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ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคใตและ 
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย 

(Characteristics and Properties of Established Soil Series 

in the Peninsular and Southeast Coast Regions of Thailand) 

1. บทนํา 

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

ในการตั้งชุดดินแตละชุดดิน จะตองมกีารศึกษาลักษณะและสมบัติทางสัณฐาน กายภาพ เคม ี แร 
และจุลสัณฐาน และกาํหนดชวงของลักษณะและสมบัติของแตละชุดดินไว เพือ่สามารถอธบิายถงึความ
แตกตางหรือความคลายคลึงกันของชุดดนิตางๆ ได นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกบัชุดดินยังอธิบายถงึการกําเนิด
และสภาพแวดลอมของดินดวย ดังนัน้ขอมูลชุดดินจึงถือเปนขอมูลที่สําคัญที่ใชเปนพืน้ฐานหรือสนับสนนุ
กิจกรรมตอเนือ่งอื่นๆ ที่เกีย่วของกับดินหรือการใชประโยชนที่ดินทั้งทางตรงและทางออม อาท ิ การเกษตร 
การปาไม การชลประทาน วิศวกรรม ส่ิงแวดลอม การประมง การปฏิรูปที่ดิน การกําหนดเขตการใชที่ดิน 
การประเมนิภาษีที่ดนิ 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 ทําใหเปนขอจํากัดในการ
นําขอมูลตางๆ เกี่ยวกับชุดดินไปใชใหเปนที่แพรหลาย ดังนั้นการแปลความหมายขอมูลในเชิงวิชาการให
บุคคลอื่นเขาใจไดงาย จึงถือเปนสิ่งสําคัญ เอกสารฉบับนี้จึงไดวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลดินให
งายตอความเขาใจยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการนําไปใชประโยชนตอไป อยางไรก็ตามอาจจะยังคงรูปแบบทาง
วิชาการโดยมีภาษาอังกฤษกํากับไวบาง เนื่องจากบางครั้งการแปลเปนภาษาไทยอาจไมสมบูรณ  
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อจัดทําขอมูลชุดดินในภาคใตและชายฝงทะเลภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศไทยฉบับ

ภาษาไทย 
2.2 ปรับปรุงการจําแนกดินและคําอธิบายดินใหถูกตองและสอดคลองกับระบบอนุกรมวิธานดิน ป 

ค.ศ. 2003 
2.3 เพื่อวิเคราะหปญหาการใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูก และเสนอแนวทางการแกไขปญหาการ

ปรับปรุงและบํารุงดินที่เหมาะสมสําหรับชุดดินนั้นๆ 

3. อุปกรณและวิธีการ 
3.1 อุปกรณ 

1. เอกสารวิชาการฉบับที ่ 523 เร่ืองการกําหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคใตและ
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศไทยจําแนกใหมตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546 (วุฒิชาติ 
ณรงค และรุงนภา, 2547) 

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

อนุกรมวิธานดิน ป ค.ศ. 2003 
5. แผนที่ดินและแผนที่กลุมชุดดินของจังหวัดตางๆ ในภาคใตและชายฝงทะเลภาคตะวันออก

เฉียงใตของประเทศ 
3.2 วิธีการ 

1. แปลขอมูลชุดดินเปนภาษาไทย โดยยึดถือเอกสารวิชาการฉบับที่ 523 เปนตนแบบ  
2. ปรับปรุงขอมูลชุดดินใหถูกตองโดยใชขอมูลผลวิเคราะหดิน แผนที่ดินและแผนที่กลุมชุดดิน

ประกอบในการพิจารณา 
3. ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่และลักษณะของชุดดินบางชุดดินที่มีขอมูลไมแนชัดในสนาม 
4. แปลความหมายขอมูลดินและวิเคราะหปญหา ขอจํากัดในการใชที่ดินเพื่อเพาะปลูก และ

เสนอแนะแนวทางในการแกไข 
5. จัดทําเอกสารตามรูปแบบที่กําหนดพรอมทั้งภาพหนาตัดชุดดิน 

4. ผลการศึกษา 
ขอมูลชุดดินในภาคใตและชายฝงทะเลภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศจํานวน 96 ชุดดิน   

ไดรับการปรับปรุง และแปลความหมาย เพื่อการใชประโยชนในการเพาะปลูกพืชดังนี ้
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1  ชุดดินอาวลึก (Ao Luek series: Ak) 
 

กลุมชุดดินที่  26 
การจําแนกดิน Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiudoxs 
การกําเนิด เกิดอยูกับท่ีจากการสลายตัวของหินปูน หรือหินปูนรวมกับหินดินดาน ในพื้นที่ 

แบบคาสต (พื้นที่ดินสีแดง มีหลุมยุบและธารน้ําใตดิน) 
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ชาถึงปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมผล  

กาแฟ กลวย และมะละกอ เปนตน 
การแพรกระจาย พบในบริเวณพื้นที่ภูเขาหินปูนโดด หรือเทือกเขาหินปูนของภาคใต ที่ 

มักพบหลุมยุบ และลําธารน้ําใตดินในภาคใต 
การจัดเรียงชั้นดิน Ap-BA-Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวจัดลึกมาก  ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดิน
เหนียว สีแดงหรือสีแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางมี

เนื้อดินเปนดินเหนียว สีแดงเขม  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินกระบี่  และชุดดินปากชอง   
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินเหนียวจัด ความอุดมสมบูรณของดินลางต่ํา มีเหล็กและอะลูมิเนียมสูง 
ขาดแคลนน้ําและแหลงน้ําสําหรับใชในการปลูกพืช 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับการเพาะปลูกพืชทุกชนิด มีขอจํากัดเล็กนอยที่ดินมีความ
อุดมสมบูรณต่ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยอินทรียน้ํา 
พด.2 เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินและเพิ่มธาตุอาหารใหกับพืชที่ปลูก ใชวัสดุปูนตามความตองการปูนของ
ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธภาพความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช เพื่อ
ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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2   ชุดดินบางนารา (Bang Nara series: Ba) 
 

กลุมชุดดินที่  6 
การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleaquults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมในพื้นที่ราบตะกอนน้ําพา (ตะพักลําน้ําระดับต่ํา) 
สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน    ทํานา 
การแพรกระจาย พบบริเวณภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Apg-BAg-Btg  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนดิน
เหนียว สีเทาหรือสีเทาปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง
มีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลตลอดทุก
ชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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 ชุดดินพัทลุง  ชุดดินแกลง  และชุดดินทาศาลา  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับทํานา  มีขอจํากัดเล็กนอยที่มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  
ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา พด.2 ถาอยูในเขตชลประทาน หลังเกี่ยวขาว สามารถใช
ปลูกพืชไร พืชผักหรือทํานาครั้งที่ 2 ได 
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3   ชุดดินบานบึง (Ban Bueng series: Bbg) 
 

กลุมชุดดินที่ 24 

 5

การจําแนกดิน Coated, isohyperthermic, Oxyaquic Quartzipsamments 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาหรือเนินตะกอนน้ําพารูปพัดจากวัตถุตนกําเนิดดินที่เปน       

หินแกรนิต 
สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน   ปลูกออยและมันสําปะหลัง 
การแพรกระจาย พบในบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  Ap-C-Cg 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินทรายลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปน
ดินรวน  มีสีน้ําตาล  มีจุดประสีเทาและสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน มีสีเทา
หรือสีน้ําตาลและมีจุดประสีเหลืองในดินลางถัดลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดาง

ปานกลาง (pH 6.5-8.0) ตลอดหนาตัดดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินระยอง  และชุดดินสัตหีบ  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน ดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ฤดูฝนมีระดับน้ําใตดินตื้นหรือมีน้ํา
ขัง และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกออย มันสําปะหลังและสับปะรด มี
ขอจํากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเปนดินทรายหนามากและระดับน้ําใตดินตื้นในฤดูฝน ควรมีการทําทางระบายน้ําและ
ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช เพื่อ
ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

4   ชุดดินบาเจาะ (Bacho series: Bc) 
 

กลุมชุดดินที่  43 
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การจําแนกดิน Coated, isohyperthermic,  Typic Quartzipsamments 
วัตถุตนกําเนิด หาดทรายหรือสันทราย (beach ridge or sand dune) 
สภาพพ้ืนที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน มะพราว ยางพารา สับปะรด ปาแคระชายหาด  

และที่อยูอาศัย 
การระบายน้ํา   คอนขางมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
การแพรกระจาย พบเปนแนวขนานกับชายฝงทะเล พบมากในภาคใตของประเทศและ 

บางพื้นที่ของพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-AC-C 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินทรายลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน มี
สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดิน
ลางมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปน

แดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ตลอดหนาตัดดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดดินหัวหิน  ชุดดินระยอง  และชุดดินบานทอน  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา และขาดแคลนน้ํา  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกมะพราว มะมวงหิมพานตและสับปะรด 
มีขอจํากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเปนดินทรายหนามาก ไมคอยเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดรุนแรงที่มีเนื้อดิน
เปนดินทรายหนา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยอินทรียน้ํา 
พด.2 และปุยเคมี พัฒนาแหลงและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช เพื่อไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

5   ชุดดินบานทอน (Ban Thon series: Bh) 
 

กลุมชุดดินที่  42 
การจําแนกดิน Sandy, siliceous, superactive, ortstein, isohyperthermic, Typic 
Haplorthods  
การกําเนิด หาดทรายเกาหรือสันทรายเกา (old beach sand or sand dune) 
สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   ดีในดินบนและดีปานกลางถึงคอนขางเลวในดินลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงชา 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็วในดินบนและชาในดินลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาเสม็ดขาว มะพราว มะมวงหิมพานต และ 

สับปะรด 
การแพรกระจาย พบตามบริเวณหาดทรายเกาหรือสันทรายเกา ตามแนวชายฝงทะเล 

ดานตะวันออกของภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-E-Bh  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินทรายหนาปานกลางถึงชั้นดานอินทรีย  เนื้อดินบนเปนดินทราย
หรือดินทรายปนดินรวนสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง 
(pH 5.5-6.0) ดินลางตอนบนมีสีขาว ชั้นดินลางถัดไประหวางความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน มี

สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดงที่เปนชั้นสะสมฮิวมัสและอะลูมินั่มหรือมีเหล็กดวย อยูบนชั้นดินที่มีเนื้อดินเปนดินรวน
ปนทรายหรือดินทรายปนดินรวนมีสีน้ําตาลออนหรือสีเทาปนน้ําตาล มักมีจุดประสีปนอยูในชั้นดิน ความสามารถในการ
อุมน้ําของดินต่ํามาก  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินบาเจาะ  และชุดดินระยอง  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินทรายจัดที่มีชั้นถูกชะละลายหนา (ไมมีธาตุอาหารเหลืออยูในดิน) พบ  
ชั้นดานอินทรียแข็งภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน มีน้ําแชขังในฤดูฝนและขาดแคลนน้ําในฤดูแลง  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับการทําทุงหญาเลี้ยงสัตวและเหมาะสมปานกลางสําหรับ
ปลูกมะมวงหิมพานต ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินทรายและ
ขาดแคลนน้ํา ควรเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมมาใชปลูก ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุย
คอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ทํารองระบายน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช เพื่อไว
ใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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6   ชุดดินบึงชะนัง (Bung Chanang series: Bng) 
 

กลุมชุดดินที่  52 
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การจําแนกดิน Fine, mixed, superactive, isohyperthermic Fluventic Eutrudepts 
การกําเนิด เกิดจากการสะสมของมารล 
สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น บางพื้นที่เปดปาเพื่อปลูกพืชไรและ    

ไมผล เชน มันสําปะหลัง ออย และมะละกอ 
การแพรกระจาย พบตามแนวชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-Bw-Ck 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวตื้นถึงชั้นมารล ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือ
ดินเหนียว มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 
6.5-8.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กลางถึงเปนดางจัด (pH 7.0-8.5) อยูบนชั้นที่มีกอนหินปูนมาก (secondary lime nodule) ภายใน

ความลึกประมาณ 50 ซม. จากผิวดิน  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินตาคลี  และชุดดินลํานารายณ  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินตื้นถึงชั้นมารลหรือกอนปูน สภาพพื้นที่มีความลาดชัน มักขาดแคลนน้ํา
ในชวงเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีมากสําหรับการปลูกพืชไร เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกไมผล
และไมยืนตน มีขอจํากัดปานกลางที่มีชั้นมารลหรือกอนปูนตื้น ควรเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมมาใชปลูก มีการปรับปรุงดิน
ดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพื่อรักษาความสามารถในการ
ผลิตของดินและเพิ่มธาตุอาหารใหกับพืชที่ปลูก มีมาตราการอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน 
ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูกพืช เพื่อไวใชในชวงที่พืช
ขาดน้ํา 



 

7   ชุดดินสายบุรี (Sai Buri series: Bu) 
 

กลุมชุดดินที่  17 
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การจําแนกดิน Fine-silty, kaolinitic, isohyperthermic Aquic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนพื้นที่ราบตะกอนน้ําพาหรือบริเวณสวนต่ําของ 

สันดินริมน้ํา 
สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชาถึงปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล บางพื้นที่ใช 

ปลูกพืชผัก 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-BA-Bt-Btg 
ลักษระและสมบัติดิน ดินทรายแปงละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปน
ทรายแปง มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาล และดินชั้นลางถัดไปจะเปนดินรวนเหนียว

ปนทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปง มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง
ตลอดทุกชั้นดิน  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดดินรือเสาะ  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา มีระดับใตดินตื้นในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูฝน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางที่ขาดแคลนน้ํา 
เหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามันและไมผล มีขอจํากัดปานกลางที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว
หรือมีน้ําขังในฤดูฝน ปลูกขาว ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพื่อเพิ่มธาตุ
อาหารใหกับพืชที่ปลูก ปลูกไมผลและไมยืนตน ควรปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุย
อินทรียน้ํา พด.2 และควรมีการทํารองระบายน้ํา เพื่อไมใหมีน้ําขังในฤดูฝนและลดระดับน้ําใตดิน พัฒนาแหลงน้ําและ
ระบบใหน้ําในแปลงปลูก เพื่อไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา  



 

8   ชุดดินชลบุรี (Chon Buri series: Cb) 
 

กลุมชุดดินที่  18 

 10

การจําแนกดิน Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Endoaqualfs  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะกอนน้ําทะเลบริเวณที่ราบชายฝงทะเล  
สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ใชทํานา 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในพื้นที่ราบเรียบหรือท่ีราบตามชายฝงทะเลของภาคตะวันออก  

และภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  A-BAg-Btg  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน
เหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) 
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีสีเทา สีเทาปนน้ําตาลหรือสีเทาปนชมพู และดินชั้น
ลางถัดไป อาจมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทราย (เม็ดทรายขนาดปานกลางถึงหยาบ) ปฏิกิริยาดิน

เปนกลางถึงเปนดางจัด (pH 7.0-8.5) มีจุดประสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลืองตลอดชั้นดิน ในชวงดินลึก
ลึกมากกวา 1.5 เมตรจากผิวดิน อาจพบดินเนื้อหยาบ สีน้ําเงินปนเทาและเปนลักษณะของดินตะกอนน้ําทะเล  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินโคกเคียน  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมปานกลางสําหรับทํานา มีขอจํากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเปนดินปน
ทราย ความอุดมสมบูรณต่ําและขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 
พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูก เพื่อไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

9   ชุดดินฉลอง (Chalong series: Chl) 
 

กลุมชุดดินที่  34 
การจําแนกดิน Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทาง 

ใกลๆ โดยแรงโนมถวงของหินแกรนิต (พบในสภาพพื้นที่ที่เปนหินแกรนิต) 
สภาพพ้ืนที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน พืชไร ไมยืนตน 

และไมผล 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศ  
การจัดเรียงชั้น  Ap-BA-Bt  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปน
ทราย มีสีน้ําตาลปนเหลืองและดินชั้นลางถัดไป อาจพบดินเหนียวปนทราย  ปฏิกิริยาดินเปนกรด

จัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดดินคลองนกกระทุง  ชุดดินควนกาหลง  และชุดดินทาแซะ  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา พื้นที่มีความลาดชัน หนาดินงายตอการถูกชะลาง
พังทลาย และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีในการปลูกยางพารา  ปาลมน้ํามัน  ไมยืนตน  และสวนผลไม  มี
ขอจํากัดเล็กนอยที่ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุย
คอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 สภาพพื้นที่มีความลาดชัน มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน แนว
ร้ัวหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูกพืชเพื่อไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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10  ชุดดินชุมพร (Chumphon series: Cp) 
 

กลุมชุดดินที่  45 
การจําแนกดิน Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleudults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนพื้นที่ราบตะกอนน้ําพา (ตะพักลําน้ําเกา ) 
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดีถึงดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางในดินบนและชาในดินลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ที่รกรางวางเปลาเปน 

หยอมๆ และปาแคระ 
การแพรกระจาย พบทั่วไปทางภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-Bw-Btc  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว
ถึงดินเหนียวปนลูกรังมาก มีสีน้ําตาล สีแดงปนเหลือง (ชั้นลูกรังพบภายใน 50 ซม.)  อาจพบจุด
ประสีเล็กนอยในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 4.5-6.5)  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินคลองชาก  และชุดดินสวี  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ความอุดมสมบูรณต่ําและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผลและพืชไร เหมาะสมปานกลางสําหรับ
ปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน มีขอจํากัดปานกลางที่เปนดินตื้น ความอุมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ําและในพื้นที่ลาดชัน งาย
ตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน ควรมีปรับปรุงดินพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก
รวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ปลูกพืชคลุมดินหรือพืชปุยสดระหวางแถวยางพารา ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือ
ฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูกพืช เพื่อไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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11  ชุดดินไชยา (Chaiya series: Cya) 
 

กลุมชุดดินที่  17 

 13

การจําแนกดิน Fine-loamy, siliceous, subactive, nonacid, isohyperthermic  
          Fluvaquentic Endoaquepts 

การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะกอนทะเลหรือตะกอนน้ํากรอยบริเวณ 
             พื้นที่ราบชายฝงทะเล 

สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในที่ลุมต่ําชายฝงทะเลภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาค 
                              ตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bg-2Bg2-2Cg 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีสี

เทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองและดินลางชั้นถัดไปเปนชั้นดินสลับท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน 
มีสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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 ปานกลาง ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินชลบุรี  และชุดดินโคกเคียน  
ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมปานกลางสําหรับทํานา มีขอจํากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเปนดินปน
ทรายและความอุดมสมบูรณต่ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนา
แหลงน้ําไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

12  ชุดดินเชียรใหญ (Chian Yai series: Cyi) 
 

กลุมชุดดินที่  10 
การจําแนกดิน Fine, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Haplic Sulfaquents  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนทะเลในพื้นที่น้ําทะเลเคยทวมถึงหรือบริเวณขอบๆ พื้นที่พรุ 
สภาพพ้ืนที่ แองหรือพื้นที่พรุ (depression or swampy area) มีความลาดชัน 0-1 %  
การระบายน้ํา   เลวมาก  
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาเสม็ดและนาขาว 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในบริเวณพื้นที่ลุมต่ําหรือพื้นที่พรุชายฝงทะเลของภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  Ag-(Oi-Ag)-Cg 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย
แปงปนเศษพืช (หรือมีชั้นดินอินทรียบางๆ สีน้ําตาลเขมทับอยูดานบน)  มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง มีสีเทา มี  จุด
ประสีน้ําตาล ดินลางชั้นถัดไปถายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน เปนดินเลนสีเทาหรือสีเทาปนน้ํา
เงินของตะกอนน้ําทะเลที่มีสารประกอบกํามะถันมาก (pyrite: FeS2) ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึง
เปนกลาง (pH 6.5-7.0)  มีศักยภาพเปนดินเปร้ียวจัดหรือดินกรดกํามะถัน เมื่อถูกทําใหแหง 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินระแงะ  และชุดดินตะกั่วทุง  
ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  ดินเปร้ียวจัดระดับตื้น มีธาตุอะลูมิเนียม เหล็กและแมงกานีสถูกละลาย
ออกมามากจนเปนพิษตอพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงพืชดูดไปใชไมได และมีน้ําแชขังนานในรอบป 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่ดินเปนกรดรุนแรงมาก 
ควรมีการปรับปรุงดินดวยวัสดุปูนตามความตองปูนของดิน รวมกับการไถกลบพืชปุยสดและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนา
แหลงน้ําจืดไวใชในชวงที่พื้นขาดน้ํา ควบคุมและลดความเปนกรดของดิน สวนบริเวณที่เปนปาเสม็ด ควรจะรักษาสภาพ
ปาไว ไมควรนํามาใชประโยชนทางการเกษตร เนื่องจากดินมีศักยภาพคอนขางต่ําและยากตอการจัดการที่ดิน 
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13  ชุดดินฝงแดง (Fang Daeng series: Fd) 
 

กลุมชุดดินที่  34 
การจําแนกดิน Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทาง 

               ใกลๆ โดยแรงโนมถวงของหินทรายสีแดง (พบในสภาพพื้นที่ที่เปนหินทรายสีแดง) 
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมยืนตนและไมผล 
การแพรกระจาย พบในพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bt  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล 
ปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปน
ดินรวนเหนียวปนทราย อาจพบดินเหนียวปนทราย มีสีแดงหรือสีแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดสะเดา  และชุดดินคลองทอม  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย สภาพพื้นที่มีความลาดชัน
และขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับการปลูกไมยืนตนและไมผล มีขอจํากัดเล็กนอยที่มีความ
อุดมสมบูรณต่ํา พื้นที่ลาดชัน หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุม
ปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทํา
แนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช เพื่อไวใชในชวงที่พืช
ขาดน้ํา 
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14  ชุดดินสุไหงโก-ลก (Su-ngai Golok series: Gk) 
 

กลุมชุดดินที่  6 
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การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Endoaquults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูในบริเวณระหวางเนินเขาที่มีสภาพพื้นที่เปน 

            หินแกรนิต 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน นาขาว และพื้นที่ทิ้งราง เชน กก และออ 
การแพรกระจาย พบในบริเวณพื้นที่ราบลุมภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Btg-BCg  
ลักษณและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย มี
สีเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทราย มีสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาล และสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางถัดไปมีเนื้อดินรวนเหนียว
ปนทรายหรือดินรวนปนทราย มีจุดประสีเหลืองและสีน้ําตาล (มีเนื้อดินเหนียวลดลงมากกวา 20 % 

โดยน้ําหนัก จากชั้นที่มีดินเหนียวสูงสุด) ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินทาศาลา  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา และขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดเล็กนอยที่ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 
ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลง
ปลูกพืช เพื่อไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

15  ชุดดินหัวหิน (Hua Hin series: Hh) 
 

กลุมชุดดินที่ 43 
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การจําแนกดิน  Coated, isohyperthermic, Typic Quartzipsamments 
การกําเนิด  เกิดจากตะกอนทรายชายทะเลถูกพัดพามาทับถมบนสันทรายชายทะเลและเนิน 

             ทรายที่คอนขางใหม 
สภาพพ้ืนที่  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
การระบายน้ํา   คอนขางมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน มะพราว และเปนที่อยูอาศัย 
การแพรกระจาย พบตามหาดทรายชายฝงทะเลดานตะวันออกของภาคใตและจังหวัด 

             เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 
การจัดเรียงชั้น   A-AC-C 
ลักษณะและสมบัติดิน  ดินทรายลึกมาก  เนื้อดินเปนทรายตลอด ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทราย
หรือดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปน
กลาง (pH 6.5-7.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาล พบเปลือกหอยตลอด     

ทุกชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) ตลอดหนาตัดดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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 ชุดดินบาเจาะ  
ขอจํากัดในการใชประโยชน  ดินทรายหนามาก ความอุดมสมบูรณต่ําและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน เหมาะสมดีสําหรับปลูกมะพราวและสนปฏิพัทธ มีขอจํากัดเล็กนอยที่มีความอุดม
สมบูรณต่ํา ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดรุนแรงที่มีเนื้อดินเปนดินทรายหนา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืช
ปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ปลูกพืชคลุมดินหรือมีวัสดุ
คลุมดิน เพื่อลดการสูญเสียน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูกพืช เพื่อไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

16  ชุดดินหวยยอด (Huai Yot series: Ho) 
 

กลุมชุดดินที่  51 
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การจําแนกดิน Loamy-skeletal, mixed, semiactive, acid, shallow, isohyperthermic,  
   Typic  Udorthents  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

                         โดยแรงโนมถวงของหินดินดาน และหินในกลุมที่มีเนื้อละเอียด 
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพาราและปาลมน้ํามัน 
การแพรกระจาย พบในพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-C-Cr (R) 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนตื้นมากถึงชั้นหินพื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปน
ทรายแปง  มีสีดินเปนสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด 
ปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนกอนกรวดมาก มีสี

น้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง (กอนกรวดเปนหินดินดาน) และพบชั้นหินพื้นผุภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินคลองเต็ง  ชุดดินนาทอน  และชุดดินคลองซาก  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  พบชั้นหินพื้นตื้นมากและสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ไมเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก เหมาะสมปานกลางสําหรับทําทุงหญา
เล้ียงสัตว มีขอจํากัดที่เปนดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ควรปลอยไวใหเปนปาธรรมชาติหรือปลูกปาหรือไมใชสอยโตเร็ว 



 

17  ชุดดินหวยโปง (Huai Pong series: Hp) 
 

กลุมชุดดินที่  26 
การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของวัตถุตนกําเนิดที่เปนหินแกรนิต น้ําพามาทับถมอยูบน 

             ตะพักลําน้ํา หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวง (พบใน 
                          สภาพพื้นที่ที่เปนหินแกรนิต) 
สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
การระบายน้ํา   ดีถึงดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน เปนปาไมผสมผลัดใบ ปจจุบันใชปลูกพืชไร  

           ปาลมน้ํามัน ไมผลและยางพารา 
การแพรกระจาย    พบกระจายทั่วไปในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกและบางสวนของ
  ภาคใต  
การจัดเรียงชั้น      Ap-BA-Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดิน

รวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางมีเนื้อ
ดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 5.5-6.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน  ชุดดินภูเก็ต  และชุดดินพังงา  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ดินปนทราย สภาพพื้นที่มีความลาดชัน และ
ขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับการปลูกพืชไร ยางพารา ปาลมน้ํามันและสวนผลไม มี
ขอจํากัดเล็กนอยที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพื้นที่มีความลาดชัน ทําใหหนาดินงายตอ
การถูกชะลางพังทลาย ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและ
ปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบการอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวคันดิน แนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝก
เฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกไวใชชวงที่พืชขาดน้ํา 
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18  ชุดดินหาดใหญ (Hat Yai series: Hy) 
 

กลุมชุดดินที่  45 

 20

การจําแนกดิน Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleudults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําหรือพื้นที่ตะพักลําน้ําที่ถูกยก 

             ตัวและมีการเกลี่ยผิวแผนดินใหลดต่ําลง 
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน และเปนที่รกราง 

             วางเปลา 
การแพรกระจาย พบกระจายทั่วไปในพื้นที่ภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  A-BA-Btc  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวตื้นถึงชั้นกรวดกลมมนปนลูกรัง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปาน
กลาง (pH 5.0-6.0) มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังและปนหินกลมมน 

(ภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน) มีสีน้ําตาล สีเหลืองปนน้ําตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินยะลา  และชุดดินชุมพร  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินตื้นถึงกรวดกลมมนปนลูกรังหนา ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และขาด
แคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมปานกลางถึงไมคอยเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล ไมยืนตนและ
พืชไร มีขอจํากัดปานกลางหรือรุนแรงที่เปนดินตื้นหรือตื้นมาก ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวย
ปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2  มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้ว
หญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะหลุม ทําแนวคันดิน พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูก ไวใชในชวงที่พืช
ขาดน้ํา 



 

19  ชุดดินกันตัง (Kantang series: Kat) 
 

กลุมชุดดินที่  25 

 21

การจําแนกดิน Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Aquic) Plinthudults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของวัตถุตนกําเนิดที่เปนหินดินดานหรือหินฟลไลท ในพื้นที่ที่มี 

             การเกลี่ยผิวแผนดินใหต่ําลงหรือบนตะพักลําน้ําเกา  
สภาพพ้ืนที่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน สวนใหญใชทํานาและทํารองระบายน้ําปลูก 

             ยางพารา บางพื้นที่เปนไมพุมเตี้ยหรือทุงหญา 
การแพรกระจาย พบในกระจายในพื้นที่ภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  Ag-Btcg-Btgv 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย 
มีสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดิน
ลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนกอนกรวด มีสีเทาและพบในปริมาณมากกวา 35 % โดยปริมาตร 

ภายในความลึก 50 ซม. และพบศิลาแลงออน (plinthite) ในปริมาณที่มากกวา 50 % หรือพบตอเนื่องกันภายในความลึก 
150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินแกลง  และชุดดินพยอมงาม  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินเหนียวตื้นและมีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ไมคอยเหมาะสมสําหรับทํานา มีขอจํากัดรุนแรงที่เปนดินตื้น ความอุดม
สมบูรณต่ํา และขาดแคลนน้ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ํา
ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

20  ชุดดินกระบี่ (Krabi series: Kbi) 
 

กลุมชุดดินที่  26 
การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

             โดยแรงโนมถวงของโลกของหินดินดานและหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ยางพารา ปาลมน้ํามัน พืชไร และไมผล  
การแพรกระจาย พบทั่วกระจายทั่วไปในภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-BA-Bt  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดิน
เหนียว มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง 

เปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินลําภูรา  ชุดดินอาวลึก  และชุดดินตราด 
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา พื้นที่ลาดชัน หนาดินเกิดการชะลางพังทลายและขาด
แคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับการปลูกพืชไร ไมยืนตนและไมผล มีขอจํากัดเล็กนอยที่มี
ความอุดมสมบูรณต่ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมี
และปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน 
พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ํา ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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21  ชุดดินคลองซาก (Khlong Chak series: Kc) 
 

กลุมชุดดินที่  45 
การจําแนกดิน Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandihumults  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

             โดยแรงโนมถวงของหินดินดานหรือหินในกลุมในพื้นที่ที่มีการเกลี่ยผิวแผนดิน 
                          ใหต่ําลง 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ปาลมน้ํามันและปลูกยางพารา 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายทั่วไปในภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Btc 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวตื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว      
มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังมาก สีแดงปนเหลือง (มีเศษ

หินดินดานหรือหินในกลุมปะปนอยูในดินภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน) ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปาน
กลาง (pH 5.0-6.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินตราด  และชุดดินหนองคลา  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินตื้น ความอุดมสมบูรณต่ํา สภาพพื้นที่มีความลาดชันและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน ไมคอย
เหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดที่เปนดินตื้น ความอุดมสมบูรณต่ําและขาดแคลนน้ํา ควรเลือกชนิดพืชที่
เหมาะสมมาใชปลูก ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับการใชปุยเคมีและ
ปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน 
พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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22  ชุดดินกาบแดง (Kab Daeng series: Kd) 
 

กลุมชุดดินที่  57 

 24

การจําแนกดิน Loamy, mixed, superactive, dysic, isohyperthermic Terric Sulfihemists  
การกําเนิด เกิดจากการสะสมและสลายตัวผุพังของซากพืช (Organic Soil Material) 
สภาพพ้ืนที่ ที่ลุมต่ําและมีน้ําขังเปนเวลานาน พบบริเวณขอบพื้นที่พรุ 
การระบายน้ํา   เลวมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชาถึงปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาเสม็ด หญา กกและ กระจูด 
การแพรกระจาย พบมากในจังหวัดนราธิวาสและนครศรีธรรมราช 
การจัดเรียงชั้น  Oe-Oi-Cg 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินอินทรียหนาปานกลาง ดินบนเปนชั้นวัสดุอินทรียที่สวนใหญมีการ
สลายตัวปานกลางถึงสลายตัวดีและชั้นถัดไปการสลายตัวยังไมมากนัก มีความหนา 40-100 ซม. 
จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินชั้นลางเปนดินเลนตะกอนน้ําทะเล มีสี
เทาปนน้ําเงินที่มีสารไพไรท (FeS2) มากกวา 2 % หรือมีซัลเฟอรทั้งหมดมากกวา 0.75 % 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ชั้นดินนี้เมื่อถูกเติมออกซิเจนจะ

