetchabun series)  

ชุดดินปราณบุรี (Pr : Pranburi series) ชุดดินสีค้ิว (Si : Sikhio series) 

 

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายต่อการ
ถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 36 ไดแ้ก่ ชุดดินเพชรบูรณ์ (Pe) ชุดดินปราณบุรี (Pr) และชุดดินสีค้ิว 
(Si) 

 6.37 กลุ่มชุดดินท่ี 37 

 กลุ่มชุดดินท่ี 37 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบท่ีเป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นดานแน่น เกิดจากการทบั
ถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือหยาบอยู่บนชั้นดินแน่นหรือชั้นหินพื้นผุในช่วง
ความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน มีการพฒันาของดินมานาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดิน
แห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย มีความลาดชนันอ้ยกว่า 5 
เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ดินล่าง
มีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก
ถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 และชั้นดินล่างถดัภายไปช่วงความลึก 50-
100 เซนติเมตรจากผิวดิน พบชั้นดินเหนียวปนเศษหินมากหรือชั้นหินผ ุสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีแดง
ของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกวา่ร้อยละ 5 โดยปริมาตร  
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ภาพท่ี 37 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 37 

 
ชุดดินบ่อไทย (Bo : Bo Thai series) ชุดดินทบัเสลา (Tas : Thap Salao series) 

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า เน้ือดินเป็นดินทรายหรือดิน
ร่วนปนทราย ทาํใหดิ้นง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้ า บางพื้นท่ีในช่วงฤดูฝน
มีระดบันํ้าใตดิ้นต้ืน ทาํใหพ้ืชท่ีปลูกเน่าเสียหายและตายได ้

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 37 ไดแ้ก่ ชุดดินบ่อไทย (Bo) ชุดดินนาคู (Nu) และชุดดินทบัเสลา 
(Tas) 

 6.38 กลุ่มชุดดินท่ี 38 

 กลุ่มชุดดินท่ี 38 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าบริเวณ
สันดินริมนํ้ าและเป็นชั้นดินสลบั มีการพฒันาการของดินน้อย พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดิน
แห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย มีความลาดชั้นนอ้ยกว่า 5 
เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปาน
กลางถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-6.5 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นชั้นดินสลบั
ของดินร่วนเหนียวปนทราย ดินทรายปนดินร่วนและดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนเหลือง มี
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 บางพื้นท่ีอาจพบจุด
ประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
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ภาพท่ี 38 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 38 

 
ชุดดินชุมพลบุรี (Chp : Chumphon Buri series)  

ชุดดินเชียงใหม่ (Cm : Ching Mai series) ชุดดินดอนเจดีย ์(Dc : Don Caedi series) 

ชุดดินไทรงาม (Sg : Sai Ngam series) ชุดดินท่าม่วง (Tm :Tha Muang series) 

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ตํ่า มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลางและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง และความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : มีเน้ือดินเป็นดินปนทราย พืชท่ีปลูกจะขาดแคลนนํ้าเร็ว บางพื้นท่ีเส่ียงต่อ
การถูกนํ้าไหลหลากท่วมพื้นท่ีในฤดูฝน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 38 ไดแ้ก่ ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) ชุดดินดอน
เจดีย ์(Dc) ชุดดินไทรงาม (Sg) และชุดดินท่าม่วง (Tm) 

 6.39 กลุ่มชุดดินท่ี 39  
 กลุ่มชุดดินท่ี 39 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิด
จากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือหยาบ เช่น หินแกรนิต หินทราย หรือหินในกลุ่ม มีการพฒันาการของดินมา
นาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
มีความลาดชนันอ้ยกว่า 20 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
เป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
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ภาพท่ี 39 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 39 

 
ชุดดินคอหงส์ (Kh : Kho ong series) ชุดดินนาทวี (Nat :Na Thawi series) 
ชุดดินสะเดา (Sd : Sadao series) ชุดดินทุ่งหวา้ (Tg : Thungwa series) 

 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาลปนเทา สีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือสี
นํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
5.0-6.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ชั้นดินล่างถดัไปอาจพบชั้นดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทราย สีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 4.5-5.5 บางพื้นท่ีอาจจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดินหรือพบชั้นลูกรัง กอ้นกรวด
ในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผวิดิน 
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายต่อการถูก
ชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 39 ไดแ้ก่ ชุดดินคอหงส์ (Kh) ชุดดินนาทวี (Nat) ชุดดินสะเดา (Sd) 
และชุดดินทุ่งหวา้ (Tg) 

 6.40 กลุ่มชุดดินท่ี 40 

 กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้าหรือเกิด
จากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือหยาบ เช่น หินทราย หินแกรนิตหรือหินในกลุ่ม มีการพฒันาของดินมานาน 
พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั มีความลาดชนันอ้ยกว่า 20 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็น
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กรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า 
 

ภาพท่ี 40 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 40 

 
ชุดดินจกัราช (Ckr : Chakkarat series) 

ชุดดินชุมพวง (Cpg : Chum Phoung serais) ชุดดินหุบกะพง (Hg : Hup Kapong series) 

ชุดดินสนัป่าตอง (Sp : San Pa Tong series) ชุดดินยางตลาด (Yl : Yang Talat series) 

 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาลปน
แดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-5.5 ดินล่างมี
เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ชั้นดินล่างถดัไปอาจพบชั้นดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีนํ้ าตาล
ปนเหลือง สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 บางพื้นท่ีอาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน หรือ
พบชั้นลูกรัง กอ้นกรวดในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผวิดิน 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชค้วามอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า : พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลาย
สูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 40 ไดแ้ก่ ชุดดินจกัราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินหุบกะพง 
(Hg) ชุดดินหว้ยแถลง (Ht) ชุดดินสนัป่าตอง (Sp) และชุดดินยางตลาด (Yl) 
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 6.41 กลุ่มชุดดินท่ี 41 

 กลุ่มชุดดินท่ี 41 มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายหนา 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินลึกมาก เกิดจากการ
ทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดิน
แบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชนันอ้ยกว่า 
12 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจดัมากถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดิน
ทรายปนดินร่วน สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ชั้นดินล่างถดัไปในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน มี
เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีนํ้ าตาลปนเหลือง และอาจพบจุดประสีภายใน
ความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน 

 
ภาพท่ี 41 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 41 

 
ชุดดินบา้นไผ ่(Bpi : Ban Phai series)  

ชุดดินกาํบง (Kg : Kam Bong series) ชุดดินมหาสารคาม (Msk : Mahasakham series) 

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  
 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า 
 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า เน้ือดินเป็นดินทรายหนา 50-
100 เซนติเมตร พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายมากต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดิน ความสามารถในการอุม้นํ้ า
และดูดซบัธาตุอาหารตํ่าและขาดแคลนนํ้านาน 
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 ชุดดินท่ีจาํแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินท่ี 41 ไดแ้ก่ ชุดดินบา้นไผ่ (Bpi) ชุดดินคาํบง (Kg) และชุดดิน
มหาสารคาม (Msk) 

 6.42 กลุ่มชุดดินท่ี 42 

 กลุ่มชุดดินท่ี 42 มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายท่ีพบชั้นดานอินทรียใ์นช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจาก
ผวิดิน ดินลึกปานกลาง เกิดจากการทบัถมของตะกอนทรายบริเวณสันทรายชายฝ่ังทะเล พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีความลาดชนันอ้ยกว่า 
5 เปอร์เซ็นต ์ดินบนการระบายนํ้ าของดินดี ดินล่างการระบายนํ้ าของดินดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
มากถึงเป็นกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีดาํหรือสีนํ้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
มากถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดิน
ร่วน สีขาวหรือสีเทาอ่อน และชั้นดินล่างในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน พบชั้นดานอินทรีย ์มีเน้ือ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาลเขม้หรือสีดาํ มีจุดประสีเหลืองและสีนํ้าตาล ชั้นดินล่างถดัไป มีเน้ือดินเป็นดิน
ทรายปนดินร่วน สีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีนํ้ าตาล ปฏิกิริยาเป็นดินกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 
 

ภาพท่ี 42 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 42 

 
ชุดดินบา้นทอน (Bh : Ban Thon series) 

 
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  
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 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินของดินตามธรรมชาติตํ่า เน้ือดินเป็นดินทราย 
พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดิน พบชั้นดานอินทรียภ์ายในความลึก 100 เซนติเมตร
จากผวิดิน ทาํใหมี้นํ้ าแช่ขงัหรือมีระดบันํ้าใตดิ้นชัว่คราวต้ืนในฤดูฝน ความสามารถในการดูดยดึธาตุอาหารและ
ความช้ืนของดินไดต้ ํ่าและขาดแคลนนํ้านานในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน  
 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 42 ไดแ้ก่ ชุดดินบา้นทอน (Bh) 

 6.43 กลุ่มชุดดินท่ี 43 

 กลุ่มชุดดินท่ี 43 มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายหนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินลึกมาก เกิดจาก
การทบัถมของตะกอนลาํนํ้า ตะกอนนํ้าทะเลหรือเกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีดอน
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชนันอ้ย
กว่า 12 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีปานกลาง ดีหรือค่อนขา้งมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็น
กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน สีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 บางพื้นท่ีอาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน หรือ
ชั้นดินล่างลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผวิดิน อาจพบชั้นดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือพบเปลือก
หอยในหนา้ตดัดิน 
 

