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ปฐพีวทิยาเทานั้น  

อยางไรก็ตามเอกสารนี้จะไมแสดงรายละเอียดของขอมูลมากนัก เพื่อไมใหผูอานสับสนจนเกินไป 
หากมีความสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ควรศึกษาจากเอกสารวิชาการของสวนมาตรฐาน
การสํารวจจําแนกดินและที่ดินที่เปนภาษาอังกฤษ หรือปรึกษานักสํารวจดินของสวนมาตรฐานการสํารวจ
จําแนกดินและที่ดิน  

หากพบขอผิดพลาด หรือมขีอเสนอแนะประการใด ขอความกรุณาแจงใหทราบดวย เพื่อจะได
แกไขเอกสารใหมีความสมบรูณยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณนักสํารวจดินของสวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน สวนสํารวจจําแนกดิน 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ และคณะทํางานวิชาการและการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานัก
สํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  ที่รวมกันดําเนินงาน ระดมความคิดเห็น ติชมและเสนอแนะในการ
จัดทําและปรับปรุงเอกสารนี้ใหสําเร็จตามกําหนดเวลา 
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ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคเหนอืและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย 
(Characteristics and Properties of Established Soil Series 

in the North and Central Highland Regions of Thailand) 

1. บทนํา 

ชุดดิน (soil series) เปนหนวยจําแนกดินระดับตํ่าสุดในระบบการจําแนกอนุกรมวิธานดนิ (Soil 
Taxonomy) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ซึง่ประเทศไทยไดนาํมาใชในการจาํแนกดนิตั้งแตป พ.ศ. 
2518 แมวากอนหนานัน้จะมีการตั้งชื่อชดุดินตามระบบที่นาํมาใชในประเทศไทยในชวงแรก แตตอมาไดมี
การปรับปรุงและกําหนดลักษณะของชุดดินตางๆ ใหสอดคลองกับระบบอนุกรมวิธานดิน 

ในการตั้งชุดดินแตละชุดดิน จะตองมีการศึกษาลกัษณะและสมบัติทางสัณฐาน กายภาพ เคม ี แร 
และจุลสัณฐาน และกําหนดชวงของลักษณะและสมบัติของแตละชุดดินไว เพือ่สามารถอธบิายถงึความ
แตกตางหรือความคลายคลึงกันของชุดดนิตางๆ ได นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกบัชุดดินยังอธิบายถงึการกําเนิด
และสภาพแวดลอมของดินดวย ดังนัน้ขอมูลชุดดินจึงถือเปนขอมูลที่สําคัญที่ใชเปนพืน้ฐานหรือสนับสนนุ
กิจกรรมตอเนือ่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับดินหรือการใชประโยชนที่ดินทั้งทางตรงและทางออม อาท ิ การเกษตร 
การปาไม การชลประทาน วิศวกรรม ส่ิงแวดลอม การประมง การปฏิรูปที่ดิน การกําหนดเขตการใชที่ดิน 
การประเมนิภาษีที่ดิน เปนตน  

โดยปกติการตั้งชื่อชุดดินจะใชชื่อของสถานที่ที่พบดินนั้นๆ เปนครั้งแรกมาตั้งเปนชื่อของชุดดิน 
เพื่อใหจดจําไดงาย อาจเปนชื่อของจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน หรือ แมน้ํา ลําคลอง ซึ่งเปนที่รูจักกันดี 
ดินที่จะถูกตั้งชื่อพรอมทั้งกําหนดชวงลักษณะและสมบัติประจําของชุดดินนั้น จะตองมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา 8 
ตารางกิโลเมตร หรือ 5,000 ไร (เดิมกําหนดไว 20 ตารางกิโลเมตร)  

อยางไรก็ตาม ชื่อชุดดินพรอมคําอธิบายตางๆ เปนลักษณะในเชิงวิชาการ ทําใหเปนขอจํากัดในการ
นําขอมูลตางๆ เกี่ยวกับชุดดินไปใชใหเปนที่แพรหลาย ดังนั้นการแปลความหมายขอมูลในเชิงวิชาการให
บุคคลอื่นเขาใจไดงาย จึงถือเปนสิ่งสําคัญ เอกสารฉบับนี้จึงไดวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลดินให
งายตอความเขาใจยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการนําไปใชประโยชนตอไป อยางไรก็ตามอาจจะยังคงรูปแบบทาง
วิชาการโดยมีภาษาอังกฤษกํากับไวบาง เนื่องจากบางครั้งการแปลเปนภาษาไทยอาจไมสมบูรณ  
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อจัดทําขอมูลชุดดินในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทยฉบับภาษาไทย 
2.2 ปรับปรุงการจําแนกดินและคําอธิบายดินใหถูกตองและสอดคลองกับระบบอนุกรมวิธานดิน ป 

ค.ศ. 2003 
2.3 เพื่อวิเคราะหปญหาการใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูก และเสนอแนวทางการแกไขปญหาการ

ปรับปรุงและบํารุงดินที่เหมาะสมสําหรับชุดดินนั้นๆ 

3. อุปกรณและวิธีการ 

3.1 อุปกรณ 

1. เอกสารวิชาการฉบับที่ 521 เร่ืองการกําหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคเหนือและที่
สูงตอนกลางของประเทศไทยจําแนกใหมตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546 (อนิรุทธิ ์ภูษิต และสุมิตรา, 2547) 

2. ผลวิเคราะหดินของชุดดินตางๆ ในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย 
3. รูปภาพหนาตัดของชุดดินตางๆ ในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
4. Keys to Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2003) ซึ่งเปนคูมือการการจําแนกดินระบบ

อนุกรมวิธานดิน ป ค.ศ. 2003 
5. แผนที่ดินและแผนที่กลุมชุดดินจังหวัดตางๆ ในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย 
 

3.2 วิธีการ 

1. แปลขอมูลชุดดินเปนภาษาไทย โดยยึดถือเอกสารวิชาการฉบับที่ 521 เปนตนแบบ  
2. ปรับปรุงขอมูลชุดดินใหถูกตองโดยใชขอมูลผลวิเคราะหดิน แผนที่ดินและแผนที่กลุมชุดดิน

ประกอบในการพิจารณา 
3. ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่และลักษณะของชุดดินบางชุดดินที่มีขอมูลไมแนชัดในสนาม 
4. แปลความหมายขอมูลดินและวิเคราะหปญหา ขอจํากัดในการใชที่ดินเพื่อเพาะปลูก และ

เสนอแนะแนวทางในการแกไข 
5. จัดทําเอกสารตามรูปแบบที่กําหนดพรอมทั้งภาพหนาตัดชุดดิน 

4. ผลการศึกษา 

ขอมูลชุดดินในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศจํานวน 55 ชุดดิน  ไดรับการปรับปรุง 
และแปลความหมาย เพื่อการใชประโยชนในการเพาะปลูกพืชดังนี ้
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 1   ชุดดินบางมูลนาก (Bang Mun Nak series: Ban) 

กลุมชุดดนิที ่ 4 
การจําแนกดนิ Very-fine, mixed, semiactive, nonacid, isohyperthermic Aeric 

Endoaquepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณที่ราบนํ้าทวม  
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน นาขาว อาจใชปลูกพืชไร เชน ขาวโพด 

ถั่ว หรือพชืผัก กอนหรือหลังปลูกขาว 
การแพรกระจาย พบมากในพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณลําน้ํานาน 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bwg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สี
นํ้าตาลเขม สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH4.5-5.5)  ดิน
ลางตอนบนเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดิน
ลางตอนลาง เปนสีนํ้าตาลปนเทา สีเทาปนแดง หรือสีนํ้าตาลปนเทาออน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 

มากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) มีจุดประสีนํ้าตาลแก สีแดงปนเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินพิมาย  และชุดดินราชบรีุ  
ขอจํากัดการใชประโยชน   อาจมีนํ้าทวมบาและแชขังระดับสูงในฤดูฝน ทําใหขาวเสียหายได 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน  หลีกเลี่ยงการปลูกในชวงกลางฤดูฝนที่มีฝนตกหนักมาก ในพื้นที่ชลประทาน
และไมมปีญหาน้ําทวมบาหรือแชขัง อาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดี
ขึ้น โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ 
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  2   ชุดดินบานจอง (Ban Chong series: Bg) 

กลุมชุดดนิที ่ 29 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพงัของหินตะกอนเนื้อละเอียดและหินที่แปรสภาพ เชน หินดินดาน 

หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท เปนตน บริเวณพื้นที่ภูเขา และ
รวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม
ถวง บริเวณเชิงเขา หรือเกิดจากตะกอนดินที่ถกูน้ําพาบริเวณเนินตะกอนรูปพดั 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 3-35 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ออย 

ยาสูบ ขาวไร สับปะรด และสวนผลไม เชน มะมวง ล้ินจี ่ลําไย  
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก  ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว  สีนํ้าตาลเขมถึงสี
นํ้าตาลปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  ดินลางเปนดินเหนียว สีแดงปน 

เหลือง ถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเชียงแสน  ชุดดินเลย  และชุดดินเชียงของ 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําและเปนกรด  สภาพพื้นที่มีความลาดชัน ดิน
เกิดการชะลางพังทลายไดงาย  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบาํรุงดินโดยใชอินทรยีวัตถุ ปุยอินทรีย หรือปุยชีวภาพรวมกบัปุยเคมี และ
ใชวัสดุปูนปรับแกความเปนกรดของดิน จัดระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม 
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3   ชุดดินบอไทย (Bo Thai series: Bo) 

กลุมชุดดนิที ่ 37 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Eutrustox 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทราย บางแหงอาจมปีูนปน บริเวณพื้นที่ภเูขา และรวมถงึที่เกิดจากวัสดุ

ดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 3-35 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ออย มนัสําปะหลัง และไมผล 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-(E)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนถึงดินรวนปน
ทราย สีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปน
ทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีนํ้าตาลแกถึงสีแดงปนเหลือง พบชั้นลูกรังปะปนในดินชวงความลึก 50-100 ซม. ปฏกิิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน  ชุดดินโพนงาม 
ขอจํากัดการใชประโยชน  เนื้อดินคอนขางเปนทรายและมีความอุดมสมบูรณต่ํา สภาพพื้นที่มีความลาดชัน
ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน  ปรับปรุงบาํรุงดินโดยใชอินทรยีวัตถุ ปุยอินทรีย หรือปุยชวีภาพรวมกบัปุยเคมี 
จัดระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม 
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4   ชุดดินบานโภชน (Ban Phot  series: Bpo) 

กลุมชุดดนิที ่ 1 
การจําแนกดนิ Very-fine, smectitic, isohyperthermic (Chromic) Ustic Epiaquerts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณที่ราบนํ้าทวม  
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ขาว และปลูกพืชไร หรือพืชผัก  กอนและหลังฤดูฝน 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bssg-(Bwg) 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สี 
เทาเขมถึงสีนํ้าตาลปนเทา มีจดุประสีนํ้าตาลแกหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง 
เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเหลืองถึงสีนํ้าตาลปนเทา มีจุด
ประสีนํ้าตาลหรือปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางเล็กนอย (pH 5.5-7.5) ในฤดูแลงหรือฝนทิ้งชวง
นานๆ ดินจะแหงและแข็ง แตกระแหงเปนรองลึก 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินพิมาย  ชุดดินสระบุรี  และชุดดินศรีสงคราม 
ขอจํากัดการใชประโยชน เนื้อดินเหนียวจัด เมื่อแหงจะแข็ง ยากตอการไถพรวน และแตกระแหง ทําใหรากพืช
เสียหาย ดินเปยกจะเหนียวจดั ยากตอการไถพรวน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงโครงสรางของดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ เชน การไถกลบเศษพืช การใช     
ปุยคอก ปุยหมัก ไถพรวนในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ ไมแหงและเปยกเกินไป จัดหาแหลงน้ําสํารองไวใชเมือ่ฝนทิ้ง
ชวง เพื่อปองกนัไมใหดินแตกระแหง และทําลายระบบรากของพืช 
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5    ชุดดินชัยบาดาล (Chai Badan  series: Cd) 

กลุมชุดดนิที ่ 28 

 7

การจําแนกดนิ Fine, smectitic, isohyperthermic Leptic Haplusterts 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินบะซอลท หินแอนดีไซท บริเวณพื้นทีภู่เขา

รวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรง
โนมถวงบริเวณเชิงเขา หรือเกิดจากตะกอนน้าํพาบริเวณเนินตะกอนรูปพัด 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 3-16 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ชาถึงปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง 

ถั่ว ทานตะวัน หรือไมผล เชน นอยหนา ขนุน มะมวง  
การแพรกระจาย พบมากบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bss-Cr or Ck 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกปานกลาง พบชั้นหินผุท่ีระดบัความลึก 50-100 ซม. ดิน 
บนเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทาเขมมากหรือสีนํ้าตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาลปนเทา
เขม สีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินชั้นลางจะพบรอยไถล
เปนมัน เมื่อดินเปยกและแหงสลับกัน ดินลางบางบริเวณอาจพบเม็ดปูนสะสม โดยปกติเมื่อดินแหง หนาดินจะแตกระแหง
เปนรองลึก 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบุรีรัมย  
ขอจํากัดการใชประโยชน เนื้อดินเหนียวจัด ยากตอการไถพรวน และแตกระแหง ทําใหรากพืชเสียหาย เปน
ดินลึกปานกลางและมีชั้นปูนทตุิยภูมิในดินลาง  ซึ่งจะมีผลกระทบทางกายภาพและเคมีสําหรับพืชที่มีระบบรากลึก ดินอาจ
ขาดสมดุลของธาตุอาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถ ุ และไถพรวนขณะ
ท่ีดินมีความชื้นพอเหมาะ  จัดหาแหลงน้ําสํารองไวใชเมื่อฝนทิ้งชวง เพื่อปองกันไมใหดินแตกระแหงและทําลายระบบราก
ของพืช ถามีพืน้ที่พอ ใชปุยฟอสฟอรัสในรูปละลายชา  และเพิ่มจุลธาต ุเมื่อพชืแสดงอาการขาด 



 

6   ชุดดินเชียงแสน (Chiang Saen  series: Ce) 

กลุมชุดดนิที ่ 30 
การจําแนกดนิ Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต บริเวณพื้นที่ภูเขา และรวมถึงที่เกิด

จากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวง
บริเวณเชิงเขา 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 3-35 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ถัว่  
 มันสําปะหลัง หรือไมผล เชน ล้ินจี่ ลําไย มะมวง  
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและดานตะวันตกของภาค  
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว  สีแดง
เขมถึงสีแดงปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว  สีแดง  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 4.5-6.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง ต่ํา สูง สูง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบานจอง  ชุดดินเลย  และชุดดินเชียงของ  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงคอนขางต่ํา เส่ียงตอการขาดน้ําเล็กนอยถึงปานกลาง
หากฝนทิ้งชวง พื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพงัทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี หา
แหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกไมผล จดัทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใชวิธีพชืหรือวิธกีล หรือทั้งสองวิธี
รวมกัน 
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7   ชุดดินเชียงของ (Chiang Khong  series: Cg) 

กลุมชุดดนิที ่ 29  

 9

การจําแนกดนิ Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustox 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินอัคนีท่ีเปนกลางหรือเปนดาง ไดแก แอนดีไซท 

บะซอลต แกบโบร บริเวณพื้นที่ภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดิน และหินที่
เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 3-35 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงเร็ว  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พชืไร เชน ขาวโพด ถัว่  

มันสําปะหลัง หรือไมผล เชน ล้ินจี่ ลําไย มะมวง  
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน 
ทรายแปง สีนํ้าตาลปนแดงเขมถึงสีนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรด

เล็กนอย (pH 6.0-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีแดง ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)   
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบานจอง  และชุดดินเชียงแสน  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา  เส่ียงตอการขาดน้ําเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนทิ้งชวง พื้นที่
ท่ีมีความลาดชนัสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี หา
แหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกไมผล จดัทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใชวิธีพชืหรือวิธกีล หรือทั้งสองวิธี
รวมกัน 



 

8   ชุดดินเชียงคาน (Chiang Khan  series: Ch) 

กลุมชุดดนิที ่ 46 

 10

การจําแนกดนิ Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังของหินตะกอนเนื้อละเอียดและหินที่แปรสภาพ เชน 

หินดินดาน หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท เปนตน บริเวณพื้นที่
ภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ 
โดยแรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชนั 4-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ถัว่ 

และใชเปนวัสดทํุาถนน 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Btc 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นหรือตื้นมากถงึชั้นลกูรังหนาแนน  ภายใน 50 ซม.  จากผิวดิน   
ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียวปนลูกรัง สีนํ้าตาลเขมหรอืสีนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียวปนลูกรังหนาแนนมาก สีแดงหรือสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถงึเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) พบจุดประสีนํ้าตาล เหลอืงหรอืแดงในชั้นหินที่ผุพังสลายตวั ลูกรังใน
ชุดดินเชียงคานสวนใหญเปนเศษหินที่ถูกเคลือบดวยสารประกอบออกไซดของเหล็กที่เรียกวาลูกรังเทียม (pseudo-laterite) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินคลองชาก   
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนนและความอุดมสมบูรณต่ํา  พื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูง  
ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน บริเวณที่มีความลาดชันไมมากนัก (ไมเกิน 12%) และดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไร
ได แตตองรบกวนดินนอยที่สุด พรอมทั้งจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดิน
และเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พื้นที่ลาดชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟู
สภาพปา 