แปรสภาพเปนกรดกํามะถัน ทําใหดินเปนกรดอยางรุนแรงและมีคาปฏิกิริยาดินนอยกวา 4.0 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินนราธิวาส  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินอินทรียหนา 40-100 ซม. ที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ํา ขาดธาตุอาหาร
บางอยางรุนแรง ดินเปนกรดจัดมาก สภาพพื้นที่เปนที่ลุมต่ํามีน้ําขังสูงและนานเกือบตลอดป 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน บริเวณที่ยังคงสภาพเปนปา ควรปลอยไวเปนปาธรรมชาติ หรือปลอยไวให
พืชที่ชอบนํ้าขึ้นปกคลุม ปลูกขาวหรือยกรองปลูกปาลมนํ้ามัน บริเวณขอบๆ พื้นที่พรุ โดยการปรับสภาพความเปนกรดของ
ดินดวยวัสดุปูนรวมกับปุยเคมี โดยเฉพาะธาตุอาหารรอง เชน สังกะสีและโบรอน พัฒนาแหลงน้ําจืด จัดระบบการใหน้ํา
และระบายน้ําแยกสวนกัน 



 

23  ชุดดินคอหงษ (Kho Hong series: Kh) 
 

กลุมชุดดินที่  39 
การจําแนกดิน Coarse-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

             โดยแรงโนมถวงของหินทรายหรือหินในกลุมในพื้นที่ที่มีการเกลี่ยผิวแผนดินให 
                          ต่ําลง 
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ยางพารา ปาลมน้ํามัน พืชไรและผลไม 
การแพรกระจาย พบกระจายทั่วไปในภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-BA-Bt  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือดิน
รวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อ
ดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง อาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในดิน

ลางชั้นถัดไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดดินนาทวี  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินคอนขางเปนทรายและสภาพพื้นที่มีความลาดชัน 
หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย และขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน เหมาะสมปานกลางสําหรับ
ปลูกไมผลและพืชไร มีจํากัดที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินรวนหยาบ มีเนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพื้นที่
มีความลาดชัน ขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมี
และปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน 
พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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24  ชุดดินควนกาหลง (Khuan Ka Long series: Kkl) 
 

กลุมชุดดินที่  34 

 26

การจําแนกดิน Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

             โดยแรงโนมถวงของหินแกรนิต (พบในสภาพพื้นที่ที่เปนหินแกรนิต) 
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมผลและปาแคระ 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายบริเวณพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาค
ตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-BA-Bt  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสี      
น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน
เหนียวปนทรายขนาดปานกลางหรือหยาบ มีสีน้ําตาล และระหวางความลึก 50-100 ซม. มีเนื้อ

ดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหยาบถึงหยาบมาก มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ําตาลปะปนกับสีแดง
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ชั้นดินลางภายในความลึก 150 ซม. มีเนื้อดินหยาบ
เพิ่มขึ้นที่เปนชั้นของหินแกรนิตผุ 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดดินทายเหมือง  ชุดดินคลองนกกระทุง  และชุดดินฉลอง  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย และสภาพพื้นที่มีความลาด
ชัน หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย และขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับการปลูกพืชไร ไมยืนตนและไมผล มีขอจํากัดเล็กนอยที่มี
ความอุดมสมบูรณต่ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมี
และปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะ
ตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูก ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

25  ชุดดินเขาขาด (Khao Khat series: Kkt) 
 

กลุมชุดดินที่  45 
การจําแนกดิน Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Plinthudults  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

            โดยแรงโนมถวงของหินดินดานในพื้นที่ที่มีการเกลี่ยผิวแผนดินในต่ําลง 
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดีถึงดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน สวนยางพารา สวนปาลมและปาพุมเตี้ย 
การแพรกระจาย แพรกระจายในพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-Bw-Btc  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวตื้นถึงชั้นลูกรัง เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน 
มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) 
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนลูกรังทับอยูบนดินเหนียวปนลูกรังมาก มีสีน้ําตาลปนเหลือง

หรือสีแดงปนเหลืองและดินลางชั้นถัดไปจะมีเนื้อดินเปนดินเหนียว (อาจมีลูกรังปนเล็กนอย) และมีศิลาแลงออน 
(plinthite) มากกวา 50 %โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกัน ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดดินคลองซาก  และชุดดินทาฉาง  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินตื้น ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับปลูกปาลมน้ํามัน เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก
ยางพารา พืชไรและไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล มีขอจํากัดที่ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ดินตื้น พื้นที่มีความลาดชัน 
หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลายและขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมัก
หรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝก
หรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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26  ชุดดินแกลง (Klaeng series: Kl) 
 

กลุมชุดดินที่  6 

 28

การจําแนกดิน Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Plinthaquults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนพื้นที่ราบตะกอนลําน้ํา (ตะพักลําน้ําเกา) 
สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบ (level) ถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา ในฤดูฝนจะมีน้ําแชขัง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ใชทํานา 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bg-Btgv  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนดิน
เหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียว
ปนทรายแปง มีสีเทา และในดินบนมีจุดประสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง สวนในดินลางจะมี
จุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลืองและมีศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 %โดย

ปริมาตร หรือพบตอเนื่องกันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินบางนรา  ชุดดินพัทลุง  และชุดดินวิสัย   
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดเล็กนอยที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา 
ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลง
ปลูก ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

27  ชุดดินคลองเต็ง (Khlong Teng series: Klt) 
 

กลุมชุดดินที่  51 
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การจําแนกดิน Fine-loamy, mixed, semiactive, shallow, isohyperthermic, Typic  
                       Haplohumults  

การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                       โดยแรงโนมถวงของหินดินดาน 

สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % 
การระบายน้ํา   ดีถึงดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายในพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bt-Cr 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปงหรือ

ดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน
ปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลและมีสีผสมของสีหินดินดานผุพัง พบชั้นหินพื้นของหินดินดานภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินหวยยอด (Ho)  และชุดดินลี้  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินตื้น สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย 
ความอุดมสมบูรณต่ํา และขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมปานกลางสําหรับทําทุงหญา ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร
และไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผลและไมยืนตน มีขอจํากัดที่มีชั้นหินพื้นตื้น ควรเลือกชนิดพืชที่ใชปลูกใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพของดิน โดยมีการทําการเกษตรประเภทที่ไมมีการไถพรวน (แบบวนเกษตร) ปรับหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือ     
ปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ทําแนวรั้วหญาแฝกรวมกับฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใช
ในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

28  ชุดดินคลองทอม (Khlong Thom series: Km) 
 

กลุมชุดดินที่  34 

 30

การจําแนกดิน Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

                      โดยแรงโนมถวงของหินทรายหรือหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพารา ปาลมน้ํามันและไมผล 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายในพื้นที่บริเวณภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาค 

                        ตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Ap-BA-Bt  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีดินเปน
สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมี
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีสีดินเปนสีแดงปนเหลืองและดินลางชั้นถัดลงไปอาจพบดิน

เหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดดินทาแซะ  ชุดดินฝงแดง  ชุดดินคอหงษ  ชุดดินนาทวี  และชุดดินสะเดา  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพื้นที่มีความลาดชัน 
หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย และขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับการปลูกไมยืนตน ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล 
เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร มีขอจํากัดที่ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา 
ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบ
อนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบให
น้ําในแปลงปลูก ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

29  ชุดดินคลองนกกระทุง (Khlong Nok Krathung series: Knk) 
 

กลุมชุดดินที่  34 
การจําแนกดิน Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

                         โดยแรงโนมถวงของหินแกรนิตหรือหินในกลุม (พบในสภาพพื้นที่ที่เปนหินแกรนิต) 
สภาพพ้ืนที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมผลและปา 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายในบริเวณพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Ap-BA-Bt  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย ชั้นดินลางถัดไปอาจพบดินเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน
กรดจัด (pH 4.5-5.5) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินควนกาหลง  ชุดดินทุงหวา  และชุดดินพังงา  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพื้นที่มีความลาดชัน 
หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย และขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับการปลูกไมยืนตน ยางพารา ปาลมน้ํามันและไมผล 
เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร มีขอจํากัดที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา ควร
มีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มี
ระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวง
ที่พืชขาดน้ํา 
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30  ชุดดินโคกเคียน (Khok Khain series: Ko) 
 

กลุมชุดดินที่  17 
การจําแนกดิน Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiaquults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกาในสภาพพื้นที่ที่มีวัตถุตน 

                        กําเนิดมาจากหินแกรนิต 
สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน นาขาว 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายทั่วไปในพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bg-Btg  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล 
ปนเทาหรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
รวนเหนียวปนทราย มีสีเทา และมีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดดินบางนารา  และชุดดินสุไหงโก-ลก  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมปานกลางสําหรับการทํานา มีขอจํากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเปนดิน
ปนทรายและขาดแคลนน้ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลง
น้ําไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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31  ชุดดินโคกกลอย (Khok Kloi series: Koi) 
 

กลุมชุดดินที่  26 
การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

                       โดยแรงโนมถวงของหินแกรนิต (พบในสภาพพื้นที่ที่เปนหินแกรนิต) 
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็วถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ยางพารา ปาลมน้ํามัน สับปะรด กาแฟและปา 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายในพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Ap-BA-Bt  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน
เหนียวปนทรายมีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลางมีเนื้อ
ดินเปนดินเหนียวปนทรายหยาบ มีสีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง ชั้นดินลางถัดไปภายในความลึก 
150 ซม. จากผิวดินพบชั้นแกรนิตผุ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินทายเหมือง  และชุดดินควนกาหลง  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพื้นที่มีความลาด
ชันสูง หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลายและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับการปลูกพืชไร ไมยืนตนและไมผล มีขอจํากัดเล็กนอยที่มี
ความอุดมสมบูรณต่ําและขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก
รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐาน
หญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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32  ชุดดินเกาะใหญ (Ko Yai series: Koy) 
 

กลุมชุดดินที่  16 
การจําแนกดิน Coarse-silty, mixed, nonacid, isohyperthermic Typic Tropaquepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนลําน้ําในพื้นที่ราบชายฝงทะเลหรือทะเลสาบ 
สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน นาขาว กกและกระจูด 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายในพื้นที่บริเวณภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Ap-AB-Bg  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินทรายแปงหยาบลึก  ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง  มีสี 
น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดิน
เปนดินทรายแปงหรือดินรวนปนทรายแปง มีสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินตากใบ 
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  หนาดินแนนทึบ ความอุดมสมบูรณต่ําและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีในการใชทํานา มีขอจํากัดเล็กนอยที่มีเนื้อดินเปนดินทรายแปง
ทําใหหนาดินแนนทึบ ความอุดมสมบูรณต่ําและขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรีย
น้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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33  ชุดดินคลองขุด (Khlong Khut series: Kut) 
 

กลุมชุดดินที่  6 

 35

การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Kandic Plinthaquults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนที่ราบชายฝงทะเล 
สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายในบริเวณพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาค 

             ตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Btg-Btgv-BCgv 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีสีดําหนามากกวา 25 ซม. เนื้อดิน
เปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) 
สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาลและสีแดงตลอดชั้นดิน มี
ศิลาแลงออน (plinthite) ในปริมาณที่มากกวา 50 %โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกันภายใน

ความลึก 150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินสตูล  และชุดดินแกลง  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับใชทํานา มีขอจํากัดเล็กนอยที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา 
ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

34  ชุดดินลําแกน (Lam Kaen series: Lam) 
 

กลุมชุดดินที่  32 
การจําแนกดิน Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplohumults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําใหมหรือสันดินริมน้ํา 
สภาพพ้ืนที่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน พืชไร ไมผล ยางพารา  และปาลมน้ํามัน 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายทั่วไปในพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-Bt-BC-C 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินทรายแปงละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปน
ทรายแปง มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 
4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลปนเหลือง ชั้นดินถัดไป
ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง 

เปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินรือเสาะ  และชุดดินตาขุน  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับการปลูกพืชไร ไมยืนตน ไมผล ยางพารา และปาลม    
น้ํามัน มีขอจํากัดเล็กนอยที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมัก
ปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ปลูกพืคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนา
แหลงน้ําไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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35  ชุดดินหลังสวน (Lang Suan series: Lan) 
 

กลุมชุดดินที่  43 
การจําแนกดิน Coated, isohyperthermic, Typic Quartzipsamments 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

   โดยแรงโนมถวงของหินทรายหรือหินในกลุมในพื้นที่ที่มีการเกลี่ยผิวแผนดินให 
              ต่ําลง 

สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดีมากเกินไป 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาดิบชื้น ยางพารา ปาลมน้ํามัน กาแฟ ไมผล 
                          และมะพราว 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายทั่วไปในบริเวณพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาค 

                  ตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Ap-C 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินทรายลึกมาก  ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดิน

รวน  มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปน
ดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดดินบาเจาะ  และชุดดินสัตหีบ  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา และขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับปลูกสับปะรดและทุงหญาเลี้ยงสัตว ไมคอยเหมาะสม
สําหรับการปลูกไมยืนตนและไมผล มีขอจํากัดที่เปนดินทรายหนา ความอุดสมบูรณต่ําและขาดแคลนน้ํา เลือกชนิดพืชที่
เหมาะสมมาใชปลูก ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา 
พด.2 ปลูกพืชคลุมดินหรือมีวัสดุคลุม พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูก ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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36  ชุดดินละงู (Langu series: Lgu) 
 

กลุมชุดดินที่  5 
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การจําแนกดิน Fine, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Tropaqualfs. 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูในบริเวณที่ต่ํา พื้นที่ราบชายฝงทะเลหรือพื้นที่ 

            ใกลภูเขาหินปูน 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน นาขาว 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายทั่วไปในบริเวณภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Btg  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว ดิน
รวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปง มีสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือ
ดินเหนียว มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.5-8.0) มีจุดประสี

น้ําตาลหรือสีเหลืองตลอดชั้นดิน  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินบางนารา 
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ไมมี 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีมากสําหรับทํานา บางพื้นที่ใชประโยชนที่ดินมาเปนเวลานาน 
ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและรักษาความสามารถในการ
ใหผลผลิตของดินไวไมใหเส่ือมโทรม พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

37  ชุดดินละหาน (Lahan series: Lh) 
 

กลุมชุดดินที่  34 
การจําแนกดิน Fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic Paleudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

            โดยแรงโนมถวงของหินแกรนิตหรือหินในกลุม (ในสภาพพื้นที่ที่เปนหินแกรนิต) 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
สภาพพ้ืนที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 0-5 % 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาไมพุมเตี้ย ยางพารา มะพราว ปาลมน้ํามัน 

             และไมผล 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายทั่วไปในพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Ap-BA-Bt  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายขนาดปานกลางถึง
ทรายหยาบ มีสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-

6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหยาบ มีสีเทาหรือสีเทาปนน้ําตาลและดินชั้นลางถัดลงไป มีเนื้อดินเปนดิน
รวนเหนียวปนทรายหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดดินหวยโปง  และชุดดินคลองนกกระทุง  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับปลูกไมยืนตน  ยางพารา  ปาลมน้ํามัน  และไมผล     
เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร มีขอจํากัดที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา ควร
มีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนา
แหลงน้ําไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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38  ชุดดินลําภูรา (Lamphu La series: Ll) 
 

กลุมชุดดินที่  26 
การจําแนกดิน Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Palehumults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนพื้นที่ราบตะกอนน้ําพา (ตะพักลําน้ําเกา) 
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพารา ปาลมน้ํามัน พืชไร   
  และไมผล 

การแพรกระจาย พบแพรกระจายทั่วไปในพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาค
ตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-Bt  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนดิน
เหนียว มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)    
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินกระบี่  ชุดดินรือเสาะ  และชุดดินปากจั่น  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ไมมี 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับปลูกไมยืนตน พืชไร ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล 
พื้นที่สวนใหญมีการประโยชนที่ดินติดตอกันมาเปนเวลา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวย
ปุยหมักปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะ
ตน พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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39  ชุดดินมะขาม (Makham series: Mak) 
 

กลุมชุดดินที่  19 
การจําแนกดิน Coarse-loamy over clayey, siliceous over kaolinitic, subactive,  

          nonacid, isohyperthermic Fluvaquentic Eutrudepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา  
สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ดินบนเร็วและดินลางชา 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาแคระ ทุงหญา 
การแพรกระจาย พบในบริเวณพื้นที่ที่ลุมต่ําภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-AE-E-Bg  
ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนหยาบทับอยูบนดินเหนียวลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายหรือดินรวน มีสีน้ําตาล ทับถมอยูบนดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาลหรือสีชมพู ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ทราย มีสีเทาหรือสีขาว ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) มีจุดประ

สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลืองตลอดชั้นดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ไมมี 
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเปน
ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา และขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรีย
น้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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40  ชุดดินไมขาว (Mai Khao series: Mik) 
 