ภาพท่ี 43 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 43 

 
ชุดดินบาเจาะ (Bc :Bacho series)  

ชุดดินหวัหิน (Hh : Hua Hin series) ชุดดินหลงัสวน (Lan : Lang Suan series) 
ชุดดินระยอง (Ry : Rayong series) ชุดดินสตัหีบ (Sh : Sattahip series) 

 
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  
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 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า มีเน้ือดินเป็นดินทรายหนา 
พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายมากต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญหนา้ดิน ดินมีความสามารถในการอุม้นํ้ าต ํ่า ทาํใหดิ้นขาด
แคลนนํ้านาน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 43 ไดแ้ก่ ชุดดินบาเจาะ (Bc) ชุดดินหัวหิน (Hh) ชุดดินหลงัสวน 
(Lan) ชุดดินไมข้าว (Mik) ชุดดินพทัยา (Py) ชุดดินระยอง (Ry) และชุดดินสตัหีบ (Sh) 

 6.44 กลุ่มชุดดินท่ี 44 

 กลุ่มชุดดินท่ี 44 มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายหนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินลึกมาก เกิดจาก
การทบัถมของตะกอนลาํนํ้าหรือเกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดิน
แบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชนันอ้ยกว่า 
12 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีปานกลาง ดีหรือค่อนขา้งมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน สีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 บางพื้นท่ีอาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน หรือ
ชั้นดินล่างถดัไปลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน อาจพบชั้นดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดิน
ร่วนเหนียวปนทราย 
 

ภาพท่ี 44 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 44 

 
ชุดดินจนัทึก (Cu : Chan Tuk series) 

ชุดดินด่านขนุทด (Dk : Dan Khun Tod series) ชุดดินนํ้าพอง (Ng : Nam Phong series) 
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 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า มีเน้ือดินเป็นดินทรายหนา 
พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายมากต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญหนา้ดิน ดินมีความสามารถในการอุม้นํ้ าต ํ่า ทาํใหดิ้นขาด
แคลนนํ้านาน 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 44 ไดแ้ก่ ชุดดินจนัทึก (Cu) ชุดดินด่านขนุทด (Dk) และชุดดินนํ้ า
พอง (Ng) 

 6.45 กลุ่มชุดดินท่ี 45  
 กลุ่มชุดดินท่ี 45 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น ลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหินท่ีมี
เหลก็เคลือบ ปริมาณเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน ดิน
ต้ืนหรือต้ืนมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือละเอียด มีการ
พฒันาการของดินมานาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ
ถึงเป็นลูกคล่ืนลอนชนั มีความลาดชนันอ้ยกว่า 20 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 

ภาพท่ี 45 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 45 

 
ชุดดินชุมพร (Cp : Chumphon series)  

ชุดดินคลองชาก (Kc : Khlong Chak series) ชุดดินหนองคลา้ (Nok : Nong Khla series) 
ชุดดินท่าฉาง (Tac : Tha Chang series) ชุดดินยะลา (Ya :Yala series) 
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 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว (ปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ) สีนํ้ าตาลปนเทา สีนํ้ าตาล
ปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินประมาณ 5.0-6.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น ลูกรัง 
กอ้นกรวดหรือเศษหิน ปริมาณเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิ
ดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 อาจพบจุด
ประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน หรือชั้นดินล่างภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผวิดิน อาจ
พบชั้นดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาลและสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 โดย
ปริมาตร  
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปาน
กลาง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ดินต้ืนถึงต้ืนมาก พื้นท่ีลาดชนั
ดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 45 ไดแ้ก่ ชุดดินชุมพร (Cp) ชุดดินหาดใหญ่ (Hy) ชุดดินคลองชาก 
(Kc) ชุดดินเขาขาด (Kkt) ชุดดินหนองคลา้ (Nok) ชุดดินท่าฉาง (Tac) และชุดดินยะลา (Ya) 

 6.46 กลุ่มชุดดินท่ี 46 

 กลุ่มชุดดินท่ี 46 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น ลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหินท่ีมี
เหลก็เคลือบ ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน 
และหนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินต้ืนหรือต้ืนมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิด
จากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือละเอียด มีการพฒันาการของดินมานาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดิน
แบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนชนั มีความลาดชนันอ้ยกว่า 20 
เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว (ปนลูกรังหรือกอ้นกรวด) สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสี
นํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-5.5 ดินล่าง
มีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น ลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหิน 
ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน เป็นชั้นหนาลึก
มากกว่า 100 เซนติเมตร สีนํ้ าตาลปนแดง สีนํ้ าตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็น
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กรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 บางพ้ืนท่ีอาจพบจุดประสีภายในความลึก 
100 เซนติเมตรจากผวิดิน 

 

ภาพท่ี 46 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 46 

 
ชุดดินเชียงคาน (Ch : Chain Khan series) ชุดดินกระบินทร์บุรี (Kb : Krabibburi series) 

ชุดดินโป่งตอง (Po : Pong Tong series) ชุดดินสุรินทร์ (Su : Surin series) 

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ปานกลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ดินต้ืนถึงต้ืนมาก พื้นท่ีลาดชนั
ดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 46 ไดแ้ก่ ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่ง
ตอง (Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su) 

 6.47 กลุ่มชุดดินท่ี 47 

 กลุ่มชุดดินท่ี 47 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น เศษหิน ปริมาณ
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตร อยูบ่นชั้นหินพื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินต้ืน
หรือต้ืนมาก เกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือละเอียด พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้ง
ติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชนั 5-35 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ า
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ของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง  

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย (ปนเศษหิน) สีนํ้ าตาลปนเทา สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.5 ดินล่างมีเน้ือ
ดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น เศษหิน ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่า
ร้อยละ 35 โดยปริมาตร และพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน สีนํ้ าตาลปนแดงหรือสี
แดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 

 

ภาพท่ี 47 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 47 

 
ชุดดินล้ี (Li :Li series) ชุดดินมวกเหลก็ (Ml : Muak Lex series)  

ชุดดินสบปราบ (So : Sop Prap series) ชุดดินท่าล่ี (Tl : Tha Li series)  

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ปานกลาง มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลางและความเป็น
ประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนปาน
กลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงชั้นหินพื้น พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายต่อการถูกชะลา้ง
พงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 47 ไดแ้ก่ ชุดดินล้ี (Li) ชุดดินมวกเหลก็ (Ml) ชุดดินนครสวรรค ์(Ns) 
ชุดดินโป่งนํ้าร้อน (Pon) ชุดดินสบปราบ (So) และชุดดินท่าล่ี (Tl) 
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 6.48 กลุ่มชุดดินท่ี 48 

 กลุ่มชุดดินท่ี 48 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น กอ้นกรวดกลม ปริมาณเท่ากบั
หรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน พบเป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 
100 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินต้ืนหรือต้ืนมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผุ
พงัของหินเน้ือละเอียด มีการพฒันาการของดินมานาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้ง
ติดต่อกันนาน สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 
เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย (ปนกรวดหรือเศษหิน) สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-6.5 ดินล่างมีเน้ือดิน
เป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น ก้อนกรวดกลม ปริมาณเท่ากบัหรือ
มากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 
เซนติเมตรจากผวิดิน สีนํ้ าตาลปนแดง สีนํ้ าตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรด
เลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 บางพื้นท่ีอาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 
เซนติเมตรจากผวิดิน หรือพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผวิดิน 

 
ภาพท่ี 48 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 48 

 
ชุดดินแม่ริม (Mr : Mae Rim series) 

ชุดดินนํ้าชุน (Ncu : Nam Chun series) ชุดดินท่ายาง (Ty : Tha Yang series)  

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปานกลาง  
 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปานกลาง 
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 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ดินต้ืนถึงต้ืนมาก พื้นท่ีลาดชนั
ดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 48 ไดแ้ก่ ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินนํ้ าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao) 
และชุดดินท่ายาง (Ty) 

 6.49 กลุ่มชุดดินท่ี 49 

 กลุ่มชุดดินท่ี 49 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น ลูกรัง ปริมาณเท่ากบัหรือ
มากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน และพบชั้นหินผหุรือชั้นหินทราย
แป้งภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน (มีชั้นลูกรังบาง) เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิด
จากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือละเอียด ดินต้ืนหรือต้ืนมาก มีการพฒันาการของดินนาน พบในพื้นท่ีดอน
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ยถึงเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
มีความลาดชนั 2-20 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็น
กรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย (ปนลูกรัง) สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
มากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-5.5 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดิน
เหนียวหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น ลูกรัง ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร 
ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน สีนํ้ าตาลปนแดง สีนํ้ าตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จดัมากถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 พบชั้นหินผหุรือชั้นหินทราย
แป้งภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาลและสีแดงของศิลาแลงอ่อน
ปริมาณมากกวา่ร้อยละ 5 โดยปริมาตร 
 

ภาพท่ี 49 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 49 

 
ชุดดินบรบือ (Bb : Borabue series) ชุดดินโพนพิสยั (Pp : Phon Phisai series) 

