
ชุดดิน เชียงของ Series Cg กลุมชุดดินท่ี 29 

การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustox 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินอัคนี

ท่ีเปนกลางหรือเปนดางพวกแอนดีไซต บะซอลต แกบโบร  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียว รวนซุย ลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียว

ปนทรายแปง สีน้ําตาลปนแดงเขมถึงสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน

กรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ี 

ท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

 

 (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Cg-br ดินคลายชุดดินเชียงของท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Cg-br-mw ดินคลายชุดดินเชียงของท่ีเปนดินสีน้ําตาลและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Cg-gm ดินคลายชุดดินเชียงของท่ีมีจุดประสีเทา 

Cg-md ดินคลายชุดดินเชียงของท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Cg-md,br ดินคลายชุดดินเชียงของท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล 

Cg-mw ดินคลายชุดดินเชียงของท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Cg-mw,br ดินคลายชุดดินเชียงของท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล 

Cg-ud ดินคลายชุดดินเชียงของท่ีอยูในเขตดินชื้น 

Cg-ud,fl ดินคลายชุดดินเชียงของท่ีอยูในเขตดินชื้นและเปนดินรวนละเอียด 

 



ดินคลายชุดดินเชียงของที่เปนดินสีน้ําตาลและมีการระบายน้ําดีปานกลาง (Cg-br,mw)  กลุมชุดดินที่ 29 

 

สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5% 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินอัคนี

ที่เปนกลางหรือเปนดางพวกแอนดีไซต บะซอลต แกบโบร  

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย

แปง สีนํ้าตาลปนแดง สีนํ้าตาลเขม หรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนแดง หรือ        

สี นํ้าตาล พบจุดประสี นํ้าตาลเขม หรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 

เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดนํ้าเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนทิ้งชวง 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงนํ้าสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 

ที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือทั้งสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินเชียงของที่เปนดินสีน้ําตาล (Cg-br)                                            กลุมชุดดินที่ 29 

 

สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินอัคนี

ที่เปนกลางหรือเปนดางพวกแอนดีไซต บะซอลต แกบโบร  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย

แปง สีนํ้าตาลปนแดง สีนํ้าตาลเขม หรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนแดง หรือ        

สีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดนํ้าเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนทิ้งชวง 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงนํ้าสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 

ที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือทั้งสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินเชียงของที่มีจุดประสีเทา   (Cg-gm)                                         กลุมชุดดินที่ 29b 

 

สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนิน หรือชายเนินของพ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินอัคนี

ที่เปนกลางหรือเปนดางพวกแอนดีไซต บะซอลต แกบโบร  

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

สีนํ้าตาลเขม สีนํ้าตาล หรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด

เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง มีจุด

ประสีเทาหรือสีเทาออน ภายในความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดนํ้าเล็กนอยหากฝนทิ้งชวง 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงนํ้าสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกไมผล 

 



ดินคลายชุดดินเชียงของที่เปนดินลึกปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล   (Cg-md,br)      กลุมชุดดินที่ 55 

 

สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินอัคนี

ที่เปนกลางหรือเปนดางพวกแอนดีไซต บะซอลต แกบโบร  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง สีนํ้าตาลปนแดง สีนํ้าตาลเขม หรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนแดง 

หรือสีนํ้าตาล พบช้ันหินผุของหินอัคนีพวกแอนดีไซต บะซอลต หรือแกบโบร ในชวง

ความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง 

(pH 5.5-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดนํ้าเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนทิ้งชวง  

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงนํ้าสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 

ที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือทั้งสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินเชียงของที่เปนดินลึกปานกลาง   (Cg-md)                               กลุมชุดดินที่ 55 

 

สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินอัคนี

ที่เปนกลางหรือเปนดางพวกแอนดีไซต บะซอลต แกบโบร  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียว รวนซุย ลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวน

เหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาลปนแดงเขมถึงสีนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรด

จัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) พบช้ันหินผุของ หินอัคนีพวกแอนดีไซต     

บะซอลต หรือแกบโบร ในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดนํ้าเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนทิ้งชวง พ้ืนที่ 

ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงนํ้าสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 

ที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือทั้งสองวิธีรวมกัน 

 



ดินคลายชุดดินเชียงของที่มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล (Cg-mw,br)  กลุมชุดดินที่ 29 

 

สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5% 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินอัคนี

ที่เปนกลางหรือเปนดางพวกแอนดีไซต บะซอลต แกบโบร  

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย

แปง สีนํ้าตาลปนแดง สีนํ้าตาลเขม หรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนแดง หรือ        

สี นํ้าตาล พบจุดประสี นํ้าตาลเขม หรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 

เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดนํ้าเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนทิ้งชวง 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงนํ้าสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 

ที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือทั้งสองวิธีรวมกัน 

 



ดินคลายชุดดินเชียงของที่มีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Cg-mw)                        กลุมชุดดินที่ 29 

 

สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินอัคนี

ที่เปนกลางหรือเปนดางพวกแอนดีไซต บะซอลต แกบโบร  

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย

แปง สีนํ้าตาลปนแดง สีนํ้าตาลเขม หรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนแดง หรือ        

สี นํ้าตาล พบจุดประสี นํ้าตาลเขม หรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 

เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดนํ้าเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนทิ้งชวง  

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงนํ้าสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกไมผล  

 



ดินคลายชุดดินเชียงของท่ีอยูในเขตดินช้ืนและเปนดินรวนละเอียด   (Cg-ud,fl)            กลุมชุดดินท่ี 34 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5% 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอนในเขตดินชื้น 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินอัคนี

ท่ีเปนกลางหรือเปนดางพวกแอนดีไซต บะซอลต แกบโบร  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดท่ีอยูในเขตดินชื้น ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน        

สีน้ําตาลปนแดงเขมถึงสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย 

(pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียว สีแดง ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

 

 


