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ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
(Characteristics and Properties of Established Soil Series  

in the Northeast Region of Thailand) 

1. บทนํา 

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

ในการตั้งชุดดินแตละชุดดิน จะตองมีการศึกษาลักษณะและสมบัติทางสัณฐาน กายภาพ เคม ีแร 
และจุลสัณฐาน และกาํหนดชวงของลกัษณะและสมบัติของแตละชุดดินไว เพื่อสามารถอธิบายถงึความ
แตกตางหรือความคลายคลึงกันของชุดดนิตางๆ ได นอกจากนีข้อมูลเกี่ยวกับชุดดินยังอธบิายถงึการ
กําเนิดและสภาพแวดลอมของดินดวย ดังนั้นขอมูลชุดดินจึงถอืเปนขอมูลทีสํ่าคัญที่ใชเปนพืน้ฐานหรือ
สนับสนนุกิจกรรมตอเนื่องอืน่ๆ ที่เกี่ยวของกับดินหรือการใชประโยชนที่ดนิทัง้ทางตรงและทางออม อาทิ 
การเกษตร การปาไม การชลประทาน วิศวกรรม ส่ิงแวดลอม การประมง การปฏิรูปที่ดิน การกําหนดเขต
การใชที่ดนิ การประเมินภาษีที่ดิน เปนตน  

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

อยางไรก็ตาม ชื่อชุดดินพรอมคําอธิบายตางๆ เปนลักษณะในเชิงวิชาการ ทําใหเปนขอจํากัดใน
การนําขอมูลตางๆ เกี่ยวกับชุดดินไปใชใหเปนที่แพรหลาย ดังนั้นการแปลความหมายขอมูลในเชิงวิชาการ
ใหบุคคลอื่นเขาใจไดงาย จึงถือเปนสิ่งสําคัญ เอกสารฉบับนี้จึงไดวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลดิน
ใหงายตอความเขาใจยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการนําไปใชประโยชนตอไป อยางไรก็ตามอาจจะยังคงรูปแบบ
ทางวิชาการโดยมีภาษาอังกฤษกํากับไวบาง เนื่องจากบางครั้งการแปลเปนภาษาไทยอาจไมสมบูรณ  
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อจัดทําขอมูลชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฉบับภาษาไทย 
2.2 ปรับปรุงการจําแนกดินและคําอธิบายดินใหถูกตองและสอดคลองกับระบบอนุกรมวิธานดิน ป 

ค.ศ. 2003 
2.3 เพื่อวิเคราะหปญหาการใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูก และเสนอแนวทางการแกไขปญหาการ

ปรับปรุงและบํารุงดินที่เหมาะสมสําหรับชุดดินนั้นๆ 

3. อุปกรณและวิธีการ 

3.1 อุปกรณ 

1. เอกสารวิชาการฉบับที่ 522 เร่ืองการกาํหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ของประเทศไทยจําแนกใหมตามระบบอนกุรมวิธานดนิ 2546  (กิติ  อนุกูล  และขนิษฐศรี, 2547) 

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

อนุกรมวิธานดิน ป ค.ศ. 2003 
5. แผนที่ดินและแผนที่กลุมชุดดินของจังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 

3.2 วิธีการ 

1. แปลขอมูลชุดดินเปนภาษาไทย โดยยึดถือเอกสารวิชาการฉบับที่ 522 เปนตนแบบ  
2. ปรับปรุงขอมูลชุดดินใหถูกตองโดยใชขอมูลผลวิเคราะหดิน แผนที่ดินและแผนที่กลุมชุดดิน

ประกอบในการพิจารณา 
3. ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่และลักษณะของชุดดินบางชุดดินที่มีขอมูลไมแนชัดในสนาม 
4. แปลความหมายขอมูลดินและวิเคราะหปญหา ขอจํากัดในการใชที่ดินเพื่อเพาะปลูก และ

เสนอแนะแนวทางในการแกไข 
5. จัดทําเอกสารตามรูปแบบที่กําหนดพรอมทั้งภาพหนาตัดชุดดิน 

4. ผลการศึกษา 

ขอมูลชุดดินในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศจํานวน 44 ชุดดิน ไดรับการปรับปรุง 
และแปลความหมาย เพื่อการใชประโยชนในการเพาะปลูกพืชดังนี ้
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1    ชุดดินบรบือ (Borabu series: Bb) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 49 
การจําแนกดนิ Loamy over loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic  
                                 Plinthaquic Haplustults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อ 
                                ละเอียด พบบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลางและคอนขางเลวในดินลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็วถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็วในดินบนและชาในดินลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเต็งรัง ยูคาลิปตัส และมันสําปะหลัง 
การแพรกระจาย  พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-E-Btcv-2C 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลางกอนกรวด ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวน
ปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนกอนกรวด สีน้ําตาล
ออนหรือสีเทาปนน้ําตาลออน มีจุดประสีน้ําตาลแกและพบศิลาแลงออน (plinthite) ภายในความลึก 

75 ซม. พบพวกลูกรังและเศษหินทรายที่กําลังสลายตัวในระดับความลึก 50-100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปาน
กลาง (pH 5.5-6.0) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเขมราฐ 
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา  เนื้อดินคอนเปนทราย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดนิ 
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2    ชุดดินบานไผ (Ban Phai Series: Bpi) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 41 
การจําแนกดนิ loamy, siliceous, isohyperthermic Arenic Paleustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมอยูบนพื้นผิวของการ 

เกลี่ยผิวแผนดิน 
สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็วในดินบนและชาในดินลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็วถึงปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปลูกพืชไรและไมผล 
การแพรกระจาย  พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-E-Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินทราย สีน้ําตาล
ออน   ถัดลงไปเปนดินทรายปนดินรวน สีเทาปนชมพู  ดินลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน
เหนียวปนทราย สีน้ําตาลแกหรือน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอด 

 

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 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกันชุดดิน ชุดดินมหาสารคาม  

ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนถึงดินรวนปนทราย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เพิ่มอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินใหดีขึ้น ปลูกพืชทนแลง เชน 
ออยและมันสําปะหลัง 
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3    ชุดดินบุรีรัมย (Buri Ram series: Br) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 1 
การจําแนกดนิ Fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Epiaquerts 
การกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกบัท่ี และ/หรือ เศษหินเชิงเขาของหินบะซอลต  

                     พบบนสวนต่าํของลาวาหลาก 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 2 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชาถึงชามาก 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเต็งรัง ปจจุบันใชทํานา 
การแพรกระจาย  พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bssg-Bss 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก เนื้อดินเปนดินเหนียวตลอด  สีดินเปนสีเทาเขมหรือสีน้ําตาล
ปนเทาเขม  มีจุดประสีน้ําตาลปนแดงเขม ในฤดูแลงจะมีรอยแตกระแหงกวางและลึกและมีรอยไถล
ในหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบนและเปนกลางถึง
เปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินวัฒนา  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินเหนียวจัด  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรไถพรวนในชวงที่ดินอยูในสภาพความชื้นที่เหมาะสม ควรปรับปรุงดินโดย
การใสปุยหมักหรือปุยคอกเพือ่ทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้นและปุยเคมี 
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4    ชุดดินบุญฑริก (Bunthrik series: Bt) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 17hi or 35b 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Plinthaquic Paleustults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                      แผนดิน 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 0-5 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลางในดินบนและคอนขางเลวในดินลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ไมพุมหนามและปาแดง บางสวนใชทํานา 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดอบุลราชธาน ี
การจัดเรียงชั้น  A-Bw-Bt-2Btgv 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล
ปนเทา ถัดลงไปมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลซีด  ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปน
ทราย สีน้ําตาลถึงสีเทาปนน้ําตาล พบจุดประสีแดงของศิลาแลงออนและพบชั้นดินที่แสดงถึงความไม
ตอเนื่องทางธรณี ในระดับความลึก 100-150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง 

