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ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคกลางของประเทศไทย 
(Characteristics and Properties of Established Soil Series  

in the Central Plain Region of Thailand) 

1. บทนํา 

ชุดดิน (soil series) เปนหนวยจําแนกดินระดับตํ่าสุดในระบบการจําแนกอนุกรมวิธานดิน (Soil 
Taxonomy) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยไดนํามาใชในการจําแนกดินตั้งแตป พ.ศ. 
2518 แมวากอนหนานั้นจะมีการตั้งชื่อชุดดินตามระบบที่นํามาใชในประเทศไทยในชวงแรก แตตอมาได
มีการปรับปรุงและกําหนดลักษณะของชุดดินตางๆ ใหสอดคลองกับระบบอนุกรมวิธานดิน 

ในการตั้งชุดดินแตละชุดดิน จะตองมีการศึกษาลักษณะและสมบัติทางสัณฐาน กายภาพ เคมี 
แร และจุลสัณฐาน และกําหนดชวงของลักษณะและสมบัติของแตละชุดดินไว เพื่อสามารถอธิบายถึง
ความแตกตางหรือความคลายคลึงกันของชุดดินตางๆ ได นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับชุดดินยังอธิบายถึง
การกําเนิดและสภาพแวดลอมของดินดวย ดังนั้นขอมูลชุดดินจึงถือเปนขอมูลที่สําคัญที่ใชเปนพื้นฐาน
หรือสนับสนุนกิจกรรมตอเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดินหรือการใชประโยชนที่ดินทั้งทางตรงและทางออม 
อาทิ การเกษตร การปาไม การชลประทาน วิศวกรรม ส่ิงแวดลอม การประมง การปฏิรูปที่ดิน การ
กําหนดเขตการใชที่ดิน การประเมินภาษีที่ดิน เปนตน  

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

อยางไรก็ตาม ชื่อชุดดินพรอมคําอธิบายตางๆ เปนลักษณะในเชิงวิชาการ ทําใหเปนขอจํากัดใน
การนําขอมูลตางๆ เกี่ยวกับชุดดินไปใชใหเปนที่แพรหลาย ดังนั้นการแปลความหมายขอมูลในเชิง
วิชาการใหบุคคลอื่นเขาใจไดงาย จึงถือเปนสิ่งสําคัญ เอกสารฉบับนี้จึงไดวิเคราะหและแปลความหมาย
ขอมูลดินใหงายตอความเขาใจยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการนําไปใชประโยชนตอไป อยางไรก็ตามอาจจะ
ยังคงรูปแบบทางวิชาการโดยมีภาษาอังกฤษกํากับไวบาง เนื่องจากบางครั้งการแปลเปนภาษาไทยอาจ
ไมสมบูรณ  
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อจัดทําขอมูลชุดดินในภาคกลางของประเทศฉบับภาษาไทย 
2.2 ปรับปรุงการจําแนกดินและคําอธิบายดินใหถูกตองและสอดคลองกับระบบอนุกรมวิธานดิน ป 

ค.ศ. 2003 
2.3 เพื่อวิเคราะหปญหาการใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูก และเสนอแนวทางการแกไขปญหาการ

ปรับปรุงและบํารุงดินที่เหมาะสมสําหรับชุดดินนั้นๆ 

3. อุปกรณและวิธีการ 

3.1 อุปกรณ 

1. เอกสารวิชาการฉบับที่ 520 เร่ืองการกาํหนดลักษณะของชุดดินทีจ่ัดตั้งในภาคกลาง
ของประเทศไทยจาํแนกใหมตามระบบอนุกรมวธิานดนิ 2546 (สถิระ ขนิษฐศรี และสุมิตรา, 2547) 

2. ผลวิเคราะหดินของชุดดินตางๆ ในภาคกลางของประเทศ  
3. รูปภาพหนาตัดของชุดดินตางๆ ในภาคกลางของประเทศ 
4. Keys to Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2003) ซึ่งเปนคูมือการการจําแนกดิน

ระบบอนุกรมวิธานดิน ป ค.ศ. 2003 
5. แผนที่ดนิและแผนทีก่ลุมชุดดินของจงัหวดัตางๆ ในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของ

ประเทศ 
3.2 วิธีการ 

1. แปลขอมูลชุดดินเปนภาษาไทย โดยยึดถือเอกสารวิชาการฉบับที่ 520 เปนตนแบบ  
2. ปรับปรุงขอมูลชุดดินใหถูกตองโดยใชขอมูลผลวิเคราะหดิน แผนที่ดินและแผนที่กลุมชุด

ดินประกอบในการพิจารณา 
3. ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่และลักษณะของชุดดินบางชุดดินที่มีขอมูลไมแนชัดในสนาม 
4. แปลความหมายขอมูลดินและวิเคราะหปญหา ขอจํากัดในการใชที่ดินเพื่อเพาะปลูก 

และเสนอแนะแนวทางในการแกไข 
5. จัดทําเอกสารตามรูปแบบที่กําหนดพรอมทั้งภาพหนาตัดชุดดิน 

4. ผลการศึกษา 

ขอมูลชุดดินในภาคกลางของประเทศจํานวน 45 ชุดดิน ไดรับการปรับปรุง และแปลความหมาย 
เพื่อการใชประโยชนในการเพาะปลูกพืชดังนี้ 
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1    ชุดดินอยุธยา (Ayutthaya series: Ay) 
 
กลุมชุดดนิที ่ 2 
การจําแนกดนิ Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic, Vertic Endoaquepts 
การกําเนิด ตะกอนลําน้าํผสมกบัตะกอนภาคพื้นสมุทร เกิดการพฒันาในําสภาพน้าํกรอย 
สภาพพ้ืนที ่     ราบเรียบ 
การระบายน้ํา   เลว   
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานาหวาน 
การแพรกระจาย พบบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง ในบริเวณที่เปนพื้นที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง 

หรือมีการระบายน้ําที่มีตะกอนภาคพื้นสมุทรอยูขางลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bssg-Bg-Bj-BCg-Cg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียว สีเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลาง (pH 6.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียวมีสีเทา สีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทาน้ําตาล 
มีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด (pH 5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟางขาวที่ความลึก 
100-150 ซม. จะพบผลึกของแรยิปซัมและรอยไถลระหวางชั้นดินบนและดินลาง ดินมีกํามะถัน 

สูงและปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH4.5-5.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินมหาโพธิ  ชุดดินบางเขน  ชุดดินรังสิต  ชุดดินองครักษ  ชุดดินเสนา  และ   
ชุดดินบางเลน  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินเปนกรดจัด  ทําใหพืชไมสามารถใชแรธาตุที่มีอยูในดินตามธรรมชาติไดอยาง
เต็มที่  โดยเฉพาะอยางยิ่งฟอสฟอรัส 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา  ตองแกสภาพกรดของดินโดยใชปูนมารล  จะทําใหพืชใชธาตอุาหารในดิน
ไดอยางเต็มที่ 
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2   ชุดดินบางกอก  (Bangkok Series: Bk) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 3 
การจําแนกดนิ Very-fine, smectitic, nonacid, isohyperthermic Vertic  Endoaquepts 
การกําเนิด ตะกอนน้ําทะเลผสมกับตะกอนลําน้ํา  ซึ่งพฒันาในสภาพน้ํากรอย 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-1 %   
การระบายน้ํา เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานน้าํ ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณภาคกลางตอนใต  และพบบางในภาคใต 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap-Bssg-Bg-BCg-Cg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียว สีดํา มักพบจุดประสี
น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ดินบนตอนลางเนื้อดิน
เปนดินเหนียว สีเทาเขมหรือสีเทาปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกลาง (pH 7.0) ดินลางตอนลางใน
ระดับความลึก 1-1.5 เมตร จะพบดินเลนสีน้ําเงินที่มีปริมาณกํามะถันต่ํา มีเปลือกหอยปะปน
ตลอด  จะพบรอยไถลในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 8.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินสมุทรปราการ  และชุดดินบางเลน  
ขอจํากัดการใชประโยชน มีน้ําทวมขังในฤดูฝน  ลึก 20-30 ซม.  นาน 3-4 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา  ควรใสปุยอินทรียและปุยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบตัิทางกายภาพของดิน
ใหดีขึ้นทั้งยังเพิ่มแรธาตุอาหารในดินใหแกพืชอีกดวย 
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3    ชุดดินบางเลน (Bang Len Series: Bl) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 3 
การจําแนกดนิ Fine, smectitic,  isohyperthermic Vertic Endoaquolls 
การกําเนิด ตะกอนน้ําทะเลผสมกับตะกอนลําน้ํา ซึ่งพัฒนาในสภาพน้ํากรอย 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยูสูง 1-4 เมตร จาก 

             ระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ทํานา 
การแพรกระจาย  ที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน  Apg-Bssg-Bg-Cg 
ลักษณะและสมบัติดนิ  เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียวปนทรายแปง สีดําหรือสีเทา 
ปฏิกิริยาดิน เปนกลางถึงเปนดางเล็กนอย (pH 7.0-8.0)  ดินบนตอนลางเปนดินเหนียว สีเทาปน
น้ําตาลออนสีเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก มจีดุประสีน้ําตาลปนเขียวและสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา

ดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0)  ดินลางตอนลางเนื้อดินเปนดินเหนียว  สีเทาปนน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา  มจีุดประสี
น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0)  ในดินลางลึกลงไปจะพบดินเลนสีน้ําเงินมีปริมาณกํามะถันต่ํา  จะ
พบรอย ถูไถ และผลึกยิปซัม 
 

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 ชุดดินบางกอก  และชุดดินบางเขน  
ขอจํากัดการใชประโยชน มีน้ําทวมขังในฤดูฝน  ลึก 50-200 ซม.   นานประมาณ 6 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา  ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก  ปุยหมัก  เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น 
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4    ชุดดินบานหมี่ (Ban Mi Series: Bm) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 1 
การจําแนกดนิ Very-fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Epiaquerts 
การกําเนิด เกิดจากการสะสมของตะกอนดินเหนียวในพื้นที่ราบลุมที่น้ําทวมหรือ 
                              รอยตอระหวางลานตะพักขั้นต่ํากับพื้นที่ราบลุมน้ําทวม 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 2 % อยูสูง 4-20 เมตร จาก 
                              ระดับน้ําทะเล 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา   ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา 
การแพรกระจาย   ภาคกลางและที่สูงตอนกลางของประเทศในบริเวณที่มีภูเขา 

