


คํานําคํานํา
 การสรางความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับ “ชุดดิน” เปนกระบวนการหนึ่งที่นําไป

สูการเพิ่มทักษะความรู เพื่อพัฒนาทางดานการผลิตการเกษตร เอกสาร “ชุดดิน...

ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร” ไดจัดทําขึ้นเพื่อแสดงลักษณะ

ของชุดดินที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความแตกตางกันตามสภาพ

พื้นที่ รวมถึงวัตถุตนกําเนิดดิน มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

ลักษณะดินที่มุงเนนใหผูสนใจไดมีโอกาสเรียนรูและเขาใจไดอยางงาย โดยแสดง

ขอมูลพื้นฐานและลักษณะเดนของชุดดินท่ีพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หรือภาคอีสาน พรอมทั้งมีภาพประกอบของหนาตัดดินและลักษณะเดนของ

ชุดดินตางๆ 

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับชุดดินเลมนี้จะเปน

สื่อที่มีคุณคาแกการเรียนรู เปนประโยชนตอผูอาน และทําใหเขาใจเรื่องดิน

ในทองถิ่นของตนเองไดเปนอยางดี ตลอดจนเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมและผลัก

ดันใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใชประโยชน

จากทรัพยากรดินอยางถูกตอง ควบคูไปกับการดูแลจัดการดินที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

 สําหรับผูที่มีความสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาขอมูลไดจาก

เอกสารวิชาการหรือขอคําปรึกษาไดจากนักสํารวจดินของสํานักสํารวจดินและ

วิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน และหากพบขอผิดพลาดหรือมีขอเสนอแนะ

ประการใดเกี่ยวกับเอกสาร “ชุดดิน...ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร” 

ขอความกรุณาแจงใหทางคณะผูจัดทําทราบ เพื่อจะไดดําเนินการแกไขใหมีความ 

ถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป

  (นายศรจิตร  ศรีณรงค)

                                  ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

    กันยายน 2557
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 ชุดดิน (soil series) เปนหนวยจําแนกดินขั้นตํ่าสุดในระบบ
อนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกา ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินใชเปนระบบหลักในการ
จําแนกและจัดทําแผนที่ดินของประเทศไทย โดยปกติการตั้งชื่อชุด
ดินจะใชชื่อสถานที่ที่พบดินนั้นๆ เปนครั้งแรก มาตั้งเปนชื่อชุดดิน
เพื่อใหจดจําไดงาย อาจเปนชื่อของจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน 
หรือแมนํ้า ลําคลอง ที่เปนที่รูจักกันดี ดินที่จะถูกตั้งชื่อเปนชุดดิน
หนึ่งๆ นั้น จะตองมีลักษณะและสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถแยก
ออกจากชุดดินอื่นๆ ได และมีขอบเขตของพื้นที่ดินดังกลาวกวาง
ขวางมากพอ โดยกําหนดไววาตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา 8 ตาราง
กิโลเมตร (เดิมใช 20 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งความแตกตางหรือความ
คลายคลึงกันของชุดดินตางๆ นั้น สามารถอธิบายไดจากลักษณะ
และสมบัติทางสัณฐาน กายภาพ เคมี แร จุลสัณฐาน ตลอดจน
ปจจัยสิ่งแวดลอมในการกําเนิดดิน ดังนั้น “ชุดดิน” จึงเปนขอมูล
พื้นฐานที่สําคัญตอการนําไปพิจารณาเพื่อใหมีการใชประโยชนที่ดิน
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม

บทนําบทนํา
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กอนจะมาเปน..กอนจะมาเปน..

 “การศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย” 
เป นโครงการท่ีสํานักสํารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน ไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงแกไขขอมูลและรายละเอียดของ
ดินตัวแทนหลัก ซึ่งในที่นี้คือ “ชุดดิน” ให
มีความถูกตองยิ่งขึ้น ปจจุบันไดดําเนินการ
แลวในหลายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคอีสาน และภาคใต ซึ่งมีกระบวนการ

ทํางานประกอบดวย การรวบรวมและศึกษา
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับชุดดิน ไดแก แผนที่
ชุดดิน แผนที่สภาพภูมิประเทศ แผนที่
ธรณีวิทยา แผนที่สภาพการใชประโยชน
ที่ดิน รายงานการสํารวจดิน เอกสารวิชาการ 
และขอมูลอื่นๆ แลววิเคราะหและตรวจสอบ
ขอบเขตการกระจายของชุดดินจากแผนท่ีดิน
โดยพิจารณาจากบริเวณซ่ึงเป นที่จัดตั้ ง
ชุดดินนั้นๆ ครั้งแรก หรือบริเวณใกลเคียง 
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จากนั้นกําหนดจุดศึกษาชุดดิน แลวออกตรวจ
สอบลักษณะดิน ขุดหลุมหนาตัดดิน และศึกษา
สภาพแวดลอม สัณฐานวิทยา พรอมทําคําอธิบาย
หนาตัดดิน เก็บแทงตัวอยางดิน บันทึกภาพขั้น
ตอนการปฏิบัติงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เก็บ
ตัวอยางดินเพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติตางๆ ทําการ
วิเคราะหแปลผลขอมูลทั้งหมดที่ได และจัดทํา
รายงาน
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 ผลการดําเนินงานในโครงการดังกลาว
ทําใหไดขอมูลพื้นฐานทางดานทรัพยากรดินที่
เปนประโยชนเพิ่มขึ้นอยางมาก 



 ดังน้ันเพื่อท่ีจะเปนการถายทอดและ
เผยแพรความรูพื้นฐานของชุดดิน ใหแก
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
ในรูปแบบที่น าสนใจและมีเน้ือหาท่ีเขาใจ
งาย จึงไดดําเนินการคัดเลือกชุดดินจัดตั้ง
ที่ไดดําเนินการในโครงการ “การศึกษาดิน
ตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย” ในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จํานวน 40 ชุดดนิ มาจัดทํา
เอกสาร “ชุดดิน... ภาคอีสาน ความรูพื้น
ฐานเพื่อการเกษตร” โดยเรียงลําดับขอมูล
ดินตามสภาพพ้ืนท่ีที่พบจากพื้นท่ีลุ มจนถึง
พื้นที่ดอน ซึ่งรายละเอียดของแตละชุดดิน
ประกอบดวย “พิกัดและสถานที่เก็บขอมูล 
สภาพพื้นที่ การกระจายตัวของชุดดิน การ
ใชประโยชนที่ดิน ลักษณะและสมบัติชุดดิน
พรอมภาพประกอบ ตลอดจนขอจํากัดใน
การใชประโยชนและคําแนะนําการจัดการ
ดินพอสังเขป” 
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40 ชุดดิน40 ชุดดิน 

Bpi  : บานไผ

Br : บุรีรัมย

Bt : บุญฑริก

Ch : เชียงคาน

Chp : ชุมพลบุรี

Ci : โชคชัย

Cni : ชํานิ

Cpa : ชุมแพ

Cpg : ชุมพวง

Cpr : จอมพระ

Ct : จัตุรัส

Cu : จันทึก

Ds : ดานซาย

Ht : หวยแถลง

Ka : กันทรวิชัย

Kmr : เขมราฐ

Kt : โคราช

Lo : เลย

Msk : มหาสารคาม

Nad : นาดูน

Ng : นํ้าพอง

Nn : นครพนม

Nt : โนนไทย

Pho : พล

Pp : โพนพิสัย

Ppk : ปลาปาก

Ptc : ปกธงชัย

Re : รอยเอ็ด

Rn : เรณู

Si : สีคิ้ว

Sn : สูงเนิน

Ss : ศรีสงคราม

Tp : ธาตุพนม

Tt : ทาตูม

Tu : ทาอุเทน

Ub : อุบล

Wn : วาริน

Ws : วังสะพุง  

Yl : ยางตลาด

Yt : ยโสธร

ภาพแสดงจุดเก็บชุดดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



 ภาพนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงตําแหนงสมมติของที่ตั้งชุดดินจัดตั้งทั้ง 40 ชุดดิน ซึ่งพบ
กระจายตัวอยูในที่ราบสูงภาคอีสาน ทั้งในบริเวณที่เรียกวาแองโคราชและแองสกลนคร 
โดยดินที่พบสามารถแบงไดเปน ดินในบริเวณที่ราบซึ่งเกิดจากการพัดพามาสะสมตัวของ
ตะกอนนํ้า ทําใหดินบริเวณนี้โดยสวนใหญเปนดินเนื้อละเอียด เหมาะสําหรับการปลูก
ขาว และดินในที่ดอน ซึ่งสวนใหญจะเปนดินเนื้อหยาบที่เกิดจากการพัดพามาในระยะ
ใกลๆ และที่เกิดจากการผุพังสลายตวัอยูกับที่ของหินทรายในกลุมหินโคราช สวนใหญใช
ประโยชนในการปลูกพืชไรและพืชสวน ทั้งนี้ในที่ดอนบางบริเวณอาจพบดินตื้นถึงชั้นหินพื้น
ชั้นลูกรัง หรือชั้นดานดินเหนียว ซึ่งเปนขอจํากัดในการทําการเกษตรกรรม รายละเอียดและ
ลักษณะสําคัญของชุดดินตางๆ ดังแสดงไวในลําดับตอไป

ตําแหนงสมมติของที่ตั้งชุดดินจัดตั้งทั้ง 40 ชุดดิน
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ชุดดินกันทรวิชัย
Kantara Wichai series : Ka



ชุดดินกันทรวิชัย เปนดินนา เกิดมาจากตะกอนนํ้าพามาทับถมอยูในที่ราบลุมนํ้าทวม
ถึง พบในสภาพพื้นที่ราบเรียบ (ความลาดชัน 0-1%) สวนใหญพบกระจายอยูในพื้นที่
ราบลุมบริเวณลุมแมนํ้าชีในจังหวัดมหาสารคาม รอยเอ็ด นครราชสีมา ใชประโยชนใน
การปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ 

 ดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียวสีเทาถึงสีเทาปนนํ้าตาล พบจุดประ
สีนํ้าตาลปนเหลืองและสีแดงปนเหลือง คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 5.5-6.0 
สวนดินลางเปนดินเหนียวสีเทาตลอดหนาตัดดิน พบจุดประสีนํ้าตาลแกหรือสีนํ้าตาล
ปนเหลืองสีแดงปนเหลือง และสีแดงของศิลาแลงออนประมาณ 2-20% และพบรอย
ไถลในชั้นดินลาง คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 4.0-5.0  

 ดินนาเหนียวสีเทา โครงสรางแนนทึบในดินบนเมื่อดินแหงจะแตกระแหง
การระบายนํ้าเลว ไถพรวนยาก จะเกิดสภาพนํ้าทวมขังชวงที่มีนํ้าหลากในฤดูฝน ความ
อุดมสมบูรณของดินตํ่า ควรมีการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินและการใชปุยอยางเหมาะสม
ตอการปลูกขาว 

Map Sheet No. : 5641 III
พิกัด UTM : 48P 306602 E  1794434 N
บานเขวานอย ตําบลเขวาใหญ อําเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม

ขอสังเกต

Ka



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร14 ช ิิน ีีส พืื้น ืพื่อ

ชุดดินศรีสงคราม
Si Songkhram series : Ss



ชุดดินศรีสงคราม  เปนดินนา เกิดมาจากตะกอนนํ้าพามาทับถมอยูในที่ราบลุม
นํ้าทวมถึง ที่มีลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน 0-1%) สวนใหญ
พบกระจายอยูบริเวณพื้นที่ราบลุมในจังหวัดนครพนม หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ
ซึ่งมีนํ้าทวมขังในฤดูฝน โดยทั่วไปใชประโยชนในการปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ 

 ดินเหนียวลึก โดยดินบนเปนดินเหนียวปนทรายแปง สีเทาเขมมาก พบจุดประ
สีนํ้าตาลเขม และดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปงและดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทา 
พบจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองและสีแดง  คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 5.0-6.0 ทั้งใน
ดินบนและดินลาง  

      ดินนาเหนียวลึก โครงสรางดินแนนทึบ การระบายนํ้าเลว มีนํ้าทวมขังในฤดูฝน 
ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงตํ่า ควรทําการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพดินดวย
การใชปุยหมัก ปุยคอก หรือปุยพืชสด และทําคันดินปองกันนํ้าทวม

Map Sheet No. : 5541 II
พิกัด UTM : 48Q 416784 E 1949229 N
บานทาบอ ตําบลทาบอสงคราม 
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ขอสังเกต

Ss



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร16 ิิ ีี  ืื ้ ืื่

ชุดดินทาตูม
Tha Tum series : Tt



Map Sheet No. : 5739 IV
พิกัด UTM : 48P 340677 E  1689571 N 
บานโคกกลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม 
จังหวัดสุรินทร

ขอสังเกต

Tt

ชุดดินทาตูม เปนดินนาที่เกิดจากตะกอนนํ้าพา พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะราบเรียบถึง
คอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน 0-2%) สวนใหญพบกระจายตัวอยูในจังหวัดมหาสารคาม 
สุรินทร รอยเอ็ด บุรีรัมย ศรีสะเกษ ใชประโยชนในการปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง
สีเทาและสีนํ้าตาล พบจุดประสีนํ้าตาลและสีแดง คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 5.0-6.0  
ดินลางชวงความลึกประมาณ 25-125 ซม. เปนดินเหนียวปนทรายแปงสีเทา พบจุดประ
สีนํ้าตาลเขมและสีแดง คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 4.5-5.0  และดินลางชวงความลึก
ประมาณ 125-170 ซม. เปนดินรวนเหนียวปนทรายและดินทรายปนดินรวน สีดินเปนสีเทา 
และมีจุดประสีแดงปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลเขม คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 5.5-6.0 และ
พบจุดประสีแดงของศิลาแลงออนประมาณ 5-20% 

 ดินเหนียวลึกมาก และชั้นดินลางที่ชวงความลึกประมาณ 125-170 ซม.
เนื้อดินมีความเหนียวลดลง ดินมีการระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว ดินมีความอุดม
สมบูรณตํ่า ควรพิจารณาการจัดการดินและปุยที่เหมาะสมเพื่อการปลูกพืช  

 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร18 ิิ ีี  ืื ้ ืื่

ชุดดินนครพนม
Nakhon Phanom series : Nn



Map Sheet No. : 5943 II
พิกัด UTM : 48Q 478019 E  1904643 N 
บานชะโงม ตําบลขามเฒา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม

ขอสังเกต

Nn

ชุดดินนครพนม เปนดินนา เกิดจากตะกอนนํ้าพา พบในพื้นที่ราบลุมที่มีลักษณะพื้นที่
ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน 0-2%) พบกระจายทั่วไปบริเวณที่ราบลุม
ขางแมนํ้าในจังหวัดนครพนม บึงกาฬ ใชประโยชนในการปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปง 
สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง   พบจุดประสีแดงและสีแดงปนเหลือง    ดินมีคา
พีเอช (pH) อยูในชวง 5.0-5.5  สวนดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปงสีเทาออน สีนํ้าตาล
ปนเทาจาง พบจุดประสีแดง สีแดงปนเหลือง และสีเหลืองของศิลาแลงออนปะปนมาก
ในชั้นดิน และยังพบกอนสะสมของเหล็กและแมงกานีส  ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 
4.5-5.5

   

 ดินเหนียว และพบศลิาแลงออนสีแดง สีแดงปนเหลือง และสีเหลืองภายใน
หนาตัดดิน อาจเสี่ยงตอการเกิดชั้นดานแข็งในชั้นดินบน และเกิดลูกรังในชั้นดินลาง
โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ควรมีการปรับปรุงบํารุงดินที่
เหมาะสมตอการปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร20 ชดดดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรพืพ้้นนฐาฐานเนเพืพ่่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินชุมแพ
Chum pae series : Cpa



Map Sheet No. : 5442 III
พิกัด UTM : 48Q 193150 E  1832524 N 
บานหนองขาม ตําบลหนองไผ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

ขอสังเกต

Cpa

ชุดดินชุมแพ เปนดินนา เนื้อดินเหนียว เกิดมาจากตะกอนนํ้าพาทองถิ่นทับถมบน
หินทรายแปง พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน 
0-2%) กระจายตัวอยูในจังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ สวนใหญใชประโยชนในการปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนเหนียว สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลออน พบจุดประ
สีนํ้าตาลปนเหลือง ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 6.0-8.0  ดินลางเปนดินรวนเหนียวหรือ
ดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเหลืองออนหรือสีชมพู ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 6.5-7.0 สําหรับ
ดินลางที่ความลึกมากกวา 100 ซม. เปนดินรวนเหนียวมีสีชมพูและสีเหลืองปะปนกัน
ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 6.0-6.5 

  ดินนาที่มีเนื้อดินเปนดินเหนียว และพบชั้นหินทรายแปงเนื้อปูน (calcareous 
siltstone) ภายในความลึก 2 เมตร ดินมีการระบายนํ้าเลวถึงคอนขางเลว ความอุดม
สมบูรณของดินปานกลาง ควรมีการจัดการดิน นํ้า และปุยที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร22 ชดดิิน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรพืพ้้นนฐาฐานเนเพืพ่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินรอยเอ็ด
Roi-Et series : Re



Map Sheet No. : 5741 III
พิกัด UTM : 48P 354464 E  1781661 N 
บานโนนสูง ตําบลยางใหญ 
อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด

ขอสังเกต

Re

ชุดดินรอยเอ็ด เปนดินนาเนื้อคอนขางเปนทรายที่พัฒนามาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ 
พวกหินทราย พบในสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน 1-2%) 
สวนใหญพบกระจายตัวอยูในจังหวัดรอยเอ็ด ศรีสะเกษ บุรีรัมย ขอนแกน ใชประโยชนใน
การปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายสีเทาปนชมพูและสีนํ้าตาลออน มีจุด
ประสีเหลืองปนแดง ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 6.0-6.5 สวนดินลางเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายที่มีสีเทาปนชมพูและสีชมพู มีจุดประสีแดงปนเหลือง และดินลางที่ชวงความลึก
ประมาณ 110-200 ซม. เปนดินรวนเหนียวมีสีเทาออนและสีเทาปนสีชมพู มีจุดประสีเทา
เขมและสีแดง และพบศิลาแลงออนเล็กนอย ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 5.0-6.0  

 ดินนาเนื้อคอนขางเปนทราย การระบายนํ้าคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณของ
ดินตํ่า หากใชปลูกขาวดินอาจมีโอกาสเสี่ยงตอการขาดแคลนนํ้าได โดยเฉพาะในชวง
ฝนทิ้ง ควรพิจารณาการเก็บกักนํ้าไวใชในชวงเพาะปลูก และหากใชปลูกพืชไร ไมผล 
ไมยืนตน จะตองทําทางระบายนํ้าออกจากพื้นที่ 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร24 ชดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรพืพ้้นนฐาฐานเนเพืพ่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินเรณู
Renu series : Rn



Map Sheet No. : 5943 III
พิกัด UTM : 48Q 466790 E  1881519 N 
บานโคกเจริญ ตําบลหนองยางชิ้น 
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ขอสังเกต

Rn

ชุดดินเรณ ู เปนดินนาเนื้อคอนขางเปนทรายที่พัฒนามาจากหินตะกอน พบในบริเวณ
สวนตํ่าของสภาพพื้นที่ดอนที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน 1-2%) สวนใหญ
พบกระจายในจังหวัดนครพนม สกลนคร พืชพรรณตามธรรมชาติเปนปาแดง ปาเต็งรัง 
ปจจุบันมีการดัดแปลงสภาพพื้นที่ใชทํานา

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึก  ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเทา พบจุดประ
สีนํ้าตาลแกหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 5.0-6.0  สวนดินลาง
ที่ชวงความลึกประมาณ 20-70 ซม. เปนดินรวนเหนียวปนทรายที่มีสีเทาออน มีจุดประ
สีนํ้าตาลปนเหลืองและสีแดง  และชั้นถัดลงไปเปนดินรวนปนดินเหนียวที่มีสีเทาหรือสีเทา
ปนชมพู และดินนี้จะพบศิลาแลงออนสีแดงปนเหลืองหรือสีแดงประมาณ 5-50% ภายใน
ความลึก 150 ซม. ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 4.5-5.0 

   ดินนาเนื้อคอนขางเปนทราย การระบายนํ้าดีปานกลางถึงคอนขางเลว และพบ
ศิลาแลงออนภายในหนาตัดดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า สมบัติทางกายภาพไมดี 
ควรพิจารณาการจัดการและปรับปรุงบํารุงดินดวยการใชปุยอินทรีย และปุยพืชสด 
หากใชปลูกขาวดินอาจมีโอกาสขาดแคลนนํ้าไดโดยเฉพาะในชวงฝนทิ้ง และหากใช
ปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน จะตองทําทางระบายนํ้าออกจากพื้นที่ 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร26 ช ิิน ีีส พืื้น ืพื่อ

ชุดดินบุญฑริก
Buntrarik series : Bt



Map Sheet No. : 6038 I
พิกัด UTM : 48P 547645 E  1644848 N 
บานปาแขม ตําบลคอแลน 
อําเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ขอสังเกต

Bt

ชุดดินบุญฑริก เปนดินที่พัฒนามาจากหินตะกอนที่มีเนื้อหยาบพวกหินทราย
พบในสภาพพื้นที่ี่มีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย (ความลาด
ชัน 1-3%) สวนใหญพบกระจายตัวในจังหวัดอุบลราชธานี กาฬสินธุ อํานาจเจริญ 
พืชพรรณตามธรรมชาติเปนไมพุมหนามและปาแดง ปจจุบันมีการดัดแปลงสภาพพื้นที่
เพื่อใชประโยชนในการทํานา

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายสีนํ้าตาลปนเทาหรือสีเทา พบจุดประ
สีนํ้าตาลเขม ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 4.5-5.0  และดินลางเปนดินรวนเหนียวปน
ทรายสีนํ้าตาลออนและมีสีเทาตลอดหนาตัดดิน พบจุดประสีแดงปนเหลือง และนํ้าตาล
แดงเขมของศิลาแลงออน  ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 4.5-5.0 และพบชั้นหินทรายผุที่
ชวงความลึกประมาณ 100-150 ซม.