กลุมชุดดินที่  43 
การจําแนกดิน Coated, isohyperthermic Typic Quartzipsamments 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนทรายชายทะเลบริเวณสันทรายหรือหาดทรายเกา 
สภาพพ้ืนที่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   คอนขางมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาแคระ สวนมะพราวและที่อยูอาศัย 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายในพื้นที่ภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  A-C 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินทรายจัดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดิน
รวน มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสีแดงปนเหลืองหรือสีแดงตลอดชั้นดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดดินบาเจาะ  และชุดดินระยอง  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินทรายจัดและขาดแคลนน้ํา  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับปลูกมะพราว มะมวงหิมพานต และสับปะรด ไมคอย
เหมาะสมสําหรับการปลูกไมยืนตนและไมผล มีขอจํากัดที่มีเนื้อดินเปนดินทรายหนา ความอุดมสมบูรณต่ําและขาดแคลน
น้ํา ควรเลือกชนิดพืชที่ใชปลูกใหเหมาะสม ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอกรวมกับ
ปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา ปลูกพืชคลุมดินหรือมีวัสดุคลุม พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 

 42



 

41  ชุดดินมูโนะ (Munoh series: Mu) 
 

กลุมชุดดินที่  10 
การจําแนกดิน Fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําทะเลในพื้นที่พรุหรือท่ีลุมระหวางสันทรายชายทะเล 
สภาพพ้ืนที่ ที่ลุมต่ําหรือพื้นที่พรุ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน นาขาว หญา กก โครงเครงและปาเสม็ด 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายทั่วไปบริเวณขอบที่ลุมต่ําหรือพื้นที่พรุชายทะเลภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bg-Cg 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวถึงเปนดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง มีสีดําหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดิน
ลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาล และมีจุดประสี
เหลืองฟางขาวของสารประกอบจาโรไซท (jarosite mottles) ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงเปน
กรดรุนแรงมากที่สุด (pH 3.5-4.0) ความเปนกรดรุนแรงมากเกิดมาจากการเติมออกซิเจน (oxidized) 

เขาไปในสารประกอบกํามะถัน และดินลางชั้นถัดไปชวงความลึก 50-100 ซม. เปนดินเลนสีเทา มีสารประกอบกํามะถัน 
(pyrite: FeS2) มาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดาง (5.0-6.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินระแงะ  และชุดดินตนไทร  
ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน ดินมีโครงสรางแนนทึบและเปนกรดจัดมาก เนื่องจากสารประกอบกํามะถัน มีธาตุ
อะลูมิเนียม เหล็ก และแมงกานีสถูกละลายออกมามากจนเปนพิษตอพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงพืชดูดไปใชไมได ดินมี
โครงสรางแนนทึบและมีน้ําแชขัง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางที่มีปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมาก ควรมีการปรับปรุงดินดวยวัสดุปูนตามความตองการปูนของดิน ไถกลบพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมี
และปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําจืดไวลาง ควบคุมและใชในชวงที่พืชขาดน้ํา จัดระบบการใหน้ําและระบายน้ํา
แยกสวนกัน 
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42  ชุดดินนาทวี (Na Thawi series: Nat) 
 

กลุมชุดดินที่  39 
การจําแนกดิน Coarse-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

โดยแรงโนมถวงของหินทรายหรือหินในกลุมในพื้นที่ที่มีการเกลี่ยผิวแผนดินให
ต่ําลง 
สภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมยืนตน 

            และไมผล 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายในบริเวณพื้นที่ภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาค 

            ตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น Ap-BA-Bt  
ลักษณะและสมบัตินดิน ดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือดิน

รวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย มีสีเหลืองปนแดงหรือสีแดงปนเหลืองและในดินชั้นลางถัดไป  อาจพบดินรวนเหนียวปนทรายสีแดง  ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดดินสะเดา  ชุดดินคลองทอม  และชุดดินนาทวี  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพื้นที่มีความลาดชัน 
หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลายและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมดีสําหรับการปลูกมะพราว ยางพาราและปาลมน้ํามัน เหมาะสม
ปานกลางสําหรับการปลูกไมผลและพืชไร มีขอจํากัดที่ปนดินรวนหยาบ มีเนื้อดินเปนดินปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา
และขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรีย
น้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลง
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น้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูก ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 



 

43  ชุดดินหนองบอน (Nong Bon series: Nb) 
 

กลุมชุดดินที่  27 
การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

             โดยแรงโนมถวงของหินบะซอลต (พบในสภาพพื้นที่ที่เปนหินบะซอลต) 
สภาพพ้ืนที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น พืชไร ยางพารา ไมยืนตน และไมผล 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก  
การจัดเรียงชั้น  A-BA-Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง
หรือดินเหนียว มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 
6.0-7.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปาน 

กลาง (pH 5.0-6.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินทาใหม  และชุดดินโชคชัย  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินมีโครงสรางแนนทึบและบางพื้นที่ขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ดินมีโครงสรางแนนทึบ ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุง
หลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ํา ไวใชในชวงที่
พืชขาดน้ํา 
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44  ชุดดินน้ํากระจาย (Nam Krachai series: Ni) 
 

กลุมชุดดินที่  22 
การจําแนกดิน Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Plinthaquults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนเนินตะกอนรูปพัดหรือพื้นที่มีการเกลี่ยผิว 

             แผนดินใหต่ําลง 
สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน   ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว ไมผล ปา  

           พุมเตี้ย และหญา 
การแพรกระจาย พบแพรกระจายทั่วไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  Apg-BAg-Btg-Btgv 
ลักษณะและสมบัติดิน ดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายปนรวนหรือดินรวนปน
ทราย มีสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)  
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ําตาล 

และมีศิลาแลงออน (plinthite) ในปริมาณที่มากกวา 50 %โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกันภายในความลึก 150 ซม. จาก
ผิวดิน  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
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   ชุดดินวิสัย  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเปน
ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ําและขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา 
พด.2 พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา 
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45   ชุดดินหนองคลา (Nong Khla series: Nok) 
 

กลุมชุดดนิที่  45 
การจําแนกดนิ Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
  โดยแรงโนมถวงของโลกของหินดินดานและหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน   ปาดงดิบชื้น ยางพารา วัสดุถมถนน 
การแพรกระจาย ภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  A-BA-Btc  
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินตื้นมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล
ปนแดง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)  ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน  
ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรัง มีสีแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัดปานกลาง 
(pH 5.0-6.0) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินคลองซาก  ชุดดินตราด  ชุดดินตรัง  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินตื้นและความอุดมสมบรูณของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ชุดดินนี้ไมคอยเหมาะสมตอการนํามาใชเพาะปลูก  เนื่องจากเปนดินตื้นและ
มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  การใชประโยชนของพื้นที่ดินบริเวณนี้ ตองมีการจัดการเปนพิเศษ  มีการใชปุยเคมีและ
ปลูกพืชคลุมดิน  ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง ตองมีการทําขั้นบันไดเพื่อปองกันการกรอนของดิน 
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46   ชุดดินนาทาม (Na Tham series: Ntm) 
 

กลุมชุดดนิที่  34 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aquic) Plinthudults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนเนินตะกอนรูปพัด 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดีถึงดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน   ยางพาราและไมผล 
การแพรกระจาย ภาคใตของประเทศ 
การจัดเรียงชั้น  A-BA-Bt-Bcg-BCgv 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงเปนดินรวนปน
ดินเหนียว มีสีน้ําตาล มีจุดประสีแดงและดินลางในชวงความลึก 60-100 ซม. มีเนื้อดินเปนดิน
เหนียวปนกอนกรวดมาก มีสีน้ําตาล มีจุดประสีแดงของศิลาแลงออน (plinthite) และดินลางสุดเปน
ดินรวนปนดินเหนียว สีจุดประสีแดงของศิลาแลง (plinthite) มากกวา 50 % โดยปรมิาตร ภายใน

ชวงความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ความสามารถในการอุมน้ําของดินปานกลาง 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินปากคม  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ความอุดมสมบรูณของดินต่ําและเปนดินลึกปานกลาง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เนื่องจากชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  และดินบนมีเนื้อดินเปน 
ดินรวนปนทรายและเปนดินลึกปานกลาง  จึงควรมีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย และในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ควรมี
วัสดุปกคลุมดิน เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําคันดินหรือปลูกพืชขวางความลาดเท เพื่อลดอัตราการสูญเสียหนาดิน 
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47  ชุดดินนาทอน (Na Thon series: Ntn) 
 

กลุมชุดดนิที่  53 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplohumults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                          โดยแรงโนมถวงของโลกของหินดินดานหรือหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที ่ เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพารา 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในภาคใต บริเวณเนินเขาที่มีหินพื้นเปนหินดินดาน 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bt -Cr 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย
แปง มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาล       
ปนเหลืองและมีสีผสมของหินดินดานผุ (weathered shale) ภายในความลึกระหวาง 50-100 ซม.
จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินคลองเต็ง  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินที่มีความลาดชันสูงและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เนื่องจากชุดดินนี้พบในบริเวณที่มีความลาดชัน การใชประโยชนของพื้น
ที่ดินบริเวณนี้ตองมีการอนุรักษดินและน้ําโดยการทําขั้นบันไดและปลูกพืชคลุมดินเพื่อปองกันการ กรอนของดินและรักษา
ความชื้นในดิน การใชปุยเคมีควรใหแตนอยและบอยครั้ง 
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48   ชุดดินนราธิวาส (Narathiwat series: Nw) 
 

กลุมชุดดนิที่  58 
การจําแนกดนิ Dysic, isohyperthermic Typic Haplofibrists 
การกําเนิด เกิดจากการสะสมและสลายตัวผุพังของซากพืช (organic soil material) 
สภาพพ้ืนที ่ เปนแองต่ําที่มีน้ําขังเปนเวลานานเกือบตลอดทั้งป มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลวมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชาถึงปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาพรุ และในบริเวณที่ถูกบุกรุกแลวพชืพรรณที่ 

            ขึ้นจะเปนปาเสม็ด กระจูด และเฟรนขึ้นอยูทั่วไป 
การแพรกระจาย พบมากในจังหวัดนราธิวาสและบางทองที่ในพัทลุง นครศรีธรรมราช  
                                ชุมพร และตราด 
การจัดเรียงชั้น  Oig-Oeg-Oig 
ลักษณะและสมบัติดนิ ดินตอนบนมีอินทรียวัตถุ (peat) ที่มีปริมาณเสนใยไฟเบอรมากกวา    
75 % ซึ่งเรียกวา fibric soil material และอาจมีเศษไมผุนอยใหญกระจัดกระจายอยูทั่วไป ชั้น
ดินนี้จะมีความหนามากกวา 130 ซม.  สวนดินชั้นลางอาจพบดินเลนที่เปนตะกอนน้ําทะเลสีเทา 

ปนน้ําเงินที่มีสารไพไรท (FeS2) มากกวา 2 % หรือมีซัลเฟอรมากกวา 0.75 % ถาดินบริเวณนี้ถูกระบายน้ําออกไปจนทํา
ใหดินแหงเปนเวลานาน ชั้นอนิทรียวัตถุจะติดไฟงายและเกิดการยุบตัวทําใหชั้นดินอินทรียบางลง และชั้นดินลางที่มีสาร
ไพไรทมากจะถกูเติมออกซิเจนแปรสภาพเปนกรดกํามะถัน (acid sulfate soil) ซึ่งเปนกรดอยางแรงและมคีาปฏิกิริยาดินที่
วัดไดต่ํากวา 4.0  
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินกาบแดง  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินอินทรียที่มีคุณภาพต่ํา ขาดธาตุอาหารพืชตางๆ อยางรุนแรง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งธาตุ K P N Cu B และ Mo ดินเปนกรดจัด ยากในการใชเครื่องมือเพือ่การเกษตรกรรม ติดไฟงายเมื่อ
ดินแหง สภาพพื้นที่เปนที่ลุมต่ํามีน้ําแชขังและยากตอการจดัระบบการควบคุมน้ํา 
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ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน โดยทั่วๆ ไป จัดเปนดินที่มีปญหา ไมเหมาะในการที่จะนํามาใชปลูกพืช
เศรษฐกิจ ถานาํมาใชอยางไมถูกตองจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศนอยางรุนแรง ในปจจุบัน ยังไมมีวธิกีารใดที่เหมาะสม
ในการที่จะนําดินดังกลาวมาใชปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งในขณะนี้กําลังศึกษาอยู 



 

49   ชุดดินโอลําเจียก (O Lam Chiak series: Oc) 
 

กลุมชุดดนิที่  53 
การจําแนกดนิ Very-fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Hapludalfs 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

โดยแรงโนมถวงของโลกของหินดินดานหรือหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ดินปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดินชื้น ปลูกพชืไร 
การแพรกระจาย พบในบริเวณภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bt -Cr 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดิน
เหนียว มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0)  
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีแดงปนเหลือง และดินชั้นลางถัดลงไปเปนชั้นหินดินดานผุหรือหิน
ในกลุม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินนาทอน  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ความสามารถในการอุมน้ําของดินคอนขางต่ําและเปนดินลึกปานกลาง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่เหมาะสมตอการเพาะปลูก แตดินนี้มีความสามารถในการอุมน้ํา
คอนขางต่ํา ในระยะที่ฝนทิ้งชวงนานๆ อาจประสบกับภาวะแหงแลงได จึงควรมีระบบการชลประทานที่ดีพอ 
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50   ชุดดินปากจั่น (Pak Chan series: Pac) 
 

กลุมชุดดนิที่  26 
การจําแนกดนิ Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Palehumults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                      โดยแรงโนมถวงของโลกของหินดินดานและหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที ่ เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น สวนผลไม ยางพารา 
การแพรกระจาย พบบริเวณชายเนินที่มีหินพื้นเปนหินดินดาน ภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  A-Bw-Bt  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว มีสี
น้ําตาลปนเทา  ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเทา และมีสีปนสีแดงคลาย
จุดประอยูทั่วไป (เปนดินที่มีหลายสีปะปนกนั) ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 
5.0-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินลําภูรา  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  สภาพพื้นที่คอนขางมีความลาดชันและความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่มีความเหมาะสมในการใชประโยชนสําหรับการทําสวนผลไมและ
สวนยางพารา แตมีขอจาํกัดที่สภาพพื้นที่มีความลาดชัน ทาํใหดินขาดน้ําและมีการชะลางหนาดิน จึงควรมีการจัดการที่ดี 
โดยการปลูกพชืคลุมดินและทําขั้นบันได ตลอดจนมีการใชปุยเคมีรวมดวย ในฤดูแลงหรือในชวงที่ฝนทิ้งชวงนานๆ ควรมี
การชลประทานเขาชวย 
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51   ชุดดินปะดังเบซาร (Padang Besar series: Pad) 
 

กลุมชุดดนิที่  53 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy over clayey-skeletal, siliceous over kaolinitic, subactive,  

           isohyperthermic Typic Paleudults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของการกําเนิดที่เปนหินแกรนิตน้ําพามาทับถมอยูบนเนินตะกอน 
                      รูปพัด 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 3-8 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ดี 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางถึงเร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพาราและปาแคระ 
การแพรกระจาย ภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  A-Bw-Bt-Btc 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายปน
กรวดมาก (ระหวางความลึก 50-100 ซม.) มีสีน้ําตาลปนแดง ลักษณะของกรวด เปนลูกรังปะปน

กับหินกอนกลมและหินกอนเหลี่ยม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินหาดใหญ  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ความอุดมสมบรูณของดินต่ํา  ดินมีเนื้อดินเปนดินปนทรายและมีกอนหิน
ปะปนอยูในดินลาง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ
ของดินต่ําและดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา ดังนั้น การใชประโยชนของพื้น
ที่ดินบริเวณนี้ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับการปลูกพืชคลุมดนิ เพื่อปองกันการสูญเสียหนาดินและชวยรักษาความชื้นในดิน 
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52   ชุดดินผักกาด (Phak Kat series: Pat) 
 

กลุมชุดดนิที่  7 
การจําแนกดนิ Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Plinthaquic Paleudalfs 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนที่ราบลุม 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น พชืไร ทุงหญาและปาละเมาะ 
การแพรกระจาย ภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  A-Bt-Btgv  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลืองหนา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง
เปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีเทาหรือสีเทาปนน้ําตาล มีจุดประสี     
น้ําตาล สีแดง ตลอดชั้นดินและอาจพบกอนแข็งของเหล็ก-แมงกานีสกระจัดกระจายอยูทั่วไปในชั้น
ดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินสายบุรี  และชุดดินละงู  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน เปนดินที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว  และความอุดมสมบูรณของดินดีปานกลาง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่เหมาะสมปานกลางสําหรับการทํานาแตสภาพพื้นที่คอนขางสูง จึง
มักมีการขาดน้าํในฤดูเพาะปลกู สําหรับการปลูกยางพารา สวนผลไม หรือพืชไร ตองชวยใหดินมีการระบายน้ําดีขึ้น โดย
การทํารองน้ําหรือคันดินกั้นน้ํา เปนตน 
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53   ชุดดินพะวง (Phawong series: Paw) 
 

กลุมชุดดนิที่  6 
การจําแนกดนิ Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Umbric Paleaquults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ํากรอยน้ําพามาทับถมอยูบนที่ราบชายฝงทะเล 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ทํานา 
การแพรกระจาย ภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  Ap-AB-Btg  
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปง มีสีเขมมากของน้ําตาลปนเทาหรือสีเทาเขมมาก ดินชั้นบนนีม้โีครงสรางดแีละไม
แข็งมากเมื่อดินแหง (Umbric epipedon) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีเทา มีจุดประสีเหลือง สี
น้ําตาลตลอดชั้นดิน  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนา ตัดดิน 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินคลองขุด  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่เหมาะในการทํานา แตเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณต่ําจึงตอง
มีการใชปุยเคมเีพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 
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54   ชุดดินพังงา (Phang-nga series: Pga) 
 

กลุมชุดดนิที่  26 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  

 โดยแรงโนมถวงของโลกของหิน granite 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพาราและสวนผลไม 
การแพรกระจาย บริเวณชายเนินเขาของหินแกรนิต พบมากในดานตะวันตกของภาคใต 

           และในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  Ap-BA-Bt  
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมี
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงเปนดินเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.5) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินภูเก็ต  ชดุดินพังงา  และชุดดินทายเหมือง  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ดินมีความลาดชันและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ดินนี้เหมาะสมตอการเกษตรกรรม แตดินมีความลาดชัน ในการใชประโยชน
บริเวณนี้ ตองมกีารอนุรักษดินและน้ํา โดยการทําขั้นบันไดและปลูกพืชคลุมดิน 
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 55   ชุดดินสุไหงปาดี (Su-ngai Padi series: Pi) 
 

กลุมชุดดนิที่  7 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Aeric Paleaquults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของการกําเนิดที่เปนหิน granite น้ําพามาทบัถมอยูบนเนิน 

             ตะกอนรูปพัด 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-3 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ชาถึงปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้นเขตรอน ยางพารา สวนปาลม  และ 
                      สวนผลไม 
การแพรกระจาย พบในบริเวณที่ลุมต่ํา ที่มีการกําเนิดเปนหิน granite 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Abg-Btcg-BCcg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสี  
น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
รวนเหนียวปนทรายปนกรวด มีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ําตาล 

และอาจพบจุดประสีแดงในดินชั้นถัดลงไป กอนกรวดที่พบเปนหินแกรนิต พบในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน และพบตลอด
ชั้นดินในปริมาณที่นอยกวา 35 %โดยปริมาตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินละหาน  ชุดดินวิสัย  และชุดดินทุงหวา  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําและเปนดินปนกอนกรวด 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มักขาดแคลนน้ําในชวงเพาะปลูกและสภาพพื้นที่
เปนลอน จึงไมคอยเหมาะสมในการทํานา ดังนั้น ในการทํานาจึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมีและการชลประทานเขาชวย 
แตชุดดินนี้พบเปนบริเวณไมมากนักจึงไมคุมกับการลงทุน สําหรับการทําสวนยางพารา สวนปาลม และสวนผลไมนั้น     
จําเปนตองมีการทํารองเพื่อชวยใหดินมีการระบายน้ําดีขึ้นและมีการใชปุยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 
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56   ชุดดินภูเก็ต (Phuket series: Pk) 
 

กลุมชุดดนิที่  26 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                     โดยแรงโนมถวงของโลกของหิน granite 
สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาดงดิบชื้น ยางพารา สวนผลไม และพืชไร 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในบริเวณที่มีหินพื้นเปนหินแกรนิต ในบริเวณภาคใตและภาค 
                      ตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bw-Bt  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาล 
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีสีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

 

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   ชุดดินพังงา ชุดดินทายเหมือง ชุดดินโคกกรอย  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ความอุดมสมบรูณของดินต่ําและพื้นที่มีความลาดชัน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่เหมาะสมในการปลกูยางพารา ทําสวนผลไมและพืชไรทั่วๆไป แต
ในการใชประโยชนควรมีการจัดการที่ดี โดยการทําขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใชปุยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ของดิน 
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57   ชุดดินปากคม (Pak Khom series: Pkm) 
 

กลุมชุดดนิที่  26 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aquic) Plinthudults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-8 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ยางพารา ปาลมน้ํามัน 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  Ap-BA-Btg-Btgv 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลาง
ชั้นถัดไปเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีเทา มจีุดประสีน้ําตาลและสีแดงของศิลาแลงออน (plinthite) 
มากกวา 50 %โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 
(pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน ความสามารถในการอุมน้ําของดินปานกลาง ระดับน้ําใตดินลึก 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินทาแซะ  ชุดดินสวี  และชุดดินเขาขาด  
ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและการระบายน้ําคอนขางดี 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ชุดดินนี้มักพบในพื้นที่คอนขางสูง ไมเหมาะสมตอการทาํนาเนื่องจากมกั
ขาดแคลนน้ํานานในชวงการปลูกขาว แตถานํามาใชปลูกยางพารา ไมผลหรือปาลมน้ํามนั ควรมีการทํารองระบายน้ําเพื่อ
ปองกันการแชขังน้ํา นอกจากนี้ควรมีการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคม ี
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58   ชุดดินโปงน้ํารอน (Pong Nam Ron series: Pon) 
 

กลุมชุดดนิที่  47 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic, shallow Typic Hapludolls  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                      โดยแรงโนมถวงของโลกของหิน basalt 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาดงดิบชื้น  และพชืไร 
การแพรกระจาย ภาคตะวันออกของประเทศ ในบริเวณพื้นที่ที่มีหินพื้นเปนหิน basalt 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bw-Cr 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินตื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางเล็กนอย (pH 6.5-7.5) 
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงปนกอนกรวดและพบชั้นหินพื้นที่แข็งภายในความ
ลึก 50 ซม. จากผิวดิน  ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินเขาขาด  และชุดดินหนองบอน  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน 

1. เปนดินตื้น 
2. สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูงเสียงตอการเกิดกษัยการหากนํามาใชไมเหมาะสม 
3. บางแหงมีพืน้หินโผลลอยหนา 

ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ หากมีความจําเปนตองนํามาใช
ประโยชนควรมีการจัดการที่ดีเปนพิเศษ มิฉะนั้น จะทําใหดินเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว สรางความเสียหายตอส่ิงแวดลอม 
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59   ชุดดินพานทอง (Phan Thong series: Ptg) 
 

กลุมชุดดนิที่  16 
การจําแนกดนิ  Fine-silty, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Mollic  
                     Endoaquepts  
การกําเนิด  เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพามาทับถมอยูบนที่ราบน้ําทะเลเคยทวมถึง 
สภาพพ้ืนที่  ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชน   ทํานา 
การแพรกระจาย ดานตะวันตกเฉียงใตของที่ราบลุมภาคกลาง 
การจัดเรียงชั้น   Apg-Bag-Bg-BCg-Cg 
ลักษณะและสมบัติดนิ  เปนดินลึก  หนาดินมีสีเขม  ดินบนเปนดินรวนปนทราย ดินรวนปน
ทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปง  มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง  มีสีเทาออน  มจีุดประสีน้ําตาลแก  สีน้ําตาลปนเหลืองและสีน้ําตาลปนเขียวมะกอก จะ 

พบดินเลนสีเทาปนเขียวมะกอกในดินลางลึกกวา 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) จะพบ
เปลือกหอยในดินลางนี้ดวย 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินดอนเมือง ชุดดินบางแพ ชุดดินบางเลน  
ขอจํากัดในการใชประโยชน  น้ําทวมขังในฤดูฝน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน  ทํานา ควรใชปุยอินทรียและปุยเคมี ในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสมและ
การปลูกพืชคลุมดินจําเปนอยางยิ่งในการบํารุงรักษาดินนี้เมื่อใชประกอบการเกษตรกรรม 
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60   ชุดดินปตตานี (Pattani series: Pti) 
 

กลุมชุดดนิที่  14 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Sulfic  
                      Endoaquepts  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพามาทับถมอยูบนบริเวณที่ราบชายฝงทะเล 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรราชาติและการใชประโยชนทีด่ิน    หญา ปาแคระ นาขาว 
การแพรกระจาย พบทั่วไปบริเวณชายฝงทะเลของภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bg-Cg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินรวนปนทรายถึงเปนดินรวนปนดินเหนียว 
มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางเปนดินชั้นสลับของดินรวน
ปนทราย ดนิทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปงของตะกอนน้ําทะเลที่กําลังมีกรดกํามะถัน
เกิดขึ้น มีสีเทาปนน้ําเงิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) ระดับน้ําใต
ดินตื้นมาก 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินไชยา  
ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  เปนดินคอนขางเปนทราย เปนชั้นสลับของตะกอนน้ําทะเลที่กําลังมีกรด
กํามะถันเกิดขึ้น ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมีน้ําทวมขังนานในรอบป 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ในพื้นที่ที่ทํานาขาว ควรมีการใชวัสดุปรับปรุงดิน เชน ปูนขาว ปูนมารล หรือ
หินปูนฝุนรวมกับการใชปุยเคมี และหลังฤดูปลูกควรมีการควบคุมระดับน้ําใตดิน เพื่อปองกันการเกิดกรดของดินเพิ่มขึ้น 
ในพื้นที่ที่เปนปาเสม็ดควรจะรักษาไวเปนปาตามธรรมชาติ ไมควรนํามาใชทางดานการเกษตร เนื่องจากชุดดินนี้มี
ศักยภาพต่ํามาก 
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61  ชุดดินพัทลุง (Phattalung series: Ptl) 
 

กลุมชุดดนิที่  6 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Plinthic Paleaquults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ใชทํานา 
การแพรกระจาย บริเวณที่ลุมต่ําถัดจากที่ราบลุมน้ําทะเลเคยทวมถึง ในภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bg-Btgv  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว มีสี
น้ําตาลถึงสีน้ําตาลปนเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวทับอยูบนดินเหนียว ดินเหนียว
ปนทรายแปง  มีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล  สีเหลือง  และสีแดง  มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณ 
5-50 % ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดนิ  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-6.5) 
ตลอดหนาตัดดิน 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินบางนารา ชุดดินแกลง  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ความอุดมสมบรูณของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่เหมาะสมตอการทํานาแตเนื่องจากดินนี้มีความอุดมสมบูรณของ
ดินต่ํา จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ชุดดินนี้พบเปนบริเวณกวางใหญในภาคใต ถาหาก
มีการชลประทานที่ดีจะเปนแหลงผลิตขาวที่ใหญที่สุดในภาคใต 
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62   ชุดดินพะโตะ (Phato series: Pto) 
 

กลุมชุดดนิที่  50 
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Hapludults  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                     โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทรายหรือหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพารา 
การแพรกระจาย ภาคใตของประเทศไทยตามเนินเขาที่มีหินพื้นเปนหินทราย 
การจัดเรียงชั้น  A-Bw-Bt-Cr 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมี
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลืองและพบกอนหินเหลี่ยมของหิน
ทรายระหวางความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ตลอดหนาตัดดิน 

 

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   ชุดดินลาดหญา  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและ
สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่ไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก  ควรปลอยไวใหเปนปาตาม
ธรรมชาติ  ในการปลูกยางพาราควรมีการทําขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใหปุยเคมีแกพืชที่ปลูก 
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63   ชุดดินประทิว (Pathiu series: Ptu) 
 

กลุมชุดดนิที่  26 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                     โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทรายที่อยูรวมกับหินปูนและหินดินดาน 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด (nearly level to undulating) มคีวาม 
                     ลาดชัน  2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาดงดิบชื้น สวนยางพารา และสวนผลไม 
การแพรกระจาย พบในบริเวณภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  A-AB-Bt  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลปนแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปน
ทรายหรือดินเหนียวปนทราย มีสีแดง และดินชั้นลางถัดลงไปอาจมีเนื้อดนิเปน ดินเหนียว ปฏิกิริยา 

ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินอาวลึก  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่เหมาะสมในการปลกูยางพารา สวนผลไม แตดินมีความอดุม 
สมบูรณต่ํา  จึงตองมีการใชปุยเคมีและการปลูกพืชคลุมดิน 
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64   ชุดดินพัทยา (Phatthaya series: Py) 
 

กลุมชุดดนิที่  43 
การจําแนกดนิ Isohyperthermic, coated Typic Quartzipsamments 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะกอนทะเลบริเวณที่ราบชายฝงทะเล  
                          (beach sand) 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   มากเกินไป 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชาถึงปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  มันสําปะหลัง กลวย สับปะรด ละหุง และ 

             มะพราว เปนตน 
การแพรกระจาย พบตามบริเวณหาดทรายชายฝงทะเล ซึ่งมักเปนหาดทรายเกา 
การจัดเรียงชั้น  A-C 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมากเนื้อดินเปนดินทรายหยาบ มสีีน้ําตาลตลอดทุกชั้นดิน  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ตลอดหนาตัดดิน 

 
 

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   ชุดดินหัวหิน  ชดุดินบาเจาะ  และชุดดินระยอง  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และความสามารถในการอุม
น้ําของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ตามปกติไมควรนํามาใชในการปลูกพืชไร ควรใชปลูกมะพราวและมีการปลกู
พืชคลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ํา ถามีการปลูกหญาควบคูไปกับการเลี้ยงวัว-ควาย จะเปนประโยชนมากและเปนการ
เพิ่มรายไดอีกดวย 



 

65   ชุดดินพะยอมงาม (Phayom Ngam series: Pym) 
 

กลุมชุดดนิที่  25 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Kandic Plinthaquults  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                     โดยแรงโนมถวงของโลกของหิน shale หรือหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที ่ เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน   ปาไมพุมเตี้ย หญาคา และสวนยางพารา 
การแพรกระจาย พบในพื้นที่ชวงติดตอกับตะกอนลําน้ําเกาของภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  Apg-BAg-Btgv-Btcgv-BCg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้น มีเนื้อดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว มีสี       
น้ําตาลถึงสีน้ําตาลปนเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนกอนกรวดในปริมาณที่มากกวา 35 % 
โดยปริมาตร มีสีเทา มีจุดประสีแดง สีเหลืองและสีน้ําตาลและมีศิลาแลงออน (plinthite) ใน
ปริมาณที่มากกวา 50 % หรือพบตอเนื่องกันภายในความลกึ 150 ซม.  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 

มากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินกันตัง  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินที่พบคอนขางสูงและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่ไมคอยเหมาะสมตอการทํานามักขาดแคลนน้ําในชวงเพาะปลูก 
เนื่องจากสภาพพื้นที่คอนขางสูงและมีความลาดชันและเหมาะในการปลกูยางพารา ปาลมน้ํามัน สวนผลไม แตตองมีการ
จัดการในเรื่องความอุดมสมบรูณของดินและปลูกพืชคลุมดนิเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน 
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66   ชุดดินระแงะ (Rangae series: Ra) 
 

กลุมชุดดนิที่  14 
การจําแนกดนิ   Very-fine, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ํากรอยน้ําพามาทับถมอยูบนบริเวณที่ราบชายฝงทะเล 
สภาพพ้ืนที ่ เปนที่ลุมต่ําหรือพื้นที่พรุ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลวมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน   โดยทั่วไปเปนปาเสม็ดและมีเฟรน กก กระจูด  
                     เปนไมพื้นลาง บางแหงใชทาํนาแตใหผลผลิตต่ํา 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในพื้นที่ลุมต่ํา ตามทีร่าบชายฝงทะเลของภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bg-Cg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก  ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน  มีสีดําหรือเทาปนดํา  เนื่องจาก
มีอินทรียวัตถุมาก  ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง  สีน้ําตาลปนเทา มี
จุดประสีเหลืองและถัดลงไปที่ความลึกตั้งแต 50-100 ซม. มีลักษณะเปนดินเลนสีเทาปนน้ําเงินที่มี
สารประกอบกาํมะถัน (pyrite: FeS2) มาก  ดินนี้มปีฏกิิริยาดินเปนกรดจัดมากความเปนกรดที่
รุนแรงนี้เกิดจากการเติมออกซเิจน (oxidized)  เขาไปในสารประกอบกํามะถัน จัดเปนดินเปรี้ยวจัด