 

  9  ชุดดินเชียงใหม (Chiang Mai series: Cm) 

กลุมชุดดนิที ่ 38 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic 

Oxyaquic Ustifluvents 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสันดินริมน้ํา  
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 0-3 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลาง    
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา   
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ไมผล พืชไร พชืผัก และที่อยูอาศัย  
การแพรกระจาย พบมากในภาคเหนือ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)–C 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ท่ีมีการสลับชัน้ของเนื้อดินตางๆ เนื่องจากการทับถม
เปนประจํา ของตะกอนน้ําพา เมื่อมีนํ้าทวมลนฝง ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปงหรือ
ดินรวนปนทราย สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 
6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวน  ปนทราย หรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง 

หรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ปกติจะพบ
เกล็ดไมกาตลอดชั้น 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินทามวง  และชุดดินสรรพยา  
ขอจํากัดการใชประโยชน อาจมีนํ้าทวมบาและแชขังระดับสูงในฤดูฝน  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน หลีกเลี่ยงการปลูกในชวงกลางฤดูฝนที่มีฝนตกหนักมาก ในพื้นที่ชลประทานและไม
มีปญหาน้ําทวมบาหรือแชขัง อาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวตัถุ และใชปุยอนิทรียรวมกับปุยเคมี
เพื่อเพิ่มผลผลิต 
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  10   ชุดดินเชียงราย (Chiang Rai series: Cr) 

กลุมชุดดนิที ่ 6 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Plinthic Paleaquults (Kandiaquults) 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณตะพักลําน้ําและที่ราบระหวางเขา  
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว  
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา   
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน นาขาว อาจใชปลูกพืชไร เชน ขาวโพด 

ถั่ว หรือพชืผัก กอนหรือหลังปลูกขาว 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบน 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Btg-Btgv 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง สีนํ้าตาลปนเทาถึงสีนํ้าตาลปนเทาเขมมาก มีจุดประสีนํ้าตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีเทาออน มีจุดประ 
สีแดงหรือสีแดงปนเหลือง และมีศิลาแลงออนสีแดง 5-50 %โดยปริมาตร อาจพบกอนลูกรังปะปน 

อยูบาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินพาน  ชุดดินนครพนม  ชดุดินมโนรมย  และชุดดินชุมแสง 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีอนิทรียวัตถุต่ํา และแนนทึบ 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบาํรุงดินโดยใชอินทรยีวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิม่ผลผลิต 
ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดทํูานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผักซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซยุและระบายน้าํดีขึ้น
โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ 
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  11  ชุดดินดงลาน (Dong Lan series: Dl)  

กลุมชุดดนิที ่ 28 

 13

การจําแนกดนิ Fine, mixed, active, isohyperthermic Vertic (Aquic) Haplustolls 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาที่ทับถมอยูบนชั้นดินเหนียวที่ผุพังสลายตัวจากหิน

ทรายแปงหรือหินดินดานบริเวณเนินตะกอนรูปพัด  
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา ดีปานกลางในดินบนและคอนขางเลวในดินลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางในดินบนและชาในดินลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด 

และออย 
การแพรกระจาย เนินตะกอนรูปพัดใกลภูเขาหินปูน พบทางดานตะวันตกของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอกับพื้นที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bw-Cg 
ลักษณะและสมบัตดิิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีดํา 
หรือสีเทาเขม  ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียวปน

ทรายแปงหรอืดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาปนน้ําตาลออน มจีุดประสีแดง สีเหลือง และสีนํ้าตาล มีรอยถูไถเนื่องจากการยดืและ
หดตัวของแรดนิเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัถึงเปนกรดเลก็นอย (pH 5.5-6.5)  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินลพบุรี  และชุดดินวัฒนา  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินลางแนนทึบและระบายน้ําไมดี เมื่อแหงจะแตกระแหงเปนอันตรายตอรากพืช 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ยกระดับแปลงปลูกพืชใหสูงขึ้นเพื่อบรรเทาการแชขังน้ําของรากพืช หาแหลงน้ํา
สํารอง เพื่อไมใหดินแหงและเกิดการแตกระแหง ปรับปรุงปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีขึ้น โดยการเพิ่ม
อินทรียวัตถุ 



 

  12   ชุดดินดงยางเอน (Dong Yang En series: Don) 

กลุมชุดดนิที ่ 33 
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสันดินริมน้ําและเนินตะกอนรูปพัด  
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ออย 

ยาสูบ ถั่วตางๆ พืชผัก และไมผล  
การแพรกระจาย พบมากในภาคเหนือ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง สีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 
6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง มีจุดประสีนํ้าตาล
เขมหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินกําแพงเพชร  ชุดดินกําแพงแสน  ชุดดินธาตุพนม  และชุดดินปราณบุรี  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินที่ใชปลูกพืชไรมานาน ใตชัน้ไถพรวนมักแนนทึบ รากชอนไชไดยาก  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับ
สภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบาํรุงดินอยูเสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรยีรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิม่ผลผลิตใหสูงขึ้น  
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  13   ชุดดินดอยปุย (Doi Pui series: Dp) 

กลุมชุดดนิที ่ 30 

 15

การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, hyperthermic (isohyperthermic or thermic) Kandic 
Palehumults  

การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินชีสตหรือไมกาชีสต บริเวณพื้นที่ภูเขาและ
รวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรง
โนมถวงบริเวณเชิงเขา 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนภูเขาสูงชันมาก ความลาดชัน 3 - ชันกวา 50 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงเร็วมาก  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดบิเขา ปาสนและปาเบญจพรรณบาง

พื้นที่ใชทําไรเล่ือนลอย ขาวโพด ขาวไร ไมตัดดอก ไมผล และพืชผักเมืองหนาว 
การแพรกระจาย บริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือสูงกวาระดับน้ําทะเล 500 เมตรขึ้นไป 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีนํ้าตาล

เขมหรือสีนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียวสีแดง  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-7.0)  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเชียงแสน  และชุดดินเชียงของ  
ขอจํากัดการใชประโยชน สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ดินถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพชืที่เหมาะสม ปรับปรุง
บํารุงดินอยูเสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น พื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูงและ
เปนแหลงตนน้ําลําธารควรสงวนไวเปนพื้นที่ปาไม  



 

  14   ชุดดินดานซาย (Dan Sai  series: Ds) 

กลุมชุดดนิที ่ 35 

 16

การจําแนกดนิ Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทรายและควอรตไซท บริเวณพื้นที่ภูเขาและ

รวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรง
โนมถวงบริเวณเชิงเขา 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 5-35 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงเร็วมาก  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง พชืไร เชน 

ขาวโพด ขาวไร มันสําปะหลัง ออย  ไมผล เชน มะมวง มะขาม 
การแพรกระจาย บริเวณภูเขาและเชิงเขาที่มีหินทราย 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-(Cr) 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรอืดินรวน สีนํ้าตาลเขม 
หรือสีนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏกิริิยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางเปนดิน

รวนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถงึเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินวาริน  ชุดดินยโสธร  และชุดดินโพนงาม  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา สภาพพืน้ที่มีความลาดชันสูง ดินถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพชืที่เหมาะสม ปรับปรุง
บํารุงดินอยูเสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น 



 

  15   ชุดดินหางฉัตร (Hang Chat  series: Hc) 

กลุมชุดดนิที ่ 35 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults 
การกําเนิด ตะกอนน้ําพา สวนใหญมาจากพวกหินแกรนิต และทับถมอยูบน หินแกรนิต 

บริเวณเนินตะกอนรูปพัด  
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชนั 2-20 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ถัว่ 

มันสําปะหลัง หรือไมผล เชน ล้ินจี่ ลําไย มะมวง  
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและดานตะวันตกของภาค  
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย 
สีนํ้าตาลเขม หรือสีนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยา 

ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินวาริน  ชุดดินหนองมด  และชุดดินแมแตง  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา  เส่ียงตอการขาดน้ําเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนทิ้งชวง พื้นที่
ท่ีมีความลาดชนัสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี หา
แหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกไมผล จดัทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใชวิธีพชืหรือวิธกีล หรือทั้งสองวิธี
รวมกัน 
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  16   ชุดดินหางดง (Hang Dong series: Hd) 

กลุมชุดดนิที ่ 5 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Endoaqualfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณตะพักลําน้ําหรือที่ราบระหวางเขา  
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา เลว     
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา   
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน นาขาว อาจใชปลูกพืชไร เชน ขาวโพด 

ถั่ว หรือพชืผัก กอนหรือหลังปลูกขาว 
การแพรกระจาย พบมากในภาคเหนือ 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Btg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก  ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง สีเทาถึงสีเทาเขม มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทา มี
จุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลแก  ปฏิกิริยาดนิเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง 
(pH 6.5-8.0)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินพาน  
ขอจํากัดการใชประโยชน ไมม ี
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่มผลผลิตโดยใชปุยอนิทรียรวมกับปุยเคมี ในพื้นที่ชลประทาน 
นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซึง่จะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีขึ้น โดยการเพิ่ม
อินทรียวัตถุ 
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  17  ชุดดินกําแพงเพชร (Kamphaeng Phet series: Kp) 

กลุมชุดดนิที ่ 33 
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสันดินริมน้ํา  
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 1-3 % 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน พืชไร เชน ขาวโพด ออย ยาสูบ ถั่วตางๆ 

พืชผัก และไมผล   
การแพรกระจาย พบมากในภาคเหนือ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง  สีนํ้าตาล
ถึงสีนํ้าตาลเขม  ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปน
ทรายแปงถึงดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินกําแพงแสน  และชุดดินดงยางเอน  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินที่ใชปลูกพืชไรมานาน ใตชัน้ไถพรวนมักแนนทึบ รากชอนไชไดยาก  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับ
สภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบาํรุงดินอยูเสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิม่ผลผลิตใหสูงขึ้น  
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  18   ชุดดินหลมสัก (Lom Sak series: La) 

กลุมชุดดนิที ่ 15 

 20

การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Fluvaquentic 
Endoaquepts 

การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสวนต่ําของเนินตะกอนรูปพัดและที่ราบระหวาง
เขาและที่ราบนํ้าทวม  

สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา คอนขางเลว     
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา   
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน นาขาว อาจใชปลูกพืชไรเชน ขาวโพด ถัว่ 

หรือพืชผัก กอนหรือหลังปลูกขาว 
การแพรกระจาย พบมากในเขตที่สูงตอนกลางของประเทศ  
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bwg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปน 
ทรายแปง สีนํ้าตาลเขม สีนํ้าตาลปนเทาเขมมาก หรือสีเทาเขมมาก มจีุดประสีนํ้าตาลหรือสี

เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาลถึงสี
นํ้าตาลเขม สีนํ้าตาลปนเทาเขมมาก มจีุดประสีนํ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปน
ดางปานกลาง (pH 6.5-8.0)  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง สูง สูง สูง 
25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินแมสาย  และชุดดินราชบุรี  
ขอจํากัดการใชประโยชน อาจมีนํ้าทวมขงัทําใหขาวเสียหายในบางป 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบาํรุงดินโดยใชอินทรยีวัตถุ และเพิ่มผลผลิตโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพชืไรหรือพืชผักซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีขึ้น 
โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ 



 

  19   ชุดดินลี้ (Li series: Li) 

กลุมชุดดนิที ่ 47 
การจําแนกดนิ Clayey-skeletal, mixed, semiactive, shallow, isohyperthermic, Ultic 

Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังของหินตะกอนเนื้อละเอียดและหินที่แปรสภาพ เชน 

หินดินดาน หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท บริเวณพื้นที่ภูเขา 
และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดย
แรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 4-35 % 
การระบายน้ํา ดี    
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว   
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ถัว่ 

และใชเปนวัสดทํุาถนน 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-Cr 

ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นหรือต้ืนมากถึงชั้นเศษหินหนาแนน บางบริเวณอาจพบชั้นหินพื้นในระดับตื้น ดินบน
เปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียวปนเศษหิน สีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดนิเปน
กรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียวปนเศษหินหนาแนนมาก สีแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกริิยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)   

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินมวกเหล็ก  และชุดดินเชียงคาน 
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้นถึงชั้นเศษหินหนาแนนและความอดุมสมบูรณต่ํา  พื้นที่ท่ีมีความลาดชัน
สูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน บริเวณที่มีความลาดชันไมมากนัก (ไมเกิน 12%) และดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไร
ได แตตองรบกวนดินนอยที่สุด พรอมทั้งจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา  ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณแก
ดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พื้นที่ลาดชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟู
สภาพปา 
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  20  ชุดดินหลมเกา (Lom Kao series: Lk) 

กลุมชุดดนิที ่ 17  

 22

การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aquic) 
Paleustults  

การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสวนต่ําของเนินตะกอนรูปพัดและที่ราบระหวางเขา  
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา คอนขางดีถึงคอนขางเลว     
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา   
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนทีด่ิน ปจจุบันพื้นที่สวนใหญไดดัดแปลงใชทํานา

ในชวงฤดูฝน และใชปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ถั่ว หรือพชืผัก กอนหรือหลัง
ปลูกขาว 

การแพรกระจาย พบมากในเขตที่สูงตอนกลางของประเทศ บริเวณสวนต่ําของเนิน
ตะกอนรูปพัดและที่ราบระหวางเขา 

การจัดเรียงชั้นดิน Ap-Bt-Btg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีนํ้าตาลหรือ

สีนํ้าตาลเขม มจีุดประสีนํ้าตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลาง
ตอนบนเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีนํ้าตาลปนแดงถึงสีออนของสีนํ้าตาลปนแดง มีจุดประสีแดงปนเหลือง และสีนํ้าตาล
ปนเหลือง ดินลางตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย สีเทาปนชมพูหรือสีเทาปนน้ําตาลออน มีจุด
ประสีแดงปนเหลืองและสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินรอยเอ็ด 
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบาํรุงดินโดยใชอินทรยีวัตถุ และเพิ่มผลผลิตโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพชืไรหรือพืชผักซึ่งจะตองยกรอง และปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีขึ้น 
โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ 



 

   21  ชุดดินลํานารายณ (Lam Narai series: Ln) 

กลุมชุดดนิที ่ 54 
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การจําแนกดนิ Fine, smectitic, isohyperthermic Vertic Haplustolls 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินบะซอลท หินแอนดีไซท และหินปูน บริเวณ

พื้นที่ภูเขา รวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ 
โดยแรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา หรือเกิดจากตะกอนน้ําพา บริเวณเนินตะกอน
รูปพัด 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 3-6 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง   
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ขาว

ฟาง ถั่ว ทานตะวัน หรือไมผล เชน นอยหนา ขนุน มะมวง  
การแพรกระจาย พบมากบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bw-Ck 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกปานกลาง พบชั้นหินผุและกอนปูนทุติยภูมิท่ีระดับความ

ลึก 50-100 ซม. ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกลาง
ถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง และพบกอนปูนทุติยภูมิปะปนในดิน
ลางๆ และเศษหินผุ สีนํ้าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) เมื่อดินแหง อาจแตกระแหงเปน
รองลึก ดินชั้นลางจะพบรอยถูไถเปนมัน  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
25-50 ต่ํา สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินจัตุรัส  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินลึกปานกลางและพบชั้นปูนทุติยภูมิในดินลาง ซึ่งจะมีผลกระทบทางกายภาพและ
ทางเคมีสําหรับพืชที่มีระบบรากลึก ดินอาจขาดสมดุลของธาตุอาหาร โดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 
เมื่อดินแหง ดินอาจแตกระแหงทําใหรากพืชเสียหายได 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน การปลูกพืชที่มรีะบบรากลึกเชนไมผล จําเปนตองปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดินลางในเบื้องตนโดยการใชอินทรียวัตถุผสมคลุกเคลาและใชปุยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัสในรูปท่ีละลายชา และ
ใหเพิ่มจุลธาตุเมื่อพชืแสดงอาการขาด จัดหาแหลงน้ําสํารองไวใชเมือ่ฝนทิ้งชวง เพือ่ปองกนัไมใหดินแตกระแหงและทําลาย
ระบบรากของพืช ถามีพื้นที่พอ 



 

  22   ชุดดินลําปาง (Lampang series: Lp) 

กลุมชุดดนิที ่ 16 
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aeric)  

             Endoaqualfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณตะพักลําน้ําและที่ราบระหวางเขา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน นาขาว อาจใชปลูกพืชไรเชน ขาวโพด ถัว่  
                          หรือพชืผัก กอนหรือหลังปลูกขาว 
การแพรกระจาย พบมากในภาคเหนือตอนบน บริเวณตะพักลําน้ําและที่ราบระหวางเขา 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Btg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนหรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปง สีเทาปนชมพู สีนํ้าตาลปนเทาถึงสีนํ้าตาลออน มจีดุประสีนํ้าตาลแกหรือสี
นํ้าตาลปนเหลอืง ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวน

เหนียวปนทรายแปงถึงดินรวนปนดินเหนียว สีเทาปนชมพูหรอืสีเทาออน มจีดุประสีนํ้าตาลแก สีนํ้าตาลปนเหลือง หรือสีแดงปน
เหลือง บางแหงอาจมีศิลาแลงออนและกอนลกูรังปะปนอยูบาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินหินกอง  และชุดดินศรีเทพ  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีอนิทรียวัตถุต่ํา และมักแนนทึบใตชั้นไถพรวน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรไถพรวนใหลึก ปรับปรุงดนิดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอนิทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อ
เพิ่มผลผลิต ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพชืไรหรือพืชผักซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและ
ระบายน้ําดีขึ้น โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ 
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  23  ชุดดินลําสนธิ (Lam Sonthi series: Ls) 

กลุมชุดดนิที ่ 31 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสันดินริมน้ําหรือเนินตะกอนรูปพัด  
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 1-3 % 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเต็งรัง ไมพุมหนาม ทุงหญาธรรมชาต ิ    

ทํานา บางแหงปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ถัว่ งา           
การแพรกระจาย พบมากบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-(Bw or C) 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีนํ้าตาล
เขมหรือสีนํ้าตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH5.5-6.5)  ดิน
ลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวถึงดินเหนียว สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขม มีจุดประสีแดงและสีนํ้าตาล
ปนเหลือง ปฏิกริิยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0)  ดินลางตอนลางเปน 

ดินเหนียวสีนํ้าตาลสีนํ้าตาลปนเทา มจีุดประสีแดงปนเหลอืงและสีแดง และพบกอนปูนทุติยภูมิปะปน ปฏิกิริยาดินเปนกลาง
ถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0)  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินดงยางเอน 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินตอนบนมักแนนทึบ รากชอนไชไดยาก  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ไถพรวนใหลึกกวาปกติ ปรับปรุงดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคม ี 
เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น 
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  24  ชุดดินแมริม (Mae Rim  series: Mr) 

กลุมชุดดนิที ่ 48 
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults 
การกําเนิด ตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนพวกกรวดและหินมนเล็กบริเวณเนินตะกอน 

รูปพัด หรือตะพักลําน้ํา 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 3-35 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเต็งรัง พืชไร เชน ขาวโพด ถั่ว และใช

เปนวัสดุทําถนน 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นกอนกรวดและหินมนเล็กหนาแนนตั้งแต
ภายใน 50 ซม. จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน อาจมีกรวดและ  
หินมนเล็กปะปน สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด  

เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีกรวดและหินมนเล็กปะปนอยูหนาแนน
มาก มากกวา 35 % โดยปริมาตร ดินลางลึกๆ อาจเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเหลืองถึงสีแดงปนเหลือง ปฏิกริิยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)   

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินน้ําชุน 
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดและหินมนเล็ก ความอดุมสมบูรณต่ํา พื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูง 
ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน บริเวณที่มีความลาดชันไมมากนัก (ไมเกิน 12%) และดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไร
ได แตตองรบกวนดินนอยที่สุด พรอมทั้งจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดิน
และเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พื้นที่ลาดชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟู
สภาพปา 
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  25  ชุดดินแมสาย (Mae Sai series: Ms) 

กลุมชุดดนิที ่ 15 

 27

การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสวนต่ําของสันดินริมน้ําหรือตะพักลําน้ํา  
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน นาขาว อาจใชปลูกพืชไรเชน ขาวโพด ถัว่ 

หรือพืชผัก กอนหรือหลังปลูกขาว 
การแพรกระจาย พบมากในภาคเหนือ บริเวณสวนต่ําของสันดินริมน้ําหรือตะพักลําน้ํา 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Btg 
ลักษณะและสมบัตดิิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปน 
ทรายแปง สีเทาเขมหรือสีนํ้าตาลปนเทาเขม มจีุดประสีนํ้าตาลปนเหลอืงหรือสีนํ้าตาลแก ปฏิกิริยา 
ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สี 
นํ้าตาลปนเทา และมีสีเทาในตอนลาง มจีุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลแก  ปฏิกริิยาดิน

เปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินนครปฐม  และชุดดินแมทะ  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณคอนขางต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบาํรุงดินโดยใชอินทรยีวัตถุ และเพิ่มผลผลิตโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก  ซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดี
ขึ้น โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ 



 

  26   ชุดดินแมแตง (Mae Taeng series: Mt) 

กลุมชุดดนิที ่ 29 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณตะพักลําน้ําหรือเนินตะกอนรูปพัด 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 3-35 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ถัว่ 

มันสําปะหลัง หรือไมผล เชน ล้ินจี่ ลําไย มะมวง  
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและดานตะวันตกของภาค  
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย สี  
นํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สี
แดงเขมถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)   

 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบานจอง  ชุดดินเลย  ชดุดินเชียงของ  และชุดดินหางฉัตร 
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา  เส่ียงตอการขาดน้ําปานกลางหากฝนทิ้งชวง  พื้นที่ท่ีมีความ
ลาดชันสูง  ดินจะถูกชะลางพงัทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี หา
แหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกไมผล จดัทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใชวิธีพชืหรือวิธกีล หรือทั้งสองวิธี
รวมกัน 
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   27   ชุดดินแมทะ (Mae Tha series: Mta) 

กลุมชุดดนิที ่ 15 
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณตะพักลําน้ํา  ท่ีราบระหวางเขา หรือบริเวณสวน

ต่ําของเนินตะกอนรูปพัด 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน นาขาว อาจใชปลูกพืชไร เชน ขาวโพด  

ถั่วหรือพืชผัก กอนหรือหลังปลูกขาว 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบน 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Btg 
ลักษณะและสมบัตดิิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีนํ้าตาล
ถึงสีนํ้าตาลเขม  สีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลือง สีนํ้าตาลแก และสีแดงปนเหลอืง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถงึเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง  

สีนํ้าตาลปนแดง มจีุดประสีนํ้าตาลปนเหลอืง สีนํ้าตาลแก และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง 
(pH 5.5-8.0) และพบศิลาแลงออนสแีดงหรือสีแดงปนเหลอืงในดินลางเล็กนอย  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินแมสาย  และชุดดินอุตรดิตถ 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีอินทรียวัตถุต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํา และมักแนนทึบใตชั้นไถพรวน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรไถพรวนใหลึก ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ  ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี
เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรอืพืชผัก ซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดินให
รวนซุยและระบายน้ําดีขึ้น โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ 
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  28   ชุดดินนาน (Nan  series: Na) 

กลุมชุดดนิที ่ 7 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพา บริเวณสวนต่ําของสันดินริมน้ํา  
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน นาขาว อาจใชปลูกพืชไร  เชน ขาวโพด 

ถั่ว หรือพชืผัก กอนหรือหลังปลูกขาว 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะแมนํ้านาน 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Btg 
ลักษณะและสมบัตดิิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรอืดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง สีเทาปนแดงหรอืปนสีชมพ ู มจีุดประสีนํ้าตาลเขมหรอืสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏกิิริยาดิน
เปนกรดจดัมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปงถึงดินเหนียว สีเทาปน
แดง มจีุดประสีนํ้าตาลแกหรอืสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปาน
กลาง (pH 6.0-8.0)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินหางดง  และชุดดินแมทะ  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินแนนเนื่องจากมีทรายแปงมาก ขาวอาจแตกกอไดนอย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ  ปรับปรุงบํารุงดินโดย
อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซึ่ง
จะตองยกรองและปรับสภาพดนิใหรวนซุยและระบายน้ําดีขึน้ โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ 
 

 30



 

   29   ชุดดินน้ําเลน (Nam Len  series: Nal) 

กลุมชุดดนิที ่ 28 
การจําแนกดนิ Very-fine, smectitic, isohyperthermic Aquertic Paleustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณเนินตะกอนรูปพัด  
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-8 % 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน พืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง และถั่วตางๆ  
การแพรกระจาย พบมากในเขตที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-(Bss) 
ลักษณะและสมบัตดิิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดนิรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขม หรอืสี
นํ้าตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว ตอนบนสีนํ้าตาลปนแดงถึง
สีแดง ตอนลางสีนํ้าตาลถึงสีเทาออน มีจุดประสีแดงหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถงึเปนดางปานกลาง 
(pH 6.5-8.0)  เมื่อดินแหง จะแตกระแหงเปนรองลึก ดินชั้นลางจะพบรอยถูไถเปนมันเล็กนอย เนือ่งจากการยืดและหดตวัของ
ดิน เมือ่ดินเปยกและแหงสลับกัน  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินวังชมพ ู
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินเหนียวจัดและแนนทึบ ไถพรวนลําบากเมื่อแหงและเปยกเกินไป เมื่อดินแหง ดิน
จะแตกระแหงเปนรองลึกทําใหรากพืชเสียหาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ไถพรวนเมื่อมีความชื้นเหมาะสม ปรับปรุงดินใหรวนซุยขึ้นโดยใชอินทรียวตัถุ และ
เพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคม ี
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  30  ชุดดินน้ําชุน (Nam Chun  series: Ncu) 

กลุมชุดดนิที ่ 48 
การจําแนกดนิ Clayey-skeletal, mixed, active, isohyperthermic Aquic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนพวกกรวดและหินมนเล็ก บริเวณเนินตะกอนรูปพัด  
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชนั 1-5 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเต็งรัง พืชไร เชน ขาวโพด ถั่ว และใชเปนวัสดุทําถนน 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-BC 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินตื้นหรือต้ืนมากถึงชั้นกอนกรวดและหินมนเล็กหนาแนน ภายในความลกึ 50 ซม.  จากผวิดนิ  
ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน อาจมีกรวดและหินมนปะปน สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนเทา
เขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางตอนบนสีแดงปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลปนแดง เปนดิน
รวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว มีกรวดและหินมนเล็กปะปนอยูหนาแนนมาก มากกวา 35 % โดยปริมาตร ดินลางตอนลาง
เปนดินเหนียวมีกรวดและหินมนเล็กปะปนหนาแนนเชนกัน สีนํ้าตาลแกถึงสีนํ้าตาลปนเทา และมีจุดประสีแดง สีแดงปนเหลือง
และสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0)   

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินแมริม 
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดและหินมนเล็ก  ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน หากดินไมตื้นมาก  อาจใชปลูกพืชไรได  แตตองรบกวนดินนอยที่สุด  พรอมทั้งและ
จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืช  เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืช โดยใชปุยอินทรีย
รวมกับปุยเคมี บริเวณที่ดินตื้นมากไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา  หรือปลอยเปนทุงหญา
ตามธรรมชาติ 

 32



 

  31  ชุดดินน้ําดุก (Nam Duk  series: Nd) 

กลุมชุดดนิที ่ 33 
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic Paleustalfs  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณเนินตะกอนรูปพัดหรือตะพักลําน้ํา  
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-8 % 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน พืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถัว่ตางๆ บางแหงปลูกไมผล เชน 

มะมวง มะขาม 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณเนินพื้นที่ท่ีสูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-(BC) 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก  ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขมหรือ
สีนํ้าตาลปนเทาเขม  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง  
สีนํ้าตาลปนแดงถึงสีแดงปนเหลืองหรือสีแดง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  ดินลางตอนลางเปน
ดินรวนปนดินเหนียวถึงเปนดินเหนียว  สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลแก  มีจุดประสีน้ําตาลและสีแดงปนเหลือง  ปฏิกิริยาดินเปนกลาง
ถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินวาริน  และชุดดินเพชรบูรณ 
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณปานกลางถึงคอนขางต่ํา ดินที่ใชปลูกพชืไรมานาน ใตชั้นไถพรวน
มักแนนทึบ รากชอนไชไดยาก  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับ
สภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบาํรุงดินอยูเสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิม่ผลผลิตใหสูงขึ้น  
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  32  ชุดดินหนองมด (Nong Mot  series: Nm) 

กลุมชุดดนิที ่ 29  
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิตบริเวณพื้นที่ภูเขา รวมถึงที่เกิดจาก

วัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงบริเวณ
เชิงเขา 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 4-35 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ถัว่     

มันสําปะหลัง หรือไมผล เชน ล้ินจี่ ลําไย มะมวง  
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและดานตะวันตกของภาค  
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีนํ้าตาล
เขมถึงสีนํ้าตาลปนเทาเขมมาก  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)  

ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)   
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเชียงแสน  ชุดดินเลย  และชุดดินเชียงของ  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา  พื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 
จัดทําระบบอนรัุกษดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใชวธิีพืชหรือวธิีกล หรือทั้งสองวิธีรวมกัน 
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  33  ชุดดินนครสวรรค (Nakhon Sawan series: Ns) 

กลุมชุดดนิที ่ 47 

 35

การจําแนกดนิ loamy-skeletal, mixed, superactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังของหินแปรพวกไมกาชีสตและไมกาไนส บริเวณพื้นที่ภูเขา 

และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดย
แรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 6-35 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ ไมพุม ไผ และพืชไร เชน 

ขาวโพด ถัว่ 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-R 
ลักษณะและสมบัตดิิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นเศษหินและกอนหนิหนาแนนมาก พบชั้น 
หินพื้นในชวงความลึกต่ํากวา 50-125 ซม. จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรอืดินรวนเหนียว

ปนทราย มีเศษหนิปะปนเล็กนอย สีนํ้าตาลเขมหรอืสีนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏกิิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-
6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรอืดินรวนปนดินเหนียวและมีเศษหินและกอนหินปะปนอยูมาก สีนํ้าตาลปนแดงหรือสี
นํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) จะพบเกล็ดไมกาตลอดชั้นดิน  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินลี้  และชุดดินทาล่ี 
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้นถึงชั้นกอนหินหนาแนน พื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลาย
ไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน บริเวณที่มีความลาดชันไมมากนัก (ไมเกิน 12%) และดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไร
ได แตตองรบกวนดินนอยที่สุด พรอมทั้งจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดิน
และเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พื้นที่ลาดชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟู
สภาพปา 



 

   34  ชุดดินพะเยา (Phayao  series: Pao) 

กลุมชุดดนิที ่ 48 หรือ 56 
การจําแนกดนิ Fine-loamy over clayey-skeletal, mixed, semiactive, 

isohyperthermic Plinthic Paleustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพา และ/หรือโดยแรงโนมถวงมาทับถมอยูบนหินตะกอน

พวกหินดินดาน หินทรายแปง หินทราย และหินกรวดมน บริเวณเนิน
ตะกอนรูปพัดและเชิงเขา 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา  ความลาดชัน 3-35 % 
การระบายน้ํา   ดีตอนบนและเลวในตอนลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ  ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางตอนบนและชาในตอนลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนทีด่ิน ปาเต็งรัง พืชไร เชน ขาวโพด ถั่ว และใชเปนวัสดุ

ทําถนน 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบน 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-Btc-2Bgv 
ลักษณะและสมบัตดิิน เปนดินตื้นถึงลึกปานกลางถึงชัน้ลูกรังหนาแนนตั้งแตประมาณ 30-60 ซม.  

จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินลางตอนบนเปน
ดินรวนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลือง ปฏกิิริยาดินเปนกรดจัดมากถงึเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ใตชั้นนี้จะเปนชั้นดินรวน
เหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว และมีลูกรังหรือเศษหินที่ถูกเคลือบดวยสารประกอบออกไซดของเหล็กที่เรียกวาลูกรัง
เทียม (pseudo-laterite) หนาแนนมากปะปนในดินหนาประมาณ 50-100 ซม. ใตชั้นลูกรังเปนชั้นดินเหนยีวสีเทาที่มจีุดประสี
แดง สีนํ้าตาลและเหลือง ปฏิกริิยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินโพนพิสัย 
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้นถึงลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังหนาแนน ความอุดมสมบูรณต่ํา  พื้นที่ท่ีมี
ความลาดชันสงู ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน บริเวณที่มีความลาดชันไมมากนัก (ไมเกิน 12%) และดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไรได 
แตตองรบกวนดินนอยที่สุด พรอมทั้งจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา  ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพชื เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดนิและ
เพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พื้นที่ลาดชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 
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  35  ชุดดินเพชรบูรณ (Petchabun  series: Pe) 

กลุมชุดดนิที ่ 56 
การจําแนกดนิ Fine-loamy (Loamy over skeletal), mixed, semiactive, 

isohyperthermic Ultic Paleustalfs  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาทับถมบนหินตะกอนพวกหินทราย หินดินดาน หรือหิน

ทรายแปง บริเวณเนินตะกอนรูปพัด 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ  ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเต็งรงั ขาวโพด มะมวง มะขาม 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-Btc-(Cr) 
ลักษณะและสมบัตดิิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังและเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดิน
รวนปนทรายหรือดินรวน สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกรดปานกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายถงึดินรวนปนดินเหนียว 

หรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลอืง มีจดุประสีนํ้าตาลปนเหลืองเล็กนอย ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 
4.5-5.5) ดินลางตอนลางเปนดินรวนปนดินเหนียวปนลูกรังและเศษหินมาก สีนํ้าตาลปนเหลือง มีจดุประสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถงึเปนดางปานกลาง (pH6.5-8.0) ใตชั้นลูกรังเปนชั้นหินที่กําลังผุพังสลายตวั  สีนํ้าตาล เหลอืง 
และแดงปะปนกัน 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินวาริน  ชุดดินน้ําดุก  และชุดดินโพนงาม  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา สภาพพืน้ที่ท่ีมีความลาดชันสูง ดินถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพชืที่เหมาะสม ปรับปรุง
บํารุงดินอยูเสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น 
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  36   ชุดดินพาน (Phan series: Ph) 

กลุมชุดดนิที ่ 5 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Plinthic) Endoaqualfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพา บริเวณตะพักลําน้ําและที่ราบระหวางเขา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน นาขาว อาจใชปลูกพืชไร เชน ขาวโพด 

ถั่ว หรือพชืผัก กอนหรือหลังปลูกขาว 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบน 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Btg-Btgv 
ลักษณะและสมบัตดิิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดนิรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง สีนํ้าตาลปนเทาถงึสีเทาปนน้าํตาลออน มีจุดประสีนํ้าตาลแกหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาออน 
มีจุดประสีนํ้าตาลแกหรอืสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลือง และมีศิลาแลงออนสีแดง 5-50 %   

โดยปริมาตร อาจพบกอนลูกรังปะปนอยูบาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถงึเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเชียงราย  ชุดดินสุโขทัย  และชุดดินนครพนม  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีอนิทรียวัตถุต่ํา และแนนทึบ 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ เพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นโดยใชปุย
อินทรียรวมกับปุยเคมี ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพชืไรหรือพืชผัก ซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดินให
รวนซุยและระบายน้ําดีขึ้น โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ 
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  37   ชุดดินโพนงาม (Phon Ngam  series: Png) 

กลุมชุดดนิที ่ 56 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplustults  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทรายและควอรตไซท บริเวณภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหิน

ท่ีเคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-8 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ฝาย ปอแกว ไมผล เชน มะมวง 

มะขาม 
การแพรกระจาย บริเวณภูเขาหรือเชิงเขาหินทรายและควอรตไซท 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-Cr-(R) 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกถึงลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้นภายใน 100-150 ซม. จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปน
ทราย สีนํ้าตาลเขม สีนํ้าตาลปนแดงเขมหรือสีนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดิน
ลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเพชรบูรณ  ชุดดินดานซาย  และชุดดินวาริน  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบาํรุงดินโดยเพิ่มอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตใหสูงขึ้น ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพชืที่เหมาะสม 
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  38   ชุดดินโปงตอง (Pong Tong series: Po) 

กลุมชุดดนิที ่ 46 

 40

การจําแนกดนิ Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults 
วัตถุตนกําเนดิ เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิตและหินแกรโนไดโอไลทเนื้อหยาบ 

บริเวณภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปน
ระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา ความลาดชัน 3-35 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ  ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ถัว่  

มันสําปะหลัง หรือไมผล เชน ล้ินจี่ ลําไย มะมวง  
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและดานตะวันตกของภาค  
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซท่ีหนาแนนมาก 
ภายในความลกึ 50 ซม.จากผิวดิน ปริมาณและขนาดของควอตซเหลี่ยมจะเพิ่มมากขึ้นตามความลึก 

ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทาเขมมากหรือสีนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดถึงเปน
กรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)   

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินหนองมด   
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปนอยูหนาแนนมาก รากพืชชอนไชไดยาก  ความอุดมสมบูรณ
ต่ํา พื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูง ดนิจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืช โดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคม ี
ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลกูไมผลควรเตรียมหลุมดินใหลึกและกวาง เพื่อใหรากพชืไชชอน
ไดงายขึ้น จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใชวธิีพืชหรือวธิีกล หรือทั้งสองวิธีรวมกัน 



 

  39   ชุดดินภูสะนา (Phu Sana series: Ps) 

กลุมชุดดนิที ่ 46  
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิตและหินแกรโนไดโอไลทเนื้อหยาบ

บริเวณภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปน
ระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา  

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 3-8 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเต็งรัง  พืชไร เชน ขาวโพด ขาวไร    

ปอแกว   
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศ  
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมาก
ภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน  ปริมาณและขนาดของควอตซเหลี่ยมจะเพิ่มมากขึ้นตามความ 

ลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีนํ้าตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ชั้นหินที่กําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินโปงตอง  และชุดดินมาบบอน 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปนอยูหนาแนนมาก รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดมสมบูรณ
ต่ํา  พื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูง ดนิจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 
ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลกูไมผลควรเตรียมหลุมดินใหลึกและกวาง เพื่อใหรากพชืไชชอน
ไดงายขึ้น จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใชวธิีพืชหรือวธิีกล หรือทั้งสองวิธีรวมกัน 

 41



 

  40  ชุดดินสันทราย (San Sai series: Sai) 

กลุมชุดดนิที ่ 22 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Aeric 

Endoaqualfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณตะพักลําน้ํา และที่ราบระหวางเขา  
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา  คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน นาขาว อาจใชปลูกพืชไร เชน ขาวโพด 

ถั่ว หรือพชืผัก กอนหรือหลังปลูกขาว 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบน 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Btg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือดินทรายปนดินรวน สี
นํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลปนเทาเขม มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลแก ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีเทา สี 

เทาออนหรือสีเทาปนชมพู มีจดุประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลแก  ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง 
(pH 6.0-8.0) อาจพบศิลาแลงออนสีแดงบางเล็กนอย 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินลําปาง   
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา และใตชัน้ไถพรวนมักแนนทึบรากพืชชอนไชไดยาก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่มผลผลิตพืช
ใหสูงขึ้นโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคม ี ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผักซึ่งจะตองยกรองและ
ปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีขึ้น โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ 
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   41   ชุดดินสมอทอด (Samo Thod series: Sat) 

กลุมชุดดนิที ่ 28 

 43

การจําแนกดนิ Very-fine, smectitic, isohyperthermic Chromic Haplusterts 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินบะซอลท หินแอนดีไซท และหินปูน และ/

หรือที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม
ถวง บริเวณลาวาหลากและเชิงเขา  

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 3-10 % 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด    

ขาวฟาง ถัว่ ทานตะวัน หรือไมผล เชน นอยหนา ขนุน มะมวง มะขาม 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bw-Bss-Cr 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดนิรวนปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแปง 

หรือดินเหนียว สีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกลางถงึเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินลางตอนบน
เปนดินเหนียว สีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาล มีจุดประสีนํ้าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 
5.0-5.5)  ดินลางตอนลางเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาล สีแดง และสีเทา  พบรอย
ถูไถเปนมัน ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0)  มักพบกอนปูนทุติยภูมิปะปนกับเศษหินผุในชั้นลึกๆ 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินลํานารายณ 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินเหนียวจัดและแนนทึบ  ไถพรวนลําบาก และเมื่อดินแหง ดินจะแตกระแหงอาจทํา
ใหรากพืชเสียหายได 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงดินใหรวนซุยโดยใชอนิทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต 



 

  42   ชุดดินไทรงาม (Sai Ngam series: Sg) 

กลุมชุดดนิที ่ 38 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) 

Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพา บริเวณสันดินริมน้ํา 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 1-3 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ  ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ออย 

ยาสูบ ถั่วตางๆ พืชผัก และไมผล  
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายสีนํ้าตาลปน
เทาเขมถึงสีนํ้าตาลเขม ปฏิกริิยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-6.5) ดินลางเปนดิน
รวนปนทรายหรือดินรวนปนทรายแปง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึง 

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  ดินลางลึกๆ อาจพบชั้นทราย และดินนี้มีเกล็ดไมกาตลอดชั้นดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินกําแพงแสน  และชุดดินกําแพงเพชร 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวัตถุต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบาํรุงดินอยูเสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถ ุและควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี
เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น  
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  43  ชุดดินสบปราบ (Sop Prap series: So) 

กลุมชุดดนิที ่ 47 
การจําแนกดนิ Fine, smectitic, isohyperthermic Lithic Haplustolls 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินบะซอลทและแอนดีไซท  บริเวณลาวาหลาก 

และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดย
แรงโนมถวง 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดนิ ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ออย 

มันสําปะหลัง และไมผล 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bw-R 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นหรือต้ืนมากถึงชั้นหินพื้นภายใน 50 ซม.  จากผิวดิน ดินบน
เปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทาเขมมากหรือสีนํ้าตาลเขมมาก ปฏิกิริยาดิน 

เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทาเขมมากหรือสีนํ้าตาลเขม ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนดางเล็กนอย (pH 6.0-7.5)  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง สูง สูง สูง สูง 
25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ไมม ี
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินตื้น 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน บริเวณที่มีความลาดชันไมมากนักและดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไรได แตตอง
รบกวนดินนอยที่สุด พรอมท้ังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมโดย ใชวิธพีืช  พื้นที่ลาดชันสูงไมควรนํามาใช
เพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 
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   44  ชุดดินสันปาตอง (San Pa Tong series: Sp) 

กลุมชุดดนิที ่ 40 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Typic (Kandic) 

Paleustults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณเนินตะกอนรูปพัด และตะพักลําน้ํา  
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 2-20 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ  ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางถึงเร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง พืชไร เชน    

มันสําปะหลัง ออย ถั่วลิสง ไมผล เชน มะมวง ลําไย 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบน 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สี
นํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง
เปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายในสวนลกึๆ  สีนํ้าตาลซีดหรือสีนํ้าตาลปนเหลืองออน  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถงึเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินโคราช 
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา ดินที่ใชปลูกพืชไรมานานใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบ รากชอนไช
ไดยาก  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับ
สภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบาํรุงดินอยูเสมอ โดยเพิ่มอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิม่ผลผลิตใหสูงขึ้น  
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   45   ชุดดินศรีเทพ (Si Thep series: Sri) 

กลุมชุดดนิที ่ 16 
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, subactive, isohyperthermic Plinthic Paleaquults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณตะพักลําน้ํา สวนต่ําของเนินตะกอนรูปพัด หรือ

ท่ีราบระหวางเขา  
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน นาขาว อาจใชปลูกพืชไร เชน ขาวโพด 

ถั่ว หรือพชืผัก กอนหรือหลังปลูกขาว 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Btg-Btgv 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนหรือดินรวนปน
ทรายแปง สีนํ้าตาลปนเทาถงึสีนํ้าตาลปนเทาเขมมาก มจีุดประสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถงึเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดนิลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

ถึงดินรวนปนดนิเหนียว สีเทาปนชมพูหรอืสีเทาปนน้ําตาลออน มีจุดประสีนํ้าตาลแก สีแดงและสีแดงปนเหลือง จะพบศลิาแลง
ออนสแีดง และกอนลูกรังปะปนอยูในดิน 5-50 % โดยปรมิาตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินหินกอง  และชุดดินลําปาง 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีอนิทรียวัตถุต่ํา และมักแนนทึบใตชั้นไถพรวน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรไถพรวนใหลึก ปรับปรุงดนิโดยใชอินทรยีวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อ
เพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น  ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพชืไรหรือพืชผัก  ซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดนิให
รวนซุยและระบายน้ําดีขึ้น โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ 
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   46   ชุดดินตาคลี (Takhli  series: Tk) 

กลุมชุดดนิที ่ 52 
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal, carbonatic, isohyperthermic Entic Haplustolls 
การกําเนิดเ กิดจากตะกอนน้ําพาทับถมอยูบนชั้นปูนมารล บริเวณเนินตะกอนรูปพัด 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 3-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พรรณธรรมชาติและการใชประโยชนทีด่นิ ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถั่ว 

ทานตะวัน หรือไมผล เชน นอยหนา ขนุน มะมวง  
การแพรกระจาย พบมากบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศตอกับภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bw-Ck 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นถึงชั้นปูนมารลที่พบภายใน 50 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปน
ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีดํา สีเทาเขมมาก สีนํ้าตาลปนเทาเขมมาก หรือ
สีนํ้าตาลเขมมาก ปฏิกิริยาดนิเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินลางเปนดินรวนปน
ดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง และมีเม็ดปูนปน สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลเขม และมีสีขาว 

ของผงปูนทุติยภูมิหรือปูนมารล ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) ใตชั้นดินลงไปเปนชั้นปูนมารลสีขาวทั้งที่เปนเม็ด
และที่เชื่อมตอกันหนาแนน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินชัยบาดาล  และชุดดินลํานารายณ 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินตื้นถึงชั้นปูนมารลซึ่งจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอพืช ดินอาจขาด
สมดุลธาตุอาหารโยเฉพาะการขาดฟอสฟอรสัและจุลธาตุบางชนิด 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เพาะปลูกพืชทีม่ีระบบรากสั้น  ไดแก พชืไร และพืชผัก ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของดินในเบื้องตนโดยการคลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ ใชปุยเคมโีดยเฉพาะฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายชา และให     
จุลธาตุเพิ่มเติมสําหรับพืชบางชนิดเมื่อพืชเริ่มแสดงอาการขาด 
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47  ชุดดินทาล่ี (Tha Li series: Tl) 

กลุมชุดดนิที ่ 47 
การจําแนกดนิ Clayey-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic  

                        Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแอนดีไซทและหินอัคนีในกลุมเดียวกัน 

บริเวณพื้นที่ภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปน 
ระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชนั 3-20 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ถัว่  
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-Cr 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นหรือต้ืนมากถึงชั้นเศษหินหนาแนนตั้งแตภายใน 50 ซม.จาก 
ผิวดิน และพบชั้นหินพื้นที่กําลังสลายตัวที่ความลึกประมาณ 80 ซม. ลงไป ดินบนเปนดินรวนหรือ

ดินรวนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลเขมมากหรือสีนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)  
ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียวมีเศษหินปะปนมากสีนํ้าตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเชียงคาน 
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้นถึงชั้นเศษหินหนาแนน พื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูง ดนิจะถูกชะลางพังทลาย
ไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน บริเวณที่มีความลาดชันไมมากนัก และดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไรได แตตอง
รบกวนดินนอยที่สุด พรอมท้ังจัดทําระบบอนรัุกษดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใชวธิีพชื เพิ่มความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่ม
ผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคม ีพื้นที่ลาดชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 
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48   ชุดดินทาพล (Than Phon series: Tn) 

กลุมชุดดนิที ่ 7 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Aeric  

                       Endoaquepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสวนต่ําของเนินตะกอนรูปพัด  
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา   ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน นาขาว อาจใชปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ยาสูบ 
ถั่ว หรือพชืผัก กอนหรือหลังปลูกขาว 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณลุมน้ําปาสักตอนบนเขตที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bwg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สี 
นํ้าตาลเขมถึงสีนํ้าตาลเขมมาก มีจุดประสีนํ้าตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 
(pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนแดงเขมหรือสีเทาปนแดงเขม มีจุดประสนํ้ีาตาลแก  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง สูง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง สูง สูง ต่ํา ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบางมูลนาก  และชุดดินนาน 
ขอจํากัดการใชประโยชน อาจมีนํ้าทวมบาและแชขังระดับสูงในฤดูฝน ทําใหขาวเสียหายได 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน หลีกเลี่ยงการปลูกในชวงกลางฤดูฝนที่มีฝนตกหนักมากหรือทําทางระบายน้ํา ใน
พื้นที่ชลประทานและไมมีปญหาน้ําทวมบาหรือแชขัง อาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซึ่งจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวน
ซุยและระบายน้ําดีขึ้น โดยการเพิ่มอนิทรียวัตถุ เพิ่มผลผลิตพืชใหสูงขึ้นโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคม ี
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49   ชุดดินตะพานหิน (Taphan Hin series: Tph) 

กลุมชุดดนิที ่ 33 
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Ultic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสันดินริมน้ํา  
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 1-3 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน พืชไร เชน ขาวโพด ออย ยาสูบถั่วตางๆ 

พืชผัก และไมผล  
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะลําน้ํานาน 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปงสีนํ้าตาล
ถึงสีนํ้าตาลเขมหรือสีนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินลางตอนบนเปนดินรวนปนทรายแปงถึงดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินลางตอนลางเปนดินรวน
ปนทรายแปง สีนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง 

50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินกําแพงแสน  และชุดดินดงยางเอน  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินที่ใชปลูกพืชไรมานาน ใตชัน้ไถพรวนมักแนนทึบ รากชอนไชไดยาก  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดย
เพิ่มอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น  
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50   ชุดดินอุตรดิตถ (Uttaradit series: Utt) 

กลุมชุดดนิที ่ 7   

 52

การจําแนกดนิ Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Aquic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสวนต่ําของสันดินริมน้ํา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 1-3 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ  ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  พื้นที่สวนใหญดัดแปลงมาใชทํานา ทําให

มีนํ้าแชขังในฤดูฝน และปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ออย ยาสูบ ถั่วตางๆ พืชผัก   
กอนและหลังฤดูทํานา  

การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะลําน้ํานาน 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(Apg)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก  ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียว 
ปนทรายแปง สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขม หรือสีนํ้าตาลปนเทาเขม  มีจุดประสีนํ้าตาลแกหรือสีแดงปน 
เหลืองปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือ

ดินเหนียว สีนํ้าตาลปนแดง มีจุดประสีนํ้าตาลแกและสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง 
(pH 6.5-8.0)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ต่ํา ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินตะพานหิน 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินที่ใชเพาะปลูกมานาน ใตชั้นไถพรวนมกัแนนทึบ รากชอนไชไดยาก พื้นที่         
ท่ีดัดแปลงทํานา จะมีนํ้าแชขงัในฤดูฝน ไมเหมาะที่จะใชปลูกพืชไรหรือไมผล พื้นที่ท่ีไมไดดัดแปลงทํานา ดินลางมีการ
ระบายน้ําคอนขางเลว  ทําใหรากพืชอาจแชขังน้ําเปนเวลานานในชวงฤดูฝน  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดย
เพิ่มอินทรียวัตถุ และใชปุยอนิทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น  หากปลูกไมผลหรือพืชไรตองยกรองใหสูงขึ้น 
และระบายน้ําออกใหอยูในระดับที่ ไมกระทบตอการเจริญเติบโตของราก 



 

51   ชุดดินวัฒนา (Watthana series: Wa) 

กลุมชุดดนิที ่ 1 

 53

การจําแนกดนิ Fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสวนต่ําของเนินตะกอนรูปพัดและที่ราบระหวางเขา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ  ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ขาว และปลูกพืชไรหรือพืชผักกอนและหลังฤดูฝน 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bssg-Ck 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สี
ดําหรือสีเทาเขมมาก มีจุดประสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปน
ดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทาหรือสีเทาเขม มี
จุดประสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกริิยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0)  
และจะพบรอยถูไถเปนมัน ในฤดูแลงหรือฝนทิ้งชวงนานๆ ดินจะแหงและแข็งแตกระแหงเปนรองลึก 

ดินลางลึกๆ จะพบชั้นกอนปูนทุติยภูมิสะสมหนาแนน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินพิมาย  ชุดดินบานหมี่  และชุดดินบุรีรัมย 
ขอจํากัดการใชประโยชน เนื้อดินเหนียวจัด ยากตอการไถพรวน และแตกระแหง ทําใหรากพืชเสียหาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงโครงสรางของดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ และเพิ่มผลผลิตพืชใหสูงขึ้นโดย
ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีอตัราต่ํา  ไถพรวนในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ ไมแหงและเปยกเกินไป จัดหาแหลงน้ํา
สํารองไวใชเมือ่ฝนทิ้งชวง เพื่อปองกันไมใหดินแตกระแหงและ ทําลายระบบรากของพชื ถาพื้นที่เพียงพอ 



 

52   ชุดดินวิเชียรบุรี (Wichian Buri  series: Wb) 

กลุมชุดดนิที ่ 19 หรือ 41 
การจําแนกดนิ Loamy, mixed, active, isohyperthermic Aquic (Arenic) Haplustalfs  
การกําเนิด ตะกอนทรายที่ถูกน้ําพาทับถมอยูบนหินที่เปนดางของหินทราย หินดินดาน     

หินทรายแปง หรือหินกรวดมน บริเวณเนินตะกอนรูปพัด 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชนั 1-4 % 
การระบายน้ํา   คอนขางมากตอนบนและคอนขางเลวในดินลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  คอนขางเร็วตอนบนและชาในดินลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเต็งรัง ทํานา และงาแดง 
การแพรกระจาย บริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศ   
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-(E)-Btg-2Bwg (or 2Cg) 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก  ดินบนเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีนํ้าตาลปน
เหลืองเขม หรือสีนํ้าตาลปนแดงเขม  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดิน
ลางตอนบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินทราย  สีนํ้าตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5)  ดินลางตอนลางเปนดินรวนเหนียวปน 

ทราย สีเทาปนน้ําตาลออนหรือสีเทาปนชมพู มีจุดประสีนํ้าตาลแก สีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) บางบริเวณอาจพบดินบนเปนทรายหนากวา 50 ซม. 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ยังไมพบดินที่จดัตั้ง แตมีลักษณะคลายดินเรณูท่ีมีชั้นทรายหนา (Renu thick sand 
variant) 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินบนเปนทราย มอีินทรียวัตถุต่ําและความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบาํรุงดินโดยเพิ่มอินทรียวัตถุในอัตราสูง และใชปุยอนิทรียรวมกับปุยเคมี
เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น หาแหลงน้ําสํารอง 
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53   ชุดดินวังชมพู (Wang Chomphu series: Wc) 

กลุมชุดดนิที ่ 28 
การจําแนกดนิ Very-fine, smectitic, isohyperthermic Chromic Haplusterts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณเนินตะกอนรูปพัด 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-8 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง 

ถั่ว ทานตะวัน หรือไมผล เชน นอยหนา ขนุน มะมวง มะขาม 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bss-Ck 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว  สีนํ้าตาลปน
เหลืองหรือสีนํ้าตาลปนสีมะกอก มจีุดประสีเทาปนน้ําตาลออน  ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง
ปานกลาง (pH 7.0-8.0) และพบรอยถูไถเปนมัน  เนื่องจากการยืดและหดตัวของดิน เมื่อดินเปยก 

และแหงสลับกัน ดินลางตอนลางเปนดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลปนสีมะกอก มีจุดประสีเทาปนน้ําตาลออน 
มีกอนปูนทุติยภูมิปะปนในดนิ ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินชัยบาดาล  และชุดดินลํานารายณ 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินเหนียวจัดและแนนทึบ  ไถพรวนลําบาก เมื่อดินแหง ดินอาจแตกระแหงทําใหราก
พืชเสียหายได 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงดินใหรวนซุยโดยใชอนิทรียวัตถุ การปลูกพืชที่มีระบบรากลึก เชน ไมผล 
จําเปนตองปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินลางในเบื้องตน โดยการใชอินทรยีวัตถุผสมคลุกเคลา ใชปุยเคมี
โดยเฉพาะฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายชา และใหจุลธาตุเพิ่มเติมสําหรับพืชบางชนิดเมื่อพืชเร่ิมแสดงอาการขาด 
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54   ชุดดินวังไห (Wang Hai series: Wi) 

กลุมชุดดนิที ่ 31 

 56

การจําแนกดนิ Fine, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Paleustalfs 
การกําเนิดเ เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตะกอนเนื้อละเอียดและหินที่แปรสภาพ เชน 

หินดินดาน หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท เปนตน บริเวณภูเขา 
และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดย
แรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ   พืชไร เชน ขาวโพด  

ขาวไร ถั่วตางๆ และสวนผลไม เชน มะมวง มะขาม ลําไย  
การแพรกระจาย ภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-BC 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก  ดินบนเปนดินรวนปนดนิเหนียวหรือดินรวนเหนียว

ปนทรายแปง สีนํ้าตาลเขมถึงสีนํ้าตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลาง
ตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินลางตอนลาง
เปนดินเหนียว สีแดง มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองและสีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบานจอง 
ขอจํากัดการใชประโยชน สภาพพื้นที่ท่ีมีความลาดชันสงู ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบาํรุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอนิทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมี
เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น  จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกบัสภาพความลาดชันของพื้นที่ 



 

55   ชุดดินวังสะพุง (Wang Saphung series: Ws) 

กลุมชุดดนิที ่ 55 
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การจําแนกดนิ Fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตะกอนเนื้อละเอียดและหินที่แปรสภาพ เชน 

หินดินดาน หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท เปนตน บริเวณพื้นที่
ภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ 
โดยแรงโนมถวงบริเวณเชิงเขา 

สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา ดี        
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ พืชไร เชน ขาวโพด  ขาว

ไร ถั่วตางๆ และสวนผลไม เชน มะมวง มะขาม ลําไย  
การแพรกระจาย ภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-Cr 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือ   

ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาลเขมถึงสีนํ้าตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)  
ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลาง
ตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน  และสวนใหญพบชั้นหินพื้นภายใน 100 ซม. จากผิวดิน  สีนํ้าตาลปนแดง
หรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลือง สีแดง และสีนํ้าตาล  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย 
(pH 4.5-6.5) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 

50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินวังไห 
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินลึกปานกลาง รากของพืชที่มีระบบรากลึกอาจถูกจํากัดการเจริญเติบโต 
สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง  ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบาํรุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตให
สูงขึ้น จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกบัสภาพความ ลาดชันของพื้นที่ 
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5. สรุป 

ชุดดินในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทยที่ไดมีการศึกษาลักษณะและสมบัติตางๆ 
ของดิน จํานวน 55 ชุดดิน จําแนกตามระบบอนุกรมวิธานดนิออกเปน 7 อันดบั 11 อันดับยอย 17 กลุม
ใหญ 36 กลุมยอย 53 วงศ สําหรับชุดดนิทัง้ 55 ชุดดินนี้จาํแนกเปนกลุมชุดดนิโดยพิจารณาจากระดับ
ความอุดมสมบูรณ ปญหาและขอจํากัด และแนวทางในการจัดการดินที่คลายคลงึกนันัน้ ออกไดเปน 26 
กลุมชุดดิน โดยจําแนกเปนกลุมดินนา 10 กลุม (กลุมชุดดินที ่1  4  5  6  7  15  16  17  19  และ 22) 
และกลุมดินดอน 16 กลุม (กลุมชุดดินที่ 28  29  30  31  33  35  37  38  40  46  47  48  52  54  55  
และ 56) 

ดินนาในภาคเหนือบริเวณที่ราบลุมสวนใหญมีความอุดมสมบูรณระดับปานกลาง การเพิ่มผลผลิต
ใหสูงขึ้น ควรใชปุยอนิทรียหรือปุยชวีภาพรวมกับปุยเคมีในอัตราเหมาะสม ซึง่จะชวยลดตนทนุและเปนการ
ปรับปรุงบาํรุงดินดวย สวนบริเวณที่ราบระหวางเขาหรือตะพกัลาํน้าํเกา ดินจะมีปริมาณอนิทรียวัตถุตํ่า มี
ความอุดมสมบูรณตํ่า และดินคอนขางเปนกรด ควรปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ใชวัสดุปูนชวยลดความ
เปนกรดของดิน และเพิ่มความสามารถในการใหผลผลิต โดยใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี
ในอัตราเหมาะสม สวนดินนาบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศหรือพื้นที่ลุมน้ําปาสักมีความอุดม
สมบูรณปานกลางถงึสูง จะมีปญหาเกี่ยวกับน้ําทวมบาสูงในฤดูฝนทาํใหขาวเสียหาย และในชวงที่ฝนทิง้
ชวงขาวจะขาดน้ําไดงายเนือ่งจากดนิสวนใหญจะเหนยีวจัด และมกัแตกระแหง ทําใหรากขาวเสยีหาย 
ควรหาทางปองกนัปญหาน้าํทวมบา รวมถงึการพฒันาระบบชลประทาน การเพิม่อินทรียวัตถุแกดินจะชวย
ปรับสมบัติทางกายภาพของดนิใหดีข้ึน และควรไถพรวนในชวงที่ดินมคีวามชืน้พอเหมาะ 

สําหรับดินดอนบริเวณสนัดินริมน้าํมีความอุดมสมบูรณปานกลาง แตการไถพรวนบอยครัง้และ
ใชเพาะปลูกเปนเวลานานจะทําใหเกิดชัน้ดานใตชั้นไถพรวน ควรไถพรวนใหลึกเพือ่ทําลายชัน้ดานและ
ไถกลบเศษพชืรวมถงึการเพิ่มอินทรียวัตถุเพื่อชวยใหสมบัติทางกายภาพดีข้ึน สวนดินดอนบริเวณที่ลาด
ชันหรือภูเขาทางภาคเหนือจะมีความอุดมสมบูรณตํ่า ดินตื้นและสภาพพืน้ที่ลาดชันสงู บริเวณตนน้ําลาํ
ธารควรฟนฟูสภาพปา สวนบริเวณดินลึกควรมีระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม โดยใชระบบพืชและ
ระบบกลรวมกันโดยเฉพาะอยางยิ่งควรใชแนวหญาแฝกรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นทีแ่ละการ
ใชประโยชน 

ดินดอนบริเวณลุมน้ําปาสักตอนบนมีความอุดมสมบูรณปานกลางถงึคอนขางต่ํา ควรมีการ
ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ สวนบริเวณลุมน้าํปาสักตอนลางมีความอุดมสมบูรณสูง แตมักมีปูน
ในดินลางซึง่ทาํใหฟอสฟอรสัและจุลธาตบุางอยางอยูในรูปที่ไมเปนประโยชนตอพืช สําหรับพืน้ทีล่าดชัน
ควรมีระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมเชนกนั 
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ตารางภาคผนวกที ่1 สรุปผลการจําแนกดินที่จัดตั้งในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย 
ตามระบบอนกุรมวิธานดนิ ป ค.ศ. 2003 

ลําดับที่ สัญลักษณ ชุดดิน การจําแนกดิน 
1 Ban Bang Mun Nak  vf, mixed, semiact, nona, iso Aeric Endoaquepts 
2 Bg Ban Chong f, kao, iso Typic (Kandic) Paleustults 
3 Bo Bo Thai col, kao, iso Typic Eutrustox 
4 Bpo Ban Phot vf, smec, iso (Chromic) Ustic Epiaquerts 
5 Cd Chai Badan f, smec, iso Leptic Haplusterts 
6 Ce Chiang Saen vf, kao, iso Typic Kandiustults 
7 Cg Chiang Khong vf, kao, iso Typic Kandiustox 
8 Ch Chiang Khan csk, kao, iso Typic Kandiustults 
9 Cm Chiang Mai col, mixed, superact, nona, iso Oxyaquic Ustifluvents 
10 Cr Chiang Rai f, kao, iso Plinthic Paleaquults (Kandiaquults) 
11 Dl Dong Lan f, mixed, act, iso Vertic (Aquic) Haplustolls 
12 Don Dong Yang En fsi, mixed, act, iso Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 
13 Dp Doi Pui f, kao, hyper (iso or thermic) Kandic Palehumults 
14 Ds Dan Sai  fl, kao, iso Typic Kandiustults 
15 Hc Hang Chat fl, kao, iso Typic Kandiustults 
16 Hd Hang Dong f, mixed, semiact, iso Typic Endoaqualfs 
17 Kp Kamphaeng Phet fsi, mixed, act, iso Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 
18 La Lom Sak fsi, mixed, superact, nona, iso Fluvaquentic Endoaquepts 
19 Li Li csk, mixed, semiact, iso, shallow Ultic Haplustalfs 
20 Lk Lom Kao fl, mixed, semiact, iso Typic (Aquic) Paleustults 
21 Ln Lam Narai f, smec, iso Vertic Haplustolls 
22 Lp Lampang  fsi, mixed, semiact, iso Typic (Aeric) Endoaqualfs 
23 Ls Lam Sonthi f, mixed, act, iso Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 
24 Mr Mae Rim lsk, mixed, iso Typic (Kandic) Paleustults 
25 Ms Mae Sai fsi, mixed, semiact, iso Aeric Endoaqualfs 
26 Mt Mae Taeng f, kao, iso Rhodic Kandiustults 
27 Mta Mae Tha fsi, mixed, semiact, iso Aeric Endoaqualfs 
28 Na Nan f, mixed, semiact, iso Aeric Endoaqualfs 
29 Nal Nam Len vf, smec, iso Aquertic Paleustalfs 
30 Ncu Nam Chun csk, mixed, act, iso Aquic Haplustalfs 
31 Nd Nam Duk fsi, mixed, act, iso Oxyaquic Paleustalfs 
32 Nm Nong Mot f, kao, iso Typic Kandiustults 
33 Ns Nakhon Sawan lsk, mixed, superact, iso Ultic Haplustalfs 
34 Pao Phayao fl/csk, mixed, semiact, iso Plinthic Paleustalfs 
35 Pe Phetchabun fl (l/lsk), mixed, semiact, iso Ultic Paleustalfs 
36 Ph Phan f, kao, iso Typic (Plinthic) Endoaqualfs 
37 Png Phon Ngam fl, mixed, semiact, iso Typic Haplustults 
38 Po Pong Tong csk, kao, iso Typic (Kandic) Paleustults 
39 Ps Phu Sana  lsk, mixed, iso Kanhaplic Haplustults 
40 Sai San Sai col, sili, subact, iso Aeric Endoaqualfs 
41 Sat Samo Thod vf, smec, iso Chromic Haplusterts 
42 Sg Sai Ngam col, mixed, semiact, iso Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 
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ตารางภาคผนวกที ่1 (ตอ) 
ลําดับที่ สัญลักษณ ชุดดิน การจําแนกดิน 

43 So Sop Prap f, smec, iso Lithic Haplustolls 
44 Sp San Pa Tong col, sili, semiact, iso Typic (Kandic) Paleustults 
45 Sri Si Thep fsi, mixed, subact, iso Plinthic Paleaquults 
46 Tk Takhli lsk, carn, iso Entic Haplustolls 
47 Tl Tha Li csk, mixed, semiact, iso Ultic Haplustalfs 
48 Tn Tha Phon f, mixed, superact, nona, iso Aeric Endoaquepts 
49 Tph Taphan Hin fsi, mixed, act, iso Ultic Haplustalfs 
50 Utt Uttaradit f, mixed, semiact, iso Aquic Haplustalfs 
51 Wa Watthana f, smec, iso Ustic Endoaquerts 
52 Wb Wichian Buri l, mixed, act, iso Aquic (Arenic) Haplustalfs 
53 Wc Wang Chomphu vf, smec, iso Chromic Haplusterts 
54 Wi Wang Hai f, mixed, act , iso Oxyaquic (Ultic) Paleustalfs 
55 Ws Wang Saphung f, mixed, act, iso Typic Haplustalfs 

