
ชุดดิน   สันทราย  Series  Sai                  กลุมชุดดินท่ี 22 

การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปน

ดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีเทา เทาออนหรือเทาปนชมพู ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) บางบริเวณอาจพบศิลาแลงออน 

(plinthite) มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแกทุกชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา และใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบรากพืชชอนไชไดยาก  
ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรงุดินดวยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตพืช

ใหสูงข้ึนโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูก
พืชไรหรือพืชผักซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน 
โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Sai-fl ดินคลายชุดดินสันทรายท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Sai-hb ดินคลายชุดดินสันทรายท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Sai-pic ดินคลายชุดดินสันทรายท่ีