
ชุดดิน อุทัย Series  Uti  กลุมชุดดินท่ี 40 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Typic (Oxyaquic)  
 Paleustults 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนตะกอนของหินแกรนิต 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน
ดินรวนปนทรายถึงดินรวนปนทรายหยาบ สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินและบํารุงดินอยูเสมอ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Uti-fl ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Uti-gm ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีจุดประสีเทา 

Uti-gm,fl ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Uti-hb ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Uti-hb,gm ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Uti-hb,mw ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Uti-hb,mw,fl ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปน 
ดินรวนละเอียด 

Uti-mw ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Uti-mw,fl ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Uti-tks ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีเปนทรายหนา 

Uti-vtks ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีเปนทรายหนามาก 

 



ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Uti-fl) กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนตะกอนของหินแกรนิต 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน
ดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินปนทราย ขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินและบํารุงดินอยูเสมอ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 



ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด   (Uti-gm,fl)     กลุมชุดดินท่ี 35b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2  % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนตะกอนของหินแกรนิต 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน
ดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุดประสีเทาภายใน 
75 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง(pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินปนทราย ขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินและบํารุงดินอยูเสมอ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 



ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีจุดประสีเทา   (Uti-gm)     กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5  % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนตะกอนของหินแกรนิต 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน
ดินรวนปนทรายถึงดินรวนปนทรายหยาบ สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุด
ประสีเทาภายใน 75 ซม.ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินปนทราย ขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินและบํารุงดินอยูเสมอ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 



ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา   (Uti-hb,gm)    กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนตะกอนของหินแกรนิต 
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน
ดินรวนปนทรายถึงดินรวนปนทรายหยาบ สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุด
ประสีเทาภายใน 75 ซม.ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินมี
คาอ่ิมตัวเบสสูง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินและบํารุงดินอยูเสมอ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 



ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด    
(Uti-hb,mw,fl)          กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนตะกอนของหินแกรนิต 
การระบายน้ํา ปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน
ดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบสีจุดประสีน้ําตาลแดง 
หรือสีเหลืองปนแดง ภายใน 100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง    
(pH 6.0-7.0) ดินมีคาอ่ิมตัวเบสสูง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินและบํารุงดินอยูเสมอ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 



ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Uti-hb,mw) กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนตะกอนของหินแกรนิต 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน
ดินรวนปนทรายถึงดินรวนปนทรายหยาบ สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุด
ประสีน้ําตาลแดง หรือสีเหลืองปนแดง ภายใน 100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินมีคาอ่ิมตัวเบสสูง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินและบํารุงดินอยูเสมอ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 



ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Uti-hb)     กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนตะกอนของหินแกรนิต 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน
ดินรวนปนทรายถึงดินรวนปนทรายหยาบ สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินมีคาอ่ิมตัวเบสสูง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินและบํารุงดินอยูเสมอ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 



ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด   (Uti-mw,fl) กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนตะกอนของหินแกรนิต 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน
ดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือสีน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุดประสีน้ําตาลปน
แดง หรือสีเหลืองปนแดง ภายใน 100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง 
(pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินและบํารุงดินอยูเสมอ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 



ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Uti-mw) กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนตะกอนของหินแกรนิต 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปน
ดินรวนปนทรายถึงดินรวนปนทรายหยาบ สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุด
ประสีน้ําตาลแดง หรือสีเหลืองปนแดง ภายใน 100 ซม.ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินและบํารุงดินอยูเสมอ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 



ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีเปนทรายหนา   (Uti-tks)  กลุมชุดดินท่ี 41 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนตะกอนของหินแกรนิต 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) มีชั้นทรายหนา 50-100 ซม. 
ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนปนทรายหยาบ สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลือง
ออน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด มีชั้นทรายหนา ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินและบํารุงดินอยูเสมอ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 



ดินคลายชุดดินอุทัยท่ีเปนทรายหนามาก   (Uti-vtks)  กลุมชุดดินท่ี 44 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา สวนใหญเปนตะกอนของหินแกรนิต 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา

เขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินทรายปน
ดินรวน สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบชั้นทรายหนามากกวา 100 ซม. 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด มีชั้นทรายหนามาก ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินและบํารุงดินอยูเสมอ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 