(pH 5.0-6.0) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 
 

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 ชุดดินเรณู  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย พชือาจขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ใชทํานา ควรปรับปรุงความอดุมสมบูรณของดินและสมบัติทางกายภาพของดิน โดย
การใชปุยเคมี ปุยคอก ปุยหมกั และปุยพชืสด ควรจัดหาแหลงน้ําในพื้นที่โดยการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ํา 
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 5     ชุดดินโชคชัย (Chok Chai series: Ci) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 29 
การจําแนกดนิ Very fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustox 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เศษหินเชิงเขาของหินบะซอลต พบบน 
                     พื้นผิวเหลือจากการกรอนซอยแบง 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเบญจพรรณ บางสวนถูกถางเพื่อปลูกพืชไรและไมผล 
การแพรกระจาย ตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สีน้ําตาล
ปนแดงเขมมาก ดินลางเปนดินเหนียว สีแดงหมนหรือสีแดงหมนเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินปากชอง 
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณต่ํา พืชอาจขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไรหรือไมผล ควรจัดหาแหลงน้ําในพื้นที่ของการเพาะปลูกใหเพียงพอ โดย
การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําเอาไวใชเมื่อพืชตองการ ใสปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมีเพื่อเพิ่มแรธาตุที่จําเปนแกพืช เพื่อเปนการ
เพิ่มผลผลิตและทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น 
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6    ชุดดินชุมพวง (Chum Phuang series: Cpg) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 40 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Kandiustults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                      แผนดิน 
สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 % 
การระบายน้ํา   คอนขางมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเต็งรัง ปลูกพชืไร เชน มันสําปะหลัง ปอ ฝาย 

และไมผลบางชนิด เชน มะมวง 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
การจัดเรียงชั้น  A-(E)-Bt  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน 
สีน้ําตาลปนแดง ดินลางตอนบนเปนดินรวนปนทรายและเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปน
ทรายในดินลางตอนลาง สีแดงหรือสีแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ใน

ดินบนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 
 

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 ชุดดินยโสธร  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา   คอนขางเปนทราย   อาจขาดน้ําในชวงของฤดู            
การเพาะปลูกทําใหเกิดการชะงักงันของการเจริญเติบโตของพืช 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรมีการจัดการดินที่ดีและปรับปรุงดิน โดยใชปุยเคมี ปุยคอก และปุยหมัก ใสเพื่อ
เพิ่มแรธาตุตางๆ ที่พืชตองการใหแกดิน ทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น จัดหาแหลงน้ําในพื้นที่ใหพอเพียง 
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7    ชุดดินชุมพลบุรี (Chumphon Buri series: Chp) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 38 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Dystrustepts  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนสันดินริมน้ํา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ไมพุมหนาม ปลูกพืชผักสวนครัว 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
การจัดเรียงชั้น  A-Bw-2C 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนพวกดินรวนถึงดินทรายปนดินรวน แลวแต
ตะกอนที่น้ําพามาทับถมในแตละป โดยแตละชั้นเนื้อดินและสีจะแตกตางกันเห็นไดชัดเจน มีสีน้ําตาล 
น้ําตาลเขมหรือน้ําตาลซีด จะพบจุดประสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 
5.0-5.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 4.5-6.5) ในดินลาง 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเชียงใหม  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา อาจจะไดรับความเสียหายจากน้ําทวม ในฤดูน้ําหลาก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วๆไปเหมาะสมในการปลูกพืชผักสวนครัวในชวงฤดูแลง เพราะใกลแหลงน้ํา 
ในชวงฤดูฝนอาจจะมีการเสียหายจากน้ําทวมได 
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   8    ชุดดินจักราช (Chakkarat Series: Ckr) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 40 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, mixed subactive isohyperthermic Oxyaquic Paleustults  
การกําเนิดดิน เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 

              แผนดนิ 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 0-5 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาเต็งรัง ปลูกปอ ฝาย แตงโม และมนัสําปะหลัง  
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-(E)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสี
น้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายในตอนบนและอาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง มี
สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง จะพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินหวยแถลง  
ขอจํากัดในการใชประโยชน เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบรูณต่ํา เส่ียงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับ
พืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมวีิธีการจัดการทีเ่หมาะสม
เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือกระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม 
การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบสลับ (intercropping) เปนตัวอยางที่ควรจะกระทํา การจัดหาแหลงน้ําโดยการ     
ขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพื่อเพิ่มแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพิ่มสมบัติทางกายภาพของดนิ 
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9    ชุดดินจตุรัส (Chatturat series: Ct) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 55 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, active isohyperthermic Typic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกบัที่ของหินตะกอนเนื้อละเอียดที่มีเนื้อปูนปน เชน    
                     หินดินดานและหินทรายแปงที่มีแคลเซียมคารบอเนตเปนองคประกอบสูง 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ปาเบญจพรรณ ปลูกพชืไร เชน มันสําปะหลัง กลวย    
              ขาวโพดหรือทุงหญาเลี้ยงสัตว 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้น  A-Bt-Cr 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สี   
น้ําตาลปนแดง  ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง  สีน้าํตาลปนแดงหรือสีแดง ในชวง
ความลึก 50-100 ซม. จะพบชัน้หินผุ ถัดจากชั้นหินผุเปนชั้นหินแข็งซึ่งเปนหนิพื้น ปฏิกิริยาดินเปนกรด

เล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ในดินบนและเปนกรดปานกลางถงึเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) ในดินลาง 
 

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 ปานกลาง สูง ปานกลาง 
50-100 ต่ํา สูง สูง สูง สูง สูง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินวังสะพุง 
ขอจํากัดในการใชประโยชน สมบัติทางกายภาพของดินไมดี ดินคอนขางแนนทึบ โครงสรางไมเหมาะสม น้ําซึมผาน
ไดชา อาจขาดแคลนน้ําไดในชวงฤดูเพาะปลกู 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไร ไมยืนตน ควรปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน เชน การปรับปรุง
โครงสรางของดิน โดยการไถพรวนที่เหมาะสม เพิ่มอินทรียวัตถุ เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่พบดินนี้สวนใหญอยูในเขตแหงแลง 
ดังนั้นการกําหนดระยะเวลาและชนิดของพืชที่ปลูก ควรทําอยางรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนน้ํา ปลูกพืชคลุมดิน
เพื่อรักษาความชื้นในดินและปองกันการชะลางพังทลายของดิน ปลูกพืชบํารุงดินและปลูกพืชหมุนเวียน 
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10   ชุดดินจันทึก (Chan Tuk series: Cu) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 44 
การจําแนกดนิ Sandy, siliceous, isohyperthermic, coated Typic Ustipsamments 
การกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกบัที่ของหินแกรนิต บนบริเวณพื้นผิวเหลือจาก 
                           การกรอนซอยแบง 
สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
การระบายน้ํา   คอนขางมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเต็งรัง ทุงหญา บางแหงนําไปใชเปนวัสดุสรางทาง 
การแพรกระจาย ภาคเหนือและดานตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-C  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก เนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนตลอด อาจพบกอนกรวดปะปน
ในดินลาง ดินบนเปนสีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนสีเทาปนชมพูหรือสีน้ําตาลออน กรวดที่พบเปนแร
ควอตซและเฟลดสปาร อาจพบจุดประสีในชั้นหินตนกําเนิดที่กําลังสลายตัว ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบนและเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินลาง 

 