หมายเหตุ 
1. การจําแนกดินในวงเล็บ 

(....) = สามารถจําแนกดินได ทั้ง 2 แบบ และ [….] = ลักษณะที่ยังไมไดระบุไวในระบบอนุกรมวิธานดิน ป ค.ศ.2003 

2. คํายอ 
Particle-size classes (ชั้นขนาดอนุภาคดิน):  Mineralogy classes (ชั้นแรวิทยาของดิน): 
col = coarse-loamy  kao = kaolinitic 
col/c = coarse-loamy over clayey  mixed = mixed 
col/csk = coarse-loamy over clayey-skeletal  sili = siliceous 
cosil = coarse-silty  sili/kao = siliceous over kaolinitic 
csk = clayey-skeletal  
f = fine  
fl = fine-loamy  

Cation-exchange activity classes  
(ชั้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนแคตไอออน): 

fl/c = fine-loamy over clayey  act = kaolinitic 
fl/csk = fine-loamy over clayey-skeletal  semiact = semiactive 
fsi = fine-silty  subact  = subactive 
l = loamy  superact = superactive 
l/lsk = loamy over loamy-skeletal  
lsk = loamy-skeletal  
lsk/c = loamy-skeletal over clayey  

Calcareous and reaction classes  
(ชั้นการมีปูนปนและปฏิกิริยา): 

lsk/frag = loamy-skeletal over fragments  nona = nonacid 
s = sandy  a = acid 
vf = very-fine    

Soil temperature classes (ชั้นอุณหภูมิดิน): 
iso = isohyperthermic    
hyper = hyperthermic    
thermic = thermic    
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ตารางภาคผนวกที ่2 สรุปผลการจําแนกดินที่จัดตั้งในภาคกลางของประเทศไทยตามระบบอนุกรมวธิานดิน
ป ค.ศ. 2003 

ลําดับที่ สัญลักษณ ชุดดิน การจําแนกดิน 
1 Ay  Ayutthaya vf, mixed, act, acid, iso Vertic Endoaquepts 
2 Bk  Bangkok vf, smec, nona, iso Vertic Endoaquepts 
3 Bl  Bang Len f, smec, iso Vertic Endoaquolls 
4 Bm  Ban Mi vf, smec, iso Ustic Epiaquerts 
5 Bn  Bang Khen f, mixed, act, a, iso Vertic Endoaquepts 
6 Bp  Bang Nam Priao vf, mixed, act, a, iso Vertic Endoaquepts 
7 Bpg  Bang Pakong f, mixed, a, iso Typic Sulfaquents 
8 Bph  Bang Phae fsi, mixed, act, iso Typic Endoaquolls 
9 Ca  Cha-am vf, mixed, semiact, iso Sulfic Endoaquepts 
10 Cc  Chachoengsao f(vf), mixed, nona, semiact, iso Vertic Endoaquepts 
11 Ck  Chong Khae vf, smec, iso (Aeric Chromic) Ustic Endoaquerts 
12 Cs  Chum Saeng f, mixed, semiact, a, iso Aeric (Plinthic) Endoaquepts 
13 Db  Doem Bang f, kao, iso Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 
14 Dc  Don Chedi col, mixed, act, iso Typic Dystrustepts 
15 Dm  Don Mueang fl, mixed, semiact, a, iso Sulfic Endoaquepts 
16 Dr  Don Rai fl, kao, iso Typic Kandiustults 
17 Dt  Dong Takhian coated, iso Lamellic Ustic Quartzipsamments 
18 Hg  Hup Kraphong col, mixed, act, iso Typic Haplustalfs 
19 Hk  Hin Kong fsi, mixed, subact, iso Typic Paleaquults 
20 Kk  Khok Krathiam vf, smec, iso Ustic Endoaquerts 
21 Ks  Kamphaeng Saen fsi, mixed, semiact, iso Typic Haplustalfs 
22 Kyo  Khao Yoi fl, mixed, semiact, iso Aeric Endoaqualfs 
23 Lb  Lop Buri vf, smec, iso Typic Haplusterts 
24 Ly  Lat Ya fl, sili, iso Kanhaplic Haplustults 
25 Ma  Maha Phot vf, mixed, act, a, iso Vertic Endoaquepts 
26 Ml  Muak Lek csk, mixed, semiact, shallow, iso Ultic Haplustalfs 
27 Mn  Manorom f, mixed, semiact, iso Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 
28 Nk  Nong Kae fl, mixed, act, iso Aquic Natrustalfs 
29 Np  Nakhon Pathom f, mixed, act, iso Aeric Endoaqualfs 
30 Ok  Ongkharak vf, mixed, semiact, a, iso Sulfic Endoaquepts 
31 Pb  Phetchaburi fsi, mixed, act, iso Aquic Haplustalfs 
32 Pth  Pak Tho f, kao, iso (Aeric) Plinthic Paleaquults 
33 Rb  Ratchaburi f, mixed, act, nona, iso Vertic (Aeric) Endoaquepts 
34 Rs  Rangsit vf, mixed, semiact, a, iso Sulfic Endoaquepts 
35 Sa  Sapphaya fl, mixed, act, nona, iso Aquic (Fluventic) Haplustepts 
36 Sb  Saraburi vf, mixed, act, nona, iso Vertic (Aeric) Endoaquepts 
37 Se  Sena vf, mixed, act, a, iso Sulfic Endoaquepts 
38 Sin  Sing Buri vf, mixed, semiact, nona, iso Vertic Endoaquepts 
39 Sm  Samut Prakan f, mixed, nona, iso Fluvaquentic Endoaquepts 
40 Tan  Thanyaburi vf, mixed, semiact, a, iso Sulfic Endoaquepts 
41 Tc  Tha Chin f, smec, nona, iso Sodic Hydraquents 
42 Tm  Tha Muang col, mixed, act, calcareous, iso, Typic Ustifluvents 
43 Tq  Tha Khwang f, mixed, semiact, a, iso Vertic (Aeric) Endoaquepts 
44 Tr  Tha Ruea vf, mixed, act, nona, iso Vertic (Aeric) Endoaquepts 
45 Ty  Tha Yang lsk, sili, iso Kanhaplic Haplustults 
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ตารางภาคผนวกที ่3 สรุปผลการจําแนกดินที่จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทยตาม 
ระบบอนุกรมวิธานดิน ป ค.ศ. 2003 

ลําดับที่ สัญลักษณ ชุดดิน การจําแนกดิน 
1 Bb Borabue l/lsk, mixed, semiact, iso Plinthaquic Haplustults 
2 Bpi Ban Phai l, sili, iso Arenic Paleustalfs 
3 Br Buri Rum f, smec, iso Ustic Epiaquerts 
4 Bt Buntharik fl, mixed, act, iso Plinthaquic Paleustults 
5 Ci Chok Chai vf, kao, iso Rhodic Kandiustox 
6 Ckr Chakkarat col, mixed, subact, iso Typic (Oxyaquic) Paleustults 
7 Cpg Chum Phuang col, sili, iso Typic Kandiustults 
8 Cph Chumphon Buri col, mixed, act, iso Typic Dystrustepts 
9 Ct Chatturat f, mixed, act, iso Typic Haplustalfs 
10 Cu Chan Thuek l, sili, iso Typic Ustipsamments 
11 Dk Dan Khun Thot s, sili, coated, iso Ustic Quartzipsamments 
12 Ht Huai Thalaeng col, mixed, semiact, iso Typic Paleustults 
13 Kg Khambong s, sili, iso Typic Haplustalfs 
14 Ki Kula Ronghai fl, mixed, act, iso Typic Natraqualfs 
15 Kmr Khemarat fl/c, kao, iso Plinthaquic Haplustults 
16 Kt Khorat fl, sili, iso Typic (Oxyaquic) Kandiustults 
17 Lo Loei vf, kao, iso Typic Eutrustox 
18 Msk Maha Sarakham l, sili, subact, iso Oxyaquic Arenic Haplustalfs 
19 Ng Nam Phong l, sili, iso Grossarenic Haplustalfs 
20 Nn Nakhon Phanom f, kao, iso Aeric Plinthic Paleaquults 
21 On On lsk/frag, mixed, subact, iso Aeric (Plinthic) Epiaquults [Petroferric Epiaquults] 
22 Pc Pak Chong vf, kao, iso Rhodic Kandiustox 
23 Pm Phimai vf, smec, iso Ustic Endoaquerts 
24 Pn Phen lsk, mixed, subact, iso Aeric Plinthic Paleaquults 
25 Pp Phon Phisai lsk/c, kao, iso Typic (Oxyaquic Plinthic) Paleustults 
26 Re Roi Et fl, mixed, subact, iso Aeric Kandiaquults 
27 Rn Renu fl, mixed, semiact, iso (Aeric) Plinthic Paleaquults 
28 Si Sikhio fl, mixed, iso Typic Rhodustalfs 
29 Sk Sakon lsk/frag, mixed, subact, iso Petroferric Haplustults 
30 Ska Sa Kaeo lsk, kao, iso Typic (Plinthic) Paleustalfs 
31 Sn Sung Noen f, mixed, semiact, iso Typic Paleustults 
32 Ss Si Songkhram f, mixed, subact, iso Ustic Endoaquerts 
33 St Si Thon col, mixed, nona, iso Fluvaquentic Endoaquepts 
34 Su Surin csk, kao, iso Typic Rhodustalfs 
35 Suk Satuek fl, sili, subact, iso Typic Paleustults 
36 Tp That Phanom fsi, mixed, semiact, iso Ultic Haplustalfs 
37 Tsr Thung Samrit vf, smec, iso Typic Natraquerts 
38 Tt Tha Tum f, mixed, semiact, iso Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 
39 Tu Tha Uthen col/csk, sili/kao, subact, noncemented, iso Oxyaquic Haplorthods 
40 Ub Ubon l, sili, semiact, iso Aquic Grossarenic Haplustalfs 
41 Ud Udon col, mixed, act, nona, iso Typic Halaquepts 
42 Wn Warin fl, sili, iso Typic Kandiustults 
43 Yl Yang Talat col, sili, semiact, iso Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 
44 Yt Yasothon fl, sili, semiact, iso Typic Paleustults 
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ตารางภาคผนวกที ่4 สรุปผลการจําแนกดินที่จัดตั้งในภาคใตและชายฝงทะเลภาคตะวันออกของ 
ประเทศไทยตามระบบอนกุรมวิธานดินป ค.ศ. 2003 

ลําดับที่ สัญลักษณ ชุดดิน การจําแนกดิน 
1 Ak  Ao Luek  vf, kao, iso Rhodic Kandiudox 
2 Ba  Bang Nara  f, kao, iso Typic Paleaquults 
3 Bbg  Ban Bueng  coated, iso Oxyaquic Quartzipsamments 
4 Bc  Bacho  coated, iso Typic Quartzipsamments 
5 Bh  Ban Thon  s, sili, superact, ortstein, iso Typic Haplorthods 
6 Bng  Bueng Chanang  f, mixed, superact, iso Fluventic Eutrudepts 
7 Bu  Sai Buri  fsi, kao, iso Aquic Kandiudults 
8 Cb  Chon Buri  fl, mixed, semiact, iso Typic Endoaqualfs 
9 Chl  Chalong  fl, kao, iso Typic Kandiudults 
10 Cp  Chumphon  csk, kao, iso Typic Paleudults 
11 Cya  Chaiya  fl, sili, subact, nona, iso Fluvaquentic Endoaquepts 
12 Cyi  Chian Yai  f, mixed, superact, a, iso Haplic Sulfaquents 
13 Fd  Fang Daeng  fl, kao, iso Rhodic Kandiudults 
14 Gk  Su-ngai Kolok  f, kao, iso Typic Endoaquults 
15 Hh  Hua Hin  coated, iso Typic Quartzipsamments 
16 Ho  Huai Yot  lsk, mixed, semiact, a, shallow, iso Typic Udorthents 
17 Hp  Huai Pong  f, kao, iso Typic Kandiudults 
18 Hy  Hat Yai  csk, kao, iso Typic Paleudults 
19 Kat  Kantang  csk, kao, iso Typic (Aquic) Plinthudults 
20 Kbi  Krabi  f, kao, iso Typic Kandiudults 
21 Kc  Khlong Chak  csk, kao, iso Typic Kandihumults 
22 Kd  Kab Daeng  l, mixed, superact, dysic, iso Terric Sulfihemists 
23 Kh  Kho Hong  col, kao, iso Typic Kandiudults 
24 Kkl  Khuan Kalong  fl, kao, iso Typic Kandiudults 
25 Kkt  Khao Khat  csk, kao, iso Typic (Kandic) Plinthudults 
26 Kl  Klaeng  vf, kao, iso Typic Plinthaquults 
27 Klt  Khlong Teng  fl, mixed, semiact, shallow, iso Typic Haplohumults 
28 Km  Khlong Thom  fl, kao, iso Typic Kandiudults 
29 Knk  Klong Nok Krathung  fl, kao, iso Typic Kandiudults 
30 Ko  Khok Khain  fl, kao, iso Typic Kandiaquults 
31 Koi  Khok Kloi  f, kao, iso Typic Kandiudults 
32 Koy  Ko Yai  cosil, mixed, superact, nona, iso Typic Tropaquepts 
33 Kut  Khlong Khut  f, kao, iso Kandic Plinthaquults 
34 Lam  Lam Kaen  fsi, mixed, semiact, iso Typic Haplohumults 
35 Lan  Lang Suan  coated, iso Typic Quartzipsamments 
36 Lgu  La-ngu  f, mixed, iso Typic Endoaqualfs 
37 Lh  Lahan  fl, sili, subact, iso Typic Paleudults 
38 Ll  Lamphu La  f, mixed, semiact, iso Typic Palehumults 
39 Mak  Makham  col/c, sili/kao, subact, nona, iso Fluvaquentic Eutrudepts 
40 Mik  Mai Khao  coated, iso Typic Quartzipsamments 
41 Mu  Munoh  f, mixed, semiact, a, iso Sulfic Endoaquepts 
42 Nat  Na Thawi  col, kao, iso Typic Kandiudults 
43 Nb  Nong Bon  f, kao, iso Typic Kandiudults 
44 Ni  Nam Krachai  col, mixed, semiact, iso Typic Plinthaquults 
45 Nok  Nong Khla  csk, kao, iso Typic Kandiudults 
46 Ntm  Na Tham  fl, mixed, semiact, iso Typic (Aquic) Plinthudults 
47 Ntn  Na Thon  f, mixed, semiact, iso Typic Haplohumults 
48 Nw  Narathiwat  dysic, iso Typic Haplofibrists 
49 Oc  O Lum Chiak  vf, mixed, act, iso Typic Hapludalfs 
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ตารางภาคผนวกที ่4 (ตอ) 
ลําดับที่ สัญลักษณ ชุดดิน การจําแนกดิน 

50 Pac  Pak Chan  vf, kao, iso Typic Palehumults 
51 Pad  Padang Besar  col/csk, sili/kao, subact, iso Typic Paleudults 
52 Pat  Phak Kat  f, mixed, semiact, iso Plinthaquic Paleudalfs  
53 Paw  Phawong  vf, kao, iso Umbric Paleaquults 
54 Pga  Phang-nga  f, kao, iso Typic Kandiudults 
55 Pi  Su-ngai Padi  fl, sili, subact, iso Aeric Paleaquults 
56 Pk  Phuket  f, kao, iso Typic Kandiudults 
57 Pkm  Pak Khom  fl, mixed, semiact, iso Typic (Aquic) Plinthudults 
58 Pon  Pong Nam Ron  fl, mixed, act, shallow, iso Typic Hapludolls 
59 Ptg  Phan Thong  fsi, mixed, superact, nona, iso Mollic Endoaquepts 
60 Pti  Pattani  col, mixed, superact, nona, iso Sulfic Endoaquepts 
61 Ptl  Phatthalung  f, kao, iso Plinthic Paleaquults 
62 Pto  Phato  lsk, mixed, semiact, iso Typic Hapludults 
63 Ptu  Pathio  f, kao, iso Typic Kandiudults 
64 Py  Phatthaya  coated, iso Typic Quartzipsamments 
65 Pym  Phayom Ngam  fl, kao, iso Kandic Plinthaquults 
66 Ra  Ra-ngae  vf, mixed, superact, a, iso Sulfic Endoaquepts 
67 Ran  Ranot  vf, mixed, semiact, iso Typic Endoaqualfs 
68 Rg  Ranong  lsk, mixed, semiact, a, iso Lithic Udorthents 
69 Ro  Rueso  fsi, mixed, semiact, iso Typic Palehumults 
70 Ry  Rayong  uncoated, iso Typic Quartzipsamments 
71 Sak  Sai Khao  sili, iso Humaqueptic Psammaquents 
72 Sd  Sadao  col, kao, iso Typic Kandiudults 
73 Sh  Sattahip  coated, iso Typic Quartzipsamments 
74 Sng  Songkhla  fl, sili, subact, iso Aquic Paleudults 
75 Stn  Sathon  fl, mixed, semiact, iso Typic Plinthaquults 
76 Stu  Satun  col/c, kao, iso Kandic Plinthaquults 
77 Sw  Sawi  lsk, mixed, semiact, iso Typic Paleudults 
78 Ta  Tak Bai  fsi, mixed, semiact, a, iso Typic Endoaquepts 
79 Tac  Tha Chang  lsk, kao, iso Typic (Kandic) Plinthudults 
80 Td  Trat  f, kao, iso Typic Kandiudults 
81 Te  Tha Sae  fl, kao, iso Typic Kandiudults 
82 Tg  Thung Wa  col, sili, subact, iso Typic Paleudults 
83 Ti  Tha Mai  f, kao, iso Typic Hapludox 
84 Tim  Thai Mueang  f, kao, iso Typic Kandiudults 
85 Tkn  Tha Khun  col, mixed, superact, a, iso Typic Udifluvents 
86 Tkt  Takua Thung  fsi, mixed, superact, a, iso Typic Sulfaquents 
87 Tng  Trang  f, kao, iso Typic Kandiudults 
88 Ts  Thon Sai  fl, mixed, semiact, a, iso Sulfic Endoaquepts 
89 Tsl  Tha Sala  f, kao, iso Typic Endoaquults 
90 Tuk  Thung Kai  csk, mixed, act, nona, iso Aeric Endoaquepts 
91 Vi  Visai  fl, mixed, semiact, iso Typic Plinthaquults 
92 Wat  Wang Tong  f, kao, iso Typic (Aquic) Plinthudults 
93 Wp  Wan Priang  sili, iso Typic Psammaquents 
94 Ya  Yala  csk, kao, iso Typic Kandiudults 
95 Yg  Yi-ngo  lsk, mixed, semiact, iso Typic Paleudults 
96 Yk  Yan Ta Khao  lsk, mixed, semiact, iso Typic (Aeric) Plinthaquults 
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ตารางภาคผนวกที ่5 การจําแนกดินที่จัดตั้งรวมทกุภาคของประเทศไทยตามระบบอนุกรมวธิานดนิ           
ป ค.ศ. 2003 และกลุมชุดดิน 