 ดินมีเนื้อดินคอนขางเปนทราย พบศิลาแลงออนสีแดงเขมและชั้นหินทรายผุ
ภายในชวงความลึกประมาณ 100-150 ซม. การระบายนํ้าดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
ความอุดมสมบูรณตํ่า อาจมีปญหาขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูเพาะปลูกได ควรพิจารณา
ปรับปรุงบํารุงดินโดยการใชปุยที่เหมาะสม และการเก็บกักนํ้าไวใชในชวงเพาะปลูก 
 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร28 ิิ ีี  ืื ้ ืื่

ชุดดินอุบล
Ubon series : Ub



Map Sheet No. : 5939 I
พิกัด UTM : 48P 479716 E  1702382 N 
บานนาไหทอง ตําบลขี้เหล็ก 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ขอสังเกต

Ub

ชุดดินอุบล เปนดินนาทรายจัดที่พัฒนาจากหินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย พบใน
สภาพพื้นที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน 1-2%) สวนใหญพบกระจายใน
จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  มหาสารคาม  รอยเอ็ด  โดยทั่วไปใชประโยชนในการ
ปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินทรายปนดินรวน สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาล
ปนเทา ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 6.0-6.5 ดินลางเปนดินทรายปนดินรวน สีนํ้าตาลถึง
สีนํ้าตาลปนเทา และดินลางที่ชวงความลึกประมาณ 100-120 ซม. เปนดินรวนปนทราย 
สีดินเปนสีเทาออนถึงสีนํ้าตาลออนมาก พบจุดประสีนํ้าตาลปนเหลือง ดินมีคาพีเอช (pH) 
อยูในชวง 6.0-6.5  

 ดินมีลักษณะเปนดินทรายจัด การระบายนํ้าดีปานกลาง ความสามารถในการอุม
นํ้าไมดี มีปริมาณอินทรียวัตถุตํ่ามาก ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ควรมีการจัดการ
ดินเพื่อปรับปรุงทั้งสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดิน และมีการจัดการนํ้า
และปุยที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร30 ชดดดดินน ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรพืืพ้นนฐาฐานเนเ ืพืพ่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินชํานิ
Cham Ni series : Cni



Map Sheet No. : 5338 I
พิกัด UTM : 48P 273774 E  1633315 N 
บานตะลุมปุก ตําบลโคกสนวน 
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย

ขอสังเกต

Cni

ชุดดินชําน ิ เปนดินที่พัฒนาจากหินตะกอนเนื้อละเอียด พวกหินทรายแปง พบในสภาพ
พื้นที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน 1-2%) ดินนี้สวนใหญพบกระจายใน
บริเวณตอนลางของจังหวัดบุรีรัมย นครราชสีมา สุรินทร  โดยทั่วไปใชประโยชนในการ
ปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สีนํ้าตาลเขมถึงสีนํ้าตาล ดินมีคา
พีเอช (pH) อยูในชวง 5.5-6.0  ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงที่มีสีเทาปนชมพู
ถึงสีนํ้าตาลออน มีจุดประสีนํ้าตาลแก สีนํ้าตาลปนเหลือง และพบศิลาแลงออนที่มีสีแดง
ปนเหลืองและสีแดงประมาณ 2-20% ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 5.5-6.5  

 ดินมีอนุภาคขนาดทรายแปงปริมาณสูง จึงมีโครงสรางแนนทึบ ทําใหขาว
แตกกอไดยาก ควรมีการปรับปรุงโครงสรางดินใหรวนซุยโดยการเพิ่มปุยอินทรียให
กับดิน นอกจากนี้อาจเกิดนํ้าทวมขังในพื้นที่ชวงฤดูนํ้าหลาก ดินมีการระบายนํ้าดีปาน
กลางถึงคอนขางเลว หากใชปลูกขาวดินจะมีโอกาสขาดแคลนนํ้าไดโดยเฉพาะในชวง
ฝนทิ้ง และหากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน จะตองทําทางระบายนํ้าออกจากพื้นที่



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร32 ิิ ีี  ืื ้ ืื่

ชุดดินพล
Phol series : Pho



Map Sheet No. : 5540 IV
พิกัด UTM : 48Q 238563 E  1754343 N 
บานโคกสี ตําบลเพ็กใหญ 
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

ขอสังเกต

Pho

ชุดดินพล เปนดินในกลุมดินซอนที่มีความไมตอเนื่องทางธรณีิ (lithologic discontinuity)
ที่พัฒนามาจากหินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทรายวางอยูบนหินทรายแปง พบบนสภาพ
พื้นที่ที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นเล็กนอย (ความลาดชัน 1-5%) กระจายตัว
อยูในจังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ พืชพรรณตามธรรมชาติเปนปา เต็งรัง  ปาแดง ปจจุบัน
มีการดัดแปลงสภาพพื้นที่ใหขังนํ้าเพื่อใชในการปลูกขาว บางพื้นที่ใชในการปลูกพืชไร เชน 
ออย ขาวโพด

ลักษณะสําคัญ

 ดินลึกมาก ชั้นดินบนเปนดินรวนปนทรายสีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาล พบจุดประ
สีแดง คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 6.0-7.0 ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายสีเทา
ปนชมพู  ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 5.5-6.0 สําหรับดินลางที่ชวงความลึกประมาณ  
80-125 ซม. เปนดินเหนียวที่มาจากการสลายตัวจากหินทรายแปง มีสีแดงหรือสีแดงปน
เหลือง คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 7.0-8.0  

 ดินมีลักษณะของความไมตอเนื่องของเนื้อดิน คือชั้นดินบนเปนดินรวนทับอยู
บนชั้นดินลางที่เปนเนื้อดินเหนียวภายในความลึก 1 เมตร ควรระมัดระวังเรื่องการขัง
นํ้าบริเวณชั้นดินเหนียวอาจทําใหรากเนาไดในกรณีที่ใชปลูกพืชหัว และคํานึงถึงเรื่อง
การจัดการดิน นํ้าและปุยที่เหมาะสม ดินมีการระบายนํ้าคอนขางเลวถึงดีปานกลาง
หากใชปลูกขาวดินอาจมีโอกาสขาดแคลนนํ้าไดโดยเฉพาะในชวงฝนทิ้ง และตองทํา
ทางระบายนํ้าออกจากพื้นที่ หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร34 ช ิิน ีีส พืื้น ืพื่อ

ชุดดินเขมราฐ
Khemarat series : Kmr



Map Sheet No. : 6040 IV
พิกัด UTM : 48Q 509499 E  1769142 N 
บานคึมพอก ตําบลหนองนกทา 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอสังเกต

Kmr

ชุดดินเขมราฐ เปนดินในกลุมดินซอนที่มีความไมตอเนื่องทางธรณีิ (lithologic 
discontinuity) ที่พัฒนามาจากหินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทรายวางอยูบนชั้นดินเหนียว
ที่สลายตัวมาจากหินทรายแปง พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย (ความลาดชัน 1-5%) สวนใหญพบกระจายอยูในจังหวัดอุบลราชธานี 
พืชพรรณตามธรรมชาติเปนปาเต็งรัง ปาแดง ปจจุบันมีการดัดแปลงสภาพพื้นที่ใหขังนํ้าเพื่อ
ใชประโยชนในการปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ

 ดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายสีนํ้าตาล พบจุดประสีนํ้าตาลเขม ดินมีคา
พีเอช (pH) อยูในชวง 4.5-5.0 ดินลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนสีนํ้าตาล พบจุด
ประสีเทาและสีแดง คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 4.5-5.0 และที่ชวงความลึกประมาณ 
65-110 ซม. เปนชั้นดินเหนียวที่เกิดจากการสลายตัวของหินทรายแปง มีสีเหลืองเขมปน
นํ้าตาล พบจุดประสีนํ้าตาล สีแดง พบศิลาแลงออน และพบชั้นหินทรายแปงผุที่ความลึก
มากกวา 100 ซม. 

 ดินมีลักษณะของความไมตอเนื่องของเนื้อดิน คือชั้นดินบนเปนดินรวนทับอยูบน
ชั้นดินลางที่เปนเนื้อดินเหนียวภายในความลึก 100 ซม. ควรระมัดระวังเรื่องการขัง
นํ้าบริเวณชั้นดินเหนียวอาจทําใหรากเนาได ในกรณีที่ใชปลูกพืชหัวหรือพืชไรบางชนิด 
และควรมีการจัดการดิน นํ้า และปุยที่เหมาะสม ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า มีการ
ระบายนํ้าคอนขางเลวถึงดีปานกลาง หากใชปลูกขาวมีโอกาสเสี่ยงตอการขาดแคลนนํ้า
ไดโดยเฉพาะในชวงฝนทิ้ง และหากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน ควรทําทางระบายนํ้า
ออกจากพื้นที่ 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร36 ชดดดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรพืพ้้นนฐาฐานเนเพืพ่่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินนาดูน
Na Dun series : Nad



Map Sheet No. : 5640 III
พิกัด UTM : 48P 303002 E  1736178 N 
บานดอนดู ตําบลหัวดง อําเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม

ขอสังเกต

Nad

ชุดดินนาดูน เปนดินในกลุมดินซอนที่มีความไมตอเนื่องทางธรณีิ (lithologic 
discontinuity)  โดยตอนบนเปนดินทรายที่พัฒนามาจากหินตะกอนเนื้อทรายพวกหิน 
ทรายวางตัวอยูบนชั้นดินเหนียวที่สลายตัวมาจากหินทรายแปง พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะ
คอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน 1-2%) สวนใหญกระจายตัวอยูในจังหวัดมหาสารคาม 
รอยเอ็ด สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี  ใชประโยชนในการปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีนํ้าตาลปน
เหลืองถึงนํ้าตาลปนเทา ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 4.0-5.0  ดินลางเปนดินรวนปนทราย
สีนํ้าตาลปนเหลืองถึงนํ้าตาลปนเทา โดยที่ชวงความลึกประมาณ 60-80 ซม. อาจพบดินที่มี
ลูกรังปะปนอยู และดินลางที่ความลึก 80-150 ซม. เปนชั้นดินเหนียวสีเทาออนที่สลายตัว
มาจากหินทรายแปง และพบจุดประสีแดงของศิลาแลงออนมากกวา 50% คาพีเอช (pH) 
ของดินอยูในชวง 4.5-5.5 และพบชั้นหินทรายแปงผุที่ภายในความลึก 150 ซม. 

 ดินนี้มีลักษณะของความไมตอเนื่องของเนื้อดินภายในความลึก 1 เมตร โดยมี
ชั้นดินรวนปนทรายทับอยูบนชั้นดินเหนียว ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ควรมีการเพิ่ม
อินทรียวัตถุในดินและการใชปุยที่เหมาะสม ดินมีการระบายนํ้าคอนขางเลวถึงดี
ปานกลาง หากใชปลูกขาวดินจะมีโอกาสขาดแคลนนํ้าไดโดยเฉพาะในชวงฝนทิ้ง และ
ตองทําทางระบายนํ้าออกจากพื้นที่หากใชปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร38 ิ ีี  ืื ้ ืื่

ชุดดินปลาปาก
Pla Pak series : Ppk



Map Sheet No. : 5943 III
พิกัด UTM : 48Q 448206 E  194008 N 
บานวังยาง ตําบลปลาปาก 
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ขอสังเกต

Ppk

ชุดดินปลาปาก เปนดินดอนที่พัฒนามาจากหินตะกอนเนื้อละเอียดพวกหินทรายแปง
หรือหินดินดานพบในสภาพพื้นที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน1-2%) กระจาย
ตัวอยูในจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อุบลราชธานี พืชพรรณธรรมชาติเปน
ปาเต็งรัง ปาแดง ใชประโยชนในการปลูกมันสําปะหลัง  บางพื้นที่มีการดัดแปลงหรือปรับ
พื้นที่เพื่อใชในการปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลูกรัง  ดินบนเปนดินรวนสีนํ้าตาลปนเทา คาพีเอช (pH) ของดินอยูใน
ชวง 5.5-6.5 ดินลางเปนดินเหนียวที่มีลูกรังปะปนประมาณ 50% ดินมีสีเทาถึงสีเทาออน
มีจุดประสีนํ้าตาลแก สีแดงปนเหลืองและสีแดง และชั้นถัดไปที่ความลึกประมาณ 90 ซม. 
เปนชั้นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีแดง บางพื้นที่อาจพบชั้นลูกรังที่มีการเชื่อมตัวกันเปนแผน
หนาหรือที่เรียกวาศิลาแลง คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 4.5-5.0  

 ดินลูกรังมีเนื้อดินรวนเหนียวท่ีมีลูกรังปะปนและเกาะตัวกันอยางหลวมๆ
ทับอยูบนชั้นดินเหนียวที่ผุพังมาจากหินตะกอนเนื้อละเอียดภายในความลึก 100 ซม. 
ทําใหเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของรากพืช การระบายนํ้าดีปานกลางถึงคอน
ขางเลว ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ควรมีการจัดการดินและปุยที่เหมาะสมสําหรับ
การปลูกพืชในดินลูกรังโดยเฉพาะ



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร40 ช ิิน ีีส พืื้น ืพื่อ

ชุดดินโนนไทย
Non Thai series : Nt



Map Sheet No. : 5439 IV
พิกัด UTM : 48Q 189253 E  1689838 N 
บานโกรกกระสัง ตําบลมะคา 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ขอสังเกต

Nt

ชุดดินโนนไทย เปนดินที่พัฒนามาจากหินตะกอนเนื้อละเอียดของหินทรายแปงเนื้อปูน 
พบในสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน 1-2%) และกระจายทั่วไปในจังหวัด
นครราชสีมา      ชยัภูม ิ     ขอนแกน      สวนใหญมกีารดดัแปลงหรือปรับพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกขาว บางพืน้ท่ีใช
ในการปลูกพืชไร เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด

ลักษณะสําคัญ

 ดินลึกถึงชั้นหินพื้น ดินบนเปนดินเหนียวปนทรายแปงสีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาล
ปนเหลือง มีจุดประสีแดงและสีแดงปนเหลืองเล็กนอย คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 
7.0-8.0 สวนดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปงถึงดินเหนียวสีนํ้าตาลออน สีนํ้าตาลปนแดง 
มีจุดประสีแดง สีแดงปนเหลือง สีเหลือง และอาจพบกอนกรวดที่เกิดจากการสะสมของ
เหล็กและแมงกานีส รวมทั้งเศษหินทรายแปงเนื้อปูนในชั้นดินลาง คาพีเอช (pH) ของดิน
อยูในชวง 7.0-8.0  

 ดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเหลืองมีสีจุดประ การระบายนํ้าดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
หากมีการใชปลูกขาวดินมีโอกาสขาดแคลนนํ้าไดโดยเฉพาะในชวงฝนทิ้ง และควรมี
ระบบการจัดการนํ้าเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของพืชในชวงแลง และหากใชใน
การปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน จะตองทําทางระบายนํ้าออกจากพื้นที่ ดินมีความ
อุดมสมบูรณปานกลาง ควรจัดการดินและปุยที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร42 ช ิิน ีีส พืื้น ืพื่อ

ชุดดินบุรีรัมย
Buri Ram series : Br



Map Sheet No. : 5638 IV
พิกัด UTM : 48P 295462 E 1648903 N 
บานโคกเจริญ ตําบลสะแกซํา 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย

ขอสังเกต

 Br

ชุดดินบุรีรัมย เปนดินเหนียวสีดําเกิดมาจากการผุพังสลายตัวของหินบะซอลต พบใน
พื้นท่ีสวนตํ่าของลาวาหลากบริเวณรอบเขากระโดงซึ่งเปนภูเขาไฟเกาในจังหวัดบุรีรัมย 
สภาพพื้นที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน 1-2%) สวนใหญใชประโยชนใน
การปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึก มีเนื้อดินเหนียวจัดตลอดหนาตัดดิน สีดินเปนสีเทาเขมหรือสีนํ้าตาล
ปนเทาเขม มีจุดประสีนํ้าตาลแดงเขมปริมาณเล็กนอย ในฤดูแลงจะมีรอยแตกระแหงกวาง
และลึก  ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 6.0-6.5 และ 7.0-8.0 สําหรับดินบนและดินลาง 
ตามลําดับ อาจพบชั้นหินบะซอลตที่กําลังผุพังสลายตัวที่ความลึกภายใน 150 ซม. บริเวณ
ผิวดินอาจพบกอนหินบะซอลตกระจัดกระจายอยูทั่วไป  

 เนื้อดินเปนดินเหนียวสีดํา และเกิดรอยแตกระแหงกวางในฤดูแลง อาจทําให
เกิดความเสียหายตอรากพืชที่ปลูก ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง การระบายนํ้าดี
ปานกลางถึงคอนขางเลว  ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใชปุยหมักหรือปุยคอกเพื่อ
ทําใหโครงสรางดินรวนซุยขึ้น 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร44 ชดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรพืพ้้นนฐาฐานเนเพืพ่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินชุมพลบุรี
Chumphon Buri series : Chp



Map Sheet No. : 5639 I
พิกัด UTM :  48P 328546 E  1694060 N 
บานทาเรือ ตําบลชุมพลบุรี 

อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร

ขอสังเกต

Chp

ชุดดินชุมพลบุร ี เปนดินดอนที่เกิดจากตะกอนนํ้าพัดพามาทับถมอยูบริเวณสันดินริม
นํ้า พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบ (ความลาดชัน 1-2%) โดยพบบริเวณสัน
ดินริมนํ้าตลอดแนวของแมนํ้ามูล แมนํ้าชี และลํานํ้าสาขาอื่นๆ  พืชพรรณธรรมชาติเปน
ไมพุมหนาม สวนใหญมีการใชประโยชนในการปลูกยูคาลิปตัส หรือปลอยทิ้งไวเปนปา
ละเมาะ บางบริเวณมีการดัดแปลงพื้นที่เพื่อใชในการปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก  ดินบนเปนดินรวนถึงดินทรายปนดินรวน โดยเนื้อดินจะสัมพันธ
ไปกับตะกอนที่นํ้าพามาทับถมในแตละปทําใหเนื้อดินและสีดินมีความแตกตางกัน
ในแตละชั้นภายในหนาตัดดิน สวนใหญสีดินเปนสีนํ้าตาลออน มีจุดประสีนํ้าตาลเขมหรือ
สีเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย ในฤดูฝนอาจเกิดนํ้าทวมเต็มบริเวณพื้นที่ ดินมีคาพีเอช 
(pH) อยูในชวง 4.5-5.5 ตลอดหนาตัดดิน  

 ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า การระบายนํ้าดีปานกลาง เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
พืชที่ปลูกอาจไดรับความเสียหายจากนํ้าทวมในฤดูนํ้าหลาก ดังนั้น พื้นที่นี้จะมีความ
เหมาะสมแกการปลูกพืชผักสวนครัวหรือพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น หรือไมยืนตน
ที่ทนตอนํ้าทวมขังไดเปนเวลานานๆ 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร46 ชชดดดดินิน ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรพืืพ้้นนฐาฐานเนเ ืพืพ่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินธาตุพนม
That Phanom series : Tp



Map Sheet No. : 5942 IV
พิกัด UTM : 48Q 470037 E  1871785 N 
บริเวณโครงการชลประทานนํ้ากํ่า บานโพธิ์ทอง
ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ขอสังเกต

Tp

ชุดดินธาตุพนม เปนดินดอนที่เกิดมาจากตะกอนนํ้าพาบริเวณตะพักลํานํ้า พบในสภาพ

พื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย (ความลาดชัน 2-5%) กระจายอยูบริเวณตะพักลํานํ้า
ตลอดแนวของแมนํ้าโขงและลํานํ้าสาขาในจังหวัดนครพนม ใชประโยชนในการปลูกพืชไร 
ไมผล และไมยืนตน

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนทรายแปงสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาล
ปนแดง ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 6.5-7.0 สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง
สีแดงปนนํ้าตาลและสีนํ้าตาลปนแดงเขม ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 6.5-7.0  

 ดินมีลักษณะเนื้อดินทรายแปงละเอียด สีนํ้าตาลปนแดงตลอดทั้งหนาตัดดิน 
การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ควรมีการปรับปรุงบํารุงดินดวยการใช
ปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยคอก หรือจัดระบบการปลูกพืชบํารุงดินรวมดวยเพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณและปรับปรุงโครงสรางดิน



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร48 ชดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรพืพ้้นนฐาฐานเนเพืพ่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินทาอุเทน
Tha Uthen series : Tu



Map Sheet No. : 5844 II
พิกัด UTM :  48Q 442932 E  1946228 N 
ตําบลทาจําปา อําเภอทาอุเทน 
จังหวัดนครพนม

ขอสังเกต

Tu

ชุดดินทาอุเทน เปนดินดอนที่เกิดมาจากตะกอนทรายเนื้อหยาบทับถมอยูบนหินตะกอน
เนื้อละเอียด พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
(ความลาดชัน 1-5%) สวนใหญพบกระจายตัวอยูในจังหวัดนครพนม บึงกาฬ อุบลราชธานี 
พืชพรรณธรรมชาติเปนปาเบญจพรรณ โดยทั่วไปใชประโยชนในการปลูกไมโตเร็ว ทุงหญา
เลี้ยงสัตว

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมากที่มีทรายหนา ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนสีเทาเขมและสีเทา
ปนนํ้าตาล  ดินลางมีสีเทาออนถึงสีขาว  คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 5.5-6.0 และที่ชวง
ความลึกประมาณ 30-50 ซม. พบชั้นที่มีการสะสมอินทรียวัตถุเรียกวา ชั้นสปอดิก (spodic 
horizon) หนาประมาณ 20 ซม. สําหรับชั้นดินลางถัดลงไปเปนดินรวนปนทรายสีเทาถึง
สีเทาออน มีจุดประสีนํ้าตาลแก สีแดงปนเหลือง และสีแดง อาจพบลูกรังปะปน  คาพีเอช 
(pH) ของดินอยูในชวง 5.5-6.0 และที่ความลึกประมาณ 130 ซม. พบชั้นผุพังสลายตัวของ
หินทรายแปง 

