
ชุดดิน มวงคอม Series Mm กลุมชุดดินท่ี 48 

การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดนิ ตะกอนน้ําพา ของวัสดุท่ีมาจากหินอัคนีพวกหินไรโอไลท หินทัฟฟ รวมกับหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นกอนกรวดและหินมนเล็กหนาแนนตั้งแตภายใน 50 ซม.จากผิวดิน 

ดินบนเปนดินรวนปนทรายปนเศษหิน สีน้ําตาล น้ําตาลเขม หรือน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย(pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปน

ทรายปนเศษหินหนาแนนมาก มีกรวดและหินมนเล็กของหินไรโอไลท หินทัฟฟ

ปะปนอยูมากกวา 35% โดยปริมาตร สีน้ําตาลปนเหลืองถึงแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน 

เปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0)   

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดและหินมนเล็ก ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Mm-col ดินคลายชุดดินมวงคอมท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Mm-d,fsi ดินคลายชุดดินมวงคอมท่ีเปนดินลึกและเปนดินทรายแปงละเอียด 

Mm-fl ดินคลายชุดดินมวงคอมท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Mm-fsi ดินคลายชุดดินมวงคอมท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Mm-gm,fl ดินคลายชุดดินมวงคอมท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

 



ดินคลายชุดดินมวงคอมท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Mm-col)  กลุมชุดดินท่ี 40 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดนิ ตะกอนน้ําพา ของวัสดุท่ีมาจากหินอัคนีพวกหินไรโอไลท หินทัฟฟ รวมกับหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม หรือ

น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน

ดินรวนปนทราย อาจพบเศษหินหนาแนนมาก มีกรวดและหินมนเล็กของหิน 

ไรโอไลท หินทัฟฟปะปนอยูมากกวา 35% โดยปริมาตร ท่ีความลึกมากกวา 150 ซม. 

จากผิวดิน สีน้ําตาลปนเหลืองถึงแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด

ปานกลาง (pH 5.5-6.0)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 



ดินคลายชุดดินมวงคอมท่ีเปนดินลึกและเปนดินทรายแปงละเอียด   (Mm-d,fsi)    กลุมชุดดินท่ี 33 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %  

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดนิ ตะกอนน้ําพา ของวัสดุท่ีมาจากหินอัคนีพวกหินไรโอไลท หินทัฟฟ รวมกับหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินทรายแปงละเอียดลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

หรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)      

ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง พบเศษหินหนาแนนมาก มีกรวดและหินมน

เล็กของหินไรโอไลท หินทัฟฟปะปนอยูมากกวา 35% โดยปริมาตร ท่ีความลึก 100-

150 ซม. จากผิวดิน สีน้ําตาลปนเหลืองถึงแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน เปนกรดจัดถึง

เปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 



ดินคลายชุดดินมวงคอมท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Mm-fl)  กลุมชุดดินท่ี 36 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา  

วัตถุตนกําเนิดดนิ ตะกอนน้ําพา ของวัสดุท่ีมาจากหินอัคนีพวกหินไรโอไลท หินทัฟฟ รวมกับหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม หรือ

น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน

ดินรวนเหนียวปนทราย อาจพบกรวดและหินมนเล็กของหินไรโอไลท หินทัฟฟปะปน

อยูมากกวา 35% โดยปริมาตร ท่ีความลึกมากกวา 150 ซม. จากผิวดิน สีน้ําตาลปน

เหลืองถึงแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 



ดินคลายชุดดินมวงคอมท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด   (Mm-fsi) กลุมชุดดินท่ี 33 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 %  

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดนิ ตะกอนน้ําพา ของวัสดุท่ีมาจากหินอัคนีพวกหินไรโอไลท หินทัฟฟ รวมกับหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินทรายแปงละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวน สีน้ําตาล น้ําตาลเขม หรือ

น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน

ดินรวนเหนียวปนทรายแปง อาจพบกรวดและหินมนเล็กของหินไรโอไลท หินทัฟฟ

ปะปนอยูมากกวา 35% โดยปริมาตร ท่ีความลึกมากกวา 150 ซม. จากผิวดิน สีน้ําตาล

ปนเหลืองถึงแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 



ดินคลายชุดดินมวงคอมท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด   (Mm-gm,fl)  กลุมชุดดินท่ี 36b 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดนิ ตะกอนน้ําพา ของวัสดุท่ีมาจากหินอัคนีพวกหินไรโอไลท หินทัฟฟ รวมกับหินในกลุม 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม หรือ

น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน

ดินรวนเหนียวปนทราย อาจพบกรวดและหินมนเล็กของหินไรโอไลท หินทัฟฟปะปน

อยูมากกวา 35% โดยปริมาตร ท่ีความลึกมากกวา 150 ซม. จากผิวดิน สีน้ําตาลปน

เหลือง พบจุดประสีเทา สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดง ภายใน 75 ซม. จากผิวดิน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 