อันดับ อันดับยอย กลุมใหญ กลุมยอย วงศ ชุดดิน  ภาค กลุม 
ชุดดิน 

Histosols  Fibrists  Haplofibrists Typic  dysic, iso Narathiwat Nw S 58 
   Hemists  Sulfihemists Terric  l, mixed, superact, 

dysic, iso 
Kab Daeng Kd S 51 

Spodosols  Orthods  Haplorthods Oxyaquic  col/csk, sili/kao, subact, 
noncemented, iso 

Tha Uthen Tu NE 24 

      Typic  s, sili, superact, 
ortstein, iso 

Ban Thon Bh S 6 

Oxisols  Ustox  Eutrustox Typic  vf, kao, iso Loei Lo NE 31 
    col, kao, iso Bo Thai Bo N 37 
   Kandiustox Rhodic  vf, kao, iso Chok Chai Ci NE 29 
     Pak Chong Pc NE 29 
   Typic  vf, kao, iso Chiang Khong Cg N 29 
  Udox  Kandiudox Rhodic  vf, kao, iso Ao Luk Ak S 26 
     Hapludox Typic  f, kao, iso Tha Mai Ti S 27 
Vertsols  Aquerts  Natraquerts Typic vf, smec, iso Tung Samrit Tsr NE 20 
   Epiaquerts Ustic f, smec, iso Buri Ram Br NE 1 
     vf, smec, iso Ban Mi Bm C 1 
    (Chromic) Ustic vf, smec, iso Ban Phot Bpo N 1 
   Endoaquerts Ustic  vf, smec, iso Khok Krathiam Kk C 1 
     f, smec, iso Watthana Wa N 1 
   Chromic Ustic  vf, smec, iso Phimai Pm NE 4 
     f, mixed, subact, iso Si Songkhram Ss NE 4 
    (Aeric Chromic) 

Ustic  
vf, smec, iso Chong Kae Ck C 1 

  Usterts  Haplusterts Leptic f, smec, iso Chai Badan Cd N 28 
   Chromic vf, smec, iso Samo Thod Sat N 28 
       Wang Chomphu Wc N 28 
      Typic  vf, smec, iso Lop Buri Lb C 28 
Ultisols  Aquults  Plinthaquults Kandic col/c, kao, iso Satun Stu S 6 
    fl, kao, iso Phayom Ngam Pym S 25 
    f, kao, iso Khlong Kut Kut S 32 
   Typic (Aeric)  lsk, mixed, semiact, iso Yan Ta Khao Yk S 25 
   Typic  col, mixed, semiact, iso Nam Krachai Ni S 22 
    fl, mixed, semiact, iso Sathon Stn S 25 
      Visai Vi S 17 
    vf, kao, iso Klaeng Kl S 26 
   Kandiaquults Typic  fl, mixed, act, iso Roi Et Re NE 17 
      fl, kao, iso Khok Khian Ko S 16 
   Paleaquults Plinthic  fsi, mixed, subact, iso Si Thep Sri N 16 
   Paleaquults  Plinthic  f, kao, iso Chiang Rai Cr N 6 

   (Kandiaquults)     Phatthalung Ptl S 6 
   (Aeric) Plinthic  fl, mixed, semiact, iso Renu Rn NE 17 
     f, kao, iso Pak Tho Pth C 6 
   Aeric  fl, sili, subact, iso Su-nga iPadi Pi S 17 
   Aeric Plinthic  lsk, mixed, subact, iso Phen Pn NE 25 
      f, kao, iso Nakhon Phanom Nn NE 6 
   Epiaquults Aeric (Plinthic), 

[Petroferric] 
lsk/frag, mixed, subact, 
iso 

On On NE 25 

   Paleustults Plinthaquic  fl, mixed, iso Buntharik Bt NE 17hi/35b
   Umbric  vf, kao, iso Phawong Paw S 6 
   Typic fsi, mixed, subact, iso Hin Kong Hk C 16 
      f, kao, iso Bang Nara Ba S 43 
   Endoaquults Typic f, kao, iso Su-ngai Kolok Gk S 43 
         Tha Sala Tsl S 6 
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ตารางภาคผนวกที ่5 (ตอ) 
อันดับ อันดับยอย กลุมใหญ กลุมยอย วงศ ชุดดิน  ภาค กลุม 

ชุดดิน 
Ultisols  Humults  Kandihumults Typic  csk, kao, iso Khlong Chak Kc S 6 
   Palehumults Kandic  f, kao, hyper (iso or thermic)  Doi Pui Dp N 30 
   Typic  fsi, mixed, semiact, iso Ruso Ro S 17 
    f, mixed, semiact, iso LamphuLa Ll S 19 
      vf, kao, iso Pak Chan Pac S 26 
   Haplohumults Typic fl, mixed, semiact, shallow, iso Khlong Teng Klt S 34 
    fsi, mixed, semiact, iso Lam Kaen Lam S 26 
    f, mixed, semiact, iso Na Thon Ntn S 53 
  Udults  Plinthudults Typic (Kandic)  lsk, kao, iso Tha Chang Tac S 45 
    csk, kao, iso Khao Khat Kkt S 17 
   Typic (Aquic)  csk, kao, iso Kantang Kat S 45 
    fl, mixed, semiact, iso Na Tham Ntm S 34 
      Pak Khom Pkm S 17 
      f, kao, iso Wang Tong Wat S 6 
   Kandiudults Aquic  fsi, kao, iso Sai Buri Bu S 17 
   Rhodic  fl, kao, iso Fang Daeng Fd S 45 
   Typic  csk, kao, iso Nong Khla Nok S 27 
     Yala Ya S 45 
    col, kao, iso Kho Hong Kh S 34 
     Na Thawi Nat S 39 
      Sadao Sd S 39 
    fl, kao, iso Chalong Chl S 10 
     Khlong Nok Krathung Knk S 34 
     Khuan Ka Long Kkl S 39 
     Khlong Thom Km S 6 
      Tha Sae Te S 34 
    f, kao, iso Huai Pong Hp S 57 
     Krabi Kbi S 45 
     Khok Kloi Koi S 26 
     Nong Bon Nb S 22 
     Phangnga Pga S 26 
     Phuket Pk S 26 
     Pathiu Ptu S 26 
     Trat Td S 53 
     Thai Muang Tim S 26 
        Trang Tng S 53 
   Paleudults Aquic fl, sili, subact, iso Songkhla Sng S 17 
   Typic  lsk, mixed, semiact, iso Sawi Sw S 50 
     Yi-ngo Yg S 51 
    csk, kao, iso Chumphon Cp S 18 
      Hat Yai Hy S 25 
    col/csk, sili/kao, subact, iso Padang Besar Pad S 53 
    col, sili, subact, iso Thung Wa Tg S 39 
      fl, sili, subact, iso Lahan Lh S 43 
    Hapludults Typic  lsk, mixed, semiact, iso Phato Pto S 50 
  Ustults  Kandiustults Rhodic f, kao, iso Mae Taeng Mt N 29 
   (Oxyaquic)  fl, sili, iso Korat Kt NE 35 
   Typic  csk, kao, iso Chiang Khan Ch N 46 
    col sili, iso Chum Phuang Cpg NE 40 
    fl, sili, subact, iso Warin Wn NE 35 
   Kandiustults Typic  fl, kao, iso Don Rai Dr C 35 
      Dan Sai Ds N 35 
    fl, kao, iso Hang Chat Hc N 35 
    f, kao Nong Mot Nm N 29 
      vf, kao, iso Chiang Saen Ce N 30 
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ตารางภาคผนวกที ่5 (ตอ) 
อันดับ อันดับยอยกลุมใหญ กลุมยอย วงศ ชุดดิน  ภาค กลุม 

ชุดดิน 
Ultisols  Ustults  Paleustults Oxyaquic col, mixed, subact, iso Chakkarat Ckr NE 40 
   Plinthaquic  fl, mixed, iso Buntharik Bt NE 17hi/35b
   Typic (Oxyaquic 

Plinthic)  
lsk/c, kao, iso Phon Phisai Pp NE 49 

   Typic (Kandic)  lsk, mixed, iso Mae Rim Mr N 48 
    csk, kao, iso Pong Tong Po N 46 
    col, sili, semiact, iso San Pa Tong Sp N 40 
     f, kao, iso Ban Chong Bg N 29 
   Typic (Aquic)  fl, mixed, semiact, iso Lom Kao Lk N 17 
   Typic  col, mixed, semiact, iso Huai Thalaeng Ht NE 40 
    fl, sili, semiact, iso Yasothon Yt NE 35 
    fl, sili, subact, iso Satuk Suk NE 35 
      f, mixed, semiact, iso Sung Noen Sn NE 29 
   Haplustults Petroferric  lsk/frag, mixed, subact, iso Sakon Sk NE 49 
   Plinthaquic  l/lsk, mixed, semiact, iso Borabu Bb NE 49 
    fl/c, kao, subact, iso Khemarat Kmr NE 17hid3c 
   Kanhaplic  lsk, sili, iso Tha Yang Ty C 48 
    fl, sili, iso Lat Ya Ly C 56 
     lsk, mixed, iso Phu Sana Ps N 46 
      Typic  fl, mixed, semiact, iso Phon Ngam Png N 56 
Mollisols  Aquolls  Endoaquolls Vertic f, smec, iso Bang Len Bl C 3 
     Typic  fsi, mixed, act, iso Bang Phae Bph C 3 
  Ustolls  Haplustolls Lithic  f, smec, iso Sop Prap So N 47 
   Vertic f, smec, iso Lam Narai Ln N 54 
   Vertic (Aquic)  f, mixed, act, iso Dong Lan Dl N 38 
   Entic  lsk,carbonatic, iso Takhli Tk N 52 
      Typic  fl, mixed, act, shsllow, iso Pong Nam Ron Pon S 47 
Alfisols  Aqualfs  Natraqualfs Typic  fl, mixed, act, iso Kula Ronghai Ki NE 20 
   Endoaqualfs Aeric  col, sili, subact, iso San Sai Sai N 22 
    fl, mixed, semiact, iso Khao Yoi Kyo C 18 
    fsi, mixed, semiact, iso Mae Tha Mta N 15 
      Mae Sai Ms N 15 
    f, mixed, semiact, iso Nan Na N 7 
     f, mixed, act, iso Nakhon Pathom Np C 7 
   Aeric (Plinthic)  f, mixed, semiact, iso Manorom Mn C 6 
      Tha Tum Tt NE 7 
     f, kao, iso Doembang Db C 7 
   Typic (Aeric)  fsi, mixed, semiact, iso Lampang Lp N 16 
   Typic (Plinthic) f, kao, iso Phan Ph N 5 
   Typic  fl, mixed, semiact, iso Chon Buri Cb S 34 
    f, mixed, semiact, iso Hang Dong Hd N 5 
    f, kao, iso Langu Lgu S 5 
      vf, mixed, semiact, iso Ranot Ran S 7 
  Ustalfs  Natrustalfs Aquic  fl, mixed, act, iso Nong Kae Nk C 20 
   Paleustalfs Aquertic  vf, smec, iso Nam Len Nal N 28 
   Oxyaquic  fsi, mixed, act, iso Nam Duk Nd N 33 
   Oxyaquic (Ultic)  f, mixed, act, iso Wang Hai Wi N 31 
   Plinthic  fl/csk, mixed, semiact, iso Phayao Pao N 48/56 
   Paleustalfs Ultic  fl (l/lsk), mixed, semiact, iso Phetchabun Pe N 56 
   Typic (Plinthic)  lsk, kao, iso SaKaeo Ska NE 49 
   Rhodustalfs Typic  csk, kao, iso Surin Su NE 46 
      fl, mixed, semiact, iso Sikhiu Si NE 36 
   Haplustalfs Aquic  csk, mixed, act, iso Nam Chun Ncu N 48 
     fsi, mixed, act, iso Phetchaburi Pb C 21 
     f, mixed, semiact, iso Uttaradit Utt N 7 
   Aquic (Arenic) l, mixed, act, iso Wichian Buri Wb N 19/41 
   Aquic Arenic  l, sili, semiact, iso Ubon Ub NE 24 
   Oxyaquic Arenic l, sili, subact, iso Maha Sarakham Msk NE 41 
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ตารางภาคผนวกที ่5 (ตอ) 
อันดับ อันดับยอยกลุมใหญ กลุมยอย วงศ ชุดดิน  ภาค กลุม 

ชุดดิน 
Alfisols  Ustalfs Haplustalfs Oxyaquic (Ultic) col, mixed, semiact, iso Sai Ngam Sg N 38 
     col, sili, semiact, iso Yang Talat Yl NE 40 
    fsi, mixed, act, iso Dong Yang En Don N 33 
      Kamphaeng Phet Kp N 33 
     f, mixed, act, iso Lam Sonthi Ls N 31 
   Arenic  l, sili, act, iso Ban Phai Bpi NE 41 
    l, sili, semiact, iso Nam Phong Ng NE 44 
   Ultic  lsk, mixed, superact, iso Nakhon Sawan Ns N 47 
    csk, mixed, semiact, shallow, iso Li Li N 47 
      Muak Lek Ml C 47 
    csk, mixed, semiact, iso Tha Li Tl N 47 
    fsi, mixed, semiact, iso That Phanom Tp NE 33 
     fsi, mixed, act, iso Taphan Hin Tph N 33 
   Typic  col, mixed, act, iso Hup Kapong Hg C 40 
    fsi, mixed, semiact, iso Kamphaeng Saen Ks C 33 
    s, sili, iso Khambong Kg NE 41 
    f, mixed, act, iso Chatturat Ct NE 55 
     Wang Saphung Ws N 55 
  Udalfs  Hapludalfs Typic vf, mixed, act, iso O Lum Chiak Oc S 53 
     Paleudalfs Plinthaquic  f, mixed, semiact, iso Phak Kat Pat S 7 
Inceptisols  Aquepts  Endoaquepts Sulfic  vf, mixed, semiact, iso Cha-am Ca C 9 
    col, mixed, superact, nona, iso Pattani Pti S 14 
   Halaquepts Typic  col, mixed, act, nona, iso Udon Ud NE 20 
    fl, mixed, semiact, a, iso Don Muang Dm C 11 
     ThonSai Ts S 14 
    f, mixed, semiact, a, iso Munoh Mu S 39 
    vf, mixed, superact, a, iso Rangae Ra S 14 
    vf, mixed, semiact, a, iso Ongkharak Ok C 10 
     Rangsit Rs C 11 
      Thanyaburi Tan C 11 
    vf, mixed, act, a, iso Sena Se C 11 
   Vertic  vf, smec, nona, iso Bangkok Bk C 3 
    f (vf), mixed, semiact, nona, iso Chachoengsao Cc C 3 
    vf, mixed, semiact, nona, iso Sing Buri Sin C 4 
    f, mixed, act, a, iso Bang Khen Bn C 2 
    vf, mixed, act, a , iso Ayutthaya Ay C 2 
     Maha Phot Ma C 2 
       Bang Nam Prieo Bp C 2 
   Vertic (Aeric) f, mixed, semiact, a, iso Tha Khwang Tq C 2 
    f, mixed, act, nona, iso Ratchaburi Rb C 4 
Inceptisols  Aquepts  Endoaquepts Vertic (Aeric) vf, mixed, act, nona, iso Saraburi Sb C 4 
       Tha Rua Tr C 4 
   Fluvaquentic  col, mixed, subact, nona, iso Si Thon St NE 22 
    fl, sili, subact, nona, iso Chaiya Cya S 45 
    fsi, mixed, superact, nona, iso Lom Sak La N 15 
    f, mixed, nona, iso Samut Prakan Sm C 3 
   Aeric  csk, mixed, act, nona, iso Thung Khai Tuk S 25 
    vf, mixed, semiact, nona, iso Bang Mun Nak Ban N 4 
     f, mixed, superact, nona, iso Tha Phon Tn N 7 
   Aeric (Plinthic)  f, mixed, semiact, a, iso Chumsaeng Cs C 4 
   Mollic  fsi, mixed, superact, nona, iso Phan Thong Ptg S 16 
    Typic  fsi, mixed, semiact, a, iso Tak Bai Ta S 16 
   Tropaquepts Typic  cosil, mixed, superact, nona, iso Ko Yai Koy S 34 
  Ustepts  Dystrustepts Typic  col, mixed, act, iso Chumphon Buri Chp NE 38 
        Don Chedi Dc C 38 
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ตารางภาคผนวกที ่5 (ตอ) 
อันดับ อันดับยอย กลุมใหญ กลุมยอย วงศ ชุดดิน  ภาค กลุม 