ชุดดินสกล (Sk : Sakon series) ชุดดินสระแกว้ (Ska : Sakaew series) 
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 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ปานกลาง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปาน
กลาง 

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ดินต้ืนถึงต้ืนมาก พื้นท่ีลาดชนั
ดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้า 
 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 49 ไดแ้ก่ ชุดดินบรบือ (Bb) ชุดดินโพนพิสัย (Pp) ชุดดินสกล (Sk) 
และชุดดินสระแกว้ (Ska) 

 6.50 กลุ่มชุดดินท่ี 50  
 กลุ่มชุดดินท่ี 50 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง กอ้น
กรวดหรือเศษหิน ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้นผใุนช่วงความลึก 
50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือ
หยาบ มีการพฒันาการของดินมานาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน สภาพพื้นท่ีเป็นลูก
คล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชนั 2-35 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีาน
กลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.0 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 
 

ภาพท่ี 50 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 50 

 
ชุดดินพะโตะ๊ (Pto : Phato series) ชุดดินสวี (Sw : Sawi series)  
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 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทา สีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้ าตาลปนแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ดินล่างมี
เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง อาจพบจุดประสีภายใน
ความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินประมาณ 4.5-6.0 ชั้นดินล่างถดัไปพบชั้นดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น ลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหินปริมาณเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบ
ชั้นหินพื้นในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า เน้ือดินเป็นดินปนทรายและดิน
ลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง กอ้นกรวด เศษหินหรือชั้นหินพื้น พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายมากต่อการถูกชะลา้งพงัทลาย
สูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้า 
 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 50 ไดแ้ก่ ชุดดินพะโตะ๊ (Pto) และชุดดินสวี (Sw) 

 6.51 กลุ่มชุดดินท่ี 51 
 กลุ่มชุดดินท่ี 51 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น เศษหิน ปริมาณ
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตร อยูบ่นชั้นหินพื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน ดินต้ืน
หรือต้ืนมาก เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือละเอียด พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน 
สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชนั 5-35 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดี 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-5.5 ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน (ปนเศษหิน) สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทา หรือสีนํ้ าตาลปน
แดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ดิน
ล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น เศษ
หิน ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร อยูบ่นชั้นหินพื้นของหินทรายหรือหินดินดานภายใน
ความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน สีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-5.5 
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปาน
กลาง  



88 
 

 

ภาพท่ี 51 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 51 

 
ชุดดินหว้ยยอด (Ho : Huai Yot series) ชุดดินคลองเตง็ (Klt : Khlong Teng series) 

ชุดดินระนอง (Rg : Ranong series) ชุดดินยีง่อ (Yg : Yi-ngo series) 
 
 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า ดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงชั้นหินพื้น 
มกัพบกอ้นหินหรือหินพื้นโผล่กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปบนผวิดิน ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการเกษตรกรรม พื้นท่ี
ลาดชนัดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้านาน 
 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 51 ไดแ้ก่ ชุดดินหว้ยยอด (Ho) ชุดดินระนอง (Rg) และชุดดินยีง่อ 
(Yg) 

 6.52 กลุ่มชุดดินท่ี 52 

 กลุ่มชุดดินท่ี 52 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น กอ้นปูน 
ปริมาณเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตรหรือพบชั้นมาร์ลภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน 
ดินต้ืนหรือต้ืนมาก เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้าอยูบ่นชั้นมาร์ล พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบ
ท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย มีความลาดชนันอ้ย
กว่า 5 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินประมาณ 7.0-8.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว (ปนก้อนปูน) สีดาํหรือสีนํ้ าตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.0 ดินล่างมีเน้ือ
ดินเป็นดินเหนียว สีนํ้ าตาลปนสีขาวของผงมาร์ลหรือผงปูน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.5 พบชั้นมาร์ลหรือมีกอ้นปูนปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 
โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน 
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ภาพท่ี 52 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 52 

 
บึงชะนงั (Bng : Bung Chanang series) ชุดดินตาคลี (Tk : Tha Khli series)  

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง 
มีค่าความอ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง 
มีค่าความอ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ดินเป็นด่างจดั เม่ือหนา้ดินแห้ง ดินจะแขง็ ดินเปียกแฉะจะเหนียวติด
เคร่ืองมือ ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการไถพรวน ขาดแคลนแหล่งนํ้าชลประทานในพ้ืนท่ีปลูกพืช 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 52 ไดแ้ก่ ชุดดินบึงชนงั (Bng) และชุดดินตาคลี (Tk) 

 6.53 กลุ่มชุดดินท่ี 53 

 กลุ่มชุดดินท่ี 53 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหิน
ปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้นผใุนช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร
จากผิวดิน เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือละเอียด มีการ
พฒันาการของดินมานาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอน
ลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชนั 2-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.0 ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีนํ้ าตาลปนเทา สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลเหลืองหรือสีนํ้ าตาลปนแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ดินล่างมี
เน้ือดินเป็นดินเหนียว สีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง อาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.0 พบชั้นดิน
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ท่ีมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนช้ินส่วนเน้ือหยาบ เช่น ลูกรังหรือเศษหิน ปริมาณเท่ากบั
หรือมากกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้นในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน  
 

ภาพท่ี 53 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 53 

 
ชุดดินนาทอน (Ntn : Na Thon series) 

ชุดดินโอลาํเจียก (Oc : O Lum Chaik series) ชุดดินปะดงัเบซาร์ (Pad :Pa Dand Besar series)  
ชุดดินตราด (Td : Trad series) ชุดดินตรัง (Tng : Thang series)  

 
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปาน
กลาง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปานกลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายต่อการถูก
ชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนนํ้า 
 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 53 ไดแ้ก่ ชุดดินนาทอน (Ntn) ชุดดินโอลาํเจียก (Oc) ชุดดินปะดงัเบ
ซาร์ (Pad) ชุดดินตราด (Td) และชุดดินตรัง (Td) 

 6.54 กลุ่มชุดดินท่ี 54 

 กลุ่มชุดดินท่ี 54 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดลึกปานกลางถึงชั้นมาร์ลหรือพบชั้นดินท่ีมีกอ้นปูน
ปนปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ35 โดยปริมาตร ในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน เกิดจาก
การทบัถมของตะกอนลาํนํ้าอยูบ่นชั้นมาร์ลหรือชั้นหินปูนผ ุมีการพฒันาการของดินมานาน พบในพื้นท่ีดอน
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนชนั มีความ
ลาดชนันอ้ยกวา่ 20 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มี
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
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ภาพท่ี 54 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 54 

 
ชุดดินลาํนารายณ์ (Ln : Lam Narai series) ชุดดินสมอทอด (Sat : Samo Thod series) 

 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทาเขม้ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.0 ดินล่าง
มีเน้ือดินเป็นดินเหนียว สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง อาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผวิ
ดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.5 พบชั้นมาร์ลหรือ
กอ้นปูนอยูบ่นชั้นหินปูนผใุนช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
สูง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลางและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม
ปานกลาง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ดินเป็นด่าง เม่ือหนา้ดินแหง้ ดินจะแขง็ ทาํใหไ้ถพรวนยาก พื้นท่ีลาดชนั
ดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนแหล่งนํ้ าชลประทานท่ีจะนาํมาใชใ้นพื้นท่ี
ปลูกพืช 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 54 ไดแ้ก่ ชุดดินลาํพญากลาง (Lg) ชุดดินลาํนารายณ์ (Ln) และชุดดิน
สมอทอด (Sat) 

 6.55 กลุ่มชุดดินท่ี 55 

 กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้นผใุนช่วงความลึก 50-100 
เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือละเอียด มีการพฒันาการของดินมานาน พบใน
พื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ยถึงเป็นลูก
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คล่ืนลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-8.0 ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตามธรรมชาติปานกลาง 
 

ภาพท่ี 55 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 55 

 
ชุดดินจตุัรัส (Ct : Chatturat series) ชุดดินวงัสะพงุ (Ws : Wang Sapung series)   

 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดิน
เหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีนํ้ าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มี
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.0 พบชั้นหินพื้นผใุนช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิ
ดิน 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
สูง มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : เม่ือหนา้ดินแห้ง ดินจะแขง็ ทาํให้ไถพรวนยาก พื้นท่ีลาดชนัดินง่ายต่อ
การถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินและขาดแคลนแหล่งนํ้าชลประทานท่ีจะนาํมาใชใ้นพื้นท่ีปลูกพืช 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 55 ไดแ้ก่ ชุดดินจตุัรัส (Ct) และชุดดินวงัสะพงุ (Ws) 

 6.56 กลุ่มชุดดินท่ี 56 

 กลุ่มชุดดินท่ี 56 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดลึกปานกลางถึงชั้นดินท่ีมีเศษหินปริมาณมากกว่าร้อย
ละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้นผุภายในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากการ
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สลายตวัผุพงัของหินเน้ือหยาบ มีการพฒันาการของดินมานาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดิน
แห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 
เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาลปนเทา สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.5 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-5.5 พบชั้นดินท่ีมีเศษหินปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดย
ปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้นในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 

 

ภาพท่ี 56 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 56 

 
ชุดดินลาดหญา้ (Ly : Lad Ya series) 

ชุดดินโพนงาม (Png : Phon Ngam series) ชุดดินภูสะนา (Ps : Phu Sana series) 

