
ชุดดิน ฉลอง Series Chl กลุมชุดดินที่ 34 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 

สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเน้ือดินเปนดินรวนปนทราย มีสีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเน้ือดินเปนดินรวน

เหนียวปนทราย มีสีนํ้าตาลปนเหลือง และดินช้ันลางถัดไปอาจพบดินเหนียวปนทราย 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า พ้ืนที่มีความลาดชัน หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย 

และขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีในการปลูกยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไมยืนตน และสวนผลไม มีขอจํากัด

เล็กนอยที่ ดินมีความอุดมสมบูรณ ตํ่า ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือ

ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือ ปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียนํ้า พด.2 

สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน ควรมีระบบอนุรักษดินและนํ้า เชน ปลูกพืชคลุมดิน แนว

รั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงนํ้าและระบบใหนํ้าในแปลง

ปลูกพืชเพ่ือไวใชในชวงที่พืชขาดนํ้า 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความอิ่มตัว

เบส 

ฟอสฟอรสั

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธบิาย 

Chl-col ดินคลายชุดดินฉลองที่เปนดินรวนหยาบ 

Chl-lsk ดินคลายชุดดินฉลองที่เปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ 

Chl-md ดินคลายชุดดินฉลองที่เปนดินลึกปานกลาง 

Chl-mw ดินคลายชุดดินฉลองที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง 

 



ดินคลายชุดดินฉลองท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Chl-col)                                       กลุมชุดดินท่ี 39 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5% 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน

ทราย มีสีน้ําตาลปนเหลือง และดินชั้นลางถัดไปอาจพบดินรวนเหนียวปนทราย 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีมีความลาดชัน หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย 

และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีในการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมยืนตน และสวนผลไม มีขอจํากัด

เล็กนอยท่ีดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือ

ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือ ปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 

สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน ควรมีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน แนว

รั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลง

ปลูกพืชเพ่ือไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินฉลองท่ีเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ   (Chl-lsk)                            กลุมชุดดินท่ี 45 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12% 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินตื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนปนทรายหยาบมาก มีสี

น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อ

ดินเปนดินรวนปนทรายหยาบหรือดินรวนเหนียวปนทรายหยาบ สีน้ําตาลปนเหลือง   

มีเม็ดควอตซขนาดท่ีมีขนาดใหญมากกวา 2 มม. อยูหนาแนนในหนาตัดดิน ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ดินตื้น มีความอุดมสมบูรณตํ่า พ้ืนท่ีมีความลาดชัน หนาดินงายตอการถูกชะลาง

พังทลาย และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือ ปุยคอก

รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน ควรมีระบบ

อนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน แนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะ

ตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูกพืชเพ่ือไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินฉลองท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Chl-md)                                       กลุมชุดดินท่ี 50 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20% 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน

เหนียวปนทราย พบชั้นหินพ้ืนท่ีเปนหินแกรนิตภายใน 50-100 ซม. จากผิวดิน

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีมีความลาดชัน หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย 

และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีในการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมยืนตน และสวนผลไม มีขอจํากัด

เล็กนอยท่ีดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือ

ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือ ปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 

สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน ควรมีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน แนว

รั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลง

ปลูกพืชเพ่ือไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 