ชุดดิน 
Inceptisols  Ustepts  Haplustepts Aquic 

(Fluventic) 
fl, mixed, act, nona, iso Sapphaya Sa C 21 

  Udepts  Eutrudepts Fluvaquentic  col/c, sili/kao, subact, 
nona, iso 

Makham Mak S 10 

      Fluventic  f, mixed, superact, iso Bung Chanang Bng S 52 
Entisols  Aquents  Sulfaquents Haplic  f, mixed, superact, a, iso Chian Yai Cyi S 34 
   Typic  fsi, mixed, superact, a, iso Takua Thung Tkt S 13 
     f, mixed, a, iso Bang Pakong Bpg C 13 
   Hydraquents Sodic  f, smec, nona, iso Tha Chin Tc C 12 
   Psammaquents Humaqueptic  sili, iso Sai Khao Sak S 23 
   Typic  sili, iso Wan Priang Wp S 23 
  Psamments  Quartzipsamments Oxyaquic  coated, iso Ban Bung Bbg S 24 
   Lamellic Ustic  coated, iso Dong Takhian Dt C 43 
   Ustic  coated, iso Dan Khun Thot Dk NE 44 
   Typic  coated, iso Bacho Bc S 42 
     Hua Hin Hh S 17 
     Lang Suan Lan S 43 
     Mai Khao Mik S 43 
     Phattaya Py S 43 
      Sattahip Sh S 43 
      uncoated, iso Rayong Ry S 43 
    Ustipsamments Typic  s, sili,coated, iso Chan Tuk Cu NE 44 
  Fluvents  Ustifluvents Oxyaquic  col, mixed, superact, 

nona, iso 
Chiang Mai Cm N 38 

    Typic  col, mixed, act,cal, iso Tha Muang Tm C 38 
    Udifluvents Typic  col, mixed, superact, a, iso Tha Khun Tkn S 32 
  Orthents  Udorthents Lithic  lsk, mixed, semiact, a, iso Ranong Rg S 51 
      Typic  lsk, mixed, semiact, a, 

shallow, iso 
Huai Yot Ho S 51 
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1. การจําแนกดิน 
การจําแนกดินในเอกสารฉบับนี ้หมายถึงการจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) 

ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ที่เร่ิมพฒันาขึน้มาในป ค.ศ. 1975 เพื่อใหเปนระบบการจําแนกดนิสากล 
ซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุงอยูตลอดเวลา จนถึงลาสุดเปนการปรับปรุงครั้งที ่ 9 ป ค.ศ. 2003 (Soil 
Survey Staff, 2003) กรมพฒันาที่ดินไดนาํระบบนีม้าใชจําแนกดนิของประเทศตัง้แตปแรกที่ระบบนี้เร่ิม
พัฒนาขึ้น พรอมทั้งปรับปรุงแกไขระบบการจําแนกดินของประเทศใหสอดคลองกับการพัฒนาของระบบ
ตลอดเวลาเชนกนั  

ระบบอนุกรมวิธานดินมีข้ันการจําแนกดิน 6 ชั้นดังนี ้
ข้ันสงู (Higher category) แบงเปน อันดับ (Order) ปจจุบันมทีั้งหมด12 อันดับ 

อันดับยอย (Suborder) ปจจุบันมทีั้งหมด 64 อันดับยอย 
กลุมใหญ (Great Group) 
กลุมยอย (Subgroup) 

ข้ันต่ํา (Lower category) แบงเปน วงศ (Family) 
ชุด (Series) 

ตัวอยางการจาํแนก 
อันดับ Alfisols 
อันดับยอย Ustalfs  
กลุมใหญ Haplustalfs 
กลุมยอย Typic Haplustalfs 
วงศ Fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs 
ชุด Wang Saphung series (ชุดดินวงัสะพุง) 

2. การจัดเรยีงชั้นดิน 
การจัดเรียงชัน้ดินเปนการแสดงชั้นกาํเนิดดิน (Genetic horizons) ตางๆ ที่พบในหนาตัดของดนิ 

เรียงลําดับต้ังแตดินบนจนถงึดินลางหรือถงึชั้นหนิพืน้ ชดุดินตางๆ อาจจะมีลักษณะของการจัดเรยีงชั้น
ดินที่แตกตางหรือเหมือนกนัก็ได แตชุดดินที่มีการจดัเรียงชั้นดนิเหมือนกันจะมลัีกษณะและสมบัติอ่ืนๆ 
บางประการทีแ่ตกตางกนั สัญลักษณของชื่อชั้นดนิตางๆ ที่แสดงไวอาศัยบรรทัดฐานของการใหชือ่ตาม
ระบบของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมรกิา ซึง่อธิบายไวในบทที่ 18 (Designations for Horizons and 
Layers) ของ Keys to Soil Taxonomy 9th edition (Soil Survey Staff, 2003)  

สําหรับชัน้ดินตางๆ ที่ใหสัญลักษณนัน้จะมีการกาํหนดลักษณะและสมบัติเฉพาะไว ที่คาดวามี
ความสัมพันธกับการกาํเนิด ซึ่งเรียกวาชั้นกําเนิดดิน (genetic horizons) 
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การใหชื่อชัน้ดนิจะใชสัญลักษณ 3 ตัวคือ 
1. อักษรตัวพิมพใหญ คือ O  A  B  C  และ  R  จะใชแทนชั้นดนิหลกั (Master horizons and 

layers)  
2. อักษรตัวพิมพเล็ก ไดแก a  c  g  p  v ….. ใชเติมตอทายอักษรตัวใหญ ที่แสดงถึงลักษณะ

พิเศษของชัน้ดินหลัก  ตัวอยางเชน Ap หรือ Bg เปนตน 
3. ตัวเลขอราบิค  ไดแก 1  2  3 ….. ใชทั้งเติมขางหนาหรอืตอทายชั้นดนิ โดย 

- ถาตอทาย จะใชในการแบงชั้นดนินัน้ๆ ออกเปนชั้นดนิยอย เชน แบงชั้นดนิ Ap ออกเปน 
Ap1  Ap2 

- ถาเติมขางหนา แสดงวาชัน้ดินนั้นๆ ไมสัมพันธกับชัน้ดนิที่มีตัวเลขตางกัน เชน Ap-Bt-2C 

3. ชั้นดินหลกั (Master Horizons and Layers) 
O horizons หรือ layers: เปนชั้นที่มีอินทรยีสารอยูมาก 
A horizons: เปนชั้นดนิแร อาจเกิดที่ผิวดนิหรือใตชั้น O และไมมีชิ้นสวนของหนิหรอืมีนอยมาก 

และจะตองมลัีกษณะที่แสดงถึง 
1. มีการสะสมของฮิวมัสโดยคลุกเคลากบัอนุภาคตางๆ ของดินแร และไมมีลักษณะของชั้น

ดิน E หรือ B เดนชัด 
2. มีสมบัติที่เปนผลมาจากการเพาะปลูก หรือการทําทุงหญาเลี้ยงสตัว 

E horizons: เปนชั้นดนิแรทีม่ีการสูญเสียของซิลิกา ดินเหนยีว เหลก็ อะลูมินัม หรืออินทรียวัตถ ุ
โดยมีอนุภาคทราย และทรายแปงหลงเหลืออยู ชั้นดนินี้ตองไมมีชิน้สวนของหนิหรือมีอยูนอยมาก 

B horizons: เปนชั้นดนิที่อยูใตชั้น A E หรือชั้น O ไมมีชิน้สวนของหินหรือมีนอยมาก และตองมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยางที่แสดงถงึ  

1. การสะสมของอนุภาคดินเหนียว เหล็ก อะลูมินัม ฮิวมัส คารบอเนต ยปิซัม หรือซิลิกา 
2. มีการสูญเสียของคารบอเนต 
3. มีการสะสมของเหลก็-อะลมูินัมออกไซด หรือ เซสควิออกไซด (sesquioxides) 
4. มีการเคลือบของเซสควิออกไซด (sesquioxides) ซึ่งทาํใหดินในชั้นนีม้ีคาสี (value) ตํ่า

กวา มีคารงค (chroma) สูงกวา และสีสัน (hue) แดงกวาชั้นดินที่อยูขางบนและขางลาง 
5. มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดินไดแก การเกิดแรดินเหนยีวซิลิเกต (silicate clay) การ

ปลดปลอยออกไซด การเกดิโครงสรางแบบกอนกลม (granular blocky)  กอนเหลี่ยม (blocky) หรือ 
แทงหวัเหลี่ยม (prismatic) 

6. มีความเปราะ 
7. มีสภาพขังน้ํา และเกิดการสญูเสียออกซิเจนอยางรุนแรงจนเกิดสีเทา 
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C horizons or layers: เปนชั้นที่มกีระบวนการทางปฐพีเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย และ
ไมมีสมบัติหรือลักษณะของชั้น O A E หรือ B   วัสดุของชั้น C อาจเหมือนหรือไมเหมือนกับดินที่เกิดขึ้น
ตอนบนเลยก็ได 

R layers: หมายถงึ ชั้นหนิแขง็ ไดแก หนิแกรนิต บะซอลท ควอรตไซต หนิปนูแขง็ หนิทราย เปนตน 

4. ความลาดชันของพืน้ที ่
ความลาดชันของพื้นที่ หมายถึง ลักษณะของพื้นที่ที่เบี่ยงเบนหรือเอียงไปจากแนวราบหรือแนว

ระนาบ  มีหนวยวัดเปนองศาของมุมเอียง รอยละของความเอียง หรือสัดสวนของระยะในแนวตั้งกับ
แนวนอน สําหรับหนวยที่ใชในการศึกษาดิน สํารวจดินและทําแผนที่ดินของประเทศไทยเปนรอยละของ
ความเอียงหรือเปอรเซ็นต 

สภาพพื้นที่ในเอกสารนี้จะอธิบายถึงความลาดชันเชิงซอน (complex slope) ซึ่งแสดงถึง
ภาพรวมของพื้นที่ สําหรับการแบงชั้นความลาดชันของพื้นที่ในประเทศไทยไดมีการปรับปรุงให
สอดคลองและเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ แนวทางการใชประโยชนที่ดินละการจัดการดิน โดยแบง
ออกเปน 8 ชั้นดังนี้  
     ความลาดชนั (%)       ความลาดชนัเชิงซอน
   0-2    ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ 
   2-5    ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
   5-12    ลูกคลื่นลอนลาด 
   12-20    ลูกคลื่นลอนชนั 
   20-35    เนินเขา 
   35-50    สูงชัน 
   50-75    สูงชันมาก 
          ชันกวา 75     สูงชันมากที่สุด 
 

5. ความลึกของดิน 

ความลึกของดินที่ใชอธิบายถึงลักษณะและสมบัติของดินหมายถึงความหนาของดินจากชั้นผิวดิน
ถึงชั้นที่มีสมบัติขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ไดแก แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นแข็ง 
แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นออน ชั้นเชื่อมแข็งของอินทรียวัตถุและอะลูมินัมหรือช้ันดานอินทรีย แนวสัมผัส
ของชั้นที่เชื่อมตัวกันแข็งของเหล็ก ชั้นดาน และชั้นที่เชื่อมตัวแข็งอื่นๆ รวมถึงชั้นเศษหิน กรวด ลูกรัง และ
สารมวลพอกตางๆ ที่มีขนาด 2 มิลลิเมตรหรือโตกวาในปริมาณมากกวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร 
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ความลึกของดินแบงออกเปน 5 ชั้นดังนี้ 
         ความลกึ (ซม.)             ความหมาย
   0-25     ต้ืนมาก 
   25-50     ต้ืน 
   50-100     ลึกปานกลาง 
   100-150    ลึก 
   ลึกกวา 150    ลึกมาก 

ความหมายของความลึกของดินในที่นี้อาจแตกตางจากความหมายในสวนที่เกีย่วกบัการจาํแนก
ดินบาง โดยเฉพาะดินที่มีชั้นเศษหิน กรวด ลูกรัง และสารมวลพอกตางๆ ที่มีขนาด 2 มิลลิเมตร หรือโต 
กวาในปริมาณมากกวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร โดยการจําแนกดินจะไมนําชั้นนี้มาพิจารณา และถือ
วาเปนดินลึกมาก เนื่องจากกระบวนการเกิดดินยังคงดําเนินตอเนื่องไปจนถึงชั้นดินตอนลาง  

6. การประเมินระดับความอุดมสมบูรณของดิน 

กรมพัฒนาที่ดินไดแบงระดับความอุดมสมบูรณของดิน ออกเปน 3 ระดับ คือ ตํ่า ปานกลาง 
และสูง  ซึ่งจะใชวิธีประเมินจากคาวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดิน 5 ประการไดแก อินทรียวัตถุ ความจุ
การแลกเปลี่ยนแคตไอออน ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และโพแทสเซียมที่เปนประโยชน 
ซึ่งการวิเคราะหดินจะใชวิธีที่เปนมาตรฐานตาม Soil Survey Laboratory Method Manual (USDA, 
NRCS, 1996) ซึ่งอธิบายโดยยอดังนี้ 

1. คาอินทรียวัตถุ (Organic Matter หรือ OM) มีหนวยเปนเปอรเซ็นต คํานวณไดจากคาอินทรีย
คารบอนโดยคูณดวยคา 1.724 สําหรับการวิเคราะหหาคาอินทรียคารบอนใชวิธีของ Walkley และ 
Black Titration 

2. คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไออน (Cation Exchange Capacity หรือ CEC) มีหนวยเปนเซน
ติโมลตอกิโลกรัม (cmol/kg) การวิเคราะหหาคา CEC จะใชน้ํายาสกัดแอมโมเนียมอะซิเตตที่เปนกลาง 
(NH4OAc pH 7.0) 

3. คาความอิ่มตัวเบส (Base Saturation หรือ BS) มีหนวยเปนเปอรเซ็นต คํานวณไดจาก
ปริมาณของเบสพวก แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และโซเดียม ซึ่งวิเคราะหดินโดยใชน้ํายาสกัด
แอมโมเนียมอะซิเตตที่เปนกลาง (NH4OAc pH 7.0) 

4. คาฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available phosphorus) มีหนวยเปน mg/kg (หรือ ppm) 
วิเคราะหโดยใชวิธี Bray II 

5. คาโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Available potassium) มีหนวยเปน mg/kg (หรือ ppm) ซึ่ง
วิเคราะหโดยใชน้ํายาสกัดแอมโมเนียมอะซิเตตที่เปนกลาง (NH4OAc pH 7.0) 
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คาที่ไดจากการวิเคราะหและการคํานวณของแตละสมบัติดินจะนํามาใหคาตัวเลขตามชวงคาที่
แบงไวเปน 3 ระดับ โดยชวงคาต่ําจะใหเลข 1 ชวงคาปานกลางจะใหเลข 2 และชวงคาสูงจะใหเลข 3 ดังนี้  
 
ระดับ อินทรียวัตถ ุ

 
(%) 

ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไออน 
(cmol/kg) 

ความอิ่มตัว
เบส 

 
(%) 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

(mg/kg) 

โปแตสเซียมที่
เปนประโยชน 

(mg/kg) 

ตํ่า  นอยกวา 1.5 
(1) 

นอยกวา 10 
(1) 

นอยกวา 35 
(1) 

นอยกวา 10 
(1) 

นอยกวา 60 
(1) 

ปานกลาง 1.5-3.5 
(2) 

10-20 
(2) 

35-75 
(2) 

10-25 
(2) 

60-90 
(2) 

สูง มากกวา 3.5 
(3) 

มากกวา 20 
(3) 

มากกวา 75 
(3) 

มากกวา 25 
(3) 

มากกวา 90 
(3) 

ในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณของดิน จะนําตัวเลขของชวงคาของสมบัติดินทั้ง 5 
ประการมารวมกัน แลวประเมินตามเกณฑดังนี้ 

  ระดับความอดุมสมบูรณ   ผลรวมตัวเลข
     ตํ่า            5-7 
         ปานกลาง           8-12 
    สูง          13-15 
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