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 ชุดดินดานขุนทด  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา เนื้อดินเปนทราย โครงสรางของดินเลว 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรจะสงวนไวเปนปาธรรมชาติ ถาหากมีความจําเปนที่จะตองนํามาใชในดาน
การเกษตร ควรจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอในชวงฤดูเพาะปลูกและควรมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช ปุยคอก ปุยหมัก และ
ปุยเคมี เพื่อเพิ่มแรธาตุแกพืชและทําใหสมบัติของดินดีขึ้น 
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 11   ชุดดินดานขุนทด (Dan Khun Thot series: Dk) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 44 
การจําแนกดนิ Sandy, siliceous, coated, isohyperthermic, Ustic Quartzipsamments 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                     แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 % 
การระบายน้ํา   คอนขางมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเต็งรัง  ทําไรมันสําปะหลัง ปอ ออย 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-C 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก  เนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินทรายตลอด  สีน้ําตาล
ปนเทา ดินลางมีสีน้ําตาล น้ําตาลซีดหรือนํ้าตาลปนเทา พบจุดประสีเหลืองปนน้ําตาลหรือสีเหลืองลึก
กวา 100 ซม. มีกอนเหล็กแมงกานีสสะสมในดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 4.5-6.5) ตลอด 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินจันทึก  
ขอจํากัดในการใชประโยชน เนื้อดินเปนทรายจัด มีความอดุมสมบูรณต่ํา เส่ียงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วไปไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร ควรมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือกระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม การ
จัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมักและปุยเคมี เพื่อเพิ่มแรธาตุตางๆ ใหแกดินและปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพของดิน 



 

 

14

12   ชุดดินหวยแถลง (Huai Thalaeng series: Ht) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 40 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, mixed semiactive, isohyperthermic Typic Paleustults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว  
                           แผนดิน 
สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
การระบายน้ํา    ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ  ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา   เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเต็งรัง ออย มันสําปะหลัง ที่อยูอาศัย 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-(E)-Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สี
น้ําตาล  ปนเทา  ดินลางเปนดินรวนปนทรายและเปนดินรวนเหนียวปนทรายในดินลางลึกลงไป  มีสี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีที่ความลึกมากกวา 100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

 

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 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินจักราช  
ขอจํากัดในการใชประโยชน เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํา เส่ียงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืช
ในฤดูเพาะปลกู 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือกระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม  
การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ  ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพื่อเพิ่มแรธาตุตางๆ ใหแกดินและปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพของดิน 
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13  ชุดดินคําบง (Khambong series: Kg) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 41 
การจําแนกดนิ Sandy, siliceous, isohyperthermic Typic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                     แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ บางสวนถูกแผวถางและ 
                      ใชปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด ปอ ถั่วตางๆ และออย 
การแพรกระจาย พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-E-Bt-C 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม ดินลางเปนดิน
ทรายปนดินรวนและเปลี่ยนเปนดินรวนเหนียวปนทรายในดินลางลึกลงไป มีสีน้ําตาล ซึง่เปนชั้นสะสม
อนุภาคดินเหนียวและอาจพบจุดประสีในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 

6.0-7.0) ในดินบนและเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดินลาง 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินดานขุนทด  
ขอจํากัดในการใชประโยชน ดินเปนทรายจัด ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ธาตุอาหารพืชในดินถูกชะลางไดงาย 
เส่ียงตอความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไร  ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรียพวกปุยคอก  ปุยหมกั และปุย
พืชสด เพือ่ปรับปรุงสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมี โดยจะชวยใหดินมคีวามสามารถในการอุมน้ําไวไดดีขึ้น 
สามารถดูดซับธาตุอาหารในดนิไดดีขึ้น ไมถูกชะลางไปกบันํ้าไดงาย นอกจากนี้แลวควรใสปุยเคมีควบคูกันไปดวย เพื่อชวย
เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินและทําใหดินมีความอุดมสมบรูณดีขึ้น 
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14  ชุดดินกุลารองไห (Kula Ronghai series: Ki) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 20 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Natraqualfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนที่ราบตะกอนน้ําพา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางถึงชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ทํานา บางแหงถูกปลอยทิ้งไวใหเปนที่รกรางวางเปลา  
                      เนื่องจากเปนดินเค็มจัด 
การแพรกระจาย พบมากบริเวณตอนใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Btgn-Cg 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ดินลาง
เปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีเทาหรือสีเทาปนชมพู ซึ่งเปนชั้นสะสมประจุโซเดียมที่
แลกเปลี่ยนได มักพบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองปนน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน ใน
ฤดูแลงจะมีคราบเกลือลอยหนาที่ผิวดิน ในดินลางลึกกวา 1 เมตรลงไป เปนดินรวน สีเทาหรือสีเทา

ปนเขียวหรืออาจพบดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีเทาปนชมพูหรือสีน้ําตาลออน (ชั้น 2C) ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ในดินบนและเปนดางเล็กนอยถึงเปนดางจัด (pH 7.5-8.5) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินอุดร 
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินเค็มดาง มีเกลือโซเดียมสูงซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช มีโครงสรางไม
เหมาะสม 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุและใสยิปซมั ปลูกพชืทนเค็ม และสรางแหลงน้ํา
สํารองไวใชในยามที่ฝนทิ้งชวง 
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15   ชุดดินเขมราฐ (Khemarat series: Kmr) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 17hid3c 
การจําแนกดนิ Fine-loamy over clayey, kaolinitic, isohyperthermic Plinthaquic Haplustults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อละเอียด  
  พบบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลางในดินบนและคอนขางเลวในดินลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ บางสวนถูกแผวถางและใช
  ปลูกขาว 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Btv-2Btgv-2C 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก  ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย  สีน้ําตาล
หรือสีน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน และเปนดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทาปนชมพูหรือสีเทาในดินลางลึกลงไป ชวงเปลี่ยนระหวางดินรวน

เหนียวปนทรายเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปงจะเปลี่ยนโดยทันที ภายในความลึก 100 ซม จากผิวดิน มกัพบจุด
ประสีแดงและศิลาแลงออนภายใน 150 ซม จากผิวดิน จะพบชั้นหินผุและหินพื้น (weathering siltstone และ siltstone) ที่
ระหวางความลกึ 100-150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก 
(pH 4.5-5.0) ในดินลาง 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบุณฑริก 
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา เส่ียงตอการขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรใสปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ควรจัดหา
แหลงน้ําใหเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก 
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16   ชุดดินโคราช (Korat series: Kt) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 35 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic (Oxyaquic) Kandiustults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                     แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ปาเต็งรังหรือปาเบญจพรรณ พืชไร เชน มันสําปะหลัง        
  ขาวโพด ขาวฟาง ออย และถัว่ตางๆ 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-Bt  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย  สีน้ําตาล
เขมหรือน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สวนใหญมีอนุภาคดินเหนียวไมเกิน 35 % สี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง  อาจพบสีเทาปนน้ําตาล  สีเทาหรือสีเทาปนชมพูในดินลางลึกลงไป  

พบจุดประสี น้าํตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลกึมากกวา 100 ซม. จากผิวดนิ อาจพบกอนเหล็กสะสมในดินลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินสตึก  
ขอจํากัดในการใชประโยชน เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํา เส่ียงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืช
ในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย  การเลือกระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม 
การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบสลับ (intercropping) เปนตัวอยางที่ควรจะกระทํา  การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุด
สระ  ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพื่อเพิ่มแรธาตุตางๆ ใหแกดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินใหดีขึ้น 
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17   ชุดดินเลย (Loei series: Lo) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 31 
การจําแนกดนิ Very fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Eutrustox 
การกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกบัท่ี และ/หรือ เศษหินเชิงเขาของหินแกรนิต 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 4-8 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเบญจพรรณ ปลูกพชืไร 
การแพรกระจาย ดานตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาล
เขมหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดง สีน้ําตาลปนแดงเขมและสีแดง
ในดินลางลึกลงไป อาจพบกอนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลางนี้  จะพบอนุภาคพวกควอตซที่
เปนกอนเหลี่ยมตลอดทุกชั้น ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบนและ
เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินหนองมด  และชุดดินเชียงแสน  
ขอจํากัดการใชประโยชน พืชอาจขาดแคลนน้ําถาฝนทิ้งชวง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไรหรือไมยืนตน จัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอสําหรับพืช ใสปุยคอก ปุยหมัก และ
ปุยเคมี เพื่อปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณดีขึ้นและเพิ่มแรธาตุที่พืชตองการและ ทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น 
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18  ชุดดินมหาสารคาม (Maha Sarakham series: Msk) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 41 
การจําแนกดนิ Loamy, siliceous, subactive isohyperthermic Oxyaquic Arenic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                      แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาเต็งรัง มันสําปะหลัง ออยและทุงหญาเลี้ยงสัตว 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-E-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินทราย สีน้ําตาลปนเทา 
ดินลางเปนดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลปนแดงและมีเนื้อดินเปนดิน
รวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายในระหวางความลึก 50-100 ซม. และพบจุดประสีน้ําตาลแก
หรือสีเหลืองปนแดงภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด

เล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 4.5-6.5) ในดินลาง 
 

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 ชุดดินบานไผ  และชุดดินน้ําพอง  
ขอจํากัดในการใชประโยชน ดินเปนทรายจัด มีความอุดมสมบูรณต่ํา พืชมักแสดงอาการขาดน้ําอยางเห็นไดชัดเจน 
ในชวงฝนแลงและเสี่ยงตอการเกิดการชะลางพังทลาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เพิ่มอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินใหดีขึ้น ปลูกพืชทนแลง เชน 
ออย มันสําปะหลัง 
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19  ชุดดินน้ําพอง (Nam Phong series: Ng) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 44 
การจําแนกดนิ Loamy, siliceous, isohyperthermic Grossarenic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                      แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-10 % 
การระบายน้ํา   ดีถึงคอนขางมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเต็งรัง มันสําปะหลัง ออย และทุงหญาเลี้ยงสัตว 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
การจัดเรียงชั้น  A-E-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินทราย  สีน้ําตาลปนเทา
หรือสีน้ําตาล ดินลางเปนดินทรายปนดินรวน สีชมพู สีน้ําตาลซีดมาก พบชั้นสะสมดินเหนียวที่ความลึก
ต่ํากวา 100 ซม. จากผิวดิน มีสีเทาปนชมพู น้ําตาลซีด มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายและเปนดินรวน
เหนียวปนทรายในดินลางลึกลงไป พบจุดประสีน้ําตาลแก เหลืองปนแดง หรือแดงปนเหลืองในดินชั้น

ลางนี้ดวย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย (pH 4.5-
6.5) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบานไผ  และชุดดินมหาสารคาม  
ขอจํากัดในการใชประโยชน ดินเปนทรายจัด มีความอุดมสมบูรณต่ํา พืชมักแสดงอาการขาดน้ําอยางเห็นไดชัดเจน 
ในชวงฝนแลงและเสี่ยงตอการเกิดการชะลางพังทลาย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วไป จัดวาไมคอยเหมาะในการที่จะนํามาใชปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆ ถาจําเปนตอง
นํามาใชจะตองมีการจัดการในเรื่องการปรับปรุงบํารุงดินและพืชที่จะปลูก แตอยางไรก็ตามอาจทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือ
ปลูกไมใชสอยประเภทที่โตเร็วและทนแลงไดดี  
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20  ชุดดินนครพนม (Nakhon Phanom series: Nn) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 6 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric Plinthic Paleaquults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนที่ราบตะกอนน้ําพา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ทํานา 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
การจัดเรียงชั้น  Ap-Btgv 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดิน
เหนียว สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางเปนดิน
เหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สีเทาออน สีน้ําตาลปนเทาจางหรือสีเทา  มีจุดประสีแดงของศิลา
แลงออนในดินลางปริมาณ 5-50 % โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน  อาจพบกอน
เหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดิน

บนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเชียงราย  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบาํรุงดินเพื่อเพิ่มแรธาตุที่เปนประโยชนแกพืช เพิม่สมบัติทางกายภาพของดิน
ใหดีขึ้นโดยการใสปุยคอก ปุยเคมี และปุยพืชสด 
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21  ชุดดินอน (On series: On) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 25 
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal over fragmental, mixed, subactive, isohyperthermic Aeric  
                     (Plinthic) Epiaquults [Petroferric Epiaquults]  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนชะมาทบัถมอยูบนสวนต่ําของพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลวถึงเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ใชทํานาดํา 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Btcg-(Bsm)-Cgv  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดิน
รวน สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกอนกรวดมาก สีเทาออน สี
เทาปนชมพ ู  จะพบชั้นลูกรังที่ยึดเกาะกันคอนขางแนนหรืออาจเปนแผนแข็งภายในความลึก 50 ซม. 
จาก   ผิวดิน ใตชั้นนี้ลงไปจะพบดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีขาวหรือสีเทาออน พบจุดประ

พวกสีแดง สีเหลืองหรือสีน้ําตาลตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ในดินบนและ
เปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเพ็ญ  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้น ความอุดมสมบูรณต่ํา  มชีั้นลูกรังที่ยึดเกาะกันคอนขางแนน  พบภายใน  
50 ซม. จากผิวดิน ทําใหขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพชื 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปรับปรุงบาํรุงดินโดยการใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เพื่อเพิม่ความอุดม
สมบูรณใหกับดินและทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น  
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22  ชุดดินปากชอง (Pak Chong series: Pc) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 29 
การจําแนกดนิ Very fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustox 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เศษหินเชิงเขาของหินดินดานที่แทรก 
                      กับหินปูนในสภาพภูมิประเทศแบบคาสต 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-8 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเบญจพรรณ ปลูกพชืไร ขาวโพด ขาวฟาง  
                      และถั่วตางๆ 
การแพรกระจาย ตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bt  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล
ปนแดงเขม ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงเขม สีแดง อาจพบกอนเหล็กและแมงกานีสสะสมใน     
ดินลาง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปน    

กรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 
 

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 ชุดดินบานจอง  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณคอนขางต่ํา เส่ียงตอการขาดแคลนน้ําในฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรใสปุยคอกและปุยหมัก เพื่อทําใหดินมีสมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้นและเพิ่มแรธาตุที่
มีประโยชนใหแกพืช 
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23  ชุดดินพิมาย (Phimai series: Pm) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 4 
การจําแนกดนิ Very fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนที่ราบน้ําทวมถึง 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ทํานา 
การแพรกระจาย ที่ราบลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bssg 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก เนื้อดินเปนดินเหนียวตลอด หนาดินมีสีเทาเขมหรือสีน้ําตาล   
ปนเทาเขม  ดินลางมีสีเทาหรือสีเทาออน  มักพบจุดประสีน้ําตาลแก  สีน้ําตาลปนเหลือง  น้ําตาลปน
แดงหรือแดงปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน ฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหงกวางและลึกพบรอยไถลชัดเจน
และอาจพบกอนเหล็กหรือแมงกานีสสะสมปะปนอยูในดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กลาง (pH 5.5-7.0) ตลอด 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินสิงหบุรี  และชุดดินศรีสงคราม  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินเหนียวจัด สมบัติทางกายภาพของดนิไมดี มีน้ําทวมขังในฤดูฝน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรไถพรวนในชวงที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ควรใสปุยคอก ปุยหมกั ปุยพืชสด
และปุยเคมี เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น ถามโีครงการชลประทานที่สมบูรณแบบ จะเปน
แหลงผลิตขาวที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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24   ชุดดินเพ็ญ (Phen series: Pn) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 25 
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal mixed subactive, isohyperthermic Aeric Plinthic  
                      Paleaquults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนชะมาทบัถมบนหินตะกอนเนื้อละเอียดพบในสวนต่ําของพื้นผิวของ 

การเกลี่ยผิวแผนดิน 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางในดินบนและชาในดินลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ทํานา 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Btg-Btcgv-BCgv 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาล
ปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง และ/หรือ สีแดงปนเหลือง สวนดินลางภายใน 50 
ซม. มักเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดมากในดินลางตอนบนและเปนดินเหนียวในดินลาง 

ปริมาณลูกรังจะลดลงตามความลึก สีของดินลางตอนบนจะเปนสีน้ําตาลออน ดินลางเปนสีเทาและพบจุดประสีน้ําตาลแดง
ปนเหลืองและแดงตลอดหนาตัดดิน ศิลาแลงออนมีปริมาณ 5-50 % โดยปริมาตร ภายใน 150 ซม.  จากผิวดิน ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

 