ที่กําลังมีกรดกํามะถันเกิดขึ้น (actual acid sulfate soil) ดินนี้ไมมีจุดประสีเหลืองฟางขาว (jarosite mottles) มี 
ความสามารถในการอุมน้ําด ี ดินนี้จะเปนกรดเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วถามีการทําใหดินแหงเปนระยะเวลานานและ
ติดตอกันหลายๆ ป 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินมูโนะ  และชุดดินตนไทร  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ดินเปนกรดจัดมาก ธาตุอะลูมเินียม เหล็กและแมงกานีสถูกละลายออกมา
มากจนเปนพิษตอพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงพืชดูดไปใชไมได ดินมีโครงสรางแนนทึบและมีน้ําแชขัง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ถาจะใชทํานา ส่ิงจําเปนที่ควรกระทํา คือ ตองมีการควบคุมน้ําเพื่อปองกัน
การเกิดกรดของดิน ตองมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเปนพิษของสารบางอยาง เชน เหล็กและซัลเฟอร ตลอดจน
การใชปูนและปุย ถามีแหลงน้ําพอและสามารถปองกันน้ําทวมได อาจยกรองเพื่อปลูกพืชลมลุกและผลไมบางชนิด 
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67   ชุดดินระโนด (Ranot series: Ran) 
 

กลุมชุดดนิที่  6 
การจําแนกดนิ Very-fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Endoaqualfs  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ํากรอยน้ําพามาทับถมอยูบนที่ราบชายฝงทะเล 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  าขาว 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในบริเวณชายฝงทะเลภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Btg  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปง มีสีดําหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง มีสีเทา มจีุดประสีเหลือง สีน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง (pH 7.0-8.0) ความสามารถในการอุมน้ําของดินดี 
 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินบางกอก  
ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  โดยปกติไมม ี
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ชุดดินนี้เหมาะสมดีมากตอการทํานาขาว แตในพื้นที่ที่ทําการเกษตรมานาน
ก็ควรมีการใชปุยเคมี เพื่อชวยเพิ่มผลผลิตและใหมีการใชที่ดินไดนาน 
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68   ชุดดินระนอง (Ranong series: Rg) 
 

กลุมชุดดนิที่  51 
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Lithic  
                     Udorthents  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                     โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทรายและหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาดงดิบชื้น  ยางพารา 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในบริเวณที่มีหินพื้นเปนหินทรายและหินเขี้ยวหนุมาน ซึ่งสวน
ใหญจะมีลักษณะเปนเนินเขา เทือกเขา หรือเชิงเขา 
การจัดเรียงชั้น  A-AC-C-R 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้น ดินบนเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปน
เหลือง ดินลางเปนดินรวนถึงเปนดินรวนเหนียวปนกอนหินและมีชั้นหินพื้นภายในความลกึ 50 ซม. 

จากผิวดิน ปฏกิิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลวลดลงตามความลึก 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินพะโตะ  และชุดดินทายาง  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินตื้นที่มีสภาพความลาดชันสูง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก  ถาหากมีความจําเปนตองนํามาใช
ในการปลูกยางพารา  จะตองมีการทําขั้นบันได  ปลูกพืชคลุมดิน  และมีการใหปุยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 
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69   ชุดดินรือเสาะ (Ruso series: Ro) 
 

กลุมชุดดนิที่  32 
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Palehumults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําหรือสันดินริมน้ํา 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็วถึงปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  สวนผลไม  กาแฟ  พชืผัก  และยางพารา 
การแพรกระจาย พบตามสันดินริมน้ําของแมน้ําสายใหญๆ  
การจัดเรียงชั้น  A-Bw-Bt  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว มีสี
น้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มสีีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปน
เหลือง พบเกล็ดแรไมกาตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ตลอด
หนาตัดดิน 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินทาแซะ  และชุดดินลําภูรา 
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ความอุดมสมบรูณของดินต่ําและมักขาดน้ําในชวงที่ฝนทิ้งชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่เหมาะสมในการทําสวนผลไมแตดินมีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
จึงจําเปนตองมกีารใชปุยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน และในบริเวณนี้เปนแหลงปลูกผลไมที่สําคัญของภาคใต 
ในบางชวงของปตองมีการชลประทานเขาชวย สวนในบรเิวณพื้นที่คอนขางต่ํา ในปทีม่ีฝนตกชุกและหนักอาจประสบ
ปญหาน้ําทวมอยางฉับพลันและอาจทําใหพชืที่ปลูกเกิดความเสียหายได 

 71 



 

70   ชุดดินระยอง (Rayong series: Ry) 
 

กลุมชุดดนิที่  43 
การจําแนกดนิ Isohyperthermic, uncoated Typic Quartzipsamments 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะกอนทะเลบริเวณที่ราบชายฝงทะเล 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   มากเกินไป 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงชา 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาละเมาะ  มะพราว  และพุทรา 
การแพรกระจาย พบบริเวณสันทรายเกา ตามชายฝงทะเลของประเทศ 
การจัดเรียงชั้น  A-C 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสี
น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินทราย มีสี
น้ําตาลหรือสีเทา ปฏิกิริยาดนิเปนกรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 
 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินหัวหิน  ชดุดินพัทยา  และชุดดินบาเจาะ  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินทรายจัด  ความอุดมสมบูรณของดนิต่ํา  และความสามารถในการ 
อุมน้ําของดินต่ํามาก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน การใชประโยชนของที่ดินบริเวณนี้  ควรเลือกชนิดพืชที่ปลูก เชน มะพราว 
มะมวงหิมพานตและมีการจัดการที่ดี โดยการขุดหลุมและมีวัสดุรองพื้น (ผสมกับซากพืชและปุยคอก) ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถของดินในการอุมน้ําและเพิ่มธาตุอาหารแกพชื นอกจากนี้ตองมีการใหน้ําและปลูกพืชคลุมดินหรือใชวัสดุ
คลุมดินและใหปุยเคมีแกพืชทีป่ลูกดวย 
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71   ชุดดินทรายขาว (Sai Khao series: Sak) 
 

กลุมชุดดนิที่  23 
การจําแนกดนิ Siliceous, isohyperthermic Humaqueptic Psammaquents 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของการกําเนิดที่เปนหินแกรนิตน้ําพามาทับถมบนตะพักลาํน้ํา 

           เการะดับต่ําหรือเนินตะกอนรูปพัด 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชามาก 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน เปนปาละเมาะ ไมสวนใหญเปนเสม็ด 
การแพรกระจาย พบในบริเวณภาคใตของประเทศไทย บริเวณที่มีหินพื้นเปนหินแกรนิต 
                                หรือหินแปรในกลุมเดียวกัน 
การจัดเรียงชั้น  Ag-ACg-Cg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายหยาบปนดินรวน มีสีน้ําตาล 
ปนเทาหรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินลางเปนดินทรายหยาบถึงดินทราย
หยาบปนดินรวน มีสีเทา มจีุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด 

ปานกลาง (pH 5.5-6.0) 
 

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  ไมม ี
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน 

1. เปนดินทรายจัด 
2. ความอุดมสมบูรณต่ํา 
3. มีน้ําแชขังในฤดูฝน 

ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูกเนื่องจากดินมีเนื้อดินเปนดินทรายจัด 
ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํามาก และความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ แตถา
จําเปนตองนํามาใชทํานา  ตองมีการปรับปรุงบํารุงดินเปนกรณีพิเศษ 
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72   ชุดดินสะเดา (Sadao series: Sd) 
 

กลุมชุดดนิที่  39 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ 
                     โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทรายสีแดง 
สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางถึงเร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาดงดิบชื้น  ยางพารา  พืชไร 
การแพรกระจาย พบในบริเวณภาคใตที่มีหินพื้นเปนหินทรายแดง 
การจัดเรียงชั้น  A-AB-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสี
น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนรวนปน
ทราย มีสีแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินฝงแดง  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา การอุมน้ําของดินต่ํา และพื้นที่มีความลาดชัน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ชุดดินนี้ไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูกเนื่องจากมีเนื้อดินเปนดินทราย 
ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและสภาพพื้นที่มีความลาดชัน การใชประโยชนของพื้นที่
บริเวณนี้จึงตองมีการอนุรักษดินและน้ํา โดยการทําขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดินและใชปุยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ของดิน 
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73   ชุดดินสัตหีบ (Sattahip series: Sh) 
 

กลุมชุดดนิที่  43 
การจําแนกดนิ Isohyperthermic, coated Typic Quartzipsamments 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                          โดยแรงโนมถวงของโลกของหิน granite 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
การระบายน้ํา   คอนขางมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ออย สับปะรด  

           และมะพราว 
การแพรกระจาย พบทั่วไป ในภาคตะวันออกและภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  Ap-C 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวนตลอดหนา
ตัดดิน มีสีเทาปนชมพู ปฏิกริิยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบน และ
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ในดินลาง ความสามารถในการอุมน้ํา
ของดินต่ํา  

 

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   ชุดดินพัทยา  และชุดดินบานบงึ  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ดินเปนทรายจัดและความอุดมสมบูรณของดินต่ํามาก 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน โดยทั่วๆ ไป ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชปลูกพืชเศรษฐกิจ แตถาจําเปนตอง
นํามาใช ควรเลือกชนิดของพืชที่ปลูก เชน มะพราว สับปะรด หรือทุงหญาเลี้ยงสัตว ในขณะเดียวกันควรมีวิธีการพิเศษเพื่อ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 
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74   ชุดดินสงขลา (Songkhla series: Sng) 
 

กลุมชุดดนิที่  17 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Aquic Paleudults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของการกําเนิดที่เปนหิน granite น้ําพามาทบัถมอยูบนเนิน 
                     ตะกอนรูปพดั 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ใชทํานา 
การแพรกระจาย พบกระจัดกระจายทั่วไปในที่ลุมต่ําระหวางเนินเขาที่เปนหินแกรนิต 
การจัดเรียงชั้น  Ap-AB-Bt-Btg  
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก  ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย  มีสีน้ําตาลหรือสี
น้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีสีเทาและมีจุดประสีน้ําตาลหรือสี
เหลืองตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 
 

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   ชุดดินโคกเคียน  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการทํานา แตเนื่องจากความ
อุดมสมบูรณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมีและปุยอินทรีย เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณและการอุมน้ําของดินใหมากขึ้น 
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75   ชุดดินสะทอน (Sathon series: Stn) 
 

กลุมชุดดนิที่  25 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Plinthaquults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา  
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบ (มีความลาดชัน 1-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ดินบนเร็วดินลางชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ใชทํานา บางพื้นที่ยังเปนปาพุมเตี้ย หรอืใชปลูก 
                     ยางพารา 
การแพรกระจาย พบในบริเวณภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  Ag-Bg-Btg-Btcgv 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกปานกลาง  พบกอนกรวดมากกวา 35 % โดยปริมาตร 
ระหวางความลกึ 50-100 ซม. ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย  มีสีเขมของน้ําตาลปนเทาหรือสี
น้ําตาล  ซึ่งอยูบนดินรวนปนทราย  มีสีเทาปนน้ําตาลหรือสีเทาออน  มจีดุประสีน้ําตาล  ดินชั้นลาง
มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว  สีเทาปนชมพูหรือสีเทา  มีจุดประสีน้ําตาล  ลึกลงไปจะพบลูกรังและ

ชั้นลางสุดจะพบศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตรหรือพบตอเนื่องกันภายในความลึก 150 ซม. 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลวลดลงตามความลึก 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินวิสัย  ชุดดินน้ํากระจาย  และชุดดินกันตัง  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณต่ําและมักขาดน้าํในชวงที่ฝนทิ้งชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณของดินต่ําและดินบนเปนดินปนทราย ทําให
ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ในการทํานา จําเปนตองมีการใชปุยเคมีและปุยอินทรียลงไปในดินและควรมีแหลงน้ําอยู
บริเวณใกลๆ เพื่อจะไดนําไปใชในยามที่ฝนทิ้งชวงนานๆ ในการทําสวนยางพาราหรือสวนผลไม ตองมีการชวยใหดินมีการ
ระบายน้ําดีขึ้น 
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76   ชุดดินสตูล (Satun series: Stu) 
 

กลุมชุดดนิที่  6 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy over clayey, kaolinitic, isohyperthermic Kandic  
                      Plinthaquults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนของการกําเนิดที่เปนหินดินดานน้ําพามาทบัถมอยูบนตะพกัลําน้ํา 
                      เกาหรือเนินตะกอนรูปพัด 
สภาพพื้นที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ทํานาในฤดูฝนและปลูกพืชผักหลังการเก็บเกี่ยว 
การแพรกระจาย พบในบริเวณภาคใตของประเทศไทยที่ติดกับที่ราบชายฝงทะเล 
การจัดเรียงชั้น  Ap-AB-BAg-Btgv  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก หนาดินหนานอยกวา 25 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย มีสีเทา มจีุดประสีเหลือง
และสีน้ําตาล  มีศิลาแลงออน (plinthite)  มากกวา 50 % โดยปริมาตร  หรือพบตอเนื่องกันภายใน 

ความลึก 150 ซม. จากผิวดินสวนใหญจะพบภายในความลึก 50 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ตลอดหนาตัดดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินโคกเคียน  และชุดดินสงขลา  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ดินนี้มีความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ชุดดินนี้เหมาะสมในการทํานา  แตเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา จึง
จําเปนตองใชปุยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบรูณของดิน และตองระวังในเรื่องอันตรายจากน้ําทวมในฤดฝูน 
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77   ชุดดินสวี (Sawi series: Sw) 
 

กลุมชุดดนิที่  50 
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleudults  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                     โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทราย 
สภาพพื้นที ่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น พชืไร ยางพารา 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bw-Bt-Btc 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสี      
น้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวด มสีีน้ําตาลปนเหลือง ดินชั้น
ลางถัดลงไปมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดมากและอยูลึกกวา 50 ซม. จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินชุมพร  ชุดดินคลองซาก  และชุดดินหาดใหญ  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเปนดินปนกรวด 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนปาลม แตจาํเปนตองมีการใช
ปุยเคมีและปลูกพืชคลุมดิน เนื่องจากเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา และเปนดินปนทราย ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
อาจมีการกรอนสูญเสียหนาดินไป 
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78   ชุดดินตากใบ (Tak Bai series: Ta) 
 

กลุมชุดดนิที่  17 
การจําแนกดนิ   Fine-silty, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Typic Endoaquepts  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ํากรอยน้ําพามาทับถมอยูบนที่ราบชายฝงทะเล  
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  นาขาวและกก 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในภาคใตบริเวณที่ราบที่น้ําทะเลเคยทวมถึงมานานแลว 
การจัดเรียงชั้น  A-Bg  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนือ้ดินเปนดินรวนปนทรายแปงหรอืดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง มีสีเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรอืดินรวนปนดินเหนียว           
มีสีเทา มจีุดประสีน้ําตาลตลอดชั้นดินและอาจพบจุดประสีแดงในดินชั้นลางถัดลงไป อาจพบชั้นดิน
ตะกอนน้ําทะเลในระดับความลึกที่ลึกกวา 125 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 
(pH 4.5-6.0) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินบางนารา  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ความอุดมสมบรูณของดินต่ํา และเปนที่ลุมต่ําอาจประสบกบัภาวะน้ําทวม
ในบางป  
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ดินนี้จัดเปนดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการทํานา แตเนื่องจาก
ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําจึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน และใสใหถูกวิธี มิฉะนั้น อาจ
สูญเสียไปกับนํ้าได เนื่องจากดินนี้เปนที่ลุมต่ํามีน้ําขังเปนเวลานาน 
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79   ชุดดินทาฉาง (Tha Chang series: Tac) 
 

กลุมชุดดนิที่  45 
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Plinthudults  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                     โดยแรงโนมถวงของโลกของหินดินดาน 
สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดีถึงดีปานกลาง 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาพุมเตี้ย ยางพารา ปาลมน้ํามัน 
การแพรกระจาย พบในบริเวณภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  A-BA-Btc-Btgv-BCgv 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมี 
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดมาก มีสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลืองภายใน
ความลึก 50 ซม. และดินชั้นลางถัดไปมีศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % หรือพบตอเนื่องกัน 
ภายในความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

 

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 ปานกลาง ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินเขาขาด  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินตื้น ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินตื้นและความอุดมสมบรูณของดินต่าํ จึงไมคอยเหมาะสมตอการเกษตร 
ควรปลอยไวเปนปาตามธรรมชาติ หากมีความจําเปนตองนาํมาใชประโยชนควรมกีารจัดการที่ดี โดยการใชปุยเคมีรวมกบัปุย
อินทรียและปลกูพืชคลุมดิน เพื่อชวยรักษาความชื้นในดินและปองกันการกรอนสูญเสียหนาดิน 
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80   ชุดดินตราด (Trat series: Td) 
 