 ดินทรายหนาที่มีชั้นสะสมอินทรียวัตถุภายใน 50 ซม. และอาจพบชั้นลูกรังที่ขัด
ขวางการเจริญเติบโตของรากพืชภายในความลึก 80 ซม. ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
ควรมีการจัดการดิน นํ้า และปุยที่เหมาะสมกับชนิดพืช หรือรักษาไวใหเปนสภาพปา
ตามเดิม และทุงหญาเลี้ยงสัตว 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร50 ชดดดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรพืพ้้นนฐาฐานเนเพืพ่่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินจันทึก
Chun Thuek series : Cu



Map Sheet No. : 5238 II
พิกัด UTM : 47Q 765259 E  1626124 N 
บานใหมพัฒนา ตําบลหนองสาหราย 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

ขอสังเกต

Cu

ชุดดินจันทึก เปนดินดอนที่เกิดมาจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ของหินแกรนิต พบใน
สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนลูกคลื่น (ความลาดชัน 2-12%) กระจายตัวอยูเฉพาะบริเวณ
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และบางสวนในพื้นที่ที่มีหินแกรนิตปรากฏ เชน 
จังหวัดเลย สวนใหญใชประโยชนในการปลูกพืชไรหรือไมยืนตน เชน มันสําปะหลัง มะขาม

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนสีนํ้าตาลปนเทา คาพีเอช (pH) 
ของดินอยูในชวง 6.0-7.0  ดินลางเปนดินทรายปนดินรวนสีเทาปนชมพูหรือสีนํ้าตาล
ออน และมีดินทรายปนดินรวนปนเศษหิน กรวด พวกหินแกรนิตที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตาม
ความลึก  คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 5.5-6.5 ในบางบริเวณอาจพบชั้นหินแกรนิตผุ
ในระดับความลึกมากกวา 100 ซม.  

 ดินทรายเนื้อหยาบตลอดหนาตัดดิน โดยมีเม็ดหินขนาดเล็กพวกควอตซปะปน
ภายในหนาตัดดิน การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ควรมีการจัดการดิน 
นํ้า และปุยที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร52 ชุชดดดดินิน..ภาภาคอคอีีสสสานาน คควาวามรมรูู ืพืพ้้นนฐาฐานเนเ ืืพพ่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินนํ้าพอง
Nam Phong series : Ng



Map Sheet No. : 5542 II
พิกัด UTM : 48Q 272336 E  1845479 N 
บานนายม ตําบลหนองกุง 
อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน

ขอสังเกต

Ng

ชุดดินนํ้าพอง  เปนดินดอนที่พัฒนามาจากหินตะกอนที่มีเนื้อหยาบพวกหินทราย พบใน
สภาพพื้นที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบหรือเปนลูกคลื่น (ความลาดชัน 2-12%) สวนใหญ
พบกระจายอยูในจังหวัดขอนแกน มหาสารคาม มักใชประโยชนในการปลูกพืชไร เชน ออย 
มันสําปะหลัง 

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินทรายลึกมาก  ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนสีนํ้าตาล  คาพีเอช (pH) 
ของดินอยูในชวง 5.5-6.0 และในชั้นถัดไปถึงความลึก 100 ซม. เปนดินทรายปนดินรวน
สีนํ้าตาลปนเหลืองออนหรือสีชมพู คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 6.5-7.0 สําหรับดินลาง
ที่ความลึกประมาณ 100 ซม. เปนดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนทรายจนถึงดินเหนียว 
มีสีชมพูและสีเหลือง และอาจพบชั้นลูกรังปะปนอยูในชวงรอยตอ คาพีเอช (pH) ของดินอยู
ในชวง 6.0-6.5 

 ดินทรายเนื้อหยาบที่มีชั้นดินทรายหนาประมาณ 100 ซม. ดินมีการระบายนํ้า
ดีมากทําใหพืชมีโอกาสขาดนํ้าในชวงแลงไดงาย ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ซึ่งควรมี
การจัดการปรับปรุงบํารุงดินดวยการเพิ่มอินทรียวัตถุและการใชปุยท่ีเหมาะสมตอการ
ปลูกพืช   



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร54 ชุชดดดินิิน..ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรููพืืพ้้นนฐาฐาฐ นเนเ ืพืพ่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินมหาสารคาม
Maha Sarakham series : Msk



Map Sheet No. : 5641 II
พิกัด UTM : 48P 319665 E  1778138 N
บานหนองปลิง ตําบลหนองปลิง 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ขอสังเกต

Msk

ชุดดินมหาสารคาม เปนดินดอนที่พัฒนามาจากหินตะกอนที่มีเนื้อหยาบพวกหินทราย 
พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่น (ความลาดชัน 1-12%) 
สวนใหญพบกระจายตัวอยูในจังหวัดมหาสารคาม รอยเอ็ด ขอนแกน อุบลราชธานี 
พืชพรรณธรรมชาติเปนปาเต็งรัง มักใชประโยชนในการปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ออย 
ทุงหญาเลี้ยงสัตว

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมากที่มีทรายหนา ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนสีนํ้าตาล คาพีเอช 
(pH) ของดินอยูในชวง 5.5-6.0  ดินลางเปนดินทรายปนดินรวนสีนํ้าตาล พบจุดประ
สีนํ้าตาลปนเหลือง  สวนชั้นถัดไปที่ชวงความลึกประมาณ 70-200 ซม. เปนดินรวน
ปนทรายสีนํ้าตาล พบจุดประสีนํ้าตาลเขม คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 6.0-6.5 

  ดินทรายจัดที่มีชั้นดินทรายหนาประมาณ 70 ซม. อยูบนชั้นดินรวนปนทรายถึง
ดินรวนเหนียวปนทราย การระบายนํ้าดีมาก ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ควรมีการ
ปรับปรุงบํารุงดินดวยการใชปุยอินทรีย พืชมีโอกาสขาดนํ้าในชวงแลงไดงาย จึงควรมี
การจัดการนํ้าเพื่อการปลูกพืชในชวงแลง การปลูกพืชหัว เชน มันสําปะหลัง ตองมีการ
ระบายนํ้าออกจากพื้นที่เพื่อปองกันหัวเนา 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร56 ชดดดดินน ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรพืืพ้นนฐาฐานเนเ ืพืพ่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินบานไผ
Ban Phai series : Bpi



Map Sheet No. : 5541 II
พิกัด UTM : 48Q 263933 E  1775786 N 
บานโนนทอง ตําบลหินตั้ง 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

ขอสังเกต

Bpi

ชุดดินบานไผ เปนดินดอนที่พัฒนามาจากหินตะกอนที่มีเนื้อหยาบ พวกหินทราย
พบในสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะเปนลูกคลื่น (ความลาดชัน 2-12%) สวนใหญกระจายตัวอยู
ในจังหวัดขอนแกน มหาสารคาม ใชประโยชนในการปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ออย

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมากที่มีทรายหนา ดินบนเปนดินทรายปนดินรวน ดินมีสีนํ้าตาล
สีนํ้าตาลปนเหลือง หรือสีชมพู  สําหรับดินลางเปนดินรวนปนทรายมีสีนํ้าตาลเขม หรือ
สีนํ้าตาลปนเหลือง ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 6.0-6.5 ทั้งในดินบนและดินลาง    

ดินทรายจัดที่มีชั้นดินทรายหนาประมาณ 70 ซม. อยูบนชั้นดินรวนถึงดินรวน
เหนียวปนทราย การระบายนํ้าดีมาก ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า พืชมีโอกาสขาดนํ้า
ในชวงแลงไดงาย ควรมีการจัดการนํ้าเพื่อการปลูกพืชในชวงฤดูแลง การปลูกพืชหัว
เชน มันสําปะหลัง ตองมีการระบายนํ้าออกจากพื้นที่เพื่อปองกันหัวเนา



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร58 ช ิิน ีีส พืื้น ืพื่อ

ชุดดินหวยแถลง
Huai Thalaeng series : Ht



Map Sheet No. : 5539 III
พิกัด UTM : 48P 238301 E  1668111 N 
บานหนองปรือพัฒนา ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ขอสังเกต

Ht

ชุดดินหวยแถลง เปนดินดอนที่เกิดมาจากตะกอนหินเนื้อหยาบพบในสภาพพื้นที่มี
ลักษณะคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่น (ความลาดชัน 1-5%) กระจายตัวอยูในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา มีพืชพรรณธรรมชาติเปนปาเต็งรัง มักใชประโยชนในการปลูกพืชไร 
เชน ขาวโพด ออย

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินทรายรวนหยาบลึกมาก  ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนถึงดินรวนปนทราย
สีนํ้าตาลและสีนํ้าตาลเขม และดินลางเปนดินรวนปนทรายตลอดหนาตัดดินสีนํ้าตาลและ
สีนํ้าตาลเขม โดยดินจะมีสีแดงปนเหลืองเมื่อความลึกเพิ่มขึ้น  คาพีเอช (pH) ของดิน
อยูในชวง 5.0-5.5 ทั้งในดินบนและดินลาง 

 ดินทรายเนื้อหยาบสีนํ้าตาล การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
ควรพิจารณาการจัดการดิน นํ้า และปุยที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร60 ชดดดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรพืพ้้นนฐาฐานเนเพืพ่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินโคราช
Khorat series : Kt



Map Sheet No. : 5539 III
พิกัด UTM : 48P 192996 E  1668287 N 
บานบึงทับชาง ตําบลจอหอ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขอสังเกต

Kt

ชุดดินโคราช เปนดินดอนที่พัฒนามาจากหินตะกอนที่มีเนื้อหยาบพวกหินทราย พบใน
สภาพพื้นที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่น (ความลาดชัน 1-5%) สวนใหญ
กระจายตัวอยูในจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร บุรีรัมย รอยเอ็ด ขอนแกน พืชพรรณธรรมชาติ
เปนปาเต็งรัง ใชประโยชนในการปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ออย 

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายสีนํ้าตาลและสีนํ้าตาลแก พบจุดประ
สีนํ้าตาลเขม คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 5.0-5.5  สวนดินลางเปนดินรวนปนทราย
สีนํ้าตาลออน พบจุดประสีนํ้าตาลเขมและสีแดงปนเหลือง  และในชั้นถัดไปเปนดินรวน
เหนียวปนทรายสีเทาปนชมพูและสีนํ้าตาลออน พบจุดประสีเหลืองปนแดง คาพีเอช (pH) 
ของดินอยูในชวง 7.0-8.0  

 ดินทรายเนื้อคอนขางหยาบ สีนํ้าตาลปนเหลือง การระบายนํ้าดีปานกลาง 
ควรพิจารณาสําหรับการปลกูพืชไรบางชนิดที่ไมชอบนํ้าขัง เชน มันสําปะหลัง ดินมี
ความอุดมสมบูรณตํ่า ควรพิจารณาจัดการปรับปรุงบํารุงดิน นํ้า และปุยที่เหมาะสม
สําหรับปลูกพืช 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร62 ชดดดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรพืพ้้นนฐาฐานเนเพืพ่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินจอมพระ
Chom Phra series : Cpr