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 ชุดดินอน  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้น มีความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรใสปุยคอก ปุยหมักและปุยเคม ี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ควร
จัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก 
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25  ชุดดินโพนพิสัย (Phon Phisai series: Pp) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 49 
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal over clayey, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Oxyaquic  
                     Plinthic) Paleustults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนชะมาทับถมบนหินตะกอนเนื้อละเอียดบนพื้นผิวของการเกลีย่ผิว 
                     แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางในดินบนและชาในดินลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ปาเต็งรัง พืชไร บางพื้นที่ทําคันนาปลูกขาว 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A(Ap)-Btcv-BC 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สี
น้ําตาลปนเทาเขม ดินลางตอนบน เปนดนิรวนเหนียวปนทรายถัดไปเปนดินรวนเหนียวปนทรายปน
กรวดหรือดินเหนียวปนกรวดมาก มีสีน้ําตาลหรือนํ้าตาลแก สวนดินลางภายใน 50-100 ซม. เปนดิน

รวนเหนียวปนกรวดมากหรือดินเหนียวปนกรวดมากถัดไปจะเปนชั้นดินเหนียวตลอด  มีสีเทาปนน้ําตาลออนหรือสีเทาออน 
มีจุดประสีแดงของศิลาแลงออนและน้ําตาลแกหรือนํ้าตาลปนเหลือง ปฏกิิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 
5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินสระแกว  
ขอจํากัดในการใชประโยชน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง เนื้อดินบนคอนขางเปนทราย  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน กรณีที่ใชปลูกพืชไร ควรเลือกพืชที่มีรากสั้น เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถัว่เขียว 
และอื่นๆ สวนกรณีที่ใชปลูกไมผลหรือไมยืนตน ควรขุดหลุมปลูกใหมีขนาดไมเล็กกวา 75x75x75 ซม. แลวนําหนาดินหรือ
ดินจากที่อื่นมาผสมกับปุยอินทรีย ใสลงในหลุมปลูก อัตราประมาณ 20-30 กก.ตอหลุม เมื่อผสมแลวนํากลับลงไปในหลุม
กอนที่จะปลูกไมผลหรือไมยืนตน 
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26  ชุดดินรอยเอ็ด (Roi-et series: Re) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 17 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Aeric Kandiaquults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                     แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางถึงชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ทํานา ปลูกพืชไรหรือพชืผักในฤดูแลง 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Btg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาล   
ปนเทาหรือสีน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนทรายอาจพบชัน้ดินรวนปนดิน
เหนียวหรือดินเหนียว สีเทาปนน้ําตาลออนหรือเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลปน
แดงตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 4.5-6.5) ในดินลาง 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินเรณู  
ขอจํากัดในการใชประโยชน เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณคอนขางต่าํ เส่ียงตอการขาดน้ําในฤดู
เพาะปลูก  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน หากใชทํานาควรมีการชลประทานเขาชวยและมีการปรบัปรุงสมบัติทางกายภาพและ
เพิ่มความอุดมสมบูรณของดนิ โดยการใสปุยพืชสด ปุยคอก และปุยเคมีเพิ่มขึ้น ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควรเลือก
ระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการขาดแคลนน้ํา 
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27   ชุดดินเรณู (Renu series: Rn) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 17 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, semiactive isohyperthermic (Aeric) Plinthic Paleaquults
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนสวนต่ําของพื้นผิวของการ 
                     เกลี่ยผิวแผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ทํานา 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Btg-Btgv 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาล
หรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย
และเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวในดินลางลึกลงไป สีน้ําตาลออนหรือสีเทาปนชมพ ู และมี
สีเทาออนในดินลางลึกลงไป มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลืองและมีสีแดงปนเหลืองหรือสี

แดงในดินชั้นลาง จุดประสีแดงปนเหลืองหรือสีแดงเปนศิลาแลงออน มีปริมาณ 5-50 % โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 
ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) 
ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินรอยเอ็ด  
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินคอนขางเปนทราย ความอดุมสมบูรณต่ํา สมบัติทางกายภาพไมด ี
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรใสปุยเคมีและปุยพืชสดเพือ่เพิ่มผลผลิตและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีขึ้น 
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28  ชุดดินสีคิ้ว (Si Khiu series: Si) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 36 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Typic Rhodustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนหนิทรายที่มีปูนปน  

 (calcareous sandstone) บนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเบญจพรรณ ไมสวนใหญเปนปาไผ ปลูกพืชไร 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-Bt-BCcn 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม 
ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงเขม จะพบกอนเหล็กและแมงกานีส
สะสมและกอนหินปูนสะสม ในระดับความลกึที่ต่ํากวา 120 ซม. จากผิวดนิ จะพบชั้นหินทรายที่มีปูน
ปน ในระดับความลึก 1.5-2.5 เมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดิน

บนและเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดินลาง 
 

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 ชุดดินวาริน  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบาํรุงดินโดยใชปุยหมกั ปุยคอก และปุยเคมี เพือ่เพิ่มผลผลิต
และเพิ่มความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีขึ้น 
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29   ชุดดินสกล (Sakon series: Sk) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 49 
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal over fragmental mixed, subactive, isohyperthermic  
                      Petroferric Haplustults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนชะมาทับถมบนหินตะกอนเนื้อละเอียดบนพื้นผิวของการเกลีย่ผิว 
                      แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเต็งรัง และถูกนําไปใชเปนวัสดุสําหรับทําถนน 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-Bt-Bsm-2Bgv(2Cgv) 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินตื้นถึงชั้นดานแข็งของศิลาแลง ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปน
ทราย (ปนกรวดลูกรัง) สีเทาเขมหรือสีน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนกอนกรวดหรือดินรวนเหนียว
ปนกอนกรวดลูกรัง สีน้ําตาลหรือนํ้าตาลแก จะพบแผนศิลาแลงภายใน 50 ซม. จากผิวดิน ซึ่งจะจับตวั

เปนชั้นดานมีขนาดใหญและแข็งจนไมสามารถที่จะเจาะผานได ในบางแหงหนาดินจะถูกชะลางไปจนถึงชั้นแผนศิลาแลง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินอน  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้น จะพบแผนศิลาแลงขนาดใหญและหนาจนไมสามารถเจาะผานได พบอยู
ภายใน 50 ซม. ซึ่งขัดขวางการเจริญเติบโตของพืช 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปลอยไวใหเปนปาธรรมชาติ ไมควรจะนํามาใชประโยชนในการเกษตร เพราะ
จะตองใชการจดัการเปนอยางมาก เนื่องจากเปนดินตื้น 
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30   ชุดดินสระแกว (Sa kaeo series: Ska) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 49 
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Plinthic) Paleustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนที่ราบตะกอนน้ําพาบริเวณตะพักลําน้ํา 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2–6 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเบญจพรรณ ปลูกพชืไร 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-BA-Btc-C 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนเปนดินรวนปนทราย (ปนกอนกรวด) สี
น้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนกอนกรวด สีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดงหรือแดง
ปนเหลือง ถัดลงไปเปนดินเหนียว (ปนกรวด) สีเทาหรือเทาปนน้ําตาล จะพบจุดประสเีหลืองปนแดง 
แดงปนเหลืองหรือแดงของศิลาแลงออนภายใน 150 ซม. จากผิวดิน ชั้นลูกรังซึ่งจับตัวกันหลวมๆ พบ
หนา 20 ถึงมากกวา 100 ซม. ภายใน 50 ซม. จากผิวดิน และชั้นลูกรังในดินลางจะพบชิน้สวนของหิน

ควอตซปะปนอยู ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินลาง 

 