                                             หินปูน 
การจัดเรียงชั้นดิน   Apg-Bssg-Ck 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก  ดินบนเนื้อดินเปนดินเหนียวมีสีดําหรือสีเทา มีจุด
ประสีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินบน

ตอนลางมีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลืองปฏิกิริยาดินเปนกลาง (pH 7.0) ดินลางตอนลางเนื้อดินเปน
ดินเหนียว สีเทาเขม  มีจุดประสีน้ําตาลปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) ในฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหง จะพบ
รอยไถล อาจพบกอนหินปูนสะสมในดินลาง 

 

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 สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินวัฒนา  ชุดดินลพบุรี  และชุดดินชองแค  
ขอจํากัดการใชประโยชน น้ําทวมขังในฤดูฝน  ลึก 30-40 ซม.  นาน 3-4 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา  ควรใสปุยอินทรียเพื่อใหดินดีมีความรวนซุยเพิ่มขึ้น  การระบายน้ําจะดีขึ้น
ดวย  ดินสามารถดูดซับปุยไวไดดีไมถูกชะลางไปไดงาย ๆ 
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5    ชุดดินบางเขน (Bang Khen Series: Bn) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 2 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Vertic Endoaquepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ํากรอยพามาทับถมอยูบนที่ลุมน้ําเคยทวมถึง 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยูสูง 2-4 เมตรจาก

ระดับนํ้าทะเล 
การระบายน้ํา เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา 
การแพรกระจาย ที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bag-Bssg-Bwg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก  ดินบนเปนดินเหนียว สีเทาเขมมีจุดประสีน้ําตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลาง (pH 7.0) ดินบนตอนลาง เปนดินเหนียวสีเทาถึงสีเทาปนน้ําตาล
ออนจุดประสีน้ําตาลแก ดินบนมีสีเทาเขมหรือสีดํา มจีดุประสีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.5) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลปนเทาหรือสี 

เทา ปฏิกิริยาดนิเปนกรดเล็กนอย (pH 6.5) มีจุดประสีเหลืองปนน้ําตาลและสีแดงดินลางลึกลงไปจะพบดินเลนสีน้ําเงิน  
มีปริมาณกํามะถันต่ํา  จะพบรอยถูไถและผลึกยิปซัม 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 
25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบางกอก  ชุดดินดินอยุธยา  ชุดดินฉะเชิงเทรา  และชดุดินบางเลน  
ขอจํากัดการใชประโยชน มีน้ําทวมในฤดูฝน  ลึก 50 ซม.  นาน 3-4 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ถาปลูกพืชผักตลอดจนผลไมตางๆ จําเปนตองยกรองใหสูงพนน้ําทวม  ใส
ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อใหผลผลิตดีขึ้น 
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6    ชุดดินบางน้ําเปรี้ยว (Bang Nam Priao Series: Bp) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 2 
การจําแนกดนิ Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Vertic Endoaquepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ํากรอยพามาทับถมอยูบนที่ลุมน้ําเคยทวมถึง 
สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยูสูง 2-4 เมตร   
 จากระดับน้ําทะเล 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา   ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา 
การแพรกระจาย ตอนใตของที่ราบลุมภาคกลางและบางสวนในภาคใต 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-ABg-Bssg-BCg-Cg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินเปนกรดจัด มีรอยแตกและเปนรองลึกมี
รอยไถล ดินบนเปนดินเหนียว สีเทาเขม ถึงสีเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง (pH 6.0) 
ดินบนตอนลาง เนื้อดินเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดเล็กนอย (pH 6.5) ดินลางตอนลางมีสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเหลืองปนน้ําตาล สีน้ําตาลปน

แดง  สีแดงปนเหลือง อาจพบจุดประสีเหลืองฟางขาว ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.5) สวนดินลางพบดินเลนสีเทา
ปนเขียวที่ความลึกประมาณ 150 ซม. ลงไป 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบางกอก  ชุดดินบางเขน  ชุดดินรังสิต  ชุดดินองครักษ  และชุดดินอยุธยา  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินเปนกรดจัด 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ในการเพิ่มผลผลิต  ควรทําการแกความเปนกรดโดยใชปูนขาวหรือปูนมารล
และปุยอินทรีย เชน ปุยพืชสด ปุยหมัก จะทําใหดินมีความอุดมสมบูรณดีขึ้น 
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7    ชุดดินบางปะกง (Bang Pakong Series: Bpg) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 13 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, acid, isohyperthermic Typic Sulfaquents 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพามาทับถมอยูบนที่ลุมน้ําทะเลทวมถึง 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยูสูง 0-1 เมตร 
                              จากระดับนํ้าทะเล 
การระบายน้ํา   เลวมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา   ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาชายเลน  บางแหงใชทํานาเกลือ  ทําบอ 

                   เล้ียงกุงและปลา 
การแพรกระจาย  พบทั่วไปในบริเวณที่ราบน้ําขึ้นถึง (tidal flat) ซึ่งมีน้ําทะเลทวม 

                                       อยูเปนประจาํ 
การจัดเรียงชั้นดิน  Ag-ACg-Cg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียวสีน้ําตาลถึงสีเทาเขมมาก  มี
จุดประสีน้ําตาลหรือสีแดงปนเหลืองและสีเทาปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอย (pH 7.5) ดินบน

ตอนลาง เปนดินเหนียวสีเทาเขมปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) ดินลางตอนลาง เปนดินเหนียวสีเทาเขม  
ปฏิกิริยาดินเปนดางจัด (pH 8.5)  ทุกชั้นดินมีคา n-value มากกวา 0.7 ดินนี้เมื่อแหงหรือถูกเติมออกซิเจนจะแปรสภาพ
เปนดินกรดกํามะถัน  โดยขบวนการสรางแรซัลไฟต  (pyritezation: Fe2S) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 
25-50 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 
50-100 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินทาจีน  และชุดดินตะกั่วทุง  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินที่เปนพวกดินกรดกํามะถันแฝง มีน้ําทวมถึงประจํา เปนดินเลน มีโครงสราง
เลว  มีสมบัติทางกายภาพไมเหมาะสมในการที่จะนํามาใชในการเกษตร 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ไมเหมาะสมในการนํามาใชการเกษตร  ถานํามาใชจะมีปญหาตางๆ ตามมาอีก
มากมาย  และสงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบนิเวศวิทยาชายฝง  ควรสงวนไวใหเปนปาชายเลนตามสภาพปจจุบัน 
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8    ชุดดินบางแพ (Bang Phae Series: Bph) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 3  
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Typic Endoaquolls 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพามาทับถมอยูบนที่ลุมน้ําทะเลทวมถึง 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ  มีความลาดชนั 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา   ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานาหวาน 
การแพรกระจาย   พบบริเวณดานตะวันตกเฉียงใตของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน   Apg-Bssg-Bg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียว สีเทาเขมมีจุดประสี
น้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินบนตอนลางเปนดิน
เหนียวถึงดินเหนียวปนทรายแปง มีจุดประสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) 
ดินลางตอนลาง เปนดินเหนียวถึง ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีดําหรือสีเทาเขม จุดประสีน้ําตาล

ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0)  จะพบกอนเหล็กแมงกานีสสะสมและผลึกยิปซัม  ในดินลาง อาจพบ
เปลือกหอยหรือกอนหินปูนสะสมในดินลางนี้ดวย 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบางเลน  และชุดดินพานทอง  
ขอจํากัดการใชประโยชน มีน้ําทวมในฤดูฝนลึก 50-100 ซม. นาน 3-4 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานาควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมกั และปุยเคมี เพื่อปรับปรุงใหดินดีขึ้น 
 
 

 10



 

9    ชุดดินชะอํา (Cha-am Series: Ca) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 9 
การจําแนกดนิ Very fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําทะเลและน้ํากรอยพามาทับถมบนที่ราบนํ้าทะเลทวมถึง 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  เปนที่รกรางวางเปลา บางสวนใชทํานา 
การแพรกระจาย ดานตะวันออกเฉียงใตของที่ราบลุมภาคกลาง ที่ราบชายฝงทะเล 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-BAg-Bjg-Cg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินนี้เมื่อแหงหรือถูกเติมออกซิเจนจะแปรสภาพเปน
ดินกรดจัด ดินบนเปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมาก (pH 4.5) ดินบนตอนลาง เปนดินเหนียวปนวัตถุอินทรียที่ยังไมสลายตัว สีน้ําตาล สี
น้ําตาลปนเทาถึงสีเทาปนเขียวมะกอกและสีเขียว มีจุดประสีเหลืองฟางขาว ภายในความลึก 50 ซม. 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5) ดินลางตอนลาง เปนดินเหนียวมีสีเทาปนเขียวและสีเทาปน

เขียว มะกอกปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด (pH 5.0) อาจพบคราบเกลือท่ีผิวดิน  ผลึกแรยิปซัมในดินบนและซัลเฟอรปริมาณสูง
ในดินลาง 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
50-100 ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบางน้ําเปร้ียว  และชุดดินองครักษ  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินเปนกรดจัด  มีน้ําทวมขังลึก 20-30 ซม. ในฤดูฝน  การทํานาไมคอยไดผลจึงมัก
ปลอยไวเปนที่รกรางวางเปลา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานาตองแกสภาพกรดของดิน โดยใชปูนขาวใสในอัตราที่เหมาะสมและควรมีการ
ปองกันน้ําทะเลเขาถึงดวย เมื่อสามารถแกขอจํากัดดังกลาวไดแลว  ก็จะใชทําการเพาะปลูกไดเปนอยางดี 
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10   ชุดดินฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Series: Cc) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 3 
การจําแนกดนิ Fine (Very-fine), mixed, nonacid, semiactive, isohyperthermic Vertic 
Endoaquepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ํากรอยพามาทับถมอยูบนที่ราบลุมน้ําทะเลเคยทวมถึง 
สภาพพ้ืนที ่ราบเรียบถึงคอนขางราบราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา 
การแพรกระจาย บริเวณตะวันออกเฉียงใตของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bg-Bssg-BCg-Cg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียวตลอด ดินบนมีสีเทาเขมถึง
เขมมาก มจีุดประสีน้ําตาลหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัด (pH 5.5) ดินบนตอนลาง
เปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาถึงสีเทา มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดิน
เปนกลาง (pH 7.0) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา จุดประสีเหลืองปนน้ําตาล   