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปาน
กลาง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีเน้ือดินเป็นดินปนทราย พื้นท่ีลาดชนัดินง่าย
มากต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดิน และขาดแคลนนํ้า 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 56 ไดแ้ก่ ชุดดินลาดหญา้ (Ly) ชุดดินภูสะนา (Ps) และชุดดินโพน
งาม (Png) 
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 6.57 กลุ่มชุดดินท่ี 57  

 กลุ่มชุดดินท่ี 57 มีเน้ือดินเป็นพวกดินอินทรีย ์มีวสัดุอินทรียห์นา 40-100 เซนติเมตรจากผวิดิน เกิดจากการ
สะสมของเศษช้ินส่วนพืชในพื้นท่ีลุ่มตํ่านํ้ าขงัหรือพื้นท่ีพรุ เศษช้ินส่วนของพืช ส่วนใหญ่มีอตัราการสลายตวั
นอ้ยถึงปานกลาง สภาพพื้นท่ีราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินเลวมาก มีนํ้ า
ท่วมขงันานในรอบปี คุณภาพของนํ้ าในพื้นท่ีขุ่น มีสารแขวนลอยในนํ้ ามาก ทาํให้นํ้ ามีสีนํ้ าตาลหรือสีดาํและ
เป็นกรดจดัมาก ใตช้ั้นวสัดุอินทรียเ์ป็นตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดิน
กรดกาํมะถนั ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติสูง มีธาตุอาหารบางชนิดขาดอยา่งรุนแรงหรือมีมากเกินไป ทาํใหเ้กิด
ความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืช 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินอินทรียท่ี์สลายตวัปานกลาง สีดาํหรือสีนํ้าตาลเขม้ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.0 ชั้นดินล่างใตช้ั้นดินอินทรียใ์นช่วงความลึก 40-100 เซนติเมตร
จากผวิดิน มีเน้ือดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้งท่ีเป็นดินเลนเละปนเศษพืชท่ีมีศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็น
ดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั สีเทาปนนํ้ าเงินหรือสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็น
กรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 บางพื้นท่ีท่ีอยูติ่ดกบัสนัทรายเก่าอาจพบชั้นดิน
ท่ีมีเน้ือดินท่ีเป็นดินทรายของตะกอนนํ้าทะเล 

 

ภาพท่ี 57 รูปหน้าตดัชุดดนิท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 57 

 
ชุดดินกาบแดง (Kd : Kab Daeng series) 

 

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์สูง : มีปริมาณอินทรียวตัถุสูง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสสูงและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์สูง : มีปริมาณอินทรียวตัถุสูง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสสูงและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  
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 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : มีนํ้ าท่วมขงันานเกือบตลอดทั้งปี มีชั้นวสัดุอินทรียห์นา 40-100 เซนติเมตร
จากผวิดินและใตช้ั้นวสัดุอินทรียมี์ชั้นดินเลนท่ีมีศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั 
เม่ือมีการระบายนํ้าออกไป ทาํใหดิ้นแหง้และเกิดการยบุตวัมาก ติดไฟง่าย ดบัยากและคุกรุ่นอยูข่า้งล่าง ดินแปร
สภาพเป็นกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถัน มีสารประกอบบางชนิดมากจนเป็นพิษ เช่น เหล็กและ
อะลูมิเนียม ขาดธาตุอาหารบางชนิดอยา่งรุนแรง เช่น โบรอน สังกะสี ทองแดงและโมลิบดินัม่ คุณภาพนํ้ าขุ่น
และเป็นกรดจดัมาก มีรสฝาด ทาํให้ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม ใชอุ้ปโภคและบริโภค นอกจากน้ียงัขาด
แหล่งนํ้าจืดท่ีจะนาํมาใชใ้นพื้นท่ีปลูกพืช 
 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 57 ไดแ้ก่ ชุดดินกาบแดง (Kd) 

 6.58 กลุ่มชุดดินท่ี 58  
 กลุ่มชุดดินท่ี 58 มีเน้ือดินเป็นพวกดินอินทรีย ์มีวสัดุอินทรียห์นามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผวิดิน เกิด
จากการสะสมของเศษช้ินส่วนพืชในพื้นท่ีลุ่มตํ่านํ้ าขงัหรือพื้นท่ีพรุ เศษช้ินส่วนของพืช ส่วนใหญ่มีอตัราการ
สลายตวันอ้ย สภาพพื้นท่ีราบเรียบ มีความลาดชนันอ้ยกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินเลวมาก มีนํ้ าท่วม
ขงันานในรอบปี คุณภาพของนํ้ าในพื้นท่ีขุ่น มีสารแขวนลอยในนํ้ ามาก ทาํใหน้ํ้ ามีสีนํ้ าตาลถึงเป็นสีดาํและเป็น
กรดจดัมาก ใตช้ั้นวสัดุอินทรียเ์ป็นตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรด
กาํมะถนั ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติสูง มีธาตุอาหารบางชนิดขาดอยา่งรุนแรงหรือมีมากเกินไป ทาํใหเ้กิด
ความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืช  
 

ภาพท่ี 58 รูปหน้าตดัชุดดนิท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 58 

 
ชุดดินนราธิวาส  (Nw : Narathiwat series) 

 

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินอินทรียท่ี์มีการสลายตวันอ้ย สีดาํหรือสีนํ้ าตาลเขม้ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มี
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.0 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินอินทรียท่ี์มีอตัราการสลายตวันอ้ยมาก 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 4.5-5.5 ชั้นดินล่างใตช้ั้นดิน
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อินทรียช่์วงความลึกมากกวา่ 100 เซนติเมตรจากผวิดิน มีเน้ือดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้งท่ีเป็นดิน
เลนเละปนเศษพืชท่ีมีศกัยภาพในการก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั สีเทาปนนํ้าเงินหรือ
สีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-
6.5 
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์สูง : มีปริมาณอินทรียวตัถุสูง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสสูงและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์สูง : มีปริมาณอินทรียวตัถุสูง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูง มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสสูงและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : พบในพื้นท่ีลุ่มตํ่าหรือเป็นแอ่งและมีนํ้ าท่วมขงัเกือบตลอดทั้งปี มีชั้นวสัดุ
อินทรียห์นามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดินและมีชั้นดินเลนท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมาก
หรือดินกรดกาํมะถนั เม่ือมีการระบายนํ้าออกไป ชั้นวสัดุอินทรียแ์หง้ ทาํใหดิ้นเกิดการยบุสูงมาก ติดไฟง่าย ดบั
ยากและคุกรุ่นอยู่ขา้งล่าง ดินแปรสภาพเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั มีสารประกอบบางชนิด
มากจนเป็นพิษ เช่น เหล็กและอะลูมิเนียม ขาดธาตุอาหารอย่างรุนแรง เช่น โบรอน สังกะสี ทองแดงและโม
ลิบดินัม่ คุณภาพนํ้ าจะขุ่น เป็นกรดจดัมากและมีรสฝาด ทาํให้ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม ใชอุ้ปโภคและ
บริโภค นอกจากน้ียงัขาดแหล่งนํ้าจืดท่ีจะนาํมาใชใ้นพื้นท่ี 
 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 58 ไดแ้ก่ ชุดดินนราธิวาส (Nw) 

 6.59 กลุ่มชุดดินท่ี 59 

 กลุ่มชุดดินท่ี 59 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบท่ีมีดินหลายชนิดปะปนกนั ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถม
ตะกอนลาํนํ้าท่ีเป็นชั้นดินสลบั พบในพื้นท่ีลุ่มระหวา่งเนินหรือร่องนํ้า มีการพฒันาการของดินนอ้ย สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีความลาดชนันอ้ยกว่า 5 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินเลวหรือ
ค่อนขา้งเลวท่ีมีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 5.5-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน  สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสี
นํ้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 5.0-6.0 ดินล่างเป็นชั้นดินสลบัมีเน้ือดินเป็นดินทราย ดินทรายปนดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดิน
ร่วนเหนียวปนทราย สีเทาหรือสีเทาปนนํ้าตาล มีจุดประสีเหลือง สีนํ้ าตาลหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึง
เป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 บางพ้ืนท่ีอาจพบกอ้นกรวด ลูกรังหรือเศษหิน
ปะปนในหนา้ตดัดิน  

 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่า
ความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  
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ภาพท่ี 59 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 59 

 
ดินชนิดปะปนท่ีมีการระบายนํ้าของดินเลว (AC-pd : Alluvial Complex-poorly drained) 

 

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

  ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า มีระดบันํ้าใตดิ้นต้ืนและเส่ียงต่อ
การถูกนํ้าท่วมในฤดูนํ้าหลาก  
 ชุดดินท่ีจาํแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินท่ี 59 ไดแ้ก่ ดินตะกอนลาํนํ้ าพาเชิงซอ้นท่ีมีการระบายนํ้ าของดินเลว 
(AC-pd) 

 6.60 กลุ่มชุดดินท่ี 60  
 กลุ่มชุดดินท่ี 60 มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบหลายชนิดปะปนกนั ดินลึกมาก เกิดจากการทบัถมของ
ตะกอนลาํนํ้ าในพื้นท่ีเนินตะกอนนํ้ าพารูปพดัหรือพื้นท่ีราบระหว่างเนิน มีเน้ือดินเป็นชั้นสลบัหลายชนิด
ปะปนกันและอาจพบก้อนกรวดปะปนในหน้าตัดดิน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้ง
ติดต่อกันนาน สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยกว่า 5 
เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือด◌ปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 และความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 
 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีนํ้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินกรดจดั
มากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ดินล่างเป็นชั้นดินสลบัมีเน้ือดิน
เป็นดินทรายปนดินร่วน ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินกรดจดั
ถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 บางพื้นท่ีอาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 
เซนติเมตรจากผวิดินหรือพบลูกรัง กอ้นกรวดปะปนอยูใ่นหนา้ตดัดินในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจาก
ผวิดิน 
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ภาพท่ี 60 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 60 

 
ดินตะกอนลาํนํ้าเชิงซอ้นท่ีมีการระบายนํ้าของดินดี (AC-wd : Alluvial Complex-well drained)  

 
 ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน
ตํ่า มีค่าความอ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

 ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า : มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มีค่าความ
อ่ิมตวัเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย ขาด
แคลนนํ้า และในฤดูฝนอาจมีนํ้าท่วมฉลบัพลนั ทาํความเสียหายกบัพืชท่ีปลูกได ้
 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 60 ไดแ้ก่ ดินตะกอนลาํนํ้าเชิงซอ้นท่ีมีการระบายนํ้าของดินดี (AC-wd) 

 6.61 กลุ่มชุดดินท่ี 61 

 กลุ่มชุดดินน้ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนเศษหินมาก ประกอบดว้ยดินหลายชนิดปะปน
กนั ดินต้ืนถึงต้ืนมาก เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินเน้ือหยาบแลว้เคล่ือนยา้ยมาทบัถมกนัในบริเวณพื้นท่ี
ลาดเชิงเขา ลกัษณะและสมบติัดินไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กบัชนิดของวตัถุตน้กาํเนิดดินในบริเวณนั้น มีกอ้นหิน
หรือเศษหินบนผิวดินมาก พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน สภาพพื้นท่ีเป็นลูก
คล่ืนลอนลาดถึงเป็นลูกคล่ืนลอนชนั มีความลาดชนั 5-20 เปอร์เซ็นต ์การระบายนํ้ าของดินดีหรือดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่า 

 ดินบนมีเน้ือดินไม่แน่นอนข้ึนอยู่ตะกอนท่ีถูกพดัพามาทบัถม ส่วนใหญ่มีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน (ปนเศษหิน) สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรด
เลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.5 ดินล่างเป็นชั้นดินสลบั มีเน้ือดินเป็นดินร่วนปน
ทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทรายปนเศษหินปริมาณเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความ
ลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน สีนํ้ าตาลปนแดงหรือสีแดง อาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจาก
ผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0  
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ภาพท่ี 61 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 61 

 
ตะกอนเศษหินเชิงเขาเชิงซอ้น (CC: Colluvium Complex)  

 

 ดินบนและดินล่างมีปริมาณธาตุอาหารไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับชนิดของตะกอนท่ีถูกพดัพามาทับถม 
โดยทัว่ไปดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มี
ค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง  ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่ าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมตํ่า ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนตํ่า มี
ค่าความอ่ิมตวัเบสตํ่า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสตํ่าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมตํ่า  

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : ดินต้ืน มีเศษหิน กอ้นหินหรือหินพื้นโผล่มาก ไม่เหมาะสมต่อการ
เกษตรกรรม 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 61 ไดแ้ก่ ตะกอนเศษหินเชิงเขาเชิงซอ้น (CC) 

 6.62 กลุ่มชุดดินท่ี 62  

 กลุ่มชุดดินดินท่ี 62 เป็นพื้นท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์ปัจจุบนัยงัไม่มีการสาํรวจและจาํแนก
ดิน ลักษณะและสมบัติดินไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาพพื้นท่ีและชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดิน โดยทั่วไป
ประกอบดว้ยดินต้ืนมากถึงลึกมาก มีเน้ือดินเป็นดินร่วนถึงเป็นดินเหนียว หรือมีเศษหิน กอ้นหินปะปนอยู่ใน
ชั้นดินมาก และอาจพบกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปบนผวิดิน การระบายนํ้ าของดินดีหรือมากเกินไป และพืชพรรณ
ธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นป่าท่ีเป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธาร 

 มีปริมาณอินทรียวตัถุ ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก มีค่าอ่ิมตวัเบส ความเป็นประโยชน์ของ
ฟอสฟอรัส และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม ไม่แน่นอน เน่ืองจากมีปัจจยัการเกิดดินในแต่ละพื้นท่ี
แตกต่างกันมากและไม่ยงัมีการศึกษาดินและจาํแนกขอบเขตดินในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต ์ 
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ภาพท่ี 62 รูปหน้าตดัชุดดนิต่าง  ๆท่ีอยู่ในกลุ่มชุดดนิท่ี 62 

 
พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น มีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์(SC : Slope Complex) 

 

 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : สภาพพื้นท่ีมีความลาดชนัสูง ทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการเกษตรกรรม ยาก
ต่อการจดัการดูแลรักษา เส่ียงต่อการชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินอยา่งรุนแรงและทาํลายระบบนิเวศวิทยาของ
ส่ิงแวดลอ้มและป่าไม ้จึงควรมีการศึกษาดินก่อนและทาํการเกษตรแบบวนเกษตร เพื่อรักษาระบบนิเวศของป่า
ไมไ้ม่ใหเ้ส่ือมโทรม 

 ชุดดินท่ีจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 62 ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 62 

 
7 ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพพืน้ท่ีและกลุ่มชุดดิน  
 7.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพพืน้ท่ีและกลุ่มชุดดินท่ีกําเนิดมาจากอิทธิพลของนํา้ทะเล 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพพื้นท่ีและกลุ่มชุดดินท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิของนํ้ าทะเล (group of marine soil 
series) พื้นท่ีบริเวณน้ีเกิดจากตะกอนนํ้าทะเลพดัพามาทบัถมแลว้เกิดเป็นพื้นท่ีราบลุ่มบริเวณชายฝ่ังทะเลหรือ
พื้นท่ีราบลุ่มท่ีมีตะกอนลาํนํ้ าทบัถมอยู่ตอนบน ซ่ึงพอจะจาํแนกกลุ่มชุดดินในแต่ละสภาพพื้นท่ีท่ีกาํเนิดมา
จากอิทธิพลของนํ้าทะเล ไดด้งัน้ี 
  1) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีนํ้ าทะเลข้ึนถึงในปัจจุบนั (group of active tidal flat soil series) ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี 12 และ 13 
  2) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีนํ้ าทะเลเคยข้ึนถึงในอดีต (group of former tidal flat soil series) ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี 2, 3, 9, 10, 11 และ 14 
  3) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงันานเกือบตลอดปีหรือพื้นท่ีพรุ (group of peat swamp soil 
series) ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 57 และ 58 
  4) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัระหว่างสันทรายชายฝ่ังทะเล (group of sand dune swamp soil 
series) ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 23 



101 
 

 