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 ชุดดินโพนพิสัย  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้น จะพบลูกรังภายใน 50 ซม. ซึ่งขดัขวางการเจริญเติบโตของพืช 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปลอยไวใหเปนปาธรรมชาติ ไมควรจะนาํมาใชประโยชนในการเกษตร เพราะ
จะตองใชการจดัการเปนอยางมาก เนื่องจากเปนดินตื้น หรืออาจเลือกชนิดของพืชที่ปลูก 
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31   ชุดดินสูงเนิน (Sung Noen series: Sn) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 29 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleustults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อละเอียดชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                      แผนดิน 
สภาพพื้นที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง ปลูกพชืไร 
การแพรกระจาย ดานใตของที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bt  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ําตาลปน
เทา ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียวและเปนดินเหนียวหรือดินเหนียว
ปนทรายแปงในดินลางลึกลงไป สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง จะเห็นคราบดินเหนียวบนผิว
เม็ดดินอยางชัดเจน จะพบจดุประสีเทาในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 

5.5-7.0) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินโนนสูง  
ขอจํากัดการใชประโยชน เส่ียงตอการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไร ไมยนืตน ควรใสปุยเคมีและปุยอนิทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืช
สด เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มแรธาตุใหกบัดิน 
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32   ชุดดินศรีสงคราม (Si Song Khram series: Ss) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 4 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, subactive, isohyperthermic Ustic Endoaquerts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูในลุมน้ํา 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ทุงหญาธรรมชาติ ปาไผและพุมไมเตี้ยๆ 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bssg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียว 
สีน้ําตาลปนเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปง
หรือดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีแดง ฤดูแลงหนาดินมีรอย
แตกระแหงกวางและลึก จะพบรอยไถลในหนาตัดของดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปาน
กลาง (pH 4.5-6.0) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินพิมาย  
ขอจํากัดการใชประโยชน มีน้ําทวมขังในฤดูฝน เปนดินเหนียวจัด สมบตัิทางกายภาพไมคอยด ี
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรทําการปรับปรุงบาํรุงดินโดยการใชปุยหมัก ปุยคอก หรือปุยพชืสดรวมกับ
ปุยเคมี เพื่อเพิ่มแรธาตุที่พืชตองการใหกับดินและเพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้นและทําคันดิน
ปองกันน้ําทวม 
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33   ชุดดินสีทน (Si Thon series: St) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 22 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, mixed, nonacid, isohyperthermic Fluvaquentic  
                     Endoaquepts  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมบนที่ราบลุมสองฝงลําธารในระหวางหุบเขา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ทํานา ปลูกพืชไรหรือพืชผักในฤดูแลง 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bwg-(Cg) 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวนหรือ     
ดินรวน สีดินเปนสีน้ําตาล ดินลางมีลักษณะไมแนนอน เปนพวกดินเหนียวหรือพวกดินทรายและจะ
แสดงลักษณะการเรียงชั้นสลับกันแลวแตชนิดของวัตถุตนกําเนิดที่น้ําพามาทับถมในแตละป มีสีเทา  
สีเทาปนชมพูหรือสีน้ําตาลปนเทา จะพบจุดประสีแดงปนเหลือง สีพวกสีน้ําตาลหรือสีพวกสีเหลือง

ตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ตลอด 
 

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 สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินขอนแกน  
ขอจํากัดการใชประโยชน เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เส่ียงตอการเสียหายจากน้ําทวม 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ใชทํานา แตควรจะมีการจัดการเรื่องคันนาใหเหมาะสม เพื่อควบคุมระดับนํ้าในชวงฤดู
เพาะปลูกและควรใชปุยอินทรีย ปุยคอก ปุยหมัก รวมกบัปุยเคมี เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน 
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34   ชุดดินสุรินทร (Surin series: Su) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 46 
การจําแนกดนิ Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Rhodustalfs 
การกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกบัที่ และ/หรือ เศษหินเชิงเขาของหินบะซอลต  

พบบริเวณที่เหลือคางจากการกรอนซอยแบงของหินภูเขาไฟ 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-8 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ปาเต็งรัง ปลูกพืชไร 
การแพรกระจาย พบทางดานใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-Btc-C 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียว (ปน
กรวด) สีน้ําตาลเขมหรือสีแดงเขม ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนกรวดหรือดินเหนียวปนกรวด สีน้ําตาล
ปนแดงเขมหรือสีแดงเขมและพบชั้นหินผุของวัตถุตนกําเนิดดินภายใน 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรด
ปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ตลอด 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินกบินทรบุรี  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้น มีกอนกรวดลูกรังมากทําใหขัดขวางการเจริญเติบโตของพืช เส่ียงตอการ
ขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน กรณีที่ใชปลูกพืชไร ควรเลือกพืชที่มีรากสั้น เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถัว่เขียว และอื่นๆ 
สวนกรณีที่ใชปลูกไมผลหรือไมยืนตน ควรขุดหลุมปลูก 75x75x75 ซม. หรือโตกวา แลวนําหนาดินหรือดินจากที่อื่นผสมกับ  
ปุยอินทรียใสลงในหลุมปลูก ใหปุยอินทรียใสลงหลุมปลูก ใหปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงสภาพ
ทางกายภาพของดิน ตลอดจนจัดหาแหลงน้ําใหพอเพียง 
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35   ชุดดินสตึก (Satuk series: Suk) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 35 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, siliceous, subactive,isohyperthermic Typic Paleustults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                     แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-8 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางถึงเร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเต็งรัง ปลูกพืชไร 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-Bt  
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาล 
ปนเทาเขมหรือสีน้ําตาลเขม  ดินลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย  สีน้ําตาลแก  สี   
น้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดิน
บนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินวาริน  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา เส่ียงตอการขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ปอ ปาทดแทนสําหรับทําไมใชสอย และไมผล เชน 
มะมวง มะมวงหิมพานต  และควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอก ปุยหมกั และปุยเคมี เพื่อชวยปรับปรุงใหดินมีสมบตัิทาง 
กายภาพดีขึ้นและมีธาตุอาหารสมบูรณอยูเสมอ 
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36   ชุดดินธาตุพนม (That Phanom series: Tp) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 33 
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมบริเวณสันดินริมน้ํา 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-4 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง ปลูกพชืไร 
การแพรกระจาย พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-Bt  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาล  
ปนเทา ดินลางเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาลและ
เปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงในดินลางลึกลงไป จะ
พบจุดประสีเทาปนชมพู สีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลืองในดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กลาง (pH 5.5-7.0) ตลอด 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินกําแพงแสน  และชุดดินกําแพงเพชร  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกไมผล พชืไรและพืชผักตางๆ ควรใสปุยอนิทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี
ควบคูกันไปดวย เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงบํารุงดินใหอุดมสมบูรณและมีสมบัติทางกายภาพดีขึ้น 
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37   ชุดดินทุงสัมฤทธิ์ (Thung Samrit series: Tsr) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 20 
การจําแนกดนิ Very fine, smectitic isohyperthermic Typic Natraquerts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนที่ราบน้ําทวมถึง 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ทํานา 
การแพรกระจาย ที่ราบลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bssgn  
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินเหนียวตลอด หนาดินมีสีเทาเขมหรือสีน้ําตาล 
ปนเทาเขม ดินลางมีสีเทาหรือสีเทาออน มักพบจุดประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลปน
แดงตลอดหนาตัดดิน ฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหงกวางและลึก บางบริเวณมีคราบเกลือบริเวณผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบนและเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปาน
กลาง (pH 6.0-8.0) ในดินลาง 

 

