
ชุดดิน เชียงคาน Series Ch กลุมชุดดินท่ี 46 

การจําแนกดิน (USDA) Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน

 ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม รวมท้ังหินท่ีแปรสภาพตางๆ เชน หินดินดาน  

 หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว 

ท่ีอาจปนลูกรัง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง

ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรัง

หนาแนนมาก สีแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 4.5-5.5) อาจพบชั้นหินท่ีผุพังสลายตัวในตอนลางของหนาตัดดิน ลูกรังสวนใหญ

เปนเศษหินท่ีถูกเคลือบดวยสารประกอบออกไซดของเหล็ก (ลูกรังเทียม : pseudo-

laterite)) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนนและความอุดมสมบูรณต่ํา  พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน

และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงไมควรนํามาใช

เพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 

 

 

 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ch-br ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Ch-gm ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีมีจุดประสีเทา 

Ch-hb ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Ch-hb,br ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินสีน้ําตาล 

Ch-hb,gm ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Ch-hb,mw ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ch-mw ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ch-mw,br ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล 

 

 



ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Ch-br)                                          กลุมชุดดินท่ี 46 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน

 ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม รวมท้ังหินท่ีแปรสภาพตางๆ เชน หินดินดาน  

 หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว 

ท่ีอาจปนลูกรัง สนี้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 

(pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังหนาแนนมาก 

สีน้ํ าตาลหรือสีน้ํ าตาลปนเหลือง ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด  

(pH 4.5-5.5) อาจพบชั้นหินท่ีผุพังสลายตัวในตอนลางของหนาตัดดิน ลูกรังสวนใหญ

เปนเศษหินท่ีถูกเคลือบดวยสารประกอบออกไซดของเหล็ก (ลูกรังเทียม : pseudo-

laterite) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนนและความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน

และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  



ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีมีจุดประสีเทา   (Ch-gm)                                       กลุมชุดดินท่ี 46b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2% 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน

 ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม รวมท้ังหินท่ีแปรสภาพตางๆ เชน หินดินดาน  

 หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท 

การระบายน้ํา  คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว 

ท่ีอาจปนลูกรัง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 

(pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังหนาแนนมาก 

สีน้ําตาล พบจุดประสีน้ําตาลเขมหรือสีเหลืองปนแดง มีจุดประสีเทาหรือสีเทาออน 

ภายในความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 4.5-5.5) ลูกรังสวนใหญเปนเศษหินท่ีถูกเคลือบดวยสารประกอบออกไซดของ

เหล็ก (ลูกรังเทียม : pseudo-laterite) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนนและความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน

และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  



ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินสีน้ําตาล (Ch-hb,br)            กลุมชุดดินท่ี 46 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน

 ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม รวมท้ังหินท่ีแปรสภาพตางๆ เชน หินดินดาน  

 หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว 

ท่ีอาจปนลูกรัง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 

(pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังหนาแนนมาก 

สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง  

(pH 6.5-8.0) และมีคาของการอ่ิมตัวดวยประจุบวกท่ีเปนดาง (base saturation) 

สูงกวา 35 เปอรเซ็นต อาจพบชั้นหินท่ีผุพังสลายตัวในตอนลางของหนาตัดดิน ลูกรัง

สวนใหญเปนเศษหินท่ีถูกเคลือบดวยสารประกอบออกไซดของเหล็ก (ลูกรังเทียม : 

pseudo-laterite) 

ขอจํากัด เปนดินต้ืนถึงชั้นลูกรังหนาแนนและความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน

และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  



ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา (Ch-hb,gm)           กลุมชุดดินท่ี 46b 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 

ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน

 ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม รวมท้ังหินท่ีแปรสภาพตางๆ เชน หินดินดาน  

 หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท 

การระบายน้ํา  คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว 

ท่ีอาจปนลูกรัง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 

(pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังหนาแนนมาก 

สีน้ําตาล พบจุดประสีน้ําตาลเขมหรือสีเหลืองปนแดง มีจุดประสีเทาหรือสีเทาออน 

ภายในความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดาง

ปานกลาง (pH 6.5-8.0) และมีคาของการอ่ิมตัวดวยประจุบวกท่ีเปนดาง (base 

saturation) สูงกวา 35 เปอรเซ็นต และลูกรังสวนใหญเปนเศษหินท่ีถูกเคลือบดวย

สารประกอบออกไซดของเหล็ก (ลูกรังเทียม : pseudo-laterite) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนนและความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน

และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  



ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง(Ch-hb,mw) กลุมชุดดินท่ี 46 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน

 ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม รวมท้ังหินท่ีแปรสภาพตางๆ เชน หินดินดาน  

 หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว 

ท่ีอาจปนลูกรัง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 

(pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังหนาแนนมาก 

สีน้ําตาล พบจุดประสีน้ําตาลเขม หรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 ซม. 

จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) มีคาของ

การอ่ิมตัวดวยประจุบวกท่ีเปนดาง (base saturation) สูงกวา 35 เปอรเซ็นต    

อาจพบชั้นหินท่ีผุพังสลายตัวในตอนลางของหนาตัดดิน ลูกรังสวนใหญเปนเศษหินท่ี

ถูกเคลือบดวยสารประกอบออกไซดของเหล็ก (ลูกรังเทียม : pseudo-laterite) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนนและความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน

และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  



ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Ch-hb)                                     กลุมชุดดินท่ี 46 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน

 ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม รวมท้ังหินท่ีแปรสภาพตางๆ เชน หินดินดาน  

 หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว 

ท่ีอาจปนลูกรัง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง

ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรัง

หนาแนนมาก สีแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดาง

ปานกลาง (pH 6.5-8.0) และมีคาของการอ่ิมตัวดวยประจุบวกท่ีเปนดาง (base 

saturation) สูงกวา 35 เปอรเซ็นต อาจพบชั้นหินท่ีผุพังสลายตัวในตอนลางของ

หนาตัดดิน ลูกรังสวนใหญเปนเศษหินท่ีถูกเคลือบดวยสารประกอบออกไซดของเหล็ก 

(ลูกรังเทียม : pseudo-laterite) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนนและความอุดมสมบูรณ 

ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน

และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 



ดินคลายชุดดินเชียงคานท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล (Ch-mw,br)   กลุมชุดดินท่ี 46 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน

 ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม รวมท้ังหินท่ีแปรสภาพตางๆ เชน หินดินดาน  

 หินทรายแปง หินโคลน หินชนวน หินฟลไลท 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว 

ท่ีอาจปนลูกรัง สนี้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 

(pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังหนาแนนมาก 

สนี้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีน้ําตาลเขม หรือสีเหลืองปนแดง ภายใน

ความลึก 100 ซม. จากผิวดิน  ปฏิ กิริยาดิน เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด  

(pH 4.5-5.5) อาจพบชั้นหินท่ีผุพังสลายตัวในตอนลางของหนาตัดดิน ลูกรงัสวนใหญ

เปนเศษหินท่ีถูกเคลือบดวยสารประกอบออกไซดของเหล็ก (ลูกรังเทียม : pseudo-

laterite) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนนและความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน

และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  


