
ชุดดิน ไพศาลี Series Phi  กลุมชุดดินท่ี 48 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic Ultic Haplustalfs 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมากภายในความลึก 50 ซม.  

จากผิวดิน ปริมาณและขนาดของควอตซเหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความลึก ดินบน 
เปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขมมาก 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และ 
สีเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปนอยูหนาแนนมาก รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดมสมบูรณต่ํา 
พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลูกไมผลควรเตรียมหลุมดิน 
ใหลึกและกวาง เพ่ือใหรากพืชไชชอนไดงายข้ึน 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 ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Phi-d ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีเปนดินลึก 

Phi-d,gm,fl ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีเปนดินลึก มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Phi-d,mw,fl ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีเปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวน
ละเอียด 

Phi-fl ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีเปนดินรวนละเอียด 

Phi-lb ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา 

Phi-lb,d,fl ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา เปนดินลึกและเปนดินรวนละเอียด 

Phi-lb,d,gm,fl ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา เปนดินลึก มีจุดประสีเทาและเปน 
ดินรวนละเอียด 

Phi-lb,d,mw,fl ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง
และเปนดินรวนละเอียด 

Phi-lb,md ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ําและเปนดินลึกปานกลาง 

Phi-lb,md,fl ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา เปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวน
ละเอียด 

Phi-lb,vd,fl ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา เปนดินลึกมากและเปนดินรวนละเอียด 

Phi-lb,vd,gm,fl ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา เปนดินลึกมาก มีจุดประสีเทาและ 
เปนดินรวนละเอียด 

Phi-md,col ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนหยาบ 

Phi-md,fl ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Phi-md,gm,col ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีเปนดินลึกปานกลาง มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ 

Phi-md,mw,fl ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีเปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปน 
ดินรวนละเอียด 

Phi-vd,fl ดินคลายชุดดินไพศาลท่ีีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนละเอียด 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีเปนดินลึก มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด   (Phi-d,gm,fl)     กลุมชุดดินท่ี 36b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  รองระหวางเนินเขาหรือชายเนินบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม

มาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปน
ทราย สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง พบจุดประสีเทา สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพัง
สลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกันในชวงความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ  

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีเปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด   (Phi-d,mw,fl)   
กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม

มาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปน
ทราย สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง พบจุดประสีเหลืองปนแดงหรือสีน้ําตาลเขม ภายใน
ความลึก 100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) พบชั้น    
หินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกันในชวงความลึก 
100-150 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีเปนดินลึก   (Phi-d)         กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขม

หรือน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดิน
ลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว 
และสีเหลืองปะปนกัน ในชวงความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Phi-fl)         กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา

เขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวน
เหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวด สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5)  

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลูกไมผลควรเตรียมหลุมดิน 
ใหลึกและกวาง เพ่ือใหรากพืชไชชอนไดงายข้ึน จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา เปนดินลึกและเปนดินรวนละเอียด   (Phi-lb,d,fl) 
กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม

มาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางเปนดินรวน
เหนียวปนทราย สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) 
พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน ในชวงความ
ลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา เปนดินลึก มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด    
(Phi-lb,d,gm,fl)      กลุมชุดดินท่ี 35b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  รองระหวางเนินเขาหรือชายเนินบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม

มาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางเปนดินรวน
เหนียวปนทราย สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง พบจุดประสีเทา สีน้ําตาลปนเหลืองหรือ  
สีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัว
มีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกันในชวงความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ  

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด  
(Phi-lb,d,mw,fl)     กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม

มาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปน
ทราย สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง พบจุดประสีเหลืองปนแดงหรือสีน้ําตาลเขม ภายใน
ความลึก 100 ซม.. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) พบชั้นหินไรโอไลตท่ี 
กําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกันในชวงความลึก 100-150 ซม.
จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา เปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด     (Phi-lb,md,fl) 
กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล 

ปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางเปน  
ดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก    
(pH 4.5-5.0) พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปน
กัน ในชวงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลูกไมผลควรเตรียมหลุมดิน 
ใหลึกและกวาง เพ่ือใหรากพืชไชชอนไดงายข้ึน จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ําและเปนดินลึกปานกลาง   (Phi-lb,md)          กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล 

ปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางเปน  
ดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวด สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด    
จัดมาก (pH 4.5-5.0) พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลือง
ปะปนกัน ในชวงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลูกไมผลควรเตรียมหลุมดิน 
ใหลึกและกวาง เพ่ือใหรากพืชไชชอนไดงายข้ึน จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา เปนดินลึกมากและเปนดินรวนละเอียด         (Phi-lb,vd,fl)  
กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา

เขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางเปนดินรวน
เหนียวปนทราย สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) 
พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกันท่ีความลึก 
มากกวา 150 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา เปนดินลึกมากมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด  
(Phi-lb,vd,gm,fl)        กลุมชุดดินท่ี 35b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  รองระหวางเนินเขาหรือชายเนินบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา

เขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางเปนดินรวน
เหนียวปนทราย สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง พบจุดประสีเทา สีน้ําตาลปนเหลืองหรือ  
สีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัว
มีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกันท่ีความลึกมากกวา 150 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ  

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา   (Phi-lb)       กลุมชุดดินท่ี 48 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมากภายในความลึก 50 ซม.  

จากผิวดิน ปริมาณและขนาดของควอตซเหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความลึก ดินบน 
เปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขมมาก 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียว 
ปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
(pH 4.5-5.0) พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปน
กัน 

ขอจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปนอยูหนาแนนมาก รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดมสมบูรณต่ํา 
พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลูกไมผลควรเตรียมหลุมดิน 
ใหลึกและกวาง เพ่ือใหรากพืชไชชอนไดงายข้ึน จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนหยาบ   (Phi-md,col)          กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปน

เทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวน
ปนทรายหรือดินรวนปนทรายปนกรวด สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง 
สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน ในชวงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด เปนดินลึกปานกลาง มีความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูงดินจะถูกชะลาง
พังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลูกไมผลควรเตรียมหลุมดิน 
ใหลึกและกวาง เพ่ือใหรากพืชไชชอนไดงายข้ึน จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด   (Phi-md,fl)          กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปน

เทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวน
ปนทรายหรือดินรวนปนทรายปนกรวด สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง 
สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน ในชวงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด เปนดินลึกปานกลาง มีความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูงดินจะถูกชะลาง
พังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลูกไมผลควรเตรียมหลุมดิน 
ใหลึกและกวาง เพ่ือใหรากพืชไชชอนไดงายข้ึน จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีเปนดินลึกปานกลาง มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ   (Phi-md,gm,col) 
กลุมชุดดินท่ี 56b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  รองระหวางเนินเขาหรือชายเนินบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปน

เทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวน
ปนทราย สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง พบจุดประสีเทา สีน้ําตาลปนเหลืองหรือ สีแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพัง
สลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกันในชวงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ  

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีเปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 
(Phi-md,mw,fl)         กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล 

ปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปน     
ดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง พบจุดประสีเหลืองปนแดงหรือ   
สีน้ําตาลเขม ภายในความลึก 100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด     
(pH 5.0-5.5) พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปน
กันในชวงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินลึกปานกลาง มีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลูกไมผลควรเตรียมหลุมดิน 
ใหลึกและกวาง เพ่ือใหรากพืชไชชอนไดงายข้ึน จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไพศาลีท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนละเอียด   (Phi-vd,fl)           กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินของ

หินภูเขาไฟ พวกไรโอไรต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา

เขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวน
เหนียวปนทราย สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
(pH 5.0-5.5) พบชั้นหินไรโอไลตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปน
กันท่ีความลึกมากกวา 150 ซม. ลงไป 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ การปลูกไมผลควรเตรียมหลุมดิน 
ใหลึกและกวาง เพ่ือใหรากพืชไชชอนไดงายข้ึน จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 

 