และอาจจะพบจุดประสีเหลืองฟางขาวปนอยูบางเล็กนอยในระดับความลึกมากกวา 100 ซม. จะพบดนิเลนสีน้ําเงินที่มี
ปริมาณกํามะถนัต่ําและรอยไถลในดินลาง 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 ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินมหาโพธ ิ ชุดดินอยุธยา  ชุดดินดินบางเขน  และชุดดินบางกอก  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีการระบายน้ําเลว  และมนี้ําทวมในฤดูฝน 30-40 ซม.  นาน 4-5 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ถาสามารถยกรองใหสูงพนน้ําทวม  ก็สามารถปลูกพืชไรและพืชสวนครัวได  ควรมี
การปรับปรุงคณุสมบัติของดนิใหดีขึ้น  โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมี 
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11   ชุดดินชองแค (Chong Khae Seies: Ck) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 1 
การจําแนกดนิ Very-fine, smectitic, isohyperthermic (Aeric Chromic) Ustic 

Endoaquerts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนสวนต่ําของตะพักลําน้ําคอนขางใหม 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ทํานา 
การแพรกระจาย บริเวณที่ราบลุมภาคกลางใกลภูเขาหินปูน 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bg-Bssg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินเปนกรดแกถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-
6.0) เนื้อดินเปนดินเหนียวตลอด ดินบนมีสีเทาเขมถึงสีน้ําตาลปนเทา ดินลางมีสีน้ําตาลปนเทา
หรือสีเทา มีจุดประสีแดงตลอด  ในฤดูแลงหนาดินจะมีรอยแตกระแหงกวางและลึก  จะพบรอย
ไถลในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง (pH 6.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบานหมี่  ชุดดินวัฒนา  ชุดดินโคกกระเทียม  และชุดดินลพบุรี  
ขอจํากัดการใชประโยชน มีน้ําทวมขังในฤดูฝนลึก 30-40 ซม. นาน 3-4 เดือน  เปนดินเหนียวจัด 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา  ตองมกีารปรับปรุงบาํรุงดินเพื่อใหไดผลผลิตสูงและสม่ําเสมอ  โดยการ
ใสปุยอินทรียและเคมีรวมกัน 
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12    ชุดดินชุมแสง (Chum Saeng: Cs) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 4 

 14

การจําแนกดนิ Fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Aeric (Plinthic) 
Endoaquepts 

การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําใหม 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ  มีความลาดชันนอยกวา 2 % 
การระบายน้ํา เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา 
การแพรกระจาย พบบริเวณตอนเหนือของที่ราบลุมภาคกลางและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bag-Bg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดิน
รวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 
5.0-5.5)  ดินบนตอนลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลเขม สีเทาปนชมพ ู
หรือสีเทาปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลปนเทามีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
ปานกลาง (pH 5.0-6.0)  

 

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 ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินราชบุรี  และชุดดินมโรมย  
ขอจํากัดการใชประโยชน พื้นที่มีน้ําทวมไดในบางป  ทําใหพืชไดรับความเสียหายได 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา  ควรใสปุยอินทรียเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและทําใหโครงสราง
ของดินดีขึ้น 
 



 

13   ชุดดินเดิมบาง (Doem Bang Series: Db) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 7 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเการะดับต่ําหรือเนิน

ตะกอนน้ําพารปูพัด 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ  มีความลาดชนั 0-2 % 
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน   ทํานา 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bag-Btg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงรวนเหนียวปนทราย
หรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินบน
ตอนลางเปนดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง มีสีเทาปนน้ําตาลหรือสี
น้ําตาลปนเทามีจุดประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรด 

ปานกลาง (pH 6.0) ดินลางตอนลางเปนดนิเหนียว สีเทาปนน้ําตาลออน มจีุดประสแีดงปฏิกิริยาดินเปนกรดกลางถึงดาง
ปานกลาง (pH 7.0-8.0)  

 

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 สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินนครปฐม  และชุดดินเขายอย  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว มีน้ําทวมในฤดูฝนลึก 30 ซม.  นาน 4  เดือน  
ความอุดมสมบรูณต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา  ควรมีการปรับปรุงบาํรุงดิน โดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก 
ควบคูกับปุยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินใหดีขึ้นและชวยเพิ่มธาตอุาหารพืชใหแกดิน นอกจากนี้
ในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว ถามีแหลงน้ําเพียงพอก็อาจจะใชปลูกพืชไรอายุส้ันบางชนิดและพืชผักสวนครัว
ไดดี 
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14   ชุดดินดอนเจดีย (Don Chedi Series: Dc) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 38 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Dystrustepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนลําน้ําพามาทบัถมบนเนินตะกอนรูปพัดหรือสันดินริมน้ําเกา 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน  1-2 % 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาไม  ทุงหญาธรรมชาติ สวนใหญใชปลูก 

สรางที่อยูอาศัยและใชปลูกพชืไร 
การแพรกระจาย ดานเหนือของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap-AB-Bw 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปน
เทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด (pH 5.0) ดินบนตอนลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปน
ทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดงปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด (pH 5.0) ดินลางตอนลางเปนดิน
รวนปนทราย สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินกําแพงแสน  
ขอจํากัดการใชประโยชน เนื้อดินเปนทรายจัด น้ําซึมผานไดคอนขางเร็ว ดินอุมน้ําไวไดนอย เส่ียงตอการขาด
แคลนน้ําในชวงฤดูการเพาะปลูก  ความอุดมสมบูรณของดนิคอนขางต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุย    
พืชสด เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินใหดีขึ้นสามารถอุมน้ําไวไดดีขึ้นและควรใสปุยเคมคีวบคูกันไปดวย  
เพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหแกดิน 
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15   ชุดดินดอนเมือง (Don Mueang Series: Dm) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 11 

 17

การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic 
Endoaquepts 

การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําทะเลและน้ํากรอยพัดพามาทับถมอยูบนที่ราบน้ําทะเล 
ทวมถึงในอดีต 

สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานาหวาน หรือยกรองปลูกผักและไมผล 
การแพรกระจาย  พบอยูทั่วไปในที่ราบภาคกลางตอนใต  ในเขตจังหวัดนนทบุรี  

ปทุมธาน ี ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  และกรุงเทพมหานคร 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bg-Bjg-BCg-Cg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนหรือ      

ดินรวนปนดินเหนียว สีดําหรือสีเทาเขม ปฏกิิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินบนตอนลางเปน
ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปน
เหลืองตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงกรดจัด (pH 4.0-5.0) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียว สีเทาปนชมพ ู มี   
จุดประสีแดงและสีเหลืองฟางขาวในดินลาง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) จะพบชั้นดิน
เลนสีเทาปนเขียวมะกอกภายในความลึก 150 ซม. 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินพานทอง  ชุดดินรังสิต  ชุดดินดินบางเขน  และชุดดินฉะเชิงเทรา  
ขอจํากัดการใชประโยชน มีน้ําทวมขังลึกถึง 50 ซม. นาน 3-4 เดือน ดินเปนกรดจัดมาก ธาตุอาหารบางชนิด 
เชน ฟอสเฟตจะถูกดินตรึงไวพืชดูดเอาไปใชไมได ผลผลิตพืชที่ไดมักจะต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา  ตองแกสภาพกรดของดินใหลดลง โดยการนําปูนมารลมาผสมคลุกเคลากับ
ดินกอนจะใชปลูกพืช พรอมท้ังใสปุยอินทรียพวก ปุยคอก ปุยหมัก ควบคูกับปุยเคมี เพื่อปรับปรุงบาํรุงดินใหมีคุณสมบตัิดี
ขึ้นทั้งทางกายภาพและทางเคมีเพื่อใหดินมคีวามอุดมสมบรูณดีขึ้น 



 

16    ชุดดินดอนไร (Don Rai Series: Dr) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 35 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทบัถมอยูบนเนินตะกอนรูปพัดหรือตะกอน     
 ลําน้ําเการะดับกลาง 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาเบญจพรรณ  พืชไร เชน มันสําปะหลัง   
 ขาวโพด ถัว่ตางๆ บางแหงใชปลูกไมผลยืนตน 
การแพรกระจาย  ภาคตะวันออกเฉียงใต 
การจัดเรียงชั้นดิน  Ap-Bt 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก  ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีน้ําตาล
ปนเทา ปฏิกิริยาดินกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินรวนปนทรายและ
เปนดินเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวสีน้ําตาลปนเหลืองปฏิกิริยาดินกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 

(pH 5.0-6.0)  ในดินลางตอนลาง เปนดินหนียวปนทราย  สีเหลืองปนแดงดถึงสีน้ําตาลปนเหลือง  มจีุดประสีน้ําตาลแก
และสีแดงปนเหลือง  อาจพบมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง 
 

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 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินโคราช 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํามาก  ในบางแหงดินจะมีระดับน้าํใตดินตื้น 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไร  ควรปรับปรุงบาํรุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป เพื่อ
ปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชใหแกดิน 
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17    ชุดดินดงตะเคียน (Dong Takhian Series: Dt) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 43 
การจําแนกดนิ Coated, isohyperthermic Lamellic Ustic Quartzipsamments 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนลําน้ําพามาทบัถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับสูง และ/หรือถูกเคลื่อนยายมา

เปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลกของหินแกรนิต 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย  มีความลาดชัน 2-4 % 
การระบายน้ํา   คอนขางมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา   เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาเบญจพรรณ ทําไรเล่ือนลอย ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง  

ขาวโพด 
การแพรกระจาย  บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต 
การจัดเรียงชั้นดิน  A-E-C 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีเทาหรือสี
น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินทราย ดินรวน หรือดนิ
ทราย สีขาวปนชมพ ู ขาว เทาออน หรือเทาปนชมพ ู ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6..5) ดินลาง
ตอนลางเปนทรายที่มีการสะสมอินทรียวัตถุเปนชั้นบางๆ สีน้ําตาลหรือนํ้าตาลเขมลึกกวา 1 เมตร จากผวิดินปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลาง (pH 6.0) 
 

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 ชุดดินบานทอน  ชุดดินหัวหิน  และชุดดินสัตหีบ  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนทรายจัด ดินอุมน้ําไดนอย  เส่ียงตอการขาด
แคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก  ทําใหผลผลิตเสียหายได การระบายน้ําของดินมากเกินไป 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปรับปรุงบาํรุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพื่อ
ปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและเคมีใหดีขึ้น ชวยใหดินมีความสามารถในการอุมน้ําไดดขีึ้น สามารถดูดซับ
ธาตุอาหารไวในดินไดดี  ไมถูกชะลางไปกบัน้ําไดงาย 
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18   ชุดดินหุบกระพง (Hup Krapong Series: Hg) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 40 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนลําน้ําพา และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ 
                          โดยแรงโนมถวงของโลกของหิน หินไมกาไนส  หินไมกาชสีต  หรือหินแกรนิต  
                          ทับถมอยูบนเนินตะกอนรูปพัดติดตอกัน 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีคามลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน   ปลูกพชืไร เชน ขาวโพด มันสําปะหลงั        