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 สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินพิมาย  
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินเค็มดาง ดินเหนียวจัด หนาแลงดินแนนทึบ แตกกวางและลึก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุและใสยิปซมั ปลูกพชืทนเค็ม และไถพรวนในชวงที่ดินมี
ความชื้นเหมาะสม 
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38    ชุดดินทาตูม (Tha Tum: Tt) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 7 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนที่ราบตะกอนน้ําพา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลวถึงเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางในดินบนและชาในดินลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ทํานาหวานและนาดํา 
การแพรกระจาย พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-AB-Btgv-2C 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาล
ปนเทา ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีเทาปนชมพูหรือสีเทา มีจุดประสีแดงและสีแดง
ปนเหลืองของศิลาแลงออน ปริมาณ 5-50 % โดยปริมาตร พบชั้นดินที่มีเนื้อดินเปนดินทรายระหวาง
ความลึก 100-150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
ในดินบนและเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินพาน 
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา อาจจะเกิดการขาดแคลนน้ําในฤดูทํานาได 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรใชปุยเคม ี ปุยคอก ปุยหมัก เพือ่เพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดินและทําใหสมบัติ
ทางกายภาพของดินดีขึ้น ควรจัดหาแหลงน้ําเพื่อใชในการเกษตรไดอยางเพียงพอ 
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39   ชุดดินทาอุเทน (Tha Uthen series: Tu) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 24 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy over clayey-skeletal siliceous over kaolinitic, subactive,  
                     noncemented, isohyperthermic Oxyaquic Haplorthods 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมอยูบนหินตะกอนเนื้อละเอียด 
                           บนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผนดิน 
สภาพพื้นที่       คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-4 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลางในดินบนและคอนขางเลวในดินลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็วในดินบนและชาในดินลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเบญจพรรณ ไรเล่ือนลอย 
การแพรกระจาย พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  A-E-Bhs-2C 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง ดินบนเปนดินทรายปนดินรวน สีเทาหรือ
สีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ถัดลงไปเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน
เหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ําตาล ซึ่งเปนชั้นสะสมอินทรียวัตถุ อะลูมิเนียม

และ/หรือเหล็ก (spodic horizon) ถัดลงไปเปนดินเหนียวสีเทาออน สีน้ําตาลซีดมากหรือสีขาว พบจุดประพวกสีแดงและ
พวกสีเหลืองในดินลางระหวางชั้นสะสมอินทรียวัตถุ อะลูมิเนียมและ/หรือเหล็กกับชั้นดินเหนียว จะพบชั้นลูกรังจับตัวกัน
คอนขางแนนทึบในชวงความลึกระหวาง 50-80 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนและ
เปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 
 

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 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 
50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินบานทอน  
ขอจํากัดการใชประโยชน เนื้อดินเปนคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรรักษาไวใหมีสภาพเปนปาตามเดิม ถานํามาใชในการเกษตรควรใชทําทุงหญา
เล้ียงสัตวหรือปลูกพืชทดแทนและควรมีการจดัการดินที่ดี โดยการใชปุยคอก ปุยหมัก รวมกับปุยเคมีเพื่อชวยปรับปรุงใหดิน
มีสมบัติทางกายภาพดีขึ้น 
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40   ชุดดินอุบล (Ubon series: Ub) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 24 
การจําแนกดนิ Loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Aquic Grossarenic  
                     Halpustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                     แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ทํานา 
การแพรกระจาย พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-E-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลหรือนํ้าตาลปนเทา 
มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองเขม ดินลางตอนบนเปนดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาล มจีุดประสีน้ําตาล
ปนเหลืองเขมหรือน้ําตาลแกและน้ําตาลปนเทา ดินลางตอนลางลึก 100-200 ซม. เปนดินรวนปน

ทราย สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสนี้ําตาลแก ปฏกิิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน
และเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินลาง 

 

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 ชุดดินน้ําพอง  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา สมบัติทางกายภาพไมดี ในฤดูแลงดินจะแหงจัด 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมีใสเปนจํานวนมากตอไรเพื่อปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น จัดหาแหลงน้ําใหพอเพียงกับความตองการของพืช 
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41  ชุดดินอุดร (Udon series: Ud) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 20 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Typic Halaquepts
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                     แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-3 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ใชทําการเพาะปลูกบางเล็กนอย บางแหงทํานาและเปน 
                      แหลงทําเกลือ 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bwg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินมีการเรียงตัวสลับชั้นกัน ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือ
ดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ดินลางมีเนื้อดินและสีของดินลางผันแปรไปไดมาก 
โดยเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวสลับไปกับดินรวนปนทรายหรือดิน

ทรายปนดินรวน สีดินสวนใหญเปนสีเทาปนชมพ ู สีเทาปนน้ําตาลหรือสีเทา จะพบจุดประสีน้ําตาลหรือสีเหลืองตลอดชั้นดิน 
มีสารละลายของเกลืออยูเปนจํานวนมาก ในหนาแลงจะพบคราบเกลืออยูหนาดิน ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินกุลารองไห  
ขอจํากัดการใชประโยชน เนื้อดินบนคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินเค็ม มีสารละลายของ
เกลืออยูในดินมาก ในหนาแลงจะพบเกลือทีห่นาดิน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วไปไมเหมาะสมในการปลูกพืช  เวนแตจะมีแหลงน้ํามากพอที่จะลดความ
เขมขนของเกลือลงจึงพอจะปลูกขาวไดผล เลือกพันธุพืชทนเค็มปลูก 
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42   ชุดดินวาริน (Warin series: Wn) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 35 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Kandiustults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                     แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-8 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปลูกพืชไร 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bt  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขม
หรือน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายสีแดงปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย 
(pH 4.5-6.5) ในดินลาง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินยโสธร  
ขอจํากัดการใชประโยชน เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เส่ียงตอการขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เพิ่มความอุดมสมบรูณและปรบัปรุงสมบัติทางกายภาพของดนิใหดีขึ้นโดยใชปุยคอก 
ปุยหมกั และปุยเคม ีควรจัดหาแหลงน้ําใหเพยีงพอแกความตองการของพชื 
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43  ชุดดินยางตลาด (Yang Talat series: Yl) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 40 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic)  
                     Halpustalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                     แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-8 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน  ปาเต็งรัง ปลูกพืชไร 
การแพรกระจาย พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล
เขมหรือสีน้ําตาลปนแดงและเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนแดงในดินลางลึกลงไป พบจุดประสี
น้ําตาลแกในชัน้ดินนี้ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ตลอด 

 

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 ชุดดินวาริน  
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบรูณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปรับปรุงบาํรุงดินใหอุดมสมบูรณและมสีมบัติทางกายภาพใหดีขึ้นโดยใชปุยคอก 
ปุยหมัก และปุยเคมี จัดหาแหลงน้ําใหพอเพียงแกความตองการของพืช 
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44  ชุดดินยโสธร (Yasothon series: Yt) 
 

กลุมชุดดนิที ่ 35 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Typic Paleustults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว 
                     แผนดิน 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-8 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน ปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ ปลูกพชืไรและปลูกไมผล 
การแพรกระจาย พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bt  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดง
เขม ดินลางเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ลึกลงไปเปนดินรวน
เหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงหรือสีแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 
5.5-7.0) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

 

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 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินวาริน  และชุดดินชุมพวง 
ขอจํากัดในการใชประโยชน เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปรับปรุงบาํรุงดินโดยการใสปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพื่อเพิม่ธาตุอาหารใน
ดินและทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ควรจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอตอความตองการของพืช 
 



 

5.สรุป 

 ชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ไดมีการศึกษาลกัษณะและสมบัติตางๆ ของ
ดิน จาํนวน 44 ชุดดิน จาํแนกตามระบบอนุกรมวธิานดินออกเปน 7 อันดับ 10 อันดับยอย 20 กลุมใหญ 35 
กลุมยอย 43 วงศ สําหรับชุดดินทั้ง 44 ชุดดิน นี้จาํแนกเปนกลุมชุดดินโดยพิจารณาจากระดับความอุดม
สมบูรณ ปญหาและขอจํากดัและแนวทางในการจัดการดินที่คลายคลึงกันนัน้ แบงออกเปน 21 กลุมชุดดิน 
โดยจําแนกเปนกลุมดินนา 9 กลุม (กลุมชุดดดินที่ 1 4 6 7 17 20 22 24 และ 25) และกลุมดินดอน 12 
กลุม (กลุมชุดดินที่ 29 31 33 35 36 38 40 41 44 46 49 และ 55) 