  5) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีเป็นสันทรายชายฝ่ังทะเล (group of sand dune soil series) ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี 42 และ 43 
 7.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพพืน้ท่ีและกลุ่มชุดท่ีกําเนิดมาจากอิทธิพลของตะกอนลํานํา้ 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพพื้นท่ีและกลุ่มชุดดินท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของตะกอนลาํนํ้ า (group of 
alluvium soil series) ซ่ึงพอจะสรุป ไดด้งัน้ี 
  1) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าในระดบัต้ืนท่ีเป็นพื้นท่ีราบหรือพื้นท่ี
ตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า (group of soil series on flood plain or low terrace) ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 4, 5, 6, 7, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 และ 59 
  2) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าในระดบัต้ืนท่ีเป็นสันดินริมนํ้ าหรือพื้นท่ี
เนินตะกอนนํ้าพารูปพดั (group of soil series on lower part of levee or alluvial fan) ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 21 
  3) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีเป็นสันดินริมนํ้ าหรือพื้นท่ีเนินตะกอนนํ้ าพารูปพดั พบในพื้นท่ี
ดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน (group of soil series on higher part of levee or alluvial fan 
in ustic soil moisture regime) ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 33 และ 38 
  4) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีเป็นสันดินริมนํ้ าหรือพื้นท่ีเนินตะกอนนํ้ าพารูปพดั พบในพื้นท่ี
ดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน (group of soil series on higher oart of levee or alluvial fan in udic 
soil moisture regime) ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 32 
  5) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีนํ้ าขงัยกร่อง (group of raised bed soil series) ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 8 
 7.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพพืน้ท่ีและกลุ่มชุดดินท่ีกําเนิดมาจากตะกอนทรายชายฝั่งทะเล ไดแ้ก่ 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพพื้นท่ีและกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนทรายชายฝ่ังทะเล (group of soil 
series on sand dune) ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 42 และ 43 
 7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพพื้นท่ีและกลุ่มชุดดินท่ีกําเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินหรือ
พืน้ท่ีมีการเกล่ียผวิแผ่นดินให้ลดระดับลง สรุปไดด้งัน้ี 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพพื้นท่ีและกลุ่มชุดดินท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหิน (rock 
structure) หรือพื้นท่ีมีการเกล่ียผวิแผน่ดินใหล้ดระดบัลง (denudation surface) สรุปไดด้งัน้ี 
  1) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าในระดบัต้ืนท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของ
ภูเขาหินปูนในพื้นท่ีลุ่ม (group of soil series on lower part of limestone terrain) ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 1  
  2) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของภูเขาหินปูน พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน (group of soil series on higher part of limestone terrain in ustic 
soil moisture regime) ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 28, 52 และ 54 
  3) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินท่ีเป็นหินเน้ือหยาบหรือ
พื้นท่ีมีการเกล่ียผิวแผ่นดินให้ลดระดบัลง พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน 
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(group of soil series on coarse texture terrain in ustic soil moisture regime) ไดแ้ก่ 35, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 
48, 56, 60 และ 61 
  4) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินท่ีเป็นหินเน้ือหยาบหรือ
พื้นท่ีมีการเกล่ียผวิแผน่ดินใหล้ดระดบัลง พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน (group of soil 
series on coarse texture terrain in udic soil moisture regime) ไดแ้ก่ 34, 39, 50 และ 51 
  5) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินท่ีเป็นหินเน้ือละเอียด
หรือพื้นท่ีมีการเกล่ียผวิแผน่ดินใหล้ดระดบัลง พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน 
(group of soil series on fine texture terrain in ustic soil moisture regime) ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 29, 30, 31, 47, 
49 และ 55 
  6) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินท่ีเป็นหินเน้ือละเอียด
หรือพื้นท่ีมีการเกล่ียผวิแผน่ดินใหล้ดระดบัลง พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน (group of 
soil series on fine texture terrain in udic soil moisture regime) ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 26, 27, 45 และ 53 
 7.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ีลาดชันเชิงซ้อนและกลุ่มชุดดิน  
 พื้นท่ีภูเขาหรือเทือกเขา (slope complex) มีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 62 
8 ทรัพยากรดิน 
 กลุ่มชุดดินใดท่ีมีลกัษณะและสมบติัดินท่ีเป็นขอ้จาํกดัต่อการเจริญเติบโตหรือให้ผลผลิตของพืชตํ่า ทาํ
ให้ดินนั้นมีความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขสมบติั
ต่างๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัเหล่านั้นใหส้ามารถเพาะปลูกไดห้รือไดรั้บผลผลิตเพิ่มข้ึน สรุปไดด้งัน้ี 
 8.1 ทรัพยากรดินท่ีเป็นปัญหา 
 ทรัพยากรดินท่ีเป็นปัญหา (soil problems) สาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
  1) ปัญหาดินเป็นกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกํามะถัน (Acid Sulfate Soils) หมายถึง ดินท่ีเป็นกรด
รุนแรงมากอนัเน่ืองมาจากตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีสารประกอบกาํมะถนัมาก ซ่ึงดินน้ีเม่ือแห้งจะเกิดจุดประสี
เหลืองฟางขา้วหรือจาโรไซต ์หรือมีชั้นดินท่ีมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินตํ่ากว่า 4.0 ภายในความลึก 
150 เซนติเมตรจากผวิดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 2, 9, 10, 11 และ 14 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนัในระดบัลึกในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงั ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี 2 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนัในระดบัลึกปานกลางในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า
ขงั ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 11 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนัในระดบัต้ืนในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงั ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี 10 
   (4) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนัในระดบัต้ืนและมีคราบเกลือท่ีผิว
ดินมากในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าขงั ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 9 
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   (5) กลุ่มชุดดินท่ีมีศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนัภายในช่วง
ความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดินในพื้นท่ีลุ่มนํ้าขงั ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 14 
  2) ปัญหาดินอินทรีย์ (Organic Soils) หมายถึง ดินท่ีมีวสัดุอินทรียห์รือเศษซากพืชจากใบไม ้ราก
ไมแ้ละก่ิงไมส้ะสมกนัเป็นชั้นหนามากกวา่ 40 เซนติเมตรภายในความลึก 80 เซนติเมตรจากผวิดิน โดยทัว่ไป
มีอินทรียวตัถุมากกว่าร้อยละ 31.0 โดยนํ้ าหนกั หรือมีอินทรียวตัถุอยูใ่นช่วงร้อยละ 20.7-34.4 โดยนํ้ าหนกั
หรือมากกวา่ ข้ึนอยูก่บัการมีนํ้าขงัและปริมาณอนุภาคขนาดดินเหนียวท่ีเป็นองคป์ระกอบของดิน ไดแ้ก่ กลุ่ม
ชุดดินท่ี 57 และ 58 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ีมีวสัดุอินทรียห์นา 40-100 เซนติเมตรจากผวิดินในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงั ไดแ้ก่ กลุ่ม
ชุดดินท่ี 57 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ีมีวสัดุอินทรียห์นามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผวิดินในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงั ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี 58 
  3) ปัญหาดินเค็ม (Saline soils) หมายถึง ดินท่ีมีปริมาณเกลือละลายนํ้ าไดอ้ยูใ่นสารละลายดินมาก
จนมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช มีค่าสภาพการนาํไฟฟ้าของสารละลายดินท่ีสกดัไดจ้ากดินท่ีอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า
สูงกวา่ 2 เดซิซีเมนตต่์อเมตร โดยปกติจะพบคราบเกลือกระจดักระจายท่ีผวิดินหรือพบชั้นดานแน่นท่ีมีเกลือ
สะสมมากภายในความลึก 200 เซนติเมตรจากผวิดิน พบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าในระดบัต้ืนท่ี
มีหินเกลือรองรับหรือนํ้าทะเลเคยข้ึนถึงมาก่อน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 20 
  4) ปัญหาดินเลนเค็ม (Unr ipening Saline Soils) หมายถึงตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีเน้ือดินเป็นดินเลน
เละเคม็ตลอดทุกชั้นดิน มีสมบติัท่ีมีหรือไม่มีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั 
ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 12 และ 13 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินเลนท่ีไม่มีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรด
กาํมะถนัในพื้นท่ีนํ้ าทะเลข้ึนถึงในปัจจุบนั ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 12 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินเลนท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรด
กาํมะถนัในพื้นท่ีนํ้ าทะเลข้ึนถึงในปัจจุบนั ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 13 
  5) ปัญหาดินทราย (Sandy Soils) หมายถึง ดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วนทบั
ถมกนัเป็นชั้นหนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน และรวมถึงบางพ้ืนท่ีท่ีมีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือดิน
ทรายปนดินร่วนหนา 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 23, 24, 41, 42, 43 และ 44 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินทรายหนาท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัชายฝ่ังทะเล ไดแ้ก่ กลุ่มชุด
ดินท่ี 23 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทรายหนาท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าในระดบัต้ืน 
ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 24 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทรายหนาปานกลาง พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้ง
ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 41 
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   (4) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทรายหนาปานกลางถึงชั้นดานอินทรีย ์พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดิน
แบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 42 
   (5) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทรายหนา พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี 43  
   (6) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทรายหนา พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนั
นานไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 44 
  6) ปัญหาดินตื้นหรือตื้นมาก (Shallow Soils) หมายถึง ดินท่ีมีช้ินส่วนเน้ือหยาบท่ีเป็นเศษหิน กอ้น
กรวด หรือลูกรังปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นเช่ือมแขง็ ชั้นดาน ชั้นมาร์ล หรือชั้นหิน
พื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 25, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 และ 61 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงชั้นลูกรังหรือกอ้นกรวดในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดิน
อ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 25 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงลูกรังและเศษหินเป็นชั้นหนา พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 46 และ 48 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงชั้นลูกรังบาง พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบ
ท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 49 
   (4) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงชั้นหินพื้น พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบ
ท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 47 
   (5) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงชั้นก้อนปูนหรือมาร์ล พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 52 
   (6) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงชั้นกอ้นหินในพ้ืนท่ีดาดเชิงเขา พบในพื้นท่ีดอน
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 61 
   (7) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงชั้นลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหิน พบในพื้นท่ีดอน
เขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 45 
   (8) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงชั้นหินพื้น พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบ
ท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 51 
  7) ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า (Low Fer tility or  Low Nutr ient Status) หมายถึง ดินท่ีมี
ธาตุอาหารและมีความสามารถในการปลดปล่อยธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในระดบัตํ่าและไม่มี
ปัญหาอ่ืนๆ ร่วมดว้ย ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 6, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 50, 53, 56, 
59 และ 60 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่าในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าใน
ระดบัต้ืน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 6, 16, 17, 18, 19, 21, 22 และ 59 
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   (2) กลุ่มชุดดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า พบในพื้นท่ีดอนท่ีดินมีความช้ืนแหง้ติดต่อกนั
ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 29, 35, 36, 37, 40, 56 และ 60 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืน
นาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 26, 34, 39, 50 และ 53 
  8) ปัญหาความลาดชนัสูง (Slope Complex) หมายถึง พื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้น พื้นท่ีภูเขาหรือเทือกเขา
ท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์มีลกัษณะและสมบติัดินไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัชนิดของหินและสภาพ
ความลาดชนัของพื้นท่ี ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 62 
  9) ปัญหาการใชท่ี้ดินไม่เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดิน (Missing Land Used) หมายถึง การ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีอยา่งถาวรเพื่อใชท่ี้ดินไม่ตรงกบัศกัยภาพของท่ีดิน เช่น ยกร่องในพื้นท่ีลุ่มปลูกไมผ้ล ไมย้นื
ตน้ พืชผกัและพืชไร่ หรือมีการปรับพื้นท่ีดอนและทาํคนันาสาํหรับกกัเกบ็นํ้าเพื่อปลูกขา้ว  
  กลุ่มชุดดินท่ีมีการยกร่อง มีลกัษณะและสมบติัดินแตกต่างกนัไปตามสภาพพื้นท่ีเดิมก่อนมีการยก
ร่อง พื้นท่ีบริเวณน้ีเส่ียงต่อการถูกนํ้าไหลบ่าท่วมขงัหรือมีระดบันํ้าใตดิ้นต้ืน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 8  
 8.2 ทรัพยากรดินท่ีมีความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม 
 นอกจากทรัพยากรดินท่ีเป็นปัญหาต่อการเกษตรกรรมแลว้ ยงัมีทรัพยากรดินอีกส่วนหน่ึงท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม เน่ืองจากกลุ่มชุดดินเหล่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง แต่ทั้งน้ี
มิไดห้มายความว่าไม่จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงบาํรุงดินหรือการจดัการดินอ่ืนๆ ร่วมดว้ย เพื่อให้มีการใช้
ท่ีดินไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื กค็วรมีการจดัการดินร่วมกบัมาตรการอนุรักษดิ์นและนํ้า เพื่อรักษากาํลงัผลิต
ของดินไม่ให้เส่ือมลง กลุ่มชุดดินเหล่าน้ีอาจมีขอ้จาํกดับา้งในดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินสาํหรับการปลูกพืช
บางชนิด เช่น เน้ือดินเป็นดินเหนียวจดั พบในพื้นท่ีค่อนขา้งดอนทาํใหข้าดแคลนนํ้าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วง บาง
พื้นท่ีเส่ียงต่อการถูกนํ้ าไหลหลากในช่วงฤดูฝน บางพื้นท่ีพบชั้นดินเลนของตะกอนนํ้ าทะเลภายในช่วงความ
ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน หรือมีปฏิกิริยาดินค่อนขา้งเป็นด่างและมีกอ้นปูนหรือชั้นมาร์ลในระดบัลึก
ปานกลาง เป็นตน้ ดังนั้นการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณน้ีจาํเป็นตอ้งพิจารณาชนิดพืชท่ีจะนํามาปลูกให้
เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดิน 
 กลุ่มชุดดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางท่ีไม่มีขอ้จาํกดัดินอ่ืนๆ ร่วมดว้ย ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 1, 3, 4, 
5, 7, 15, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 54 และ 55  
  1) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมากพบในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าขงั
หรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน มีรอยแตกระแหงกวา้ง ลึกและพบรอยไถลเป็นชั้นหนา ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 
1  
  2) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดท่ีพบในพื้นท่ีดินลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า
ในระดบัต้ืน บริเวณภาคกลางหรือชายฝ่ังทะเลท่ีอาจพบชั้นดินเลนของตะกอนนํ้ าทะเลในช่วงความลึก 50-
100 เซนติเมตรจากผวิดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 3 
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  3) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าใน
ระดบัต้ืน มีการระบายนํ้ าของดินเลว บางพ้ืนท่ีอาจถูกนํ้ าไหลหลากท่วมขงัทาํความเสียหายให้กบัพืชท่ีปลูก 
ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 5 
  4) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดท่ีพบในพื้นท่ีค่อนขา้งดอนท่ีมีนํ้ าขงัหรือดิน
อ่ิมตวัดว้ยนํ้ าในระดบัต้ืน การระบายนํ้ าของดินค่อนขา้งเลว ทาํใหพ้ื้นท่ีปลูกขา้วอาจขาดแคลนนํ้ าในระยะท่ี
ฝนท้ิงช่วงนาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 4 และ 7 
  5) กลุ่มดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมากท่ีมีรอยแตกระแหงกวา้ง ลึกและพบรอยไถล
เป็นชั้นหนา พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 28 
  6) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดและพบในพ้ืนท่ีสูง ทาํใหพ้ื้นท่ีลาดชนัสูงเส่ียง
ต่อการถูกชะลา้งพงัทลายสูญเสียหน้าดินหรือเกิดดินถล่ม พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้ง
ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 30 
  7) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนหยาบท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ า
บริเวณสนัดินริมนํ้า ทาํใหบ้างพื้นท่ีเส่ียงต่อการถูกไหลหลากท่วมขงั ทาํความเสียหายใหก้บัพืชท่ีปลูก พบใน
พื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 33 และ 38 
  8) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดลึกปานกลาง มีปฏิกิริยาดินเป็นด่าง อาจเป็น
ขอ้จาํกัดสําหรับการปลูกพืชบางชนิดและขาดแคลนนํ้ าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 54 และ 55 
  9) กลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมากและมีระดบันํ้ าใต้
ดินลึกมาก ทาํให้อาจขาดแคลนนํ้ าในระยะท่ีท้ิงช่วงนาน พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน 
ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 27 
  10) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนหยาบท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าบริเวณสันดิน
ริมนํ้า ทาํใหบ้างพื้นท่ีเส่ียงต่อการถูกไหลหลากท่วมขงั ทาํความเสียหายใหก้บัพืชท่ีปลูก พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 32 
 