             บางแหงปลูกไมผล 
การแพรกระจาย  ดานตะวันตกของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน  Ap-Bt  
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก เปนดินรวนปนทรายตลอดและอนุภาคทรายมี
ขนาดหยาบขึ้นตามความลึก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินบน

เปนดินรวนปนทรายมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ดินบนตอนลางเปนดินรวนปนทรายมีสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสี
น้ําตาลแก ดินลางตอนลางเนื้อดินเปนรวนปนทรายหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) 
ในดินลางลึกลงไปอาจพบจุดประสีในดินชั้นนี้  พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดของดิน 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินทุงหวา  ชุดดินสัตหีบ  ชดุดินชลบุรี  และชุดดินมาบบอน  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินเปนทรายจัด มีความสามารถในการอุมน้าํต่ํา เส่ียงตอการขาดแคลนน้ําในชวง
ฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไร ควรเลือกปลูกพืชที่ทนแลงไดดี ควรมีการปรบัปรุงบํารุงรักษาดินโดย
การใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพชืสด เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและเคมีใหดีขึ้นและ
ควรใสปุยเคมีควบคูไปดวย เพื่อชวยเพิม่ปริมาณธาตุอาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณดีขึ้น 
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19   ชุดดินหินกอง (Hin Kong Series: Hk) 
 

 21

กลุมชุดดนิที ่ 16 
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Paleaquults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนที่ราบตะกอนน้ําพาหรอืตะพักลํา 
                              น้ําระดับต่ํา 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลวถึงเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา   ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา อาจใชปลูกพชืไรอายุส้ันไดถามแีหลง 
                                    น้ําเพยีงพอ 
การแพรกระจาย   พบดานตะวันออกของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน   Apg-Bg-Btg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาล ดินบน
ตอนลาง เปนดินรวนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีเทา สีเทาออน สีเทาปนชมพู มี
จุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลืองในดินบนและปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง  

(pH 5.0-6.0) ดินลางตอนลาง อาจพบจุดประสีแดงดินบน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดแก (pH 5.0-5.5) ในดินลางลึก
ลงไป อาจพบกอนกรวดและแมงกานีสสะสมปนอยูในดินลาง หนาดินเมื่อแหงจะมีสีขาว  

 

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 ปานกลาง ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินลําปาง  และชุดดินมโนรมย  
ขอจํากัดการใชประโยชน มีน้ําทวมขังลึก 30 ซม. นาน 3-4 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํามาก คณุสมบัติ
ทางกายภาพของดินไมคอยดี 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด 
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น ทําใหดินรวนซุยและดูดซับธาตุอาหารไวในดินไดดีขึ้น
และควรใสปุยเคมีควบคูกันไปดวย   เพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณขึ้น 
 



 

20   ชุดดินโคกกระเทียม Khok Krathiam Series: Kk) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 1 
การจําแนกดนิ Very-fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts 
การกําเนิด           เกิดจากตะกอนที่มีแรดินเหนียวพวกมอนตโมริลโลไนตมากถูกน้ําพัด 
                                    พามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําคอนขางใหมหรือท่ีราบน้ําทวมถงึ 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา   ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานาหวาน 
การแพรกระจาย   พบมากบริเวณตอนเหนือของที่ราบลุมภาคกลางใกลภูเขา 

                                        หินปูน 
การจัดเรียงชั้นดิน  Apg-Bssg-BCg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก เนื้อดินเปนดินเหนียวตลอด ดินบนเปนดิน
เหนียวสีดําหรือสีเทาเขม จุดประสีน้ําตาลเขม และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินกรดจัดถึงกรด
เล็กนอย (pH 5.5-6.5)  ดินบนตอนลางเปนดินเหนียวสีเทาหรือสีเทาเขม มีจุดประสีน้าํตาลแก

และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางออน (pH 7.0-8.0) ในดินลางลึกลงไป หนาดินจะแตกระแหงในฤดูแลง 
จะพบรอยไถล กอนเหล็กและแมงกานีสสะสมและกอนหินปูนสะสมในดินลางลึกมาก 80 ซม. ดินลางตอนลาง เปนดิน
เหนียว สีน้ําตาลปนเขียวมะกอกและพบจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดาง
ออน (pH 7.0-8.0)  
 

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 ชุดดินสิงหบุรี  ชุดดินบานหมี่  และชุดดินชองแค  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนที่ราบลุมต่ํา มีน้ําทวมขังลึกมากกวา 1 เมตร นาน 5-6 เดือนในชวงฤดูฝน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน พื้นที่บริเวณนี้สวนใหญมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางสูง ถาสามารถ
จัดการควบคุมระดับนํ้าที่มีน้ําทวมแชขังใหพอเหมาะสําหรับปลูกขาวนาดําได  จะชวยเพิม่ผลผลิตของขาวใหเพิ่มขึ้นได 
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21   ชุดดินกําแพงแสน (Kamphaeng Saen Series: Ks) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 33 
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนเนินตะกอนรูปพัด สันดินริมน้ํา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  เปนที่อยูอาศัย หมูบาน สวนไมผลหรือปลูก 

พืชไร เชน ออย ขาวโพด กลวย ถั่ว ฝาย และยาสูบ 
การแพรกระจาย พบบริเวณดานตะวันตกของที่ราบลุมภาคกลางของแมน้ําตาง ๆ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap-Bt 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ําตาล
หรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนดางออน (pH 8.0)  ดินบนตอนลางเปนดินรวนปนทรายแปง
หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กลางถึงดางออน (pH 7.0-8.0)  ดินลางตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลถึงสี 

น้ําตาลเขม พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดของดินและมวลสารพวกปูนสะสมปะปนอยูในดินชั้นลางปฏิกิริยาดินเปนกลาง
ถึงดางออน (pH 7.0-8.0)  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 สูง ต่ํา สูง สูง สูง สูง 
25-50 ปานกลาง ต่ํา สูง สูง สูง ปานกลาง 
50-100 ปานกลาง ต่ํา สูง สูง สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินปราณบุรี  และชุดดินกําแพงเพชร  
ขอจํากัดการใชประโยชน อาจจะขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูกซึ่งจะทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชทั่วๆ ไป  ถามีการชลประทานหรือมีแหลงน้ํา
เพียงพอ ดินนี้จะเปนแหลงผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยเคมี ปุยคอก และปุย
หมัก เพื่อเพิ่มแรธาตุที่จําเปนตอพืชใหกับดินและทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น 
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22   ชุดดินเขายอย (Khao Yoi Series: Kyo) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 18 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําระดับต่ําหรือเนินตะกอน 

น้ําพารูปพัดติดตอกัน 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบมีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา 
การแพรกระจาย พบสวนใหญดานตะวันตกเฉียงใตของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bg-Btg-Bcg-BCg-Cg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีเทาปน
น้ําตาลหรอืสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินกรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 
ดินบนตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนปนดินเหนียว สีออนของเทาปนน้ําตาล      
สีเทาปนชมพ ูหรือสีออนของน้ําตาลปนแดง มีจดุประสีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลืองตลอดหนา 

ตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.5) ดินลางตอนลาง มีมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสทั้ง
ออนและแข็งอยูในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดิน เปนกลาง (pH 7.0) 
 

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 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินปากทอ  ชุดดินเดิมบาง  และชุดดินนครปฐม  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา เนื้อดินเปนทราย ทําใหเส่ียงตอการขาดแคลนน้ําในการ   
ทํานา  ถานํามาปลูกพืชไร น้ําแชขังนานถึง 4 เดือน ลึก 30 ซม.  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ใชทํานา  ตองปรับปรุงบาํรุงดินโดยใชปุยเคม ีปุยคอกและปุยหมัก  เพื่อเพิม่แรธาตุ
ที่จําเปนแกพืชใหกับดินและทําใหสมบัติทางกายภาพของดนิดีขึ้น 
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23   ชุดดินลพบุรี (Lop Buri Series: Lb) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 28 
การจําแนกดนิ  Very-fine, smectitic, isohyperthermic Typic Haplusterts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาที่มีแรดินเหนียวสวนใหญเปนพวกมอนตมอริลโลไนต  

                                 ทับถมอยูบนชั้นปูนมารล  หรือตะพกัเขาหินปูน 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา   ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน   ปาเบญจพรรณ  ปลูกพืชไร เชน ขาวโพด  

                        ขาวฟาง ถัว่ตางๆ และขาว 
การแพรกระจาย           พบสวนใหญทางดานเหนือของที่ราบลุมภาคกลางหรอืทีสู่งตอนกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน           Ap-Bss-BCk   
ลักษณะและสมบัติของดิน       เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียว สีดําหรือสีเทาเขม ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินบนตอนลางเปนดินเหนียว สีดําหรือสีเทาเขม

มาก พบชั้นปูนมารลในระดับลึก 80 ซม. ลงไป  ในฤดูแลงจะแตกระแหงเปนรอง กวางกวา 1 ซม. หรือมากกวา ที่ความลกึ 
50 ซม. และรอยแตกนี้จะคงอยูนาน จะพบรอยไถลและหนาตัดดินมีมวลกอนกลมปูนสะสมอยูทั่วไป  ปฏิกิริยาดินเปน
ดางปานกลางถึงดางจัด (pH 8.0-9.0) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียว สีดําหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนดางปาน
กลาง (pH 8.0 ) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 
25-50 สูง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
50-100 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินตาคลี  ชดุดินบุรีรัมย  และชุดดินบานหมี่  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินเหนียวจัด เมื่อแหงจะแข็งมากแตพอเปยกน้ําจะแฉะ ถาไถพรวนไมถูกวิธีจะ
ทําใหการไพรวนยากลําบากและทําใหโครงสรางของดินเสีย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วไปเหมาะในการปลูกพชืไร โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายหรือขาวโพด แตควรไถ
พรวนดินในขณะที่ดินมีความชืน้เหมาะสมและควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  เพื่อเพิ่มผลผลิต 
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24   ชุดดินลาดหญา (Lat Ya Series: Ly) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 56 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults 
การกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทาง 
 ใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทรายและหินควอรตไซต โดยมีหิน 
 ดินดานและหินฟลไลทเปนหินพื้น 
สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันหรือเปนเขา มีความลาดชนั 2-20 % 
การระบายน้ํา ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณหรือปาดิบแลง ปลูกพืชไร 
การแพรกระจาย  พบอยูทุกภาคของประเทศไทย นอกจากบริเวณคาบสมุทรหรือ 
                                     ชายฝงตะวันออกเฉียงใตของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap-BA-Bt-BC  
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง  ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย     
สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง  