 ที่ราบตะกอนน้ําพา พบอยูเปนบริเวณแคบๆ ระหวางแมน้ําโขง แมน้าํชี และแมน้าํมูล ความอุดม
สมบูรณของดินบริเวณนี้จะมีความอุดมสมบูรณปานกลางถงึคอนขางต่ํา เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง
จนถงึดินเหนยีว การเพิ่มผลผลิตใหสูงขึน้ควรใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมีในอัตราที่
เหมาะสม ซึ่งชวยลดตนทุนและเปนการปรับปรุงบํารุงดนิดวย สําหรับบริเวณที่ราบระหวางที่ราบตะกอนน้ํา
พากับพืน้ผิวของการเกลี่ยผวิแผนดินหรือพื้นที่เกือบราบ (denudation surface or peneplain) ลักษณะดิน
ที่พบสวนใหญ เนื้อดินคอนขางเปนทราย เปนดนิลึกมคีวามอุดมสมบูรณต่ํา ดินคอนขางเปนกรด ควร
ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ วัสดุปนูชวยลดความเปนกรดของดินและเพิ่มความสามารถในการผลิต โดยใช
ปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมีในอัตราเหมาะสม สําหรับดินในบริเวณพื้นผวิของการเกลี่ยผวิ
แผนดินหรือพืน้ที่เกือบราบสวนใหญถูกนํามาใชในการทาํนา ซึง่เปนนาดอนและบางสวนใชในการปลูกพืช
ไร เชน ออย มนัสําปะหลงัและขาวโพด เปนตน ดังนัน้ ชวงที่ฝนทิ้งชวงพืชจะขาดน้ําไดงายและมกัพบชั้นที่มี
ความไมตอเนือ่งทางธรณ ี (lithologic discontinuity) ตั้งแต 50 เซนติเมตรจากผิวดินลงไป ทาํใหพบชัน้
กรวดลูกรัง บางบาง หนาบาง ลึกบาง ตืน้บาง ในบางพื้นที่ ความอดุมสมบูรณของดินสวนใหญต่ํา บาง
บริเวณมีปูนในดินลางซีง่ทาํใหฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางอยางอยูในรูปที่ไมเปนประโยชนตอพืช การจัดการ
ดินที่ดีรวมถึงการเพิม่อินทรียวัตถุเพื่อชวยใหสมบัติทางกายภาพดีข้ืนและการใหปุยเคมีอยางถูกวธิี จะชวย
เพิ่มผลผลิตของพืชที่ปลูกในบริเวณนี ้

 บริเวณที่เปนภูเขาสวนใหญจะเปนภูเขาที่เกิดจากหนิทราย ซึ่งมคีวามอุดมสมบูรณต่ํา ยกเวน
บริเวณดานทศิใต พบมีภูเขาที่เกิดจากหนิบะซอลต แทรกอยูสําหรับดานทิศตะวนัตก จะพบหินอคันี หินปูน 
หินดนิดานและหินฟลไลตอยูตามริมๆ ขอบของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ดังนั้น ในบริเวณที่เปนดินตื้นและ
สภาพพืน้ที่ลาดชันสูง บริเวณตนน้ําลาํธาร ควรฟนฟูสภาพปา สวนบรเิวณดินลึกควรมีระบบอนุรักษดินและ
น้ําที่เหมาะสม โดยใชระบบพืชและระบบกลรวมกนั โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรใชแนวหญาแฝกรูปแบบตางๆ 
ที่เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่
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ตารางภาคผนวกที ่1 สรุปผลการจําแนกดินที่จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทยตาม 
ระบบอนุกรมวิธานดิน ป 2003 

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



 

 52

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 สรุปผลการจําแนกดินที่จัดตั้งในภาคกลางของประเทศไทยตามระบบอนุกรมวธิานดิน
ป ค.ศ. 2003 

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

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

ลําดับที่ สัญลักษณ ชุดดิน การจําแนกดิน 
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 
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 หรอื B   วัสดุของชั้น C อาจเหมือนหรือไมเหมือนกับดินที่เกิดขึ้น
ตอนบนเลยก็ได 

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

4. ความลาดชันของพืน้ที ่
ความลาดชันของพื้นที่ หมายถึง ลักษณะของพื้นที่ที่เบี่ยงเบนหรือเอียงไปจากแนวราบหรือแนว

ระนาบ  มีหนวยวัดเปนองศาของมุมเอียง รอยละของความเอียง หรือสัดสวนของระยะในแนวตั้งกับ
แนวนอน สําหรับหนวยที่ใชในการศึกษาดิน สํารวจดินและทําแผนที่ดินของประเทศไทยเปนรอยละของ
ความเอียงหรือเปอรเซ็นต 

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

5. ความลึกของดิน 

ความลึกของดินที่ใชอธิบายถึงลักษณะและสมบัตขิองดินหมายถึงความหนาของดินจากชั้นผิวดิน
ถึงชั้นที่มีสมบัติขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ไดแก แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นแข็ง 
แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นออน ชั้นเชื่อมแข็งของอินทรียวัตถุและอะลูมินัมหรือชั้นดานอินทรีย แนวสัมผัส
ของชั้นที่เชื่อมตัวกันแข็งของเหล็ก ชั้นดาน และชั้นที่เชื่อมตัวแข็งอื่นๆ รวมถึงชั้นเศษหิน กรวด ลูกรัง และ
สารมวลพอกตางๆ ที่มีขนาด 2 มิลลิเมตรหรือโตกวาในปริมาณมากกวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร 
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ความลึกของดินแบงออกเปน 5 ชั้นดังนี้ 
         ความลกึ (ซม.)             ความหมาย
   0-25     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) 

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

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

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

 
(%) 

ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไออน 
(cmol/kg) 

ความอิ่มตัว
เบส 

 
(%) 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

(mg/kg) 

โปแตสเซียมที่
เปนประโยชน 

(mg/kg) 

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 
 



 

 
 

ที่ปรึกษา 
นายอรรถ  สมราง    อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   
นายชัยวัฒน  สิทธิบุศย   รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินฝายวิชาการ   

คณะทํางานวิชาการและการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
นายชุมพล  ลิลิตธรรม (ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน) ประธานคณะทํางาน 
นายวุฒิชาติ  สิริชวยชู (หัวหนาสวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน) คณะทํางาน 
นางจรรยา  อินทรังษี (หัวหนาสวนพฒันาเทคโนโลยีและบริการ) คณะทํางาน 
นายเจตน  ลอใจ (หัวหนาสวนสํารวจจําแนกดินที่ 1) คณะทํางาน 
นายอุดล  พรอมจรรยากุล (หัวหนาสวนสํารวจจําแนกดินที่ 2) คณะทํางาน 
นายอิสรา  อนุรักษพงศธร (หัวหนาสวนสํารวจจําแนกดินที่ 3) คณะทํางาน 
นายสหัสชัย  คงทน (หัวหนาสวนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน) คณะทํางาน 
นางวลัยรัตน  วรรณปยะรัตน (หัวหนาสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1) คณะทํางาน 
นายบุญรักษ  พัฒนกนก (หัวหนาสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2) คณะทํางาน 
นายศิริวัฒน  สิงหศิริ (หัวหนาสวนเศรษฐกิจที่ดิน) คณะทํางาน 
นายนาวิก  ดาราพงษ (หัวหนาสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 1) คณะทํางาน 
นายวีรชัย  กาญจนาลัย (หัวหนาสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 2) คณะทํางาน 
นายธีระยุทธ  จิตตจํานงค (หัวหนาสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 3) คณะทํางาน 
นายภูษิต  วิวัฒนวงศวนา  คณะทํางาน 
นายอนิรุทธิ์  โพธิจันทร  คณะทํางานและเลขานุการ 
นางผกาฟา  ศรจรัสสุวรรณ  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
นางสาวสุมิตรา  วัฒนา  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ผูเรียบเรียงจัดทําเอกสารตนราง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย) 
นายภูษิต  วิวัฒนวงศวนา 
นายณรงค  ตรีสุวรรณ  

ผูออกแบบปกและจัดรปูเลม 
นางสาวนฤกมล  จันทรจิราวุฒิกุล  
นายพัลลภ  หงษเจริญไทย  
นายนินนาท  พัฒนวงศสุนทร 
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