กลุมชุดดนิที่  53 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                      โดยแรงโนมถวงของโลกของหินดินดานและหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพารา 
การแพรกระจาย พบกระจัดกระจายในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bt  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรด
เล็กนอย (pH 6.0-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนกรวด มีสีแดงปนเหลือง ดินชั้นลาง
ถัดลงไปเปนดินเหนียวปนลูกรัง และเศษหินดินดานอยูในระดับที่ต่ํากวา 50 ซม. จากผิวดิน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินตรัง   และชุดดินคลองซาก  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําและเปนดินปนลูกรัง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราและทําสวนผลไมแตเปนดินที่มี
ความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนลูกรัง และสภาพพื้นที่มีความลาดชัน การใชประโยชนของพื้นที่ดินในบริเวณนี้
จึงตองมีการใชปุยเคมี ปลูกพืชคลุมดิน และมีการทําขั้นบันไดในบริเวณที่มีความลาดชันสูง 
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81   ชุดดินทาแซะ (Tha Sae series: Te) 
 

กลุมชุดดนิที่  34 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                     โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทรายหรือหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพารา ปาลม สวนผลไม และพืชไร 
การแพรกระจาย พบในบริเวณที่ดอนที่มีหินพื้นเปนหินทรายในบริเวณภาคใตและภาค 
                                ตะวันออกของประเทศ 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Bt  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมากดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมี
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาล อุมน้ําของดนิปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลวลดลงตามความลึก 

 

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   ชุดดินคลองทอม  ชุดดินคอหงษ  และชุดดินสตึก  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ความอุดมสมบรูณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนผลไม แตตองมี
การใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มความอดุมสมบูรณของดิน และในชวงที่ฝนทิ้งชวงนานๆ ควรมีการชลประทานเขาชวย 
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82   ชุดดินทุงหวา (Thung Wa series: Tg) 
 

กลุมชุดดนิที่  54 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic Paleudults  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                      โดยแรงโนมถวงของโลกของหินแกรนิตและหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลางถึงเร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ยางพารา สวนผลไม 
การแพรกระจาย พบในภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศ  บริเวณที่มีหินพื้นเปนหิน 
                       แกรนิต 
การจัดเรียงชั้น  A-AB-Bt 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาล 
ปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายหยาบถึงหยาบมาก มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินละหาน  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ความอุดมสมบรูณของดินต่ํา เนื้อดินเปนทรายหยาบ และความสามารถใน
การอุมน้ําของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ดินบริเวณนี้ไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก  เนื่องจากดินเปนดินปนทราย
หยาบและความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  แตถาจําเปนตองมีการใชประโยชนบนดิน
บริเวณนี้  ตองมีการใชปุยเคมีและปลูกพืชคลุมดิน  หรือในชวงแลงอาจมีความจําเปนตองใหน้ําแกพืชที่ปลูก  มิฉะนั้น จะ
ทําใหพืชที่ปลูกตายและเสียหายได 
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83   ชุดดินทาใหม (Tha Mai series: Ti) 
 

กลุมชุดดนิที่  27 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Hapludox. 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                     โดยแรงโนมถวงของโลกของหิน basalt 
สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ปาไมผลัดใบ สวนผลไม 
การแพรกระจาย พบในภาคตะวนัออกของประเทศในบริเวณจังหวัด จันทบุรีและตราด 
การจัดเรียงชั้น  A-Bo  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแปง
หรือดินเหนียว  มีสีน้ําตาลปนแดง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)  ดิน
ลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มสีีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินโชคชัย  และชุดดินปากชอง  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ไมม ี
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่มีความเหมาะสมตอการเพาะปลูก ในบางพื้นที่มีความลาดชัน  ควร
มีการปลูกพชืคลุมดิน  เพื่อปองกันการสูญเสียหนาดินและชวยรักษาความชื้นในดิน 
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84   ชุดดินทายเหมือง (Thai Muang series: Tim) 
 

กลุมชุดดนิที่  26 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                      โดยแรงโนมถวงของโลกของหิน granite 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาดงดิบชื้น ยางพารา สวนผลไม 
การแพรกระจาย พบบริเวณเนินเขาที่มีหินพื้นเปนหินแกรนิต ในบริเวณภาคใต  
การจัดเรียงชั้น  Ap-BA-Bt-C 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย 
มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหยาบถึงเปนดินเหนียวปนทรายหยาบ มีสี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง และพบชั้นหินแกรนิตผุระหวางความลึก 50-100 ซม. ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

 

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   ชุดดินพังงา  ชดุดินโคกกลอย  และชุดดินภูเก็ต  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินปนทราย ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา สภาพพื้นที่มีความ
ลาดชันและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ชุดดินนี้เหมาะสมในการเพาะปลูก แตความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา
และสภาพพื้นที่มีความลาดชนั การใชประโยชนของพื้นที่บริเวณนี้ ตองมีการทําขั้นบันไดและปลูกพืชคลมุดิน เพื่อปองกนั
การชะลางสูญเสียหนาดินและรักษาความชื้นในดิน และควรมีการใหปุยเคมแีกพืชดวย 

 86 



 

85   ชุดดินตาขุน (Tha Khun series: Tkn) 
 

กลุมชุดดนิที่  32 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Typic  
                     Udifluvents  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนสันดินริมน้ํา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ไมผล ยางพารา 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในบริเวณสันดอนริมแมน้ําของภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเล 
                      ภาคตะวันออก 
การจัดเรียงชั้น  A-C 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายมีสีน้ําตาล ดินลางเปนชั้นสลับท่ีมีเนื้อดินเปนดินทรายถึงเปนดินรวนเหนียวปานกลาง มีสี 
น้ําตาล อาจมีจดุประสีเหลือง มีไมกาตลอดทุกชั้นดิน  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH  

4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน ระดับน้ําใตดินลึก 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินลําแกน  และชุดดินทามวง  
ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา และอาจมี
น้ําทวมขังอยางฉับพลันในฤดูฝน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน พื้นที่ดินบริเวณเหมาะสมในการปลูกพืชไรและพืชผัก หรือพืชอื่นๆ ที่มีอายุ
ส้ัน เพื่อลดอัตราเสี่ยงตอการถูกน้ําทวมอยางฉับพลัน และควรมีการใหน้ํารวมกับการใชปุยเคมี เพื่อชวยเพิ่มผลผลิตกับพืช
ที่ปลูก 
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86   ชุดดินตะกั่วทุง (Tha Kua Thung series: Tkt) 
 

กลุมชุดดนิที่  13 
การจําแนกดนิ Fine-silty, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Typic Sulfaquents  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพามาทับถมอยูบนที่ราบชายฝงทะเลทวมถึง 
สภาพพ้ืนที ่ ที่ลุมชายฝงทะเลมีน้ําทะเลทวมถึง มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลวมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน  ปาโกงกาง ปาชายเลน บางพื้นที่ใชเพาะเลี้ยง 
                      สัตวน้ํา 
การแพรกระจาย พบทั่วไปบริเวณชายฝงทะเล 
กาจัดเรียงชั้น  A-Cg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนือ้ดินเปนดินรวนถึงเปนดินรวนเหนียวปนทราย
แปงปนเศษพืชสีดําหรือสีเทาปนน้ําเงิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง
มีเนื้อดินเปนดนิรวนเหนียวปนทรายแปงปนเศษพชื มีสีเทาปนน้ําเงินของตะกอนสีน้ําทะเลที่กําลังมี
กรดกํามะถันเกิดขึ้น ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ระดบันํ้าใตดินตื้นมาก 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินบางปะกง  และชุดดินทาจีน  
ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  เปนดินเลน น้ําทะเลทวมถึงเปนประจาํ และเปนดินที่กําลังมีกรดกํามะถัน
เกิดขึ้น 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ไมเหมาะสมทางการเกษตร ควรปลอยไวใหเปนปาชายเลน เปนที่อยูอาศยั
และเพาะพันธุสัตวน้ํา 
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87   ชุดดินตรัง (Trang series: Tng) 
 

กลุมชุดดนิที่  53 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                      โดยแรงโนมถวงของโลกของหินดินดานและหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชนั 2-12 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพารา พืชไร สวนผลไม 
การแพรกระจาย บริเวณภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  Ap-BA-Bt-Btc 
ลักษณะและสมบัติดนิ    เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีแดง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวมีแดงหรือสีแดงปน
เหลือง และดินลางลึกกวา 80 ซม. ลงไป  จะพบลูกรังปะปนกับเศษหินดินดานในเนื้อดิน ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินอาวลึก  และชุดดินปากชอง  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ความอุดมสมบรูณของดินต่ําและสภาพพื้นที่สวนใหญมีความลาดชัน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ชุดดินนี้มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา สวนผลไมและพืชไรตางๆ แต
ชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณต่ําและสภาพพื้นที่สวนใหญมีความลาดชันสูง ดังนั้น การใชประโยชนของพื้นที่ดินในบริเวณนี้ 
จึงตองมีการใชปุยเคมี รวมกบัการปลูกพืชคลมุดินและการทําขั้นบันไดในบริเวณที่มีความลาดชันสูง 
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88   ชุดดินตนไทร (Thon Sai series: Ts) 
 

กลุมชุดดนิที่  14 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic  
                     Endoaquepts  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ํากรอยพามาทับถมอยูบนบริเวณที่ราบชายฝงทะเล 
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลวมาก 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาเสม็ด กก หญา ทํานา 
การแพรกระจาย พบในที่ลุมต่ําระหวางสันทรายเกาในภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  Apg-ABg-Bg-Cg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล
หรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
รวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีสีเทา มจีุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเหลืองและ
ดินชั้นลางถัดไประหวางความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นดินตะกอนน้ําทะเลที่มีสารประกอบซัลไฟด 

อยูสูง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน ชุดดินระแงะ  
ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน เนื้อดินเปนดินปนทราย เปนดินกรดกํามะถันและเกิดความเสียหายจาก
การถูกน้ําทวม 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เนื่องจากดินนี้มีความเปนกรดจัด อันเนื่องมาจากสารประกอบของธาตุ
กํามะถัน ดังนั้น การใชประโยชนของที่ดินบริเวณนี้จึงควรมีการจัดการที่ดี โดยปองกันไมใหดินแหงเปนระยะเวลานาน เพื่อ
ปองกันการเกิดกรดของดินรุนแรงมากขึ้น และมีการชลประทานที่ดีพอเพื่อปองกันความเสียหายจากการเกิดน้ําทวม 
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89   ชุดดินทาศาลา (Tha Sala series: Tsl) 
 

กลุมชุดดนิที่  6 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Endoaquults 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา  
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ (level) มีความลาดชนั 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ทํานา 
การแพรกระจาย บริเวณที่ราบลุมทางแถบชายฝงทะเลของภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Btg-Cg 
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลปน
เทาหรือสีเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลหรือสีเหลืองตลอดชั้นดิน 
และในดินชั้นถัดไปจะมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 
 

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   ชุดดินบางนารา  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณของดินต่ําและอาจขาดแคลนน้ําในระยะที่ฝน
ทิ้งชวงนานๆ 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่เหมาะสมในการทํานา แตดินมีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา จึง
จําเปนตองใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน และบางครั้งตองมีการชลประทานเนื่องจากในดินตอนลางสุดเปน
ทราย การกักเก็บน้ําของดินไมคอยอยูทําใหพืชที่ปลูกประสบกับความแหงแลงได 
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90   ชุดดินทุงคาย (Thung Kai series: Tuk) 
 

กลุมชุดดนิที่  25 
การจําแนกดนิ Clayey-skeletal, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aeric  
                      Endoaquepts  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําใหม 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชามาก 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ทุงหญา ปาแคระ ทํานา 
การแพรกระจาย ภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  A-Bc-Bcg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน มีสีน้ําตาล 
ทับถมอยูบนดินรวนปนทรายหรือดินรวนปนกอนกรวด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง 
(pH 6.5-7.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนกอนกรวดมาก มีสีเทา และชั้นลางถัดไปอาจมีเนื้อ
ดินเปนดินเปนดินเหนียวสีเทา มจีุดประสีเหลืองและน้ําตาลในดินชั้นลางตลอดและมีกอนหนิปูน 

ปะปนอยูในดิน ปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงดางปานกลาง (pH 8.0-8.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ไมม ี
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินตื้น 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน บริเวณพื้นที่นี้ควรปลอยไวเปนปาตามธรรมชาติเนื่องจากเปนดินตื้น 
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91   ชุดดินวิสัย (Visai series: Vi) 
 

กลุมชุดดนิที่  17 
การจําแนกดนิ Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Plinthaquults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําน้ําพามาทบัถมอยูบนตะพักลําน้ําเการะดับต่ํา 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน นาขาว ยางพารา สวนผลไม พชืไร ปาไมพุมเตี้ย 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็วถึงปานกลาง 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในบริเวณภาคใตของประเทศ 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bg-Btg-Btgv  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีเขมของน้ําตาล 
ปนเทาและทับถมอยูบนดินที่มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีเทาหรือสีเทาออน ดินลางมีเนื้อดิน
เปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว มีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง และสีแดง ตลอดชั้นดิน 
ศิลาแลงออน (plinthite) จะพบในปริมาณที่มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกันภายใน
ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

 

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   ชุดดินน้ํากระจาย  และชุดดินสะทอน  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ดินมีความอุดมสมบูรณของดนิต่ําและดินบนมีเนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ในชวงแลงจะขาดน้ํา และฝนตกมากๆ น้ําจะทวมเนื่องจากในดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  และดินบนมีเนื้อดินคอนขาง
เปนทราย  ในการทํานาจึงจําเปนตองใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  และชวยในการ  
อุมน้ําของดินใหมากขึ้น ในบริเวณที่คอนขางราบเรียบใชปลูกยางพาราหรือสวนผลไม ควรมีการทํารองเพื่อชวยใหดินมี
การระบายน้ําดีขึ้น 
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92   ชุดดินวังตง (Wang Tong series: Wat) 
 

กลุมชุดดนิที่  6 
การจําแนกดนิ Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Aquic) Plinthudults 
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                      โดยแรงโนมถวงของโลกของหิน shale หรือหินในกลุม 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ทํานา ไมพุมเตี้ยและทุงหญา 
การแพรกระจาย พบในบริเวณภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  Ag-ABg-Btv-Btgv 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนเหนียวหรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง 
(pH 5.0-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลและสีเหลืองตลอดชั้นดิน มี
ศิลาแลงออนมากกวา 50 %โดยปริมาตรหรือพบตอเนื่องกันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) 
 

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 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินน้ํากระจาย  และชุดดินแกลง  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  ความอุดมสมบรูณของดินต่ํา ในการทํานามักขาดน้ําในชวงแลงหรือฝนทิ้ง
ชวงเปนระยะเวลานาน 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณของดินต่ําและพบในที่สูงมักขาดน้ําในชวงแลง
หรือฝนทิ้งชวงเปนระยะเวลานานจึงไมคอยเหมาะสมในการทํานา การใชประโยชนในบริเวณนี้จึงจําเปนตองมีแหลงน้ํา
เพื่อใหแกพืชทีป่ลูกในยามที่ฝนทิ้งชวง การทําสวนยางพาราหรือสวนปาลม จําเปนตองมีการยกรองเพื่อชวยใหดินมกีาร
ระบายน้ําดีขึ้น 
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93   ชุดดินวัลเปรียง (Wan Priang series: Wp) 
 

กลุมชุดดนิที่  23 
การจําแนกดนิ Siliceous, isohyperthermic Typic Psammaquents 
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําทะเลหรือน้ํากรอยน้ําพามาทับถมอยูบนบริเวณที่ราบชายฝง 
                      ทะเล  
สภาพพ้ืนที ่ คอนขางราบเรียบ พบบริเวณที่ราบลุมระหวางสันทรายชายทะเล มีความลาดชัน  
                      0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน หญา กก ไมพุมเตี้ย บางแหงใชทํานา 
การแพรกระจาย พบบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออกตอนบนซึ่งเปนฝงทะเลงอก 
การจัดเรียงชั้น  Apg-ACg-Cg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มีความหนา
ประมาณ 30 ซม. มีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-
7.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสีเทา มจีุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สี

