
ชุดดิน ดงยางเอน Series Don กลุมชุดดินท่ี 33 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนปนดินเหนียว ดินรวนเหนยีว

ปนทรายแปง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง

ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปงถึงดินรวน

เหนียวปนทรายแปง ดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง อาจพบจุด

ประสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลืองเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 

(pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด  มีโอกาสเกิดชั้นดานไถพรวน และขาดแคลนน้ําในชวงเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับ

สภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Don-cal ดินคลายชุดดินดงยางเอนท่ีเปนดินเนื้อปูน 

Don-f ดินคลายชุดดินดงยางเอนท่ีเปนดินเหนียวละเอียด 

Don-fl ดินคลายชุดดินดงยางเอนท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Don-gm ดินคลายชุดดินดงยางเอนท่ีมีจุดประสีเทา 

Don-gm,f ดินคลายชุดดินดงยางเอนท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินเหนียวละเอียด 

Don-md,f ดินคลายชุดดินดงยางเอนท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินเหนียวละเอียด 

 

 

 



ดินคลายชุดดินดงยางเอนท่ีเปนดินเนื้อปูน   (Don-cal)                   กลุมชุดดินท่ี 33 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนปนดินเหนียว ดินรวนเหนยีว

ปนทรายแปง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง

ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทรายแปงถึงดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง ดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง พบกอนปูนทุติยภูมิ

ปะปนในดินลางๆ อาจพบจุดประสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลืองเล็กนอย 

ปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.5-8.0)  

ขอจํากัด  มีโอกาสเกิดชั้นดานไถพรวน และขาดแคลนน้ําในชวงเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับ

สภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินดงยางเอนท่ีเปนดินเหนียวละเอียด   (Don-f)         กลุมชุดดินท่ี 31 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนปนดินเหนียว ดินรวน

เหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน

กลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงถึงดิน

เหนียวปนทรายแปงและดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง อาจพบจุดประสี

น้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลืองเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง    

(pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด  มีโอกาสเกิดชั้นดานไถพรวน และขาดแคลนน้ําในชวงเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับ

สภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินดงยางเอนท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Don-fl)                   กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล

ปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดิน

รวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง อาจพบ

จุดประสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลืองเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน

กลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด  มีโอกาสเกิดชั้นดานไถพรวน และขาดแคลนน้ําในชวงเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับ

สภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินดงยางเอนท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินเหนียวละเอียด   (Don-gm,f)      กลุมชุดดินท่ี 31b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย

แปง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปน

กลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนถึงดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สีน้ําตาล

หรือน้ําตาลปนแดงและสีเทา พบจุดประสีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด  มีโอกาสเกิดชั้นดานไถพรวน และขาดแคลนน้ําในชวงเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับ

สภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินดงยางเอนท่ีมีจุดประสีเทา   (Don-gm)                                      กลุมชุดดินท่ี 33b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนปนดินเหนียว ดินรวนเหนยีว

ปนทรายแปง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง

ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปงถึงดินรวน

เหนียวปนทรายแปง ดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดงและสีเทา 

พบจุดประสีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน

กลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด  มีโอกาสเกิดชั้นดานไถพรวน การระบายน้ําคอนขางเลวและอาจขาดแคลนน้ําในชวง

เพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับ

สภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินดงยางเอนท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินเหนียวละเอียด (Don-md,f)  กลุมชุดดินท่ี 55 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นกอนกรวดและหินมนหนาแนน ดินบนเปนดินรวน

ปนดินเหนียว ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดิน

เหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง อาจพบจุดประสี

น้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลืองเล็กนอย ดินลางตอนลางเปนดินเหนียวปนกอน

กรวดและหินมนมาก สีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด มีโอกาสเกิดชั้นดานไถพรวน เปนดินลึกปานกลางและขาดแคลนน้ําในชวงเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับ

สภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 


