
ชุดดิน   สวี   Series  Sw   กลุมชุดดินท่ี 50 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy over Loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic  

  Typic Paleudults  
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําท่ีพัฒนามาจากการเคลื่อนยายของตะกอนเนื้อหยาบ 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล 
หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย
ปนลูกรังหรือกรวด สีน้ําตาลปนเหลือง ชั้นลางระหวางความลึก 50-100 ซม. มีเนื้อดิน
เปนดินรวนเหนียวปนทรายปนลูกรังหรือกรวดมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน
กรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดชั้นดิน 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และเปนดินตื้น 
ขอเสนอแนะ เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนปาลม แตจําเปนตองมีการใชปุยเคมีและ

ปลูกพืชคลุมดิน เนื ่องจากเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา และเปนดินปนทราย 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันอาจมีการกรอนสูญเสียหนาดิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Sw-br ดินคลายชุดดินสวีท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Sw-col,br ดินคลายชุดดินสวีท่ีเปนดินรวนหยาบและเปนดินสีน้ําตาล 

Sw-d ดินคลายชุดดินสวีท่ีเปนดินลึก 

Sw-mw ดินคลายชุดดินสวีท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Sw-rd ดินคลายชุดดินสวีท่ีเปนดินสีแดง 

 



ดินคลายชุดดินสวีท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Sw-br)     กลุมชุดดินท่ี 50 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําท่ีพัฒนามาจากการเคลื่อนยายของตะกอนเนื้อหยาบ 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล 
หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย
ปนลูกรังหรือกรวด สีน้ําตาลปนเหลือง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดง 
เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนลูกรังหรือกรวดมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดชั้นดิน 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และเปนดินตื้น 
ขอเสนอแนะ เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนปาลม แตจําเปนตองมีการใชปุยเคมีและ

ปลูกพืชคลุมดิน เนื ่องจากเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา และเปนดินปนทราย 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันอาจมีการกรอนสูญเสียหนาดิน 

 
 
 

 



ดินคลายชุดดินสวีท่ีเปนดินรวนหยาบและเปนดินสีน้ําตาล   (Sw-col,br)  กลุมชุดดินท่ี 50 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําท่ีพัฒนามาจากการเคลื่อนยายของตะกอนเนื้อหยาบ 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล 
หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายปนลูกรังหรือกรวด          
สีน้ําตาลปนเหลือง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดง เนื้อดินเปนดิน      
รวนปนทรายปนลูกรังหรือกรวดมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด      
(pH 4.5-5.5) ตลอดชั้นดิน 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และเปนดินตื้น 
ขอเสนอแนะ เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนปาลม แตจําเปนตองมีการใชปุยเคมีและ

ปลูกพืชคลุมดิน เนื ่องจากเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา และเปนดินปนทราย 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันอาจมีการกรอนสูญเสียหนาดิน 

 
 
 

 



ดินคลายชุดดินสวีท่ีเปนดินลึก   (Sw-d)       กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําท่ีพัฒนามาจากการเคลื่อนยายของตะกอนเนื้อหยาบ 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อ
ดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายปนลูกรังหรือกรวดเล็กนอย สีน้ําตาล
ปนเหลือง ชั้นลางระหวางความลึก 100-150 ซม. มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย
ปนลูกรังหรือกรวดมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอด   
ชั้นดิน 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  
ขอเสนอแนะ เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนปาลม แตจําเปนตองมีการใชปุยเคมีและ

ปลูกพืชคลุมดิน เนื ่องจากเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา และเปนดินปนทราย      
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันอาจมีการกรอนสูญเสียหนาดิน 



ดินคลายชุดดินสวีท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Sw-mw)    กลุมชุดดินท่ี 50 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําท่ีพัฒนามาจากการเคลื่อนยายของตะกอนเนื้อหยาบ 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล 
หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย
ปนลูกรังหรือกรวด สีน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดงในดิน
ชั้นลางภายใน 100 ซม. จากผิวดิน เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนลูกรังหรือ
กรวดมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดชั้นดิน 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และเปนดินตื้น 
ขอเสนอแนะ เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนปาลม แตจําเปนตองมีการใชปุยเคมีและ

ปลูกพืชคลุมดิน เนื ่องจากเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา และเปนดินปนทราย 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันอาจมีการกรอนสูญเสียหนาดิน 

 
 
 

 



ดินคลายชุดดินสวีท่ีเปนดินสีแดง   (Sw-rd)      กลุมชุดดินท่ี 50 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําท่ีพัฒนามาจากการเคลื่อนยายของตะกอนเนื้อหยาบ 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล 
หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย
ปนลูกรังหรือกรวด สีแดงปนเหลืองหรือสีแดง เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายปน
ลูกรังหรือกรวดมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดชั้น
ดิน 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และเปนดินตื้น 
ขอเสนอแนะ เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนปาลม แตจําเปนตองมีการใชปุยเคมีและ

ปลูกพืชคลุมดิน เนื ่องจากเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา และเปนดินปนทราย 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันอาจมีการกรอนสูญเสียหนาดิน 
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