Map Sheet No. : 5739 III
พิกัด UTM : 48P 356321 E  1676904 N 
ตําบลหนองสนิท อําเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร

ขอสังเกต

Cpr

ชุดดินจอมพระ เปนดินดอนที่พัฒนามาจากหินตะกอนที่มีเนื้อคอนขางหยาบพวกหินทราย 
พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะเปนลูกคลื่น (ความลาดชัน 2-5%) สวนใหญกระจายตัวอยูใน
พื้นที่จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย นครราชสีมา พืชพรรณธรรมชาติเปนปาเต็งรัง ใชประโยชนใน
การปลูกพืชไรหรือไมผล เชน มันสําปะหลัง ปอ ฝาย มะมวง

ลักษณะสําคัญ

 ดินรวนปนทรายละเอียดลึกมาก  ดินบนเปนดินรวนปนทรายสีนํ้าตาล ดินมีคา
พีเอช (pH) อยูในชวง 4.5-5.0 สวนดินลางเปนดินรวนปนทรายละเอียด สีดินเปนสีนํ้าตาล
ปนเหลือง  ดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 4.0-5.0 

 ดินทรายเนื้อหยาบสีนํ้าตาลปนเหลือง การระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณของดิน
ตํ่า และอาจเกิดการขาดแคลนนํ้าในฤดูเพาะปลูกได ควรมีการจัดการดิน นํ้า และปุย
ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร64 ช ิิน ีีส พืื้น ืพื่อ

ชุดดินปกธงชัย
Pakthongchai series : Ptc



Map Sheet No. : 5438 III
พิกัด UTM : 48Q 182733 E  1616972 N
บานโคกไผแดง ตําบลสะแกราช 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขอสังเกต

Ptc

ชุดดินปกธงชัย เปนดินดอนที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือเคลื่อนยายมา
ในระยะทางไมไกลนักของหินตะกอนที่มีเนื้อหยาบพวกหินทราย พบในสภาพพื้นที่
คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย  (ความลาดชัน 1-5%) สวนใหญกระจาย
ตัวอยูในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี กาฬสินธุ ใชประโยชนในการ
ปลูกพืชไร เชน ออย มันสําปะหลัง 

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินรวนหยาบลึกมาก  ดินบนเปนดินรวนปนทรายสีนํ้าตาล  คาพีเอช (pH) 
ของดินอยูในชวง 6.0-7.0  และดินลางเปนดินรวนปนทรายสีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลออน 
คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 5.0-5.5 

  

 ดินทรายหยาบ ระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า พืชมีโอกาสขาดนํ้าได
ในชวงฤดูแลง ควรมีการจัดการดิน นํ้า และปุยที่เหมาะสมตอการปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร66 ช ิิน ีีส พืื้น ืพื่อ

ชุดดินยางตลาด
Yang Talat series : Yl



Map Sheet No. : 5641 I
พิกัด UTM : 48Q 326358 E  1806719 N 
พื้นที่ปาชุมชน บานหนองอิเฒา ตําบลหนองอิเฒา
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ขอสังเกต

Yl

ชุดดินยางตลาด เปนดินดอนที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือเคลื่อนยายมาใน
ระยะทางไมไกลนักของหินตะกอนที่มีเนื้อหยาบของพวกหินทราย พบในสภาพพื้นที่มี
ลักษณะคอนขางราบเรียบหรือลูกคลื่น (ความลาดชัน 1-5%) สวนใหญพบกระจายตัวอยู
ในจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน สกลนคร รอยเอ็ด ใชประโยชนในการปลูกพืชไร เชน ออย 
มันสําปะหลัง ขาวโพด

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายสีนํ้าตาลเขม และดินลางเปนดินรวน
ปนทรายมีสีแดงปนเหลือง โดยดินมีคาพีเอช (pH) อยูในชวง 5.5-6.0 ตลอดหนาตัดดิน

 ดินทรายสีแดงตลอดหนาตัดดิน การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า
ควรมีการจัดการดิน นํ้า และปุยที่เหมาะสม นอกจากนี้พืชมีโอกาสขาดนํ้าในชวงแลง
ไดงาย จึงควรหาแหลงนํ้าหรือขุดบอนํ้าเพื่อกักเก็บนํ้าไวใชในชวงแลง



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร68 ช ิิน ีีส พืื้น ืพื่อ

ชุดดินวาริน
Warin series : Wn



Map Sheet No. : 6039 III
พิกัด UTM : 48P 504251 E  1685178 N 
บานโนนเจริญ ตําบลบุงมะแลง 
อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอสังเกต

Wn

ชุดดินวาริน เปนดินดอนที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือเคลื่อนยายมาในระยะ
ทางไมไกลนักของหินตะกอนที่มีเนื้อหยาบพวกหินทราย พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะคอน
ขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่น  (ความลาดชัน  1-8%)  กระจายอยูในจังหวัดอุบลราชธานี 
พืชพรรณธรรมชาติเปนปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ  มักใชประโยชนในการปลูกพืชไร
หรือไมผล เชน มันสําปะหลัง ออย ยูคาลิปตัส มะมวงหิมพานต 

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินรวนลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายมีสีนํ้าตาล คาพีเอช (pH) ของดิน
อยูในชวง 4.5-5.0 สวนดินลางเปนดินรวนปนทรายสีแดงปนเหลือง คาพีเอช (pH) ของดิน
อยูในชวง 5.0-5.5     

 ดินทรายเนื้อหยาบสีนํ้าตาลปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน การระบายนํ้าดี ดินมี
ความอุดมสมบูรณตํ่า และอาจเกิดการขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูเพาะปลูกได จึงควรมี
การจัดการดิน นํ้า และปุยที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร70 ช ิิน ีีส พืื้น ืพื่อ

ชุดดินยโสธร
Yasothon series : Yt



Map Sheet No. : 5840 I
พิกัด UTM : 47Q 106374 E  1752634 N 
ตําบลหนองคู อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ขอสังเกต

Yt

ชุดดินยโสธร เปนดินดอนที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือเคลื่อนยายมาในระยะ
ทางไมไกลนักของหินตะกอนที่มีเนื้อหยาบพวกหินทราย  พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะ
คอนขางราบเรียบหรือลูกคลื่น (ความลาดชัน 2-5%) สวนใหญกระจายตัวในจังหวัด
ยโสธร พืชพรรณธรรมชาติเปนปาเต็งรัง มักใชประโยชนในการปลูกพืชไร เชน ออย 
มันสําปะหลัง

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวน สีนํ้าตาลและสีนํ้าตาลปนแดงหรือ
สีแดงปนเหลือง ดินลางเปนดินทรายปนดินรวนโดยตลอด สีดินเปนสีแดง  โดยมีคาพีเอช 
(pH) ของดินอยูในชวง 5.5-6.0 ตลอดหนาตัดดิน    

 ดินทรายเนื้อละเอียดสีแดงตลอดหนาตัดดิน การระบายนํ้าดีมาก ซึ่งอาจเกิดการ
ขาดแคลนนํ้าได ควรหาแหลงนํ้าหรือขุดบอนํ้าเพื่อกักเก็บนํ้าสํารองไวใชในชวงฤดูแลง 
และควรพิจารณาคัดเลือกพืชปลูกใหเหมาะสม



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร72 ิิ ีี  ืื ้ ืื่

ชุดดินชุมพวง
Chum Phuang series : Cpg



Map Sheet No. : 5539 I
พิกัด UTM : 48Q 262053 E  1694501 N 
บานโนนทอง ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขอสังเกต

Cpg

ชุดดินชุมพวง เปนดินดอน เกิดมาจากตะกอนลํานํ้าเกาบริเวณตะพักลํานํ้าเกา 
พบในสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน (ความลาดชัน 2-12%) 
กระจายตัวอยูในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน สุรินทร โดยทั่วไปใชประโยชน
ในการปลูกมันสําปะหลัง ยูคาลิปตัส

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือดินทรายปนดินรวน สีนํ้าตาล
ปนแดง คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 5.5-7.0 สวนดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดิน
รวนเหนียวปนทรายสีแดงหรือสีแดงเขม คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 4.5-5.5  

 ดินทรายสีแดงตลอดหนาตัดดิน การระบายนํ้าดีมากเกินไป ซึ่งอาจเสี่ยงตอการ
ขาดนํ้าในชวงฤดูเพาะปลูก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า จึงควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน
ดวยการใชปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยคอก หรือการจัดระบบการปลูกพืชใหมีพืชบํารุงดิน
รวมดวย และควรมีการจัดการนํ้าที่เหมาะสม



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร74 ช ิิน ีีส พืื้น ืพื่อ

ชุดดินสีคิ้ว
Sikhio series : Si



Map Sheet No. : 5338 IV
พิกัด UTM : 48Q 785196 E  1651907 N 
บานมอดินแดง ตําบลหนองหญาขาว 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ขอสังเกต

Si

ชุดดินสีคิ้ว เปนดินดอนที่พัฒนามาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย พบในสภาพ
พื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด (ความลาดชัน 5-12%) สวนใหญพบกระจายตัวในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ ใชประโยชนในการปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด

ลักษณะสําคัญ

 ดินลึกมาก  ดินบนเปนดินรวนปนทราย ดินมีสีนํ้าตาลหรือสีแดงปนนํ้าตาล คาพีเอช 
(pH) ของดินอยูในชวง 5.5-6.5 และดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินมีสีแดงเขมหรือ
สีนํ้าตาลปนแดงเขม คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 6.5-8.0 

 ดินมีลักษณะเนื้อดินรวนละเอียดที่มีทรายปน การระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณ
ของดินตํ่า จึงควรพิจารณาการเพิ่มความอุดมสมบูรณและปรับปรุงโครงสรางของดิน 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร76 ช ิิน ีีส พืื้น ืพื่อ

ชุดดินดานซาย
Dan Sai series : Ds



Map Sheet No. : 5243 I
พิกัด UTM : 48Q 741846 E  1915828 N 
บานหัวฝาย ตําบลโพนสูง 
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

ขอสังเกต

Ds

ชุดดินดานซาย เปนดินดอน พัฒนาจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือเคลื่อนยายมาใน
ระยะทางไมไกลนักของหินทราย มักพบในบริเวณเทือกเขา ภูเขา หรือเนินเขา ที่มีสภาพ
พื้นที่ตั้งแตคอนขางราบเรียบไปจนถึงสูงชัน (ความลาดชัน 2% - มากกวา 35%) สวนใหญ
กระจายตัวในพื้นที่จังหวัดเลย พืชพรรณตามธรรมชาติเปนปาดิบ ปจจุบันใชประโยชนใน
การปลูกพืชไร เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ยางพารา 

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายสีนํ้าตาลเขม คาพีเอช (pH) ของดินอยูใน
ชวง 5.0-5.5 ดินลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทรายมีสีแดงปนเหลือง ดินมี
คาพีเอช (pH) อยูในชวง 5.0-5.5 บางบริเวณอาจพบหินทรายที่กําลังสลายตัวผุพังอยูในหนา
ตัดดินหรือบริเวณใกลเคียง

