
 

 

ชุดดิน มาบบอน Series Mb กลุมชุดดินท่ี 35 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Oxic Paleustults 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน ปฏิกิริยาดิน 

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 

สีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดง และสีแดงปนเหลือง ในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) มักพบเศษวัตถุตนกําเนิดดินจากหินแกรนิต 

การสะสมเหล็กหรือแมงกานีส ปะปนในเนื้อดินชั้นลางๆ  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีมีความลาดชัน การชะลางพังทลายคอนขางรุนแรง 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก 

(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

 

0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
 

 

 

 



 

 

ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Mb-br ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Mb-col ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Mb-col,br ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนดินรวนหยาบและเปนดินสีน้ําตาล 

Mb-d ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนดินลึก 

Mb-gm ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีจุดประสีเทา 

Mb-gm,col ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ 

Mb-hb ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Mb-hb,br ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินสีน้ําตาล 

Mb-hb,md ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินลึกปานกลาง 

Mb-hb,md,col 
ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงเปนดินลึกปานกลางและ 

เปนดินรวนหยาบ 

Mb-md ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Mb-md,mw ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนดินลึกปานกลางและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Mb-mw ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Mb-mw,br ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล 

Mb-mw,col ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนหยาบ 

Mb-tks ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนทรายหนา 

 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Mb-br)  กลุมชุดดินท่ี 35 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 

สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) มักพบเศษ

วัตถุตนกําเนิดดินจากหินแกรนิต การสะสมเหล็กหรือแมงกานีส ปะปนในเนื้อดินชั้น

ลางๆ  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีมีความลาดชัน การชะลางพังทลายคอนขางรุนแรง 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนดินรวนหยาบและเปนดินสีน้ําตาล   (Mb-col,br)            กลุมชุดดินท่ี 40 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย        

สีน้ําตาลปนเหลือง ในดินลางลึกลงไปเปนดินรวนเหนยีวปนทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

มากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) มักพบเศษวัตถุตนกําเนิดดินจากหินแกรนิต การสะสม

เหล็กหรือแมงกานีส ปะปนในเนื้อดินชั้นลางๆ  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีมีความลาดชัน การชะลางพังทลายคอนขางรุนแรง 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Mb-col)  กลุมชุดดินท่ี 40 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย  

สีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดง และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดจัด (pH 4.5-5.5) มักพบเศษวัตถุตนกําเนิดดินจากหินแกรนิต การสะสมเหล็กหรือ

แมงกานีส ปะปนในเนื้อดินชั้นลางๆ  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีมีความลาดชัน การชะลางพังทลายคอนขางรุนแรง 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนดินลึก   (Mb-d)  กลุมชุดดินท่ี 35 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 

สีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดง และสีแดงปนเหลือง ในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) พบเศษหินหรือหินพ้ืนท่ีเปนหินแกรนิต 

ในชวงความลึก 100–150 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีมีความลาดชัน การชะลางพังทลายคอนขางรุนแรง 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ   (Mb-gm,col)     กลุมชุดดินท่ี 40b 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน พบจุด

ประสีน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย   

(pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสี

เทา สีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดง ในชวงความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) มักพบเศษวัตถุตนกําเนิดดินจาก

หินแกรนิต การสะสมเหล็กหรือแมงกานีส ปะปนในเนื้อดินชั้นลางๆ  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน และจัดหาแหลงน้ําเพ่ิมเติม 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีจุดประสีเทา   (Mb-gm)  กลุมชุดดินท่ี 35b 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ  

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน พบ

จุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย   

(pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง พบจุด

ประสีเทา สีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดง ในชวงความลึก 75 เซนติเมตรจาก

ผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) มักพบเศษวัตถุตนกําเนิดดิน

จากหินแกรนิต การสะสมเหล็กหรือแมงกานีส ปะปนในเนื้อดินชั้นลาง  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินสีน้ําตาล   (Mb-hb,br)           กลุมชุดดินท่ี 36 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 

สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) มักพบเศษ

วัตถุตนกําเนิดดินจากหินแกรนิต การสะสมเหล็กหรือแมงกานีส ปะปนในเนื้อดินชั้น

ลางๆ  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีมีความลาดชัน การชะลางพังทลายคอนขางรุนแรง 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนหยาบ   (Mb-hb,md,col) 

กลุมชุดดินท่ี 56 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย 

สีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดง และสีแดงปนเหลือง ในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปน

กรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) พบเศษหินหรือหินพ้ืนท่ีเปนหินแกรนิต 

ในชวงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีมีความลาดชัน การชะลางพังทลายคอนขางรุนแรง 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินลึกปานกลาง   (Mb-hb,md) กลุมชุดดินท่ี 56 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปน

ทราย สีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดง และสีแดงปนเหลือง ในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) พบเศษหินหรือหินพ้ืนท่ีเปนหินแกรนิต

ในชวงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีมีความลาดชัน การชะลางพังทลายคอนขางรุนแรง 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Mb-hb)  กลุมชุดดินท่ี 36 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 

สีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดง และสีแดงปนเหลือง ในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปน

กรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) มักพบเศษวัตถุตนกําเนิดดินจากหินแกรนิต 

การสะสมเหล็กหรือแมงกานีส ปะปนในเนื้อดินชั้นลางๆ  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนดินลึกปานกลางและมีการระบายน้ําดีปานกลาง            (Mb-md,mw)  

                                       กลุมชุดดินท่ี 56 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 

สีน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีเหลืองปนแดงหรือสีน้ําตาลเขม ภายในความลึก 100 

ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) พบเศษหินหรือหินพ้ืนท่ี

เปนหินแกรนิตในชวงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Mb-md) กลุมชุดดินท่ี 56 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน  

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 

สีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดง และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดจัด (pH 4.5-5.5) พบเศษหินหรือหินพ้ืนท่ีเปนหินแกรนิตในชวงความลึก 50-100 

ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีมีความลาดชัน การชะลางพังทลายคอนขางรุนแรง 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล   (Mb-mw,br)    กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 

สีน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีเหลืองปนแดงหรือสีน้ําตาลเขม ภายในความลึก 100 

ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) มักพบเศษวัตถุตนกําเนิด

ดินจากหินแกรนิต การสะสมเหล็กหรือแมงกานีส ปะปนในเนื้อดินชั้นลางๆ  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนหยาบ (Mb-mw,col) กลุมชุดดินท่ี 40 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน 

ปฏิกิริยาดิน เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย       

สีน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีเหลืองปนแดงหรือสีน้ําตาลเขม ภายในความลึก 100 

ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) มักพบเศษวัตถุตนกําเนิด

ดินจากหินแกรนิต การสะสมเหล็กหรือแมงกานีส ปะปนในเนื้อดินชั้นลางๆ  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Mb-mw)            กลุมชุดดินท่ี 35 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 

สีน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีเหลืองปนแดงหรือสีน้ําตาลเขม ภายในความลึก 100 

ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) มักพบเศษวัตถุตนกําเนิด

ดินจากหินแกรนิต การสะสมเหล็กหรือแมงกานีส ปะปนในเนื้อดินชั้นลางๆ  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 



 

 

ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนทรายหนา   (Mb-tks)   กลุมชุดดินท่ี 41 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 %  

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ  

 หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินทราย สีน้ําตาลหรือสี

น้ําตาลออน ปฏิกิริยาดิน เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดิน

ทรายปนดินรวน และมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายในระหวางความลึก 50-100 ซม.     

สีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดง และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดจัด (pH4.5-5.5) มักพบเศษวัตถุตนกําเนิดดินจากหินแกรนิตการสะสมเหล็กหรือ

แมงกานีส ปะปนในเนื้อดินชั้นลางๆ  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เนื้อดินเปนทรายจัด มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา เสี่ยงตอการ

ขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยพืชสด รวมกับปุยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ใหดินดีข้ึน 