9 สรุป 
 9.1 กลุ่มชุดดิน เป็นการรวบรวมชุดดินหรือดินคลา้ยท่ีมีลกัษณะและสมบติัต่างๆ ของดินในดา้นการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและการจดัการดินท่ีคลา้ยคลึงกนัมาจดัจาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินเดียวกนัอยา่งเป็นระบบตาม
หลกัเกณฑก์ารจาํแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน เช่น ชนิดและปริมาณวสัดุท่ีเป็นองคป์ระกอบดิน ความลาด
ชนัของพื้นท่ี สภาพพื้นท่ีท่ีเกิดดิน ชนิดของวตัถุตน้กาํเนิดดิน ระยะเวลาและการพฒันาของดิน เขตสภาพ
ความช้ืนของดิน สภาพการแช่ขงันํ้ าหรือการอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าของดิน การระบายนํ้ าของดิน ชั้นขนาดอนุภาคดิน 
ความลึกของดินถึงชนิดวสัดุหรือวตัถุเน้ือหยาบ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความเคม็ของดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ลกัษณะและสมบติัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ  
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 กรมพฒันาท่ีดินจาํแนกกลุ่มชุดดินได ้62 กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 และ 62 สามารถจาํแนก
เป็นกลุ่มกวา้งๆ ไดด้งัน้ี 
   1) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าในระดบัต้ืน มีการระบายนํ้ าของดินเลว
มาก เลวหรือค่อนขา้งเลว มีทั้งหมด 28 กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 57, 58 และ 59 
  2) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน มีการระบายนํ้ าของ
ดินดีปานกลาง ดี ค่อนขา้งมากหรือมากเกินไป มีทั้งหมด 22 กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 28, 29, 30, 31, 
33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 60 และ 61 
  3) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน มีการระบายนํ้ าของดินดีปาน
กลาง ดี ค่อนขา้งมากหรือมากเกินไป มีทั้งหมด 11 กลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 26, 27, 32, 34, 39, 42, 43, 
45, 50, 51 และ 53 
  4) กลุ่มชุดดินท่ีมีความลาดชนัสูงมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดิน 62 
  9.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชุดดินและสภาพพืน้ท่ีท่ีกําเนิดดิน 
  1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มชุดดินและสภาพพื้นท่ีท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของนํ้าทะเล 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีนํ้ าทะเลข้ึนถึงในปัจจุบนั ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 12 และ 13 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัท่ีนํ้ าทะเลเคยข้ึนถึงในอดีต ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 2, 3, 9, 
10, 11 และ 14 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงันานเกือบตลอดปีหรือพื้นท่ีพรุ ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 57 
และ 58 
   (4) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้าขงัระหวา่งสนัทรายชายฝ่ังทะเล ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 23 
   (5) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีเป็นสนัทรายชายฝ่ังทะเล ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 42 และ 43 
  2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มชุดดินและสภาพพื้นท่ีท่ีกาํเนิดมาจากตะกอนลาํนํ้า 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าในระดบัต้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มหรือ
พื้นท่ีตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 และ 59 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีมีนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืนท่ีเป็นสนัดินริมนํ้า
หรือพื้นท่ีเนินตะกอนนํ้าพารูปพดัในพื้นท่ีลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 21 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีเป็นสันดินริมนํ้ าหรือพื้นท่ีเนินตะกอนนํ้ าพารูปพดั พบใน
พื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 33 และ 38 
   (4) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีดอนท่ีเป็นสันดินริมนํ้ าหรือพื้นท่ีเนินตะกอนนํ้ าพารูปพดั ใน
พื้นท่ีดอนเขตดินช้ืน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 32 
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   (5) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้าขงัยกร่อง ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 8 
  3) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชุดดินและสภาพพื้นท่ีท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินหรือ
พื้นท่ีท่ีมีการเกล่ียผวิแผน่ดินใหล้ดระดบัลง 
   (1) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของภูเขาหินปูนในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดิน
อ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 1  
   (2) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของภูเขาหินปูน พบในพื้นท่ีดอนเขต
ความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 28, 52 และ 54 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินท่ีเป็นหินเน้ือหยาบหรือ
พื้นท่ีท่ีมีการเกล่ียผิวแผ่นดินให้ลดระดบัลง พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน 
ไดแ้ก่ 35, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 48, 56, 60 และ 61 
   (4) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินท่ีเป็นหินเน้ือหยาบหรือ
พื้นท่ีท่ีมีการเกล่ียผวิแผน่ดินใหล้ดระดบัลง พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่ 34, 39, 
50 และ 51 
   (5) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินท่ีเป็นหินเน้ือละเอียด
หรือพื้นท่ีท่ีมีการเกล่ียผิวแผ่นดินให้ลดระดบัลง พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนั
นาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 29, 30, 31, 47, 49 และ 55 
   (6) กลุ่มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีท่ีกาํเนิดมาจากอิทธิพลของโครงสร้างหินท่ีเป็นหินเน้ือละเอียด
หรือพื้นท่ีท่ีมีการเกล่ียผิวแผ่นดินให้ลดระดบัลง พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี 26, 27, 45 และ 53 
  4) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชุดดินและพื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต ์ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 62 
 9.3 ปัญหาทรัพยากรดิน 
 ปัญหาทรัพยากรดินเป็นดินท่ีมีขอ้จาํกดัต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือให้ผลผลิตตํ่า ทาํให้ดินนั้นมี
ความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงบาํรุงดิน แกไ้ขและฟ้ืนฟู
สมบติัต่างๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัเหล่านั้นใหส้ามารถเพาะปลูกไดแ้ละไดรั้บผลผลิตเพิ่มข้ึน ปัญหาดินแต่ละดา้นท่ี
เป็นปัญหาหลกัต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาจพบอยู่ร่วมกนัในหลายๆ ปัญหา ข้ึนอยู่กบัลกัษณะและ
สมบติัดิน เช่น ปัญหาดินหลกัท่ีเป็นดินทราย อาจพบปัญหาอ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น ดินเป็นกรดจดัมาก ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตํ่า ขาดแคลนนํ้าและการชะลา้งพงัสูญเสียหนา้ดินเกิดเป็นร่องลึก 
 ปัญหาดินหลกั ไดแ้ก่ 
  1) ปัญหาดินเป็นกรดกรดรุนแรงมากหรือดินกรดกาํมะถนั พบชั้นดินกรดรุนแรงมากหรือดินกรด
กาํมะถนัภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผวิดิน พบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงั ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 2, 9, 10, 11 และ 
14 
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  2) ปัญหาดินอินทรียเ์ป็นดินท่ีมีวสัดุอินทรียห์นามากกว่า 40 เซนติเมตรภายในความลึก 80 
เซนติเมตรจากผวิดิน พบในพื้นท่ีนํ้ าขงั ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 57 และ 58 
  3) ปัญหาดินเคม็เป็นดินมีชั้นสะสมเกลือภายในความลึก 200 เซนติเมตรจากผิวดิน และมีคราบ
เกลือท่ีผวิดินมาก พบในพื้นท่ีลุ่มนํ้าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 20 
  4) ปัญหาดินเลนเคม็ พบชั้นดินเลนเคม็และมีนํ้ าทะเลข้ึนถึงเป็นประจาํวนั ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 12 
และ 13 
  5) ปัญหาดินทราย พบชั้นดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วนหนามากกว่า 50 
เซนติเมตรจากผวิดิน ไดแ้ก่  
   (1) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทรายในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ กลุ่ม
ชุดดินท่ี 23 และ 24 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทรายในพ้ืนท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี 41 และ 44 
   (3) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทรายในพ้ืนท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุด
ดินท่ี 42 และ 43  
  6) ปัญหาดินต้ืนหรือต้ืนมาก พบชั้นดินท่ีมีลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหินมากกว่าร้อยละ 35 โดย
ปริมาตร หรือพบชั้นหินพื้น ชั้นดานหรือชั้นเช่ือมแขง็ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผวิดิน ไดแ้ก่  
   (1) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าในระดบัต้ืน ไดแ้ก่ กลุ่มชุด
ดินท่ี 25 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนในพ้ืนท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้งติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี 46, 47, 48, 49, 52 และ 61  
   (3) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืนนาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดิน
ท่ี 45 และ 51 
  7) ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ไดแ้ก่  
   (1) กลุ่มชุดดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่าในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าใน
ระดบัต้ืน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 6, 16, 17, 18, 19, 21, 22 และ 59 
   (2) กลุ่มชุดดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่าในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินแห้ง
ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 29, 35, 36, 37, 40, 56 และ 60  
   (3) กลุ่มชุดดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่าในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดินช้ืน
นาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 26, 27, 34, 39, 50 และ 53, 
  8) ปัญหาความลาดชนัสูง พื้นท่ีมีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 62 
  9) ปัญหาการใชท่ี้ดินไม่เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดิน โดยการยกร่องถาวรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าขงั 
ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 8 



110 
 

 

 9.4 ทรัพยากรดินท่ีมีความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม เป็นพื้นท่ีท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
และไม่มีขอ้จาํกดัอ่ืนๆ ร่วมดว้ย ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 1, 3, 4, 5, 7, 15, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 54 และ 55 
  1) ทรัพยากรดินท่ีมีความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าขงัหรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ าใน
ระดบัต้ืน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 1, 3, 4, 5, 7 และ 15 
  2) ทรัพยากรดินท่ีมีความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดิน
แหง้ติดต่อกนันาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 28, 30, 31, 33, 38, 54 และ 55 
  3) ทรัพยากรดินท่ีมีความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม พบในพื้นท่ีดอนเขตความช้ืนดินแบบท่ีดิน
ช้ืนนาน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 32 
 
10 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 10.1 กลุ่มชุดดินมีลกัษณะและสมบติัเด่นแตกต่างกนัค่อนขา้งชดัเจน ทาํให้ง่ายต่อการศึกษาและการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้ทราบถึงขอ้จาํกดัชนิดต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาต่อการใชท่ี้ดินและศกัยภาพของ
พื้นท่ีสาํหรับใชท่ี้ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจหรือทางดา้นปฐพีกลศาสตร์บางกิจกรรม 
 10.2 กาํหนดแนวการดาํเนินงานวิจยัตามสภาพปัญหาในแต่ละพื้นท่ี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทางดา้นการพฒันา
ท่ีดินและการจดัการดินในแต่ละสภาพปัญหา สาํหรับใชใ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพื้นท่ีหน่ึงไปยงัอีก
พื้นท่ีหน่ึงตามกลุ่มชุดดิน 
 10.3 กาํหนดมาตรการพฒันาท่ีดิน การอนุรักษดิ์นและนํ้า การจดัการดิน การปรับปรุงบาํรุงดิน การฟ้ืนฟู
และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ดว้ยปัจจยัการผลิตต่างๆ ตามแนวทางการดาํเนินงานดา้นการ
พฒันาท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน 
 10.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการพฒันาท่ีดิน ดา้นการอนุรักษดิ์นและนํ้ า การจดัการดิน การปรับปรุง
บาํรุงดิน การฟ้ืนฟูและแกไ้ขดว้ยปัจจยัการผลิตต่างๆ ตามแนวทางการดาํเนินงานดา้นการพฒันาท่ีดินของ
กรมพฒันาท่ีดินสู่เกษตรกร 
 10.5 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ อยา่งบูรณาการ เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศใหมี้ความอุดมสมบูรณ์และใชไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
11 ข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มชุดดินทั้ง 62 กลุ่มชุดดินเป็นการจาํแนกตามลกัษณะและสมบติัดินท่ีมีศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินและการจดัการดินคลา้ยคลึงกนัมาอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีระบบ อยา่งไรก็ตามกลุ่มชุดดินทั้ง 62 กลุ่มชุดดินท่ี
จาํแนกข้ึนมาน้ี ก็อาจไม่ครอบคลุมลกัษณะและสมบติัดินทั้งหมดท่ีสาํรวจพบ จึงทาํใหเ้กิดปัญหาไม่สามารถ
จดัเขา้กลุ่มชุดดินใดกลุ่มชุดดินหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้นผูท้าํการศึกษากลุ่มชุดดินจะตอ้งพิจารณาว่าควรจะ
จาํแนกอยูใ่นกลุ่มชุดดินใดท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดตามลกัษณะและสมบติัดินประจาํกลุ่มชุดดินนั้นๆ เพื่อใชเ้ป็นแนว
ทางการจดัการดินสาํหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
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 ขอ้มูลกลุ่มชุดดินให้รายละเอียดและมีความถูกตอ้งนอ้ยกว่าขอ้มูลชุดดินหรือประเภทของชุดดิน ทาํให้
การวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการจดัการดินและปรับปรุงแกไ้ขมีขอ้จาํกดับา้ง แต่ขอ้มูลในด้านการ
จดัการดินเพื่อการพฒันาท่ีดินท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัร่วมกบัขอ้มูลของพื้นท่ี ก็สามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในดา้นการจดัการดินตามศกัยภาพของดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจไดผ้ลดีในระดบัหน่ึง 
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 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน. 2548. ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 55/03/48. กรมพฒันาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

 สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน. 2548. ลกัษณะและสมบติัของชุดดินในภาคใตแ้ละชายฝ่ัง
ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 56/03/48. กรมพฒันาท่ีดิน 
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