 

 ดินทรายละเอียดสีแดงตลอดหนาตัดดิน ดินมีการระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณ
ของดินตํ่า ควรมีการจัดการดิน นํ้า และปุยที่เหมาะสมตอการปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร78 ิิ ีี  ืื ้ ืื่

ชุดดินโพนพิสัย
Phon Phisai series : Pp



Map Sheet No. : 5645 III
พิกัด UTM : 48Q 300643 E  1993158 N
พื้นที่ปาชุมชน ใกลวัดปาสรางฤาษี ตําบลจุมพล
อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ขอสังเกต

Pp

ชุดดินโพนพิสัย เปนดินลูกรังบนพื้นที่ดอนที่พัฒนามาจากหินตะกอนที่มีเนื้อหยาบพวก
หินทรายทับถมบนหินตะกอนเนื้อละเอียด พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะราบเรียบถึงลูกคลื่น 
(ความลาดชัน 1-8%) สวนใหญกระจายตัวอยูในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร 
บึงกาฬ พืชพรรณธรรมชาติเปนปาเต็งรัง ใชประโยชนในการปลูกพืชไร เชน ออย 
มันสําปะหลัง ยางพารา บางพื้นที่มีการดัดแปลงพื้นที่เพื่อใชในการปลูกขาว

ลักษณะสําคัญ

 ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนเปนดินรวนปนทรายสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีเหลือง
ปนนํ้าตาล คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 5.0-5.5  ชั้นถัดมาที่ชวงความลึกประมาณ 
30-80 ซม. เปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียวที่มีลูกรังปะปนอยูมาก ดินมี
สีเหลืองปนนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเทา พบจุดประสีแดงหรือสีเหลือง  คาพีเอช (pH) 
ของดินอยูในชวง 4.5-5.0  และที่ความลึกประมาณ 90 ซม. เปนชั้นดินเหนียวมีสีขาวหรือ
สีเทาออน พบจุดประสีแดงปริมาณมาก คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 4.5-5.0  

 ดินลูกรังมีเน้ือดินรวนละเอียดท่ีมีลูกรังปะปนและเกาะตัวกันอยูแบบหลวมๆ 
อยูบนชั้นดินเหนียวภายในความลึก 1 เมตร ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของ
รากพืช และเนื่องจากดินลูกรังมีสัดสวนของปริมาณดินนอยกวาเมื่อเทียบกับดินอื่นๆ 
ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ ควรมีการจัดการดินและปุยที่เหมาะสมสําหรับการ
ปลูกพืชในดินลูกรังโดยเฉพาะ



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร80 ชดดดดินน ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรพืืพ้นนฐาฐานเนเ ืพืพ่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินเชียงคาน
Chiang Khan series : Ch



Map Sheet No. : 5344 IV
พิกัด UTM : 47Q 777811 E  1974453 N 
บานหวยหินสอ ตําบลนาซาว 
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ขอสังเกต

Ch

ชุดดินเชียงคาน เปนดินดอน เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือเคลื่อนยายมาใน
ระยะทางไมไกลนักของหินดินดาน พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะเปนลูกคลื่นหรือเนินเขา 
(ความลาดชัน 2-35%) สวนใหญพบกระจายตัวอยูในจังหวัดเลย ใชประโยชนในการปลูก
พืชไร เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ยางพารา

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนเปนดินรวนเหนียวที่มีเศษหินและลูกรังปะปนเล็ก
นอย ดินมีสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลเขม  คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 5.5-6.0  และชั้น
ถัดไปเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียวที่มีเศษหิน และ/หรือลูกรังปะปนอยูปริมาณมาก 
ดินมีสีแดงหรือสีแดงปนเหลือง  คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 5.0-5.5 สําหรับดินลาง
เปนดินเหนียวที่มีเศษหิน/ลูกรงัปะปนอยูปริมาณมาก ดินมีสีแดงหรือสีแดงปนเหลือง 
คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 4.5-5.0  

 ดินเหนียวสีแดงที่มีเศษหิน/ลูกรังที่สลายตัวมาจากหินดินดาน เกาะตัวกันแบบ
หลวมๆ ตลอดหนาตัดดิน ซึ่งเปนอุปสรรคในการเจริญเติบโตของรากพืช ดินมีการ
ระบายนํ้าดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ควรมีการจัดการดินและปุยที่
เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชในดินที่มีเศษหิน/ลูกรังโดยเฉพาะ



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร82 ชุชดดดดดินิิน..ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรููพืืพ้้นนฐาฐาฐ นเนเ ืพืพ่่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินสูงเนิน
Sung Noen series : Sn



Map Sheet No. : 5838 I
พิกัด UTM :  47Q 813552 E  1647534 N 
บานนากลาง ตําบลนากลาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขอสังเกต

Sn

ชุดดินสูงเนิน เปนดินดอนที่พัฒนามาจากหินตะกอนเนื้อคอนขางละเอียดพวก
หินทรายแปงเนื้อปูน พบในสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย
(ความลาดชัน 1-5%) สวนใหญกระจายตัวอยูในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ใชประโยชน
ในการปลูกพืชไร เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย

ลักษณะสําคัญ

 ดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนทรายแปงสีนํ้าตาลเขม สีนํ้าตาลปน
แดง สวนดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปงถึงดินเหนียว สีแดงปนเหลือง สีแดงปนนํ้าตาล 
คาพีเอช (pH) ของดินบนและดินลางอยูในชวง 6.5-7.0 

 ดินเหนียวสีนํ้าตาลปนแดงหรือสีแดง ดินนี้เสี่ยงตอการเกิดชั้นดานในชั้นดินบน
ตอนลาง และขาดแคลนนํ้าในชวงแลง ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง ควรมีการ
จัดการดิน นํ้า และปุยที่เหมาะสมกับชนดิพืชที่ปลูก



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร84 ช ิิน ีีส พืื้น ืพื่อ

ชุดดินโชคชัย
Chok Chai series : Ci



Map Sheet No. : 5438 II
พิกัด UTM : 48Q 214654 E  1631646 N 
บานโนนทอง ตําบลหนองบุญมาก
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ขอสังเกต

Ci

ชุดดินโชคชัย เปนดินดอนเกิดมาจากการสลายตัวอยูกับที่ของหินบะซอลต พบในสภาพ
พื้นที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่น (ความลาดชัน 1-12%) สวนใหญพบกระจาย
อยูในจังหวัดนครราชสีมา ศรีสะเกษ มีการใชประโยชนในการปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง 
ขาวโพด

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวถึงดินเหนียวสีนํ้าตาลปนแดงเขม  คาพีเอช 
(pH) ของดินอยูในชวง 6.0-7.0 สวนดินลางเปนดินเหนียวสีแดงเขมมากหรือสีแดงคลํ้า และ
คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 4.5-5.5 

 ดินเหนียวสีแดงคลํ้า การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ควรมีการ
ปรับปรุงบํารุงดินดวยการใชปุยอินทรีย หรือการจัดระบบการปลูกพืชใหมีพืชบํารุงดิน
รวมดวย นอกจากนี้ พืชมีโอกาสขาดนํ้าไดงายในชวงแลง ควรจัดหาแหลงนํ้าสํารอง



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร86 ชดดดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรพืพ้้นนฐาฐานเนเพืพ่่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินเลย
Loei series : Lo



Map Sheet No. : 5344 III
พิกัด UTM : 48Q 786355 E  1956680 N
บานนาแขม ตําบลนาแขม อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย

ขอสังเกต

Lo

ชุดดินเลย เปนดินดอนที่พัฒนามาจากหินแกรนิต พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะเปนลูกคลื่น 
(ความลาดชัน 2-12%) สวนใหญพบกระจายอยูในจังหวัดเลย ใชประโยชนในการปลูกพืชไร 
เชน ออย มันสําปะหลัง ยางพารา

ลักษณะสําคัญ

 เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวสีนํ้าตาลปนแดงเขมหรือสีนํ้าตาลปนแดง  
คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 6.0-6.5 ดินลางเปนดินเหนียวสีแดง ดินมีคาพีเอช (pH) 
อยูในชวง 5.0-6.0 และในชั้นดินลางที่ชวงความลึกประมาณ 90-200 ซม. เปนดินเหนียว
สีแดงที่มีเม็ดทรายละเอียดปะปนอยู คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 5.5-6.0

  

     ดินเหนียวสีแดงตลอดหนาตัดดิน การระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง ควรมีการจัดการดนิ นํ้า และปุยที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร88 ชชดดดดินน ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรพืืพ้นนฐาฐานเนเ ืพืพ่ออกาการเรเกษกษตรตร

ชุดดินจัตุรัส
Chatturat series : Ct



Map Sheet No. : 5339 I
พิกัด UTM : 47Q 803262 E  1711889 N 
บานโกรกผักหวาน ตําบลหนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ขอสังเกต

Ct

ชุดดินจัตุรัส เปนดินดอนที่เกิดมาจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ของหินตะกอน
เนื้อละเอียดพวกหินทรายแปงที่มีเนื้อปูนปน พบบนสภาพพื้นที่็คอนขางราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย (ความลาดชัน 1-5%) สวนใหญพบกระจายตัวอยูในจังหวัด
ชัยภูมิ นครราชสีมา ใชประโยชนในการปลูกพืชไร เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง

ลักษณะสําคัญ

 ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินทรายแปงที่มีเนื้อปูนปน  ดินบนเปนดินรวนเหนียวปน
ทรายแปงสีนํ้าตาลปนแดง  คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 6.5-8.0 สวนดินลางเปนดิน
เหนียวปนทรายแปงถึงดินเหนียวสีนํ้าตาลปนแดงหรือสีแดงและมีเศษหินปะปนเล็กนอย 
คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 7.0-8.0 ชั้นดินลางที่ชวงความลึกประมาณ 50-100 ซม. 
เปนดินเหนียวสีแดงปนเศษหินจนถึงหินพื้นของหินทรายแปงที่มีเนื้อปูนปน  

 ดินเหนียวสีแดงลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้นของหินทรายแปงที่มีเนื้อปูนปน ดินมี
การระบายนํ้าดี ควรเลือกชนิดของพืชปลูกและจัดระบบการปลูกพืชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะดิน รวมทั้งจัดหาแหลงนํ้าหรือขุดบอนํ้าเพื่อกักเก็บนํ้าไวใชในชวงฤดูแลง



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร90 ี  ื้ ื่

ชุดดินวังสะพุง
Wang Saphung series : Ws



Map Sheet No. : 5343 I
พิกัด UTM : 47Q 797490 E  1914986 N 
บานบุงไสล ตําบลศรีสงคราม 
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ขอสังเกต

Ws

ชุดดินวังสะพุง เปนดินดอน เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือเคลื่อนยายมาในระยะ
ทางไมไกลนักจากหินดินดาน พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยไป
จนถึงภูเขา (ความลาดชัน 2% - มากกวา 35%) สวนใหญพบกระจายอยูในพื้นที่จังหวัดเลย 
ใชประโยชนในการปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ออย ยางพารา บางพื้นที่ใชปลูกไมยืนตน เชน 
สัก ยางพารา