(pH 5.0-6.0) ดินบนตอนลาง เปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย   สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดงและเปนดิน
รวนเหนียวปนทรายปนกรวด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 5.0) ดินลางตอนลางเปนดินรวนปนดินเหนียว สีแดงปน
เหลืองในชวงความลึก 50-125 ซม. จากผวิดิน กอนกรวดเปนพวกเศษหินควอรตไซต  หินทราย  หินฟลไลท และ
หินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรังกระจายอยูทั่วไปในชั้นดินปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินทายาง  และชุดดินพะโตะ  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา เส่ียงตอการขาดแคลนน้ํา และการกัดกรอนของดิน  ถาไมมี
การจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชนัสูง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพชืสด เพื่อชวยใหดินอุมน้ํา และยึดธาตุอาหารพืช
ไดดีขึ้น  พืชสามารถดูดไปใชได 
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25   ชุดดินมหาโพธิ (Maha Phot Series: Ma) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 2 
การจําแนกดนิ Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Vertic Endoaquepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมบริเวณที่ราบน้ํากรอย หรือบริเวณที่ราบนํ้า 

ทะเลเคยทวมถึงมากอน 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา 
การแพรกระจาย ดานตะวันออกเฉียงใตของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bssg-Bssjg-Cg  
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียวมีสีดําหรือสีเทาเขม มีจุดประสี 
น้ําตาลแก ปฏิกิริยาดิน เปนดินกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินบนตอนลาง เปนดิน
เหนียวปนทรายแปงมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา  มีจุดประสีแดงและสีเหลืองปนน้ําตาล  จะ 

พบจุดประสีเหลืองฟางขาว ในดินลางลึกลงไปโดยทั่วไปลึกกวา 1 เมตร จากผิวดิน หนาอัดมันและรอยไถลและหนาดินจะ
แตกระแหงเมื่อดินแหง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินลางตอนลาง เปนดินเลนเหนียวสีเทาเขม 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.5 ) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 สูง สูง ต่ํา ปานกลาง สูง ปานกลาง 
25-50 สูง สูง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินอยุธยา  ชุดดินรังสิต  และชุดดินองครักษ  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินเปนกรดจัด  การระบายน้ําเลว มีน้ําทวมขังในฤดูฝนลึก 80-200 ซม. 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน จําเปนตองแกความเปนกรดจัดของดินโดยใสพวกปูนขาวหรือปูนมารลและตองใส
ปุยอินทรียเพื่อปรับปรุงสภาพใหดินดีขึ้น 
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26   ชุดดินมวกเหล็ก (Muak Lek Series: Ml) 
 

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

Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกบัท่ี และ/หรือ  เคลื่อนยายมาเปนระยะทาง

ใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลกของหินดินดานที่มีสีจาง หินสเลท หรือหินที่
คลายคลึงกัน 

สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขาหรือเขา มีความลาดชัน 4-35 % 
การระบายน้ํา    ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ  เร็ว 
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณและปาดิบแลง บางแหงปลูกพืชไร 
การแพรกระจาย ภาคกลางที่สูงตอนกลางของประเทศ ภาคตะวันตกและภาคเหนือ 
การจัดเรียงชั้นดิน A-Bt-Bc-Cr 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงหินตนกําเนิด ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย 

แปง สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดกลาง (pH 5.5-7.0) ดินบนตอนลาง เปนดินรวนปน
ดินเหนียวปนกรวดมาก หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงปนกรวดมาก หรือดินเหนียวปนกรวดมากปฏิกิริยาดิน เปนกรด
จัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  ดินลางตอนลาง สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม จะพบหินที่กําลัง
สลายตัวที่ความลึกไมเกิน 50 ซม. จากผิวดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเชียงคาน  ชุดดินลี้  และชุดดินวังสะพุง  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้น พบชั้นหินพื้นที่ความลึกไมเกิน 50 ซม. จากผิวดิน เปนอุปสรรคในการ
เจริญเติบโตของรากพืช 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ไมควรนํามาใชประโยชนในการเพาะปลูก ควรปลอยและรักษาใหคงไวเปนปาตาม
ธรรมชาติ เพือ่เปนแหลงตนน้ําลําธาร 
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27   ชุดดินมโนรมย (Manorom Series: Mn) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 6 

 29

การจําแนกดนิ fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําหรือท่ีราบตะกอนน้ําพา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลวถึงเลว   
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา   
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา (นาหวาน) 
การแพรกระจาย   ดานเหนือของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน   Apg-Bg-Btgv-Bssgv-Bgv  
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง
หรือดินรวนปนดินเหนียว สีเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินบน
ตอนลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย (pH 4.5-6.5) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาถึงสีเทา
หรือสีเทาออน มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีแดง จะพบศิลาแลงออน กอนเหล็กและแมงกานีส

สะสมในดินลางหรือตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเชียงราย  ชุดดินชุมแสง  ชุดดินนครปฐม  และชุดดินนครพนม  
ขอจํากัดการใชประโยชน มีน้ําทวมขังในฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน 4 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรใชทํานาหรือปลูกพืชที่ใชน้ํามาก ควรใสปุยคอกและปุยหมัก เพื่อเพิ่มความ 
อุดมสมบูรณของดิน 
 
 



 

28   ชุดดินหนองแก (Nong Kae Series: Nk) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 20 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Aquic Natrustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพามาทับถมอยูบนตะพักที่น้ําทะเลเคยทวมถึง 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลางถึงคอนขางเลว  
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง   
สภาพใหซึมผานไดของน้าํ  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ไมพุมหนาม  ทํานา 
การแพรกระจาย ดานตะวันตกของที่ราบลุมภาคกลาง  
การจัดเรียงชั้นดิน A-E-Bt-Btg  
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สี
น้ําตาลปนเทาเขม สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด (pH 
6.0-5.5) ดินบนตอนลาง เปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล
ออนหรือสีเทาปนชมพู มีจุดประสีน้ําตาลแก น้ําตาลปนเขียว และน้ําตาลปนเหลือง ปฏกิิริยาดิน
เปนกลางถึงดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินลางตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย  สีน้าํตาล 

ออนถึงสีขาวจะพบมวลกอนกลมเหล็กและแมงกานีสสะสมและมวลกอนกลมปูนสะสม  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินกุลารองไห  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินเค็ม  มีเกลือมากเกินไป  ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ตองใชพชืที่ทนความเค็มไดดีพอควร ถาทํานา ระวังอยาใหขาดน้ําถาขาดน้ําขาวจะ
ตายเพราะเกลือ ควรมีการปรบัปรุงบํารุงดินโดยใสปุยอินทรียควบคูกับปุยเคมี 
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29   ชุดดินนครปฐม (Nakhon Pathom Series: Np) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 7 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, active, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนที่ราบตะกอนน้ําพาหรอืตะพักลําน้ํา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ  มีความลาดชนั 0-2 % 
การระบายน้ํา    คอนขางเลวถึงเลว   
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา  ปลูกถั่ว  งา  หรือออย 
การแพรกระจาย   พบทางดานหรือและตะวันตกเฉียงใตของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน   Apg-Btg  
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก  ดินบนเปนดินรวน ดินรวนเหนียวปนทรายแปง
หรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด
เล็กนอย(pH 5.0-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา
เขม มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลืองในดินบนและดินลาง ปฏิกิริยาดนิเปนกรด
เล็กนอยถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินลางตอนลาง และจะพบมวลกอนกลมของเหล็กและ

แมงกานีสปะปนอยู  พบมวลกอนกลมของปนูในดินลางในระดับความลึก 80 ซม.จากผิวดินลงไป  ปฏิกิริยาดินเปนดาง
ปานกลาง (pH 8.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง สูง 
25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง สูง 
50-100 ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง สูง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินสระบุรี  ชดุดินเดิมบาง  ชดุดินมโนรมย  ชดุดินกําแพงแสน  และชุดดินเพชรบุรี  
ขอจํากัดการใชประโยชน มีน้ําทวมขังในฤดูฝนลึก  50  ซม.  นาน 3-4 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา  ควรมีระบบการชลประทานเขาชวย และเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
ดวยการปรับปรุงบํารุงดิน  โดยใชปุยอินทรีย   และปุยเคมีในอัตราที่เหมาะสม 
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30   ชุดดินองครักษ (Ongkharak Series: Ok) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 10 
การจําแนกดนิ Very-fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ํากรอยพามาทับถมอยูบนที่ราบลุมน้ําทวมถึง 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา    เลว   
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา  ยกรองปลูกสม สนหรือพืชผัก 
การแพรกระจาย  พบทางตอนกลางและทางใตของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน  Apg-Bssjg-Big-BCg-Cg 
ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนยีว มีสีดําหรือสีเทาเขม มจีุดประ 
สีแดงปนเหลอืงหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5)  ดินบน
ตอนลาง  เปนดินเหนียวมีสีน้ําตาลหรอืสีน้ําตาลปนเทาและเปนดินเลนสีเทาเขม  มีจุดประสีแดง สี
น้ําตาลแกและมีจุดประสีเหลืองฟางขาวภายในระดับความลกึ 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปน
กรดรุนแรงมาก (pH 4.0) ดินลางตอนลางเปนดินเลนเหนียวทะเล  สีเทาถึงสีเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปน

กรดรุนแรงมาก (pH 4.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินรังสิต  ชุดดินธัญบุรี  ชดุดินเสนา  และชุดดินมหาโพธิ 
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินเปนกรดจัดมากทําใหพชืทีป่ลูกขาดธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนอยางชัดเจน
และมีเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่ละลายออกมามากเกินไปจนเปนพิษตอพชืทีป่ลูกและมีน้ําทวมขังลึก 1 เมตร นาน 6-7 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควบคุมน้ําใตดนิเพื่อปองกันไมใหเกิดดินกรดกํามะถันหรือดินเปร้ียวจัด การยกรอง
ปลูกพืชก็เปนวธิีหนึ่งที่สามารถปองกันการเกิดดินเปร้ียวจัดดังกลาวได ถาจะใชปลูกขาวควรใชปูนมารลในอัตรา 2 ตันตอ
ไร ควบคูไปกบัการใชปุยไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส  
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31   ชุดดินเพชรบุรี (Petchaburi series: Pb) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 21 
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Aquic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนสวนต่ําของเนินตะกอนรูปพัด  
                              ตะพักลําน้ําคอนขางใหมหรือสันดินริมน้ํา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว  
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ทํานา 
การแพรกระจาย พบบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap-Bt  
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบน เปนดินรวนปนทราย ดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง 
สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  ดินบน
ตอนลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง 
จะพบจุดประเล็กนอยปฏิกิริยาดิน เปนกรดเล็กนอย (pH 6.5) ดินลางตอนลางเปนดินรวนเหนียว 

ปนทราย สีน้ําตาลปนเหลืองจุดประสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดิน เปนกรดปานกลาง (pH 6.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินกําแพงแสน  และชุดดินนครปฐม  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  มนี้ําทวมขังลึก 3 ซม. นาน 4 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ตองมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรีย พวกปุยคอก หรือปุยหมัก 
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมีใหดีขึ้น ทําใหดินมีความสามารถในการอุมน้ําไดดีขึ้น  และ
ชวยใหดูดซับธาตุอาหารไวไดดีขึ้น ไมถูกชะลางไปไดโดยงาย 
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32   ชุดดินปากทอ (Pak Tho Series: Pth) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 6 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic (Aeric) Plinthic Palequults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนเนินตะกอนรูปพัดหรือตะกอนตะพัก 
 ลําน้ําเการะดับต่ํา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลวถึงเลว  
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา 
การแพรกระจาย ดานตะวันตกเฉียงใตของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-ABg-Btg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีเทาออน มี
จุดประสีเหลืองปนน้ําตาล  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0)  ดินบน
ตอนลาง สีน้ําตาลออน มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก  

(pH 5.0) ดินลางตอนลางดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลออนหรือสีเทาออน มจีุดประสีแดงปนเหลืองหรือสีแดง มี
ลักษณะเปนศิลาแลงออนมีปริมาณมากกวา 5-50 % ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน  อาจพบมวลกอนกลม 
(nodules) ของแมงกานีส 

 

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 ปานกลาง ต่ํา 
50-100 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเดิมบาง   ชุดดินเขายอย  และชุดดินเชียงราย  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา  คุณสมบัติทางกายภาพไมดี น้ําทวมขังในฤดูฝนลึก 30 ซม. 
นาน 4-5 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรใชปุยอินทรียและปุยเคมี ในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม เพือ่เพิ่ม
ผลผลิตและบํารุงรักษาดิน 
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33   ชุดดินราชบุรี (Ratdhaburi: Rb) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 4 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Vertic (Aeric)  
                              Endoaquepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูในบริเวณที่ราบน้ําทวม หรือ 

                                 ที่ราบตะกอนน้ําพา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา    คอนขางเลวถึงเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา  ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไรหลังฤดู 

                             ทํานา 
การแพรกระจาย  ที่ราบภาคกลางและภาคเหนือ 
การจัดเรียงชั้นดิน  Apg-BAg-Bg 
ลักษณะและสมบัติดิน  เปนดินลึก ดินบนเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงตลอด สี    
น้ําตาลปนเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแกและสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด 

เล็กนอย (pH 5.5-6.5)  ดินบนตอนลางเปนดินเหนียว  สีน้ําตาลปนเทาเขมหรือสีน้ําตาลเขม มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง 
สีน้ําตาลและสีน้ําตาลปนเหลืองในดินชั้นลาง อาจพบรอยถูไถและจุดประสีแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง 
(pH 8.0) ดินลางตอนลางอาจพบเกล็ดแรไมกา กอนเหล็ก และแมงกานีสสะสมตลอดหนาตัดดิน 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
25-50 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
50-100 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินสิงหบุรี  ชุดดินพิมาย  และชุดดินสระบุรี  
ขอจํากัดการใชประโยชน มีน้ําทวมขังในฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน 4-5 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ใชปลูกขาวและควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปุยเคมี ปุยคอก หรือปุยหมัก เพื่อเพิ่ม
แรธาตุที่จําเปนแกพืชใหกับดิน และทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ปรับปรุงการระบายน้ําของดิน  และปองกัน
น้ําขังโดยทําทางระบายน้ําผิวดิน 
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34   ชุดดินรังสิต (Rangsit: Rs) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 11 
การจําแนกดนิ Very-fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic 

Endoaquepts 
การกําเนิด ตะกอนภาคพืน้สมุทรผสมกับตะกอนลําน้ํา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา    คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา ยกรองปลูกสม สน หรือพืชผัก 
การแพรกระจาย พบทางตะวันออกเฉียงใตของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bg-Bjg-Cjg-Cg 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียว สีดําหรือสีเทาเขม มีจุดประสี 
น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.0-5.0) มักมีรอยแตกระแหงที่
ผิวหนาดินในฤดูแลง ดินบนตอนลางสีน้ําตาลปนเทา หรือนํ้าตาลปนเทาเขม มีจุดประสีแดง หรือสี
แดงปนเหลือง ที่ระดับความลึกประมาณ 50-100 ซม.  พบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซต 

ดินลางตอนลางเปนดินเหนียว  พบรอยไถและผิวหนาอัดมัน สวนที่ระดับลึกกวา 100-150 ซม. ลงไปมีลักษณะเปน
ดินเลน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH <4.0) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเสนา  ชุดดินองครักษ  ชุดดินธัญบุรี  ชุดดินอยุธยา  และชุดดินมหาโพธิ  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนกรดจัดมาก หรือเปนดินเปร้ียวจัด เกิดการตรึงธาตุอาหารและมีสารที่เปน
พิษตอพืชที่ปลูก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควบคุมน้ําใตดินเพื่อปองการเกิดออกซิเจนของไพไรต การยกรองปลูกพืชเปนวิธี
หนึ่งที่สามารถปองกันการเกิดกรดดังกลาวได ถาจะใชปลูกขาว ควรใชปูนมารลในอัตรา 2 ตันตอไร ควบคูไปกับการใชปุย 
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ถาคาปฏิกิริยาดิน วัดไดนอยกวา 4.5 และถาคาปฏิกิริยาดินสูงกวา 4.5  ใชปุยและหินฟอสเฟต
ก็พอ  เลือกพันธุพืชที่เหมาะสม 
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35   ชุดดินสรรพยา (Sapphaya: Sa) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 21 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aquic 

(Fluventic) Haplustepts 
การกําเนิด ตะกอนน้ําพา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา    ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา ปลูกพืชผัก ถั่ว และยาสูบในฤดแูลง   

ถามีน้ําเพียงพอ 
การแพรกระจาย ริมฝงแมน้ํา  และสันดินริมน้ํา 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap-B-C 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก  ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  สี
น้ําตาลปนเทา  มีจุดประสีเทา  ปฏิกิริยาดินเเปนดางปานกลาง (pH 8.0)  ดินบนตอนลางมี
ลักษณะเนื้อดินและสีไมแนนอน ขึ้นอยูกับตะกอนที่น้ําพามาทับถมในแตละป ซึ่งอาจจะมีลักษณะ 

แตกตางกันเห็นไดชัดเจน  เชนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียว  สีน้ําตาลปนเหลืองเขม  มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง
หรือสีน้ําตาลแก และพบเกล็ดแรไมกาปะปนอยูตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินลางตอนลาง เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินทามวง  และชุดดินราชบุรี 
ขอจํากัดการใชประโยชน อาจมีน้ําทวมขงัในฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน 4-5 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา  ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยเคมี ปุยหมัก และปุยคอก เพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณและแรธาตุที่จําเปนแกพืชใหกับดิน  และทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ปรับปรุงการระบายน้ํา
ของดินและปองกันน้ําขัง โดยทําการระบายน้ําผิวดิน 
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36   ชุดดินสระบุรี (Sarabur serirs: Sb) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 4 
การจําแนกดนิ Very-fine, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Vertic (Aeric) 

Endoaquepts 
การกําเนิด ตะกอนน้ําพาบนสวนต่ําของตะพักขั้นต่ําหรือพื้นที่รอยตอของที่ราบน้ําทวม 

กับตะพักขั้นต่ํา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา    คอนขางเลวถึงเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา 
การแพรกระจาย ที่ราบลุมภาคกลางและที่สูงตอนกลางของประเทศ 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bag-Bg 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก  ดินบนเปนดินเหนียวสีเทาเขม  หรือสีน้ําตาลปน 

เทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแกและสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินลางเปนดินเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทรายแปง สีออกน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาเปนดางแก (pH 8.5) พบรอย
ไถล ผิวหนาอัดมัน และพบการสะสมกอนเหล็กและแมงกานีสในดินลาง อาจพบเม็ดปูนสีขาวอยูในดินลางลึกลงไป  ใน
ฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินนครปฐม  ชุดดินราชบุรี  และชุดดินสิงหบุรี  
ขอจํากัดการใชประโยชน มีน้ําทวมขังในฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน 4-5 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปรับปรุงบาํรุงดิน  โดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และ
ปุยเคมี  เพือ่ปรับปรุงคุณสมบตัิทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น 
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37   ชุดดินเสนา (Sena Series: Se) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 11 
การจําแนกดนิ Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Sulfic   
                              Endoaquepts  
การกําเนิด ตะกอนทะเลผสมกับตะกอนลาํน้ํา 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ  มีความลาดชนั 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว  
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  สวนใหญใชทํานา 
การแพรกระจาย บริเวณที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึงทางดานใตของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Sssg-Bssg-Bjg-Bg-Cg  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก  ดินบนเปนดินเหนียว สีดํา หรือสีเทาเขม ถัดลงไปเปนสี
น้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลและเปนดินเลนสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 
4.5-5.5) ดินบนตอนลาง เปนดินเหนียวสีน้ําตาลปนเทา พบจุดประสนี้ําตาลแกหรือแดงปน
เหลืองปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5) ดินลางตอนลางเปนดินเลน

เหนียว สีเทาเขมหรือสีเทา จุดประสีเหลืองปนน้ําตาล  จะพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารประกอบกํามะถันปนอยูใน
ระดับความลึกตั้งแต 50-100 ซม. และพบรอยไถลผิวหนาอัดมันและผลึกยิปซมั ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปาน
กลาง (pH 4.5-8.0) 
 