เหลืองปนน้ําตาลหรือสีเหลืองปนแดง และมีเปลือกหอยภายในความลึก 100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง 
(pH 7.0-8.5) 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินสมุทรปราการ  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินทรายจัดและมีความอดุมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่ไมคอยเหมาะสมตอการทํานา เนื่องจากเนื้อดินเปนดินทรายและมี
ความอุดมสมบูรณต่ํา ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา ในชวงฤดูฝนน้ําจะทวมเปนเวลานาน แตถามีความ
จําเปนตองนํามาใชทํานา จะตองมีการปรับปรุงบํารุงดินเปนพิเศษ 
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94   ชุดดินยะลา (Yala series: Ya) 
 

กลุมชุดดนิที่  45 
การจําแนกดนิ Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพารา 
การแพรกระจาย บริเวณภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น   A-Bc-Btc 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้นมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียว
ปนกอนกรวด มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนกอนกรวดมาก (กอนกรวดเปนหินกอน
กลมและหินกอนเหลี่ยม) ตลอดชั้นดิน มีสีน้ําตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกริิยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

 
ความลึก 

(ซม.) 
อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน

แคตไอออน 
ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 

ที่เปนประโยชน 
โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินแมริม  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินตื้นมาก ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และสภาพพื้นที่มีความลาดชนั 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินที่ไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก เนื่องจากเปนดินตื้นมาก ความ
อุดมสมบูรณของดินต่ําและสภาพพื้นที่คอนขางมีความลาดชัน ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ การนําที่ดินนี้มาใช
ในการเพาะปลกู ตองมีการจัดการเปนพิเศษ โดยการขุดหลุม ปลูกพืชคลุมดินและใชปุยเคมี เปนตน 
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95   ชุดดินยี่งอ (Yi-ngo series: Yg) 
 

กลุมชุดดนิที่  51 
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleudults  
การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ  
                      โดยแรงโนมถวงของโลกของหินกรวดเหลี่ยม 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % 
การระบายน้ํา   ดี 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ เร็ว 
การซึมผานไดของน้ํา  ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาดงดิบชื้น ยางพารา 
การแพรกระจาย พบในบริเวณภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  Ap-Btc-C 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายทับอยูบนดินรวนหรือดิน
รวนเหนียวปนกรวดเหลี่ยม (ชั้นกอนหินกรวดเหลี่ยมพบภายในความลึก 50 ซม.) มีสีน้ําตาล ดิน
ลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนกอนกรวดเหลี่ยม มีสีน้ําตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

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

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ไมม ี
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  เปนดินตื้น ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ชุดดินนี้ไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก  ควรปลอยไวเปนปาตามธรรมชาติ 
ถาหากนํามาใชเพาะปลูกจะตองมีการจัดการที่ดีและลงทุนสูง 
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96   ชุดดินยานตาขาว (Yan Ta Kao series: Yk) 
 

กลุมชุดดนิที่  25 
การจําแนกดนิ Loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aeric)  
                     Plinthaquults  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา 
สภาพพ้ืนที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
การระบายน้ํา   คอนขางเลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ปานกลางถึงชา 
การซึมผานไดของน้ํา  เร็วปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาตแิละการใชประโยชนที่ดิน ปาไมพุมเตี้ย ทุงหญา ยางพารา 
การแพรกระจาย พบทั่วไปในภาคใตของประเทศไทย 
การจัดเรียงชั้น  A-Btg-Btc-Btcg  
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินตื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีเขมของน้ําตาลปน
เทาหรือสีน้ําตาลและดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนกรวด มีสีเทา ภายในความลึก 50 ซม.
จากผิวดินพบจดุประสีเหลือง สีน้ําตาลและสีแดงตลอดชั้นดิน และพบศิลาแลงออน (plinthite) ใน
ความลึก 75 ซม.ในปริมาณทีม่ากวา 50 %โดยปริมาตรหรือพบตอเนื่องกัน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 

มากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 
 

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 ปานกลาง ต่ํา 
50-100 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินพะยอมงาม  และชุดดินนาทาม  
ขอจํากัดการใชประโยชนทีด่ิน  มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา การระบายน้ําคอนขางเลวและเปนดินตื้น 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  และพบในพื้นที่ที่มีสภาพพื้นที่เปน  
ลูกคลื่นลอนลาด  มีการระบายน้ําเลว  ชุดดินนี้จึงไมคอยเหมาะสมในการทํานา  สําหรับการทําสวนยางพาราหรือสวน
ปาลมนั้น  จาํเปนตองมีการขุดรองระบายน้ํา  เพือ่ชวยใหดินมีการระบายน้ําดีขึ้น  และใชปุยเคมี  เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดนิ 
 

 98 



 

5. สรุป 
ชุดดินตางๆ ของภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวนัออกรวม 95 ชุดดิน พอจะจําแนกศักยภาพ

ของที่ดินกับปญหาการใชประโยชนที่ดินสาํหรับการเกษตร ซึ่งพอจะสรุปได ดังนี ้
 

กลุมชุดดินทีพ่บม ี
5.1 ความอดุมสมบูรณตํ่า ดินในภาคใตและพื้นทีช่ายฝงทะเลภาคตะวันออก สวนใหญเกิดจาก

การกําเนิดดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําและเนื้อดินมักมทีรายปน นอกจากนี้  พื้นที่เกษตรกรรม  มีการใช
ประโยชนมานาน มีการใชปุยเคมีและปุยอินทรียในอัตราที่ต่ํามาก จึงทําใหดินบริเวณนัน้มีความ      
อุดมสมบูรณต่ํา กลุมชุดดนิเหลานัน้ ไดแก ชุดดินอาวลึก (Ak) ชุดดินบางนรา (Ba) ชุดดินบึงชะนัง 
(Bng) ชุดดินสายบุรี (Bu) ชุดดินชลบุรี (Cb) ชุดดินฉลอง (Chl) ชุดดินไชยา (Cya) ชุดดินฝงแดง (Fd) 
ชุดดินสุไหงโกลก (Gk) ชุดดินหวยโปง (Hp) ชุดดินกระบี่ (Kbi) ชุดดินคอหงษ (Kh) ชุดดินควนกาหลง 
(Krl) ชุดดินแกลง (Kl) ชุดดินคลองเต็ง (Kh) ชุดดินคลองทอม (Km) ชุดดินคลองนกกระทุง (Knk) ชุดดนิ
โคกเคียน (Ko) ชุดดินโคกกลอย (Koi) ชุดดินเกาะใหญ (Koi) ชุดดินคลองขุด (Kut) ชุดดินลําแกน (Lam) 
ชุดดินระงู (Lgu) ชุดดินละหาน (Lh) ชุดดินลําภูรา (Ll) ชุดดินมะขาม (Mak) ชุดดินนาทวี (Nat) ชุดดิน
หนองบอน (Nb) ชุดดินน้าํกระจาย (Ni) ชุดดินนาทาม (Ntm) ชุดดินนาทอน (Ntn) ชุดดินโอลําเจียก 
(Oc) ชุดดินปากจัน่ (Pac) ชุดดินผักกาด (Pat) ชุดดินพะวง (Paw) ชุดดินพังงา (Pga) ชุดดินสุไหงปาด ี
(Pi) ชุดดินภูเก็ต (Pk) ชุดดินปากคม (Pkm) ชุดดินพัทลงุ (Ptl) ชุดดินปะทวิ (Ptu) ชุดดินพะยอมงาม 
(Pym) ชุดดินระโนด (Ran) ชุดดินรือเสาะ (Ro) ชุดดินสะเดา (Sd) ชุดดินสงขลา (Sng) ชุดดินสะทอน 
(Stn) ชุดดินสตูล (Stu) ชุดดินตากใบ (Ta) ชุดดินตราด (Td) ชุดดินทาแซะ (Te) ชุดดินทุงหวา (Tg)     
ชุดดินทาใหม (Ti) ชุดดินทายเหมือง (Tim) ชุดดินตาขุน (Tkn) ชุดดินตรัง (Tng) ชุดดินทาศาลา (Tsl)  
ชุดดินวิสัย (Vi) และชุดดินวงัตง (Wat) 
 

5.2 กลุมชุดดินที่กําลังมกีรดกํามะถันเกิดขึ้น และกลุมชุดดินนีม้ีศักยภาพจะเปนดินเปรีย้วจัด 
กลุมชุดดินเหลานี้จะเปนดนิที่เกิดจากการสะสมของตะกอนน้าํทะเล พบบริเวณชายฝงทะเล การใช
ประโยชนของพื้นที่เหลานี้ ใชทํานาและปาชายเลน ดงันัน้ ขอจํากดัของการใชประโยชนที่ดิน ไดแก 
ความเปนกรดจัดมากอนัเนื่องมาจากกรดกํามะถนั เปนดินเค็มทีม่ีน้าํทะเลทวมถึง เปนตน กลุมชุดดิน
เหลานี้ ไดแก ชุดดินเชียรใหญ (Cyi) ชุดดินมูโนะ (Mu) ชุดดินปตตานี (Pti) ชุดดินระแงะ (Ra) ชุดดิน
ตะกั่วทุง (Tkt) และชุดดินตนไทร (Ts) 
 

5.3 กลุมชุดดินที่เปนทรายจัด กลุมชุดดินนี้จะมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวนตลอด 
การใชประโยชนของที่ดินบริเวณนี้จะมีปญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณของดินและความสามารถในการ
กักเก็บน้ําของดิน กลุมชุดดินเหลานี ้ไดแก ชุดดินบานบึง (Bbg) ชุดดินบาเจาะ (Bc) ชุดดินบานทอน (Bh) 
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ชุดดินดงตะเคียน (Dt) ชุดดินหลังสวน (Lan) ชุดดินไมขาว (Mik) ชุดดินพัทยา (Py) ชุดดินระยอง (Ry)  
ชุดดินทรายขาว (Sak) ชุดดินสัตหีบ (Sh) และชุดดินวัลเปรียง (Wp) 
 

5.4 กลุมชุดดินอินทรีย กลุมดินชุดนี้จะมีเนื้อดินเปนอินทรียหนามากกวา 40 ซม. และดินชั้นลาง
จะเปนดนิเลนของตะกอนน้าํทะเลที่มีศกัยภาพเปนดินเปรี้ยวจัด การใชประโยชนของพืน้ที่ดนิบริเวณนี้
สวนใหญเปนปาเสม็ดหรือปาพรุและบางทองที่ใชปลูกขาว ขอจํากัดของการใชประโยชนที่ดนิบริเวณนี ้
ไดแก ดินเปนดินอินทรีย ดนิมีศักยภาพเปนดินเปรี้ยวจดัและมีน้ําทวมขังนาน กลุมชุดดินเหลานี้ ไดแก 
ชุดดินกาบแดง (Kd) และชุดดินนราธวิาส (Nw) 
 

5.5 กลุมชุดดินตื้น กลุมชดุดินนี้จะเปนดินที่มกีอนกรวดหรือเศษหนิมาก ภายในความลึก 50 เซนต ิ
เมตร การใชประโยชนของที่ดินบริเวณนี ้ จึงมีขอจํากดัที่เปนดนิตื้นและมีความอดุมสมบูรณของดินต่ํา 
กลุมชุดดินเหลานี ้ ไดแก ชดุดินชุมพร (Cp) ชุดดินหวยยอด (Ho) ชุดดินหาดใหญ (Hy) ชุดดินกนัตรัง 
(Kat) ชุดดินคลองซาก (Kc) ชุดดินเขาขาด (Kkt) ชุดดินหนองคลา (Nok) ชุดดินปะดังเบซาร (Pad)    
ชุดดินโปงน้ํารอน (Pon) ชุดดินพะโตะ (Pto) ชุดดินระนอง (Rg) ชุดดินสวี (Sw) ชุดดินทาฉาง (Tac)    
ชุดดินทุงคาย (Tuk) ชุดดินยะลา (Ya) ชุดดินยี่งอ (Yg) และชุดดินยานตาขาว (Yk) 
 

 100



 

6. เอกสารอางอิง 
 

วุฒิชาต ิสิริชวยชู  พิสุทธิ์ วิจารสรณ  ปุญญะ เผาศรีทองคํา  และณรงค ตรีสุวรรณ ป 2533 ชุดดินตางๆ 
ของภาคใตและพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวนัออก กองสาํรวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
(เอกสารวิชาการฉบับที่ 290) 

วุฒิชาต ิ สิริชวยชู ป 2536 การใหชื่อช้ันดนิและชั้นอืน่ๆ กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
(เอกสารวิชาการฉบับที่ 294) 

เล็ก  มอญเจรญิ และ สุนนัท คุณาภรณ ป 2535 สถานะทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย  
คูมือการปรับปรุงดินและการใชปุย ภาควชิาปฐพวีิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

Soil Survey Staff 1975. Soil Taxonomy. A Basic System of Soil Classification for Making and 
Interpreting Soil Surveys Soil Conservation Service. U.S Department of Agriculture. 
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ตารางภาคผนวกที ่1 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 ่1 (ตอ) 
ลําดับที่ สัญลักษณ ชุดดิน การจําแนกดิน 

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

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

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

Cation-exchange activity classes  
(ชั้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนแคตไอออน): 

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

Calcareous and reaction classes  
(ชั้นการมีปูนปนและปฏิกิริยา): 

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

Soil temperature classes (ชั้นอุณหภูมิดิน): 
iso = Isohyperthermic    
hyper = hyperthermic    
thermic = thermic    
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ตารางภาคผนวกที ่2 สรุปผลการจําแนกดินที่จัดตั้งในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย 
ตามระบบอนกุรมวิธานดนิ ป ค.ศ. 2003 

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

43 So Sop Prap f, smec, iso Lithic Haplustolls 
44 Sp San Pa Tong col, sili, semiact, iso Typic (Kandic) Paleustults 
45 Sri Si Thep fsi, mixed, subact, iso Plinthic Paleaquults 
46 Tk Takhli lsk, carn, iso Entic Haplustolls 
47 Tl Tha Li csk, mixed, semiact, iso Ultic Haplustalfs 
48 Tn Tha Phon f, mixed, superact, nona, iso Aeric Endoaquepts 
49 Tph Taphan Hin fsi, mixed, act, iso Ultic Haplustalfs 
50 Utt Uttaradit f, mixed, semiact, iso Aquic Haplustalfs 
51 Wa Watthana f, smec, iso Ustic Endoaquerts 
52 Wb Wichian Buri l, mixed, act, iso Aquic (Arenic) Haplustalfs 
53 Wc Wang Chomphu vf, smec, iso Chromic Haplusterts 
54 Wi Wang Hai f, mixed, act , iso Oxyaquic (Ultic) Paleustalfs 
55 Ws Wang Saphung f, mixed, act, iso Typic Haplustalfs 
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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 สรุปผลการจําแนกดินที่จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทยตาม 
ระบบอนุกรมวิธานดิน ป ค.ศ. 2003 

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

 

 

 113



 

ตารางภาคผนวกที ่5 (ตอ) 
อันดับ อันดับยอย กลุมใหญ กลุมยอย วงศ ชุดดิน  ภาค กลุม 

ชุดดิน 
Inceptisols  Ustepts  Haplustepts Aquic 

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

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

Makham Mak S 10 

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

nona, iso 
Chiang Mai Cm N 38 

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

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

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

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

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

สําหรับช้ันดินตางๆ 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 เหลก็ อะลูมินัม หรืออินทรียวัตถ ุ
โดยมีอนุภาคทราย และทรายแปงหลงเหลืออยู ชั้นดนินี้ตองไมมีชิน้สวนของหนิหรือมีอยูนอยมาก 

B horizons: เปนชั้นดนิที่อยูใตชั้น A E หรือช้ัน O ไมมีชิน้สวนของหินหรือมีนอยมาก และตองมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยางที่แสดงถงึ  

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

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

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

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

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

4. ความลาดชันของพืน้ที ่
ความลาดชันของพื้นที่ หมายถึง ลักษณะของพื้นที่ที่เบี่ยงเบนหรือเอียงไปจากแนวราบหรือแนว

ระนาบ  มีหนวยวัดเปนองศาของมุมเอียง รอยละของความเอียง หรือสัดสวนของระยะในแนวตั้งกับ
แนวนอน สําหรับหนวยที่ใชในการศึกษาดิน สํารวจดินและทําแผนที่ดินของประเทศไทยเปนรอยละของ
ความเอียงหรือเปอรเซ็นต 

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

5. ความลึกของดิน 

ความลึกของดินที่ใชอธิบายถึงลักษณะและสมบัติของดินหมายถึงความหนาของดินจากชั้นผิวดิน
ถึงชั้นที่มีสมบัติขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ไดแก แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นแข็ง 
แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นออน 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 

ความหมายของความลึกของดินในที่นี้อาจแตกตางจากความหมายในสวนที่เกีย่วกบัการจาํแนก
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 
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