
ชุดดิน เฉลียงลับ Series Cl กลุมชุดดินท่ี 7 

การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  

สีเทาถึงสีเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปน 

กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปน

ทรายแปง สีเทาหรือสีเทาออนปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดน้ําในฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ หากใชทํานาควรมีการชลประทานเขาชวยและมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ

เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใสปุยพืชสด ปุยคอก และปุยเคมีเพ่ิมข้ึน 

ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควรเลือกระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพ่ือลดอัตราเสี่ยง

ของการขาดแคลนน้ํา 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Cl-fl ดินคลายชุดดินเฉลียงลับท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Cl-fsi ดินคลายชุดดินเฉลียงลับท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Cl-md ดินคลายชุดดินเฉลียงลับท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Cl-pd ดินคลายชุดดินเฉลียงลับท่ีมีการระบายน้ําเลว 

Cl-pic ดินคลายชุดดินเฉลียงลับท่ีมีศิลาแลงออน 

Cl-pic,fl ดินคลายชุดดินเฉลียงลับท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินรวนละเอียด 

 



ดินคลายชุดดินเฉลียงลับท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Cl-fl)                                    กลุมชุดดินท่ี 18 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีเทา

ถึงสีเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปน 

ดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาออนปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดน้ําในฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ หากใชทํานาควรมีการชลประทานเขาชวยและมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ

เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใสปุยพืชสด ปุยคอก และปุยเคมีเพ่ิมข้ึน 

ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควรเลือกระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพ่ือลดอัตราเสี่ยง

ของการขาดแคลนน้ํา 

 



ดินคลายชุดดินเฉลียงลับท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด   (Cl-fsi)                             กลุมชุดดินท่ี 15 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สีเทาถึงสีเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลปน

เหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) 

ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทาหรือสีเทา

ออนปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือ  สีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรด

เล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดน้ําในฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ หากใชทํานาควรมีการชลประทานเขาชวยและมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ

เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใสปุยพืชสด ปุยคอก และปุยเคมีเพ่ิมข้ึน 

ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควรเลือกระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพ่ือลดอัตราเสี่ยง

ของการขาดแคลนน้ํา 



ดินคลายชุดดินเฉลียงลับท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Cl-md)                   กลุมชุดดินท่ี 7 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

สีเทาถึงสีเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปน   

กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปน

ทรายแปง สีเทาหรือสีเทาออนปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) พบชั้นกรวดลูกรัง

หนาแนนมาก ปริมาณมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร ในชวงความลึก 50-100 ซม.

จากผิวดิน 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดน้ําในฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ หากใชทํานาควรมีการชลประทานเขาชวยและมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ

เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใสปุยพืชสด ปุยคอก และปุยเคมีเพ่ิมข้ึน 

ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควรเลือกระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพ่ือลดอัตราเสี่ยง

ของการขาดแคลนน้ํา 



ดินคลายชุดดินเฉลียงลับท่ีมีการระบายน้ําเลว   (Cl-pd)                   กลุมชุดดินท่ี 5 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  

สีเทาถึงสีเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปน 

กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปน

ทรายแปง สีเทาหรือสีเทาออน มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) 

ขอจํากัด เปนท่ีลุมต่ํา มักมีน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน 

ขอเสนอแนะ หากใชทํานาควรมีการชลประทานเขาชวยและมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ

เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใสปุยพืชสด ปุยคอก และปุยเคมีเพ่ิมข้ึน 

ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควรเลือกระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพ่ือลดอัตราเสี่ยง

ของการขาดแคลนน้ํา 



ดินคลายชุดดินเฉลียงลับท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินรวนละเอียด   (Cl-pic,fl)             กลุมชุดดินท่ี 18   

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีเทาถึงสีเทาเขม มีจุดประสี

น้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย     

(pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว สีเทาหรือ

สีเทาออนปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรด

เล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณรอย

ละ 5-50 โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน  

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดน้ําในฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ หากใชทํานาควรมีการชลประทานเขาชวยและมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ

เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใสปุยพืชสด ปุยคอก และปุยเคมีเพ่ิมข้ึน 

ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควรเลือกระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพ่ือลดอัตราเสี่ยง

ของการขาดแคลนน้ํา 



ดินคลายชุดดินเฉลียงลับท่ีมีศิลาแลงออน   (Cl-pic)                                         กลุมชุดดินท่ี 7 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  

สีเทาถึงสีเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก ปฏิกิริยาดินเปน 

กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปน

ทรายแปง สีเทาหรือสีเทาออนปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) มีศิลาแลงออน 

(plinthite) ปริมาณรอยละ 5-50 โดยปริมาตรภายในความลึก 150 เซนติเมตรจาก

ผิวดิน  

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดน้ําในฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ หากใชทํานาควรมีการชลประทานเขาชวยและมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ

เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใสปุยพืชสด ปุยคอก และปุยเคมีเพ่ิมข้ึน 

ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควรเลือกระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพ่ือลดอัตราเสี่ยง

ของการขาดแคลนน้ํา 


