
ชุดดิน ดอนไร Series Dr กลุมชุดดินท่ี 35 

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

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินรวนปนทราย 

ถึงดินรวนเหนียวปนทรายสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ในดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปน

เหลืองถึงสีเหลืองปนแดง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง หรือมวล

กอนกลมของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง

เปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Dr-col ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Dr-col,mw ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีเปนดินรวนหยาบและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Dr-d,col ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีเปนดินลึกและเปนดินรวนหยาบ 

Dr-gm ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีจุดประสีเทา 

Dr-gm,col ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ 

Dr-gm,pic ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน 

Dr-gm,tks ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีจุดประสีเทาและมีทรายหนา 

Dr-hb ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Dr-hb,d ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินลึก 

Dr-hb,mw,col ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงมีการระบายน้ําดีปานกลางและ 

เปนดินรวนหยาบ 

Dr-mw ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Dr-mw,col ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนหยาบ 

Dr-tks ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีเปนทรายหนา 

Dr-vtks ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีเปนทรายหนามาก 

 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีเปนดินรวนหยาบและมีการระบายน้ําดีปานกลาง (Dr-col,mw)  กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเหลืองถึงสี

เหลืองปนแดง พบจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง ภายใน 100 ซม.จาก   

ผิวดิน หรือพบมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Dr-col)  กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเหลืองถึงสี

เหลืองปนแดง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง หรือมวลกอนกลม

ของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีเปนดินลึกและเปนดินรวนหยาบ   (Dr-d,col) กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเหลืองถึงสี

เหลืองปนแดง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง หรือมวลกอนกลม

ของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง และพบชั้นลูกรังหนาแนนภายในชวง  

ความลึก 100-150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด    

(pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ   (Dr-gm,col)          กลุมชุดดินท่ี 40b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนินเขา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเหลืองถึงสี

เหลืองปนแดง พบจุดประสีเทา สีน้ําตาลแก หรือสีแดงปนเหลือง ภายใน 75 ซม.

จากผิวดิน หรือพบมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป เพ่ือปรับปรุง

คุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน   (Dr-gm,pic)          กลุมชุดดินท่ี 35b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนินเขา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปน

เหลืองถึงสีเหลืองปนแดง พบจุดประสเีทา สีน้ําตาลแก หรือสีแดงปนเหลือง ภายใน 

75 ซม.จากผิวดิน หรือพบศิลาแลงออน หรือมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีส

สะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป เพ่ือปรับปรุง

คุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีจุดประสีเทาและมีทรายหนา   (Dr-gm,tks)             กลุมชุดดินท่ี 41b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนินเขา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินทรายหนาลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินทราย สีน้ําตาลปน

เทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินทราย

ปนดินรวน พบชั้นทรายหนา 50- 100 ซม. ลึกลงไปเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล

ปนเหลืองถึงสีเหลืองปนแดง พบจุดประสีเทา สีน้ําตาลแก หรือสีแดงปนเหลือง 

ภายใน 75 ซม.จากผิวดิน หรือพบมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดิน

ลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป เพ่ือปรับปรุง

คุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีจุดประสีเทา   (Dr-gm)   กลุมชุดดินท่ี 35b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนินเขา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปน

เหลืองถึงสีเหลืองปนแดง พบจุดประสเีทา สีน้ําตาลแก หรือสีแดงปนเหลือง ภายใน 

75 ซม.จากผิวดิน หรือพบมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป เพ่ือปรับปรุง

คุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินลึก   (Dr-hb,d) กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปน

เหลืองถึงสีเหลืองปนแดง ดินมีคาของการอ่ิมตัวดวยประจุบวกท่ีเปนดางมากกวา 35 

เปอรเซ็นต ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) และพบชั้นลูกรัง

หนาแนนภายในชวงความลึก 100-150 ซม. จากผิวดิน 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 
 

 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนหยาบ 

(Dr-hb,mw,col)  กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเหลืองถึงสี

เหลืองปนแดง พบจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง ภายใน 100 ซม.จาก   

ผิวดิน หรือพบมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Dr-hb)  กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปน

เหลืองถึงสีเหลืองปนแดง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง หรือมวล

กอนกลมของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง และดินมีคาของการอ่ิมตัวดวย

ประจุบวกท่ีเปนดาง (base saturation) มากกวา 35 เปอรเซ็นต ปฏิกิริยาดินเปน

กรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)  

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนหยาบ  (Dr-mw,col)  กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเหลืองถึงสี

เหลืองปนแดง พบจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง ภายใน 100 ซม.จาก   

ผิวดิน หรือพบมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง (Dr-mw)   กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปน

เหลืองถึงสีเหลืองปนแดง พบจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง ภายใน 100 

ซม.จากผิวดิน หรือพบมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีเปนทรายหนา   (Dr-tks)  กลุมชุดดินท่ี 41 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินทรายปนดินรวน 

พบชั้นทรายหนา 50-100 ซม. ลึกลงไปเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเหลืองถึง 

สีเหลืองปนแดง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง หรือมวลกอนกลม

ของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 

 



ดินคลายชุดดินดอนไรท่ีเปนทรายหนามาก   (Dr-vtks)  กลุมชุดดินท่ี 44 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินทรายปนดินรวน 

พบชั้นทรายหนา 100-150 ซม. ลึกลงไปเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเหลืองถึง 

สีเหลืองปนแดง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง หรือมวลกอนกลม

ของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 