ลักษณะสําคัญ

 ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินผุของหินดินดาน  ดินบนเปนดินรวนเหนียวสีนํ้าตาลเขม 
คาพีเอช (pH) ของดินอยูในชวง 6.0-6.5 และดินลางเปนดินรวนเหนียวที่อาจพบเศษหิน
ของหินดินดานปะปนเล็กนอย ดินมีสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลเขม คาพีเอช (pH) ของดินอยู
ในชวง 5.5-6.0  และในชั้นดินลางที่ชวงความลึกประมาณ 70-130 ซม. เปนดินเหนียวที่
พบหินดินดานผุบางสวนหรือมีเศษหินปะปน ดินมีสีแดงหรือสีแดงปนเหลือง คาพีเอช (pH) 
ของดินอยูในชวง 5.5-6.0 และที่ความลึกมากกวา 130 ซม. เปนชั้นหินดินดานที่กําลังผุพัง
สลายตัว  

 ดินเหนียวสีนํ้าตาลเขมหรือสีแดงที่พบชั้นหินผุหรือหินพื้นภายใน 1 เมตร ดินนี้มี
ความอุดมสมบูรณปานกลาง ควรมีการจัดการดิน นํ้า และปุยใหเหมาะสมกับชนิดพืช
ที่ปลูกในดินที่มีเศษหินปะปนโดยฉพาะ



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูพื้นฐานเพื่อการเกษตร92

ความแตกตางกันของการกระจายขนาดอนุภาคและ/หรือ
องคประกอบเชิงแร ระหวางชั้นดินอยางชัดเจนที่ชี้ใหเห็นวาเปน
ความแตกตางกันของวัสดุธรณี ซึ่งไมใชวัสดุที่เกิดจากกระบวนการ
ทางดิน

ความไมตอเนื่องทางธรณี (lithologic discontinuity)

ในทางการเกษตรไดแบงความลึกของดินออกเปน 5 ชั้น โดยยึดเอาความลึกที่วัดจากผิว
ดินถึงชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ไดแก ชั้นหินพื้น ชั้นดาน
แข็ง ชั้นศิลาแลง ชั้นกรวด ชั้นเศษหิน หรือชั้นลูกรังที่หนาแนนมากๆ 

 - ดินตื้นมาก พบชั้นขัดขวางภายในความลึก 25 ซม.จากผิวดิน

 - ดินตื้น พบชั้นขัดขวางระหวางความลึก 25-50 ซม.จากผิวดิน

 - ดินลึกปานกลาง พบชั้นขัดขวางระหวางความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน

 - ดินลึก พบชั้นขัดขวางระหวางความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน

 - ดินลึกมาก พบชั้นขัดขวางลึกมากกวา 150 ซม.จากผิวดิน

ความลึกของดิน (soil depth)

นิยามศัพทนิยามศัพท



จุดสีของดินที่เกิดขึ้นกระจายอยูในชั้นหนาตัดดิน พบในดินที่มีสภาพ
การระบายนํ้าเลว คอนขางเลว หรือดีปานกลาง มีนํ้าแชขังในชั้นดิน
เปนเวลานานในรอบป ทําใหมีออกซิเดชันและรีดักชันของสารพวก
เหล็กและแมงกานีส เกิดเปนจุดประแทรกอยูในสีพื้นของดิน 

จุดประ (mottle)

ชั้นดินแข็งและแนนทึบในดินชั้นลาง มีอนุภาคดินเหนียวเปนองค
ประกอบอยูมากกวาดินชั้นบนที่อยูตอนบน สามารถสังเกตเห็นรอย
ตอกับดินชั้นบนไดอยางชัดเจน เกิดจากการเคลื่อนยายของอนุภาค
ดินเหนียวจากดินชั้นบนไปสะสมอยู หรือเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
สลายตัวเปนอนุภาคดินเหนียวสะสมอยูในดินชั้นนี้ก็ได  โดยปกติดิน
นี้มักแข็งเมื่อแหงและเหนียวเมื่อเปยก เปนชั้นที่ชะลอการซึมซาบ
ของนํ้าและอากาศในดินตลอดจนการเจริญเติบโตและการชอนไช
ของรากพืช 

ชั้นดานดินเหนียว (claypan)

ชั้นดินแรที่เกิดใตชั้นดินบน เปนชั้นสะสมที่หนาตั้งแต 2.5 ซม. และ
มีวัสดุอสัณฐานตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไป ประกอบดวยอะลูมิเนียม 
คารบอนอินทรีย และมีเหล็กหรือไมมีก็ได

ชั้นสปอดิก (spodic horizon)

เนื้อดินเปนผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นสวนเล็กๆ ที่เราเรียกกัน
วา "อนุภาคของดิน" อนุภาคเหลานี้มีขนาดไมเทากัน แบงออกเปน 
3 กลุมคือ อนุภาคขนาดทราย (เสนผาศูนยกลาง 2.0-0.05 มม.) 
อนุภาคขนาดทรายแปง (เสนผาศูนยกลาง 0.05-0.002 มม.) และ
อนุภาคขนาดดินเหนียว (เสนผาศูนยกลางเล็กกวา 0.002 มม.) เรา
สามารถแบงเนื้อดินเปนกลุมใหญๆ ได 3 กลุม คือ กลุมดินทราย กลุม
ดินรวน และกลุมดินเหนียว

เนื้อดิน (soil texture)

ภาพจาก www.nrcs.usda.gov
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รอยถูไถที่ผิวในหนาตัดดิน มีลักษณะเรียบมัน เกิดจากการเลื่อน
ไถลระหวางมวลของกอนดินที่อยูติดกัน เมื่อมีการขยายและหดตัว
ของกอนดินขณะเปยกและแหง โดยเฉพาะในดินเหนียวประเภทที่
มีการยืดและหดตัวสูงเมื่อดินเปยกและแหง โดยทั่วไปพบในหนา
ตัดดินตอนลาง

รอยไถล (slickenside)

วัสดุที่มีองคประกอบที่สําคัญคือ เหล็กออกไซดและ/หรืออะลูมินัม
ออกไซด แรเคโอลิไนต และควอตซ ศิลาแลงที่พบในประเทศไทยมี
อยู 2 ชนิด คือ ชนิดที่เกาะตัวกันแบบหลวม ๆ เปนกอนกรวดอิสระ 
เรียกวา ลูกรัง และชนิดที่เชื่อมยึดจับตัวกันแนนหรือเปนแผนแข็ง
ตอเนื่องเปนพืด เรียกวา ศิลาแลง

ศิลาแลง (laterite)

สารผสมของดินเหนียวกับสารอื่นๆ ที่มีการเชื่อมตัวในสภาวะที่ยัง
ไมแข็ง มีเหล็กอยูในปริมาณสูง มีฮิวมัสตํ่า มักมีควอตซ เคโอลิไนต
ปนอยูดวย ตามปกติจะเกิดในดินชั้นลางในรูปของจุดประสีแดง อยู
ในสภาพยังไมแข็งตัวสามารถตัดแตงเปนรูปที่ตองการ เมื่อนําขึ้น
มาใหสัมผัสอากาศและผานกระบวนการที่ทําใหเปยกและแหงสลับ
กันไปหลายๆ ครั้ง จะแข็งตัวอยางถาวร รูจักกันทั่วไปวา ศิลาแลง

ศิลาแลงออน (plinthite)

เปนคาที่วัดสภาพความเปนกรดเปนดางของดิน คาพีเอชของดิน
บอกเปนตัวเลขตั้งแต 1 ถึง 14 ถาดินมีคาพีเอชนอยกวา 7 แสดง
วาดินนั้นมีสภาพเปนกรด ยิ่งมีคานอยกวา 7 มาก ก็เปนกรดมาก 
แตถาดินมีคาพีเอชมากกวา 7 จะมีสภาพเปนดาง สําหรับดินที่มีคา
พีเอชเทากับ 7 แสดงวาดินมีสภาพเปนกลาง

พีเอชของดิน (soil pH)



กรมพัฒนาที่ดิน. 2553. คูมือการพัฒนาที่ดินสําหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร.  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 236 หนา
กรมพัฒนาที่ดิน. 2556. ชุดองคความรูกึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน ดินของประเทศไทย.  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 40 หนา 
คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมปฐพีวิทยา. 2551. พจนานุกรมปฐพีวิทยา. 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 206  หนา
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน. 2551. ความรูเรื่องดินสําหรับเยาวชน. 
 กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ. 83 หนา

เอกสารอางอิง

เปนสมบัติของดินที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนกวาสมบัติอื่นๆ ดินมีหลายสี เชน สีดํา เทา
นํ้าตาล เหลือง หรือ สีแดง การที่ดินจะมีสีอะไรนั้นขึ้นอยูกับชนิดของแรที่เปนองคประกอบ
ในดิน สภาพแวดลอมในการเกิดดิน พัฒนาการของดินหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยูในดิน การ
สังเกตสีของดิน จะทําใหเราสามารถประเมินสมบัติบางอยางของดินได เชน การระบายนํ้า 
หรือความอุดมสมบูรณของดิน 

สีของดิน (soil color)
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นายศรจิตร ศรีณรงค ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

นายสถิระ อุดมศรี ผูอํานวยการกลุมสํารวจจําแนกดิน

นายจตุรงค ละออพันธสกุล ผูอํานวยการกลุมศึกษาและวิเคราะหสถานการณทรัพยากรดิน

นางขนิษฐศรี ฮุนตระกูล กลุมพัฒนาเทคนิคการถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรดิน

น.ส.บํารุง ทรัพยมาก กลุมพัฒนาเทคนิคการถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรดิน

นายกิตติ วงษแสง กลุมพัฒนาเทคนิคการถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรดิน

นายธนัชกฤต กลิ่นหวล กลุมศึกษาและวิเคราะหสถานการณทรัพยากรดิน 

นายดนัย แสนจันทอง  กลุมศึกษาและวิเคราะหสถานการณทรัพยากรดิน 

นายอรรณพ พุทธโส กลุมศึกษาและวิเคราะหสถานการณทรัพยากรดิน

นายธงชัย คงหนองลาน กลุมศึกษาและวิเคราะหสถานการณทรัพยากรดิน

นายโกศล เคนทะ กลุมศึกษาและวิเคราะหสถานการณทรัพยากรดิน 

น.ส.ธัญยธรณ จิตอรวรรณ กลุมศึกษาและวิเคราะหสถานการณทรัพยากรดิน

น.ส.วิภาวรรณ อินทรสมบูรณ กลุมศึกษาและวิเคราะหสถานการณทรัพยากรดิน

นายกฤดิโสภณ ดวงกมล กลุมสํารวจจําแนกดิน

นายกฤษณะ รามสูตร กลุมสํารวจจําแนกดิน 

นายอภิชาติ บุญเกษม กลุมสํารวจจําแนกดิน

นายพชร อริยะสกุล กลุมสํารวจจําแนกดิน

นายกันตภณ แกวดวง กลุมสํารวจจําแนกดิน

คณะผูจัดทําคณะผูจัดทํา

สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทร. 0 2579 1192 ตอ 1339
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