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 ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินรังสิต  ชุดดินองครักษ  ชุดดินธัญบุรี  ชุดดินอยุธยา  และชุดดินมหาโพธ ิ
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินเปนกรดจัดมาก มีน้ําทวมสูง 1 เมตร นาน 4-5 เดือน ใชทํานาหวานไดเพียงอยาง
เดียว ผลผลิตต่ํา ในบริเวณพื้นที่เขตชลประทานใชทํานาดํา หรืออาจปลูกพืชผักและพืชไรในฤดูแลง แตผลผลิตไมดีนัก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปรับสภาพกรดของดินใหเหมาะสม โดยการใชปูนมารล และไถคลุกเคลากับ
ดินทิ้งไวตั้งแตกอนฤดูปลูก ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใชปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดินทั้ง
ทางกายภาพและทางเคมีใหดีขึ้น 
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38   ชุดดินสิงหบุรี (Sing Buri: Sin) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 4 
การจําแนกดนิ Very-fine, mixed, semiactive, nonacid, isohyperthermic  Vertic  
 Endoaquepts 
การกําเนิด ตะกอนน้ําพาบริเวณที่ต่ําในแองที่ราบน้ําทวม 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา    เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานาหวาน ถามีการชลประทานที่ดีควบคู
ระดับน้ําไดก็ใชทํานาดําไดดี 
การแพรกระจาย ที่ราบลุมน้ําทวมถึงในภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bssg-Bg  
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบน เนื้อดินเปนดินเหนียว สีเทาเขมหรือสีน้ําตาลปน
เทา มีจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน เปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง
(pH 6.0-8.0) ดินบนตอนลางเปนดินเหนียวสีเทาเขมและสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล  สีน้ําตาลปน 

เหลืองหรือสีน้ําตาลเขม พบรอยไถลและหนาอัดมันในดินลาง  ในฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลาง (pH 6.0) ในดินบน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง (pH 6.0-8.0)  ดินลางตอนลางเปนดินเลน
เหนียวสีเขียวมะกอก สีเทาถึงสีเทาปนเขียวเขม  ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ปานกลาง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินพิมาย  ชดุดินราชบุรี  และชุดดินสระบุรี  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนที่ลุมต่ํา มกัมีน้ําทวมลึก 80 ซม. นาน 7-8 เดือนในชวงฤดูฝน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรทําคันดินกั้นน้ํา เพื่อควบคมุระดับนํ้าและในฤดูแลงยังใชปลูกพืชไรบางชนิด
หรือพืชผักสวนครัวได ควรมีการปรับปรุงบาํรุงดิน โดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด  เพื่อปรับปรุง
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น 
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39   ชุดดินสมุทรปราการ (Samut Prakan Series: Sm) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 3 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, nonacid, isohyperthermic Fluvaquentic Endoaquepts 
การกําเนิด ตะกอนทะเลผสมกับตะกอนลาํน้ําในพื้นที่ราบลุมน้ําขึ้นถึง 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา    เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  สวนใหญใชทํานา แตบริเวณที่มีความเค็มจัด
มักปลอยทิ้งรางหรือมีเฉพาะพืชทนเค็ม 
การแพรกระจาย  ชายฝงทะเลในบริเวณที่น้ําทะเลเคยทวมถึง  
การจัดเรียงชั้นดิน  Apg-Bg-Cg 
ลักษณะและสมบัติดิน  เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินเหนียว สีเทาเขมหรือสีน้ําตาลปน
เทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดานปานกลาง (pH 6.0-8.0)  ดินบนตอนลาง เปนดินเหนียวสี
เทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก มักพบดินเลนสีเทาปนเขียว ในชวงความลึกประมาณ 50-125 ซม.  

พบจุดประสีน้ําตาลเขม น้ําตาลปนเขียวมะกอก และเทาปนเหลืองอยูทั่วไปในดินบนและดินลางตอนบน สวนที่ระดับลึกลง
ไปอาจพบจุดประสีเขียวปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดานปานกลาง (pH 6.0-8.0) ดินลางตอนลางเปนดินเลนสี
เทาปนเขียวอาจพบชั้นทรายและเปลือกหอยในดินลางปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง (pH 6.0-8.0)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ปานกลาง สูง สูง สูง สูง สูง 
25-50 ต่ํา สูง สูง สูง สูง สูง 
50-100 ต่ํา สูง สูง สูง สูง สูง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบางกอก  และชุดดินทาจีน  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินเค็มและอาจถูกน้ําทะเลทวมถึงในชวงที่น้ําทะเลขึ้นสูง บางพื้นที่ดินเค็มจัด
จนไมสามารถใชปลูกพชืได นอกจากใชเล้ียงปลา  เล้ียงกุงหรือทํานาเกลือ 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ตองจัดการปองกันน้ําทะเลทวม โดยการสรางเขื่อนหรือทํานบกั้นและปรับปรุง
คุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมี โดยการใสปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เพื่อใหดินรวน
ซุยและดูดซับธาตุอาหารไวในดินไดดี ควบคูกับการใสปุยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหแกดิน  ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ
ดีขึ้น 
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40   ชุดดินธัญบุรี (Thanya Buri: Tan) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 11 
การจําแนกดนิ Very-fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts 
การกําเนิด ตะกอนน้ําทะเลผสมกับตะกอนน้ําพา  และมอีิทธิพลของน้ําทะเลในบางชวง 
                          ของรอบป 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา    เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  สวนใหญใชทํานาหวาน 
การแพรกระจาย บริเวณที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง  หรือท่ีราบลุมแมน้ําที่ขึ้นมาจาก      
                                 ที่ราบน้ําทะเลทวมถึงในเขตที่ราบภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bg-Bjg-BCg-Cg  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบน เปนดินเหนียว สีดํา มจีุดประสีน้ําตาลแกและสีแดง
ปนเหลือง ในฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหงเปนรองกวางและลึก ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึง

กรดจัดมาก (pH 4.0-5.0) ดินบนตอนลางมีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทาปนน้ําตาล มีจุดประสีเหลืองปนน้ําตาลและเหลืองปน
แดง ที่ระดับความลึกตั้งแต 50-100 ซม. จะพบจุดประสีเหลืองฟางขาว และพบรอยไถลและหนาอัดมัน ปฏิกิริยาดินเปน
กรดรุนแรงมากที่สุดถึงกรดรุนแรงมาก (pH 3.5-4.0) ดินลางตอนลางที่ลึกลงไปพบลักษณะของดินเลนสีเทา ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมาก (pH 4.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 
25-50 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินรังสิต  ชุดดินองครักษ  ชุดดินเสนา  ชดุดินอยุธยา  และชุดดินมหาโพธ ิ
ขอจํากัดการใชประโยชน น้ําทวมลึก 1 เมตร นาน 4-5 เดือน ใชทํานาหวานไดเพียงอยางเดียว แตผลผลิตต่ํา  
ดินเปนกรดจัดมาก  ธาตุอาหารพืชบางชนิดถูกตรึงไว  และบางชนิดจะละลายออกมามากเกินไปจนเปนพิษตอพืช 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา  ตองปรับสภาพกรดของดินใหลดลง เชน การใสปนูมารลแลวไถคลุกเคลา
กันทิ้งไวจนถึงฤดูเพาะปลูก ควรปรับปรุงบาํรุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมี ควบคูกันเพื่อปรับปรุงคุณสมบตัิทั้ง
ทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น 
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41   ชุดดินทาจีน (Tha Chin Series: Tc) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 12 
การจําแนกดนิ Fine, smectitic, nonacid, isohyperthermic Sodic Hydraquents 
การกําเนิด ตะกอนน้ําทะเล 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา    เลวมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางถึงชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาชายเลน  โกงกาง  แสม  ลําพู  จากและ  

ไมทนน้ําเค็ม ทํานาเกลือ เล้ียงปลาและกุง 
การแพรกระจาย พบอยูทั่วไปในพื้นที่น้ําทะเลทวมถึง ตามชายฝงทะเลและทางดาน 
 ใตของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Ag-Cg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก  ดินบนเปนดินเหนียว  สีน้ําตาล  มีจุดประสีเทาหรือสี 
น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง (pH 6.0-8.0)  ดินบนตอนลาง เปนดิน 

เหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง  และตั้งแตระดับความลกึ 50 ซม. ลงไปอาจเปนดินเลน สีเทาเขมหรือสีเทาปนเขียว มี
จุดประสีเขียวมะกอกหรือสีเขียวปนเทา  ชุดดินนี้มีคาเอ็น (n-value) มากกวา 0.7  ตลอดหนาตัดดิน  ปฏิกิริยาดินเปนดาง
เล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0)   
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 
25-50 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 
50-100 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบางปะกง  และชุดดินสมุทรปราการ  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินเค็มจัด น้ําทะเลทวมถึง ระดับน้ําใตดินขึ้นสูงเกือบถึงผิวหนาดินตลอดป 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปลอยไวเปนปาธรรมชาติ (ปาชายเลน) เพื่อเปนที่อยูอาศัยและแพรขยายพันธุ
ของสัตวทะเลตางๆ แตบางสวนที่อยูหางทะเลมาก  อาจใชปลูกพืชทนเค็มไดโดยการยกรอง 
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42   ชุดดินทามวง (Tha Muang: Tm) 
 

กลุมชุดดนิที ่  38 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, mixed, active, calcareous, isohyperthermic Typic 

Ustifluvents 
การกําเนิด ตะกอนน้ําพา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ  มีความลาดชนั  1-5 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลางถึงดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปลูกไมยืนตนและพืชผักสวนครัว ยาสูบ และ 

ปลูกสรางที่อยูอาศัย 
การแพรกระจาย พบทั่วไปตามสนัริมน้ํา 
การจัดเรียงชั้นดิน A-C  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก  ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง  ดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง ดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล สีน้ําตาลเขม และสีน้ําตาลปนเทา ปฏกิิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินตอนลางมีลักษณะเนื้อดินและสีไมแนนอนขึ้นอยู 

กับตะกอนที่น้ําพามาทับถมในแตละป  ซึ่งอาจแตกตางกันเห็นไดชัดเจน  เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง  ดินรวนหรือดิน
รวนเหนียวปนทรายสลับกันไปมา สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลืองปฏิกิริยาดิน เปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 6.0-7.0)  
อาจพบจุดประสีในดินลางที่ความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน และพบเกล็ดแรไมกาปะปนอยูตลอดหนาตัดดิน 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินสรรพยา  ชุดดินเชียงใหม  ชุดดินกําแพงแสน  และชุดดินรือเสาะ  
ขอจํากัดการใชประโยชน อาจมีน้ําทวมในบางชวงของฤดูเพาะปลูกทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโตได  หนา
ดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไรหรือไมผล ควรปรบัปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอก และปุยหมกัเพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบรูณของดินและเพิ่มแรธาตุที่จําเปนตอพืช  ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น 
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43   ชุดดินทาขวาง (Tha Khwang: Tq) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 2 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Vertic (Aeric) 

Endoaquepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ํากรอย 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยูสูง 3-4 เมตร จากระดบันํ้าทะเล 
การระบายน้ํา    เลว   
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา  
สภาพซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา 
การแพรกระจาย พบทางดานตะวันตกของที่ราบลุมภาคกลาง  ภาคใตในบริเวณพื้น 
 ที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bg-Cg  
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินเหนียวปน
ทรายแปงหรือดินรวนเหนียว สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปน 

เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินบนตอนลาง เปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา 
มีจุดประสีแดง  และพบจุดประสีเหลืองฟางขาวอยูลึกกวา 100 ซม. จากผิวดิน  อาจพบรอยไถลและผลึกยิปซมั  ดินลาง
ตอนลางเปนดินเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนเทาปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ปานกลาง แานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินมหาโพธ ิ ชุดดินอยุธยา  และชุดดินรังสิต  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินเปนกรดจัด  มีน้ําทวมขังในฤดูฝนลึก 1 เมตร นาน 6-7 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรปรบัปรุงบํารุงดินโดยการใสปูนมารลเพื่อแกสภาพกรดของดิน ควรใส
ปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสดและปุยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น 
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44   ชุดดินทาเรือ (Tha Rua Series: Tr) 
 

กลุมชุดดนิที่  4 
การจําแนกดนิ Very-fine, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Vertic (Aeric) 

Endoaquepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพา 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % สูงประมาณ 10 เมตร 

จากระดับนํ้าทะเล 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา   
สภาพใหซึม   ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา 
การแพรกระจาย ที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bg-Bssg  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก  ดินบนเปนดินเหนียว  สีน้ําตาลปนเทาเขม มีจดุประสี
น้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน เปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย  

(pH 5.0-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลปนเหลืองเขม สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลแก พบมวล
กอนกลมของเหล็กและแมงกานีสตลอดหนาตัดดิน  และมีรอยแตกที่ผิวหนาดินในฤดูรอน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียวปนทรายหยาบ สีน้ําตาลปนเหลืองเขม มจีุดประสีเทา ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
 

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 สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบานหมี่  ชุดดินชองแค  ชุดดินราชบุรี  และชุดดินมโนรมย  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินเหนียวจัด  มีน้ําทวมขงัในฤดูฝนลึก 50 ซม. นาน 4 เดือน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอนิทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุย     
พืชสด เพื่อปรับปรุงคุณสมบตัิทั้งทางกายภาพและทางเคมีของดิน ทําใหดินรวนซุย สามารถดูดซับธาตุอาหารไวในดนิได
ดีขึ้น ไมถูกชะลางไปกับน้ําไดงาย นอกจากนี้ควรใสปุยเคมี เพื่อเพิ่มธาตอุาหารใหแกดนิโดยตรง  ทําใหมีความอุดม
สมบูรณดีขึ้น 
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45   ชุดดินทายาง (Tha Yang: Ty) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 48 
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การจําแนกดนิ Loamy-skeletal, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults 
การกําเนิด เกิดจาการผุพังสลายตัวอยูกับที่  และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทาง  
 ใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทรายและหินควอรตไซท โดยมีหิน  
 ดินดานและหินฟลไลทแทรกอยู 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา มีความลาดชนั 2-35 % 
การระบายน้ํา   ดี  
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
สภาพใหซึมไดของน้ํา  ปานกลางถึงเร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปลูกพืชไร เชน     
 มันสําปะหลัง และออย 
การแพรกระจาย พบอยูทั่วไป  ยกเวนในภาคใต 
การจัดเรียงชั้นดิน A-B-Bt-BC 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นถึงชั้นกรวด ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน มี

กรวดและเศษหินกอนหินปนอยูตอนบนประมาณ 15-34 %โดยปริมาตร  สีน้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  ดินบนตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ทรายปนกรวดและเศษหินมีปริมาณมากกวา 35 %โดยปริมาตร เพิ่มขึ้นตามความลึก จะพบชั้นดินปนกรวดปนเศษหินนี้
ตื้นกวา 50 ซม.  จากผิวดิน  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอยถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0 )  ดินลางตอนลางเปน
ชั้นเศษหินกรวดของหินทราย 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 
50-100 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินลาดหญา  ชุดดินระนอง  ชุดดินมวกเหล็ก  และชุดดนิแมริม  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้นมีเศษหินมาก  มีความลาดชันสูง ขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ไมเหมาะที่จะนาํมาใชในการเกษตร ควรปลอยไวเปนปาธรรมชาติเพื่อเปนแหลง
ตนน้ําลําธาร 
 
 



 

5.  สรุป 
  จากผลการจําแนกชุดดินตางๆ ที่จัดตัง้ในภาคกลางของประเทศไทย จาํนวน 45 ชุดดิน 
ตามระบบอนกุรมวิธานดนิ 2546 (Soil Taxonomy, 2003) จําแนกไดเปน 
  6     อันดับ (Order) 
  12   อันดับยอย  (Suborder) 
  18 กลุมดินใหญ  (Great Group) 
  28 กลุมดินยอย   (Subgroup) 
  40 วงศดิน  (Family) 
  45 ชุดดิน  (Series) 
  ดังรายละเอยีดของการจําแนกตามตารางที่ 1  
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ตารางภาคผนวกที ่1 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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หมายเหตุ 
1. การจําแนกดินในวงเล็บ 

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

2. คาํยอ 
Particle-size classes (ชัน้ขนาดอนุภาคดิน):  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 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 
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ตารางภาคผนวกที ่2 (ตอ) 

ลําดับที่ สัญลักษณ ชุดดิน การจําแนกดิน 
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 
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 
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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 

 

 



 

 57

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 

 

 



 

 58

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 จนถงึลาสุดเปนการปรับปรุงครั้งที่ 9 ป ค.ศ. 2003 (Soil 
Survey Staff, 2003) กรมพฒันาที่ดินไดนาํระบบนีม้าใชจําแนกดนิของประเทศตัง้แตปแรกที่ระบบนี้เร่ิม
พัฒนาขึ้น พรอมทั้งปรับปรุงแกไขระบบการจําแนกดินของประเทศใหสอดคลองกับการพัฒนาของระบบ
ตลอดเวลาเชนกนั  

ระบบอนุกรมวิธานดินมีข้ันการจําแนกดิน 6 ชั้นดังนี ้
ข้ันสงู (Higher category) แบงเปน อันดับ (Order) ปจจุบนัมทีั้งหมด12 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 ทีพ่บในหนาตัดของดนิ 

เรียงลําดับต้ังแตดินบนจนถงึดินลางหรือถงึชั้นหนิพืน้ ชดุดินตางๆ อาจจะมีลักษณะของการจัดเรยีงชัน้
ดินที่แตกตางหรือเหมือนกนัก็ได แตชดุดินที่มีการจดัเรียงชั้นดนิเหมือนกันจะมลัีกษณะและสมบัติอ่ืนๆ 
บางประการทีแ่ตกตางกนั สัญลักษณของชื่อชั้นดนิตางๆ ที่แสดงไวอาศัยบรรทัดฐานของการใหชือ่ตาม
ระบบของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา 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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การใหชื่อช้ันดนิจะใชสัญลักษณ 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  ตวัอยางเชน Ap หรือ Bg เปนตน 

3. ตัวเลขอราบิค  ไดแก 1  2  3 ….. ใชทั้งเติมขางหนาหรือตอทายชั้นดนิ โดย 
- ถาตอทาย จะใชในการแบงชั้นดนินัน้ๆ ออกเปนชั้นดนิยอย เชน แบงชั้นดนิ Ap ออกเปน 

Ap1  Ap2 
- ถาเติมขางหนา แสดงวาชัน้ดินนั้นๆ ไมสัมพันธกับช้ันดนิที่มีตวัเลขตางกัน 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 เหล็ก อะลูมินัม หรืออินทรียวัตถ ุ
โดยมีอนุภาคทราย และทรายแปงหลงเหลืออยู ชั้นดนินี้ตองไมมีชิน้สวนของหนิหรือมีอยูนอยมาก 

B horizons: เปนชั้นดนิที่อยูใตชั้น A E หรือช้ัน O ไมมีชิ้นสวนของหินหรือมีนอยมาก และตองมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยางที่แสดงถงึ  

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

กวา มีคารงค (chroma) สูงกวา และสีสัน (hue) แดงกวาชั้นดินที่อยูขางบนและขางลาง 
5. มกีารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดินไดแก 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 อาจเหมือนหรือไมเหมือนกับดินทีเ่กิดขึ้น
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 
          ชนักวา 75     สูงชันมากที่สุด 
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5. ความลึกของดิน 
ความลึกของดินที่ใชอธิบายถึงลักษณะและสมบัตขิองดินหมายถึงความหนาของดินจากชั้นผิวดิน

ถึงชั้นที่มีสมบัติขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ไดแก แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นแข็ง 
แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นออน ชั้นเชื่อมแข็งของอินทรียวัตถุและอะลูมินัมหรือชั้นดานอินทรีย แนวสัมผัส
ของชั้นที่เชื่อมตัวกันแข็งของเหล็ก ชั้นดาน และชั้นที่เชื่อมตัวแข็งอื่นๆ รวมถึงชั้นเศษหิน กรวด ลูกรัง และ
สารมวลพอกตางๆ ที่มีขนาด 2 มิลลิเมตรหรือโตกวาในปริมาณมากกวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร 

ความลึกของดินแบงออกเปน 5 ชัน้ดังนี้ 
         ความลกึ (ซม.)             ความหมาย
   0-25     ตื้นมาก 
   25-50     ตื้น 
   50-100     ลึกปานกลาง 
   100-150    ลึก 
   ลึกกวา 150    ลึกมาก 

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

6. การประเมินระดับความอุดมสมบูรณของดิน 
กรมพัฒนาที่ดินไดแบงระดับความอุดมสมบูรณของดิน ออกเปน 3 ระดับ คือ ต่ํา 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) 
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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) 

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) 

ต่ํา  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
     ต่ํา            5-7 
         ปานกลาง           8-12 
    สูง          13-15 
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