
ชุดดิน แมแตง Series Mt กลุมชุดดินท่ี 29 

การจําแนกดิน (USDA) Fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustults 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี   

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว 

สีน้ําตาลปนแดงถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี   

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี

เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Mt-br ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Mt-fl ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Mt-gm ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีจุดประสีเทา 

Mt-gm,fl ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Mt-gm,pic ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน 

Mt-hb ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Mt-hb,br ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินสีน้ําตาล 

Mt-hb,gm ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Mt-hb,md,br ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง เปนดินลึกปานกลางและ 

เปนดินสีน้ําตาล 

Mt-md ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Mt-md,br ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล 

Mt-md,fl ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Mt-mw ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Mt-mw,br ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสนี้ําตาล 

Mt-mw,fl ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีเปนดินสีน้ําตาล    (Mt-br)  กลุมชุดดินท่ี 29 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี   

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดิน

เป น ก รด จั ด ถึ ง เป น ก รด เล็ กน อ ย  (pH 5 .5 -6 .5 ) ดิ น ล า ง เป น ดิ น เห นี ย ว 

สนี้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Mt-fl)  กลุมชุดดินท่ี 35 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนดิน

เหนียว สีน้ํ าตาลปนแดงถึงแดง ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเป นกรดจัด 

(pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด   (Mt-gm,fl) กลุมชุดดินท่ี 35b 

สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 0-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนดิน

เหนียว สีน้ําตาลปนแดงถึงเทาปนแดง มีจุดประสีเทา สีเหลืองปนแดง สีน้ําตาลแก

หรือสีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินมีการระบายน้ําคอนขางเลว เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

และหาแหลงน้ําสํารอง  



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน   (Mt-gm,pic) กลุมชุดดินท่ี 35b 

สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 0-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว        

สีน้ําตาลปนแดง สีเทาปนแดง และมีจุดประสีเทา สีเหลืองปนแดง สีน้ําตาลแกหรือ   

สีเหลืองปนน้ําตาล พบศิลาแลงออน (plinthite) ภายในความลึก 150 ซม. จากผิว

ดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินมีการระบายน้ําคอนขางเลว เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

และหาแหลงน้ําสํารอง  

 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีจุดประสีเทา   (Mt-gm)  กลุมชุดดินท่ี 29b 

สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 0-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว        

สีน้ําตาลปนแดง สีเทาปนแดง และมีจุดประสีเทา สีเหลืองปนแดง สีน้ําตาลแกหรือ   

สีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินมีการระบายน้ําคอนขางเลว เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

และหาแหลงน้ําสํารอง  

 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินสีน้ําตาล   (Mt-hb,br) กลุมชุดดินท่ี 31 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดน้ําปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลาง

พังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ ควรรักษาระดับความอุดมสมบูรณของดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมี หาแหลงน้ําสํารองโดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดิน

และน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกันเพ่ือปองกันการ 

ชะลางพังทลายของดิน 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา   (Mt-hb,gm) กลุมชุดดินท่ี 31b 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดง สีเทา

ปนแดง และมีจุดประสีเทา สีเหลืองปนแดง สีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนน้ําตาล 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) 

ขอจํากัด ดินมีการระบายน้ําคอนขางเลว เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

และหาแหลงน้ําสํารอง  

 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง เปนดินลึกปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล    

(Mt-hb,md,br)    กลุมชุดดินท่ี 55 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี   

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลถึงสี

น้ําตาลแก มีจุดประสีเหลืองปนแดง หรือสีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) พบชั้นลูกรังหรือเศษหินท่ีมีปริมาณมากกวา 35% 

โดยปริมาตร ท่ีระดับความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดน้ําปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลาง

พังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Mt-hb)  กลุมชุดดินท่ี 31 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว  

สีน้ําตาลปนแดงถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ีท่ีมีความ

ลาดชนัสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี

เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล   (Mt-md,br)  กลุมชุดดินท่ี 55 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือ    

สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) พบชั้น

ลูกรังหรือเศษหินท่ีมีปริมาณมากกวา 35% โดยปริมาตร ท่ีระดับความลึก 50-100 ซม. 

จากผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด   (Mt-md,fl)  กลุมชุดดินท่ี 56 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี   

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียว 

สีน้ําตาลปนแดงถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)     

พบชั้นลูกรังหรือเศษหินท่ีมีปริมาณมากกวา 35% โดยปริมาตร ท่ีระดับความลึก     

50-100 ซม. จากผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีเปนดินลึกปานกลาง    (Mt-md) กลุมชุดดินท่ี 55 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว        

สีน้ําตาลปนแดงถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)     

พบชั้นลูกรังหรือเศษหินท่ีมีปริมาณมากกวา 35% โดยปริมาตร ท่ีระดับความลึก     

50-100 ซม. จากผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล   (Mt-mw,br)     กลุมชุดดินท่ี 29 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลถึงน้ําตาล    

ปนเหลือง มีจุดประสีน้ําแดงปนเหลือง สีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง

เปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด  (Mt-mw,fl) กลุมชุดดินท่ี 35 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนดิน

เหนียว สีน้ําตาลปนแดงถึงแดง มีจุดประสีน้ําแดงปนเหลือง สีเหลืองปนน้ําตาล 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินแมแตงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Mt-mw) กลุมชุดดินท่ี 29 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว 

สีน้ําตาลปนแดงถึงแดง มีจุดประสีน้ําแดงปนเหลือง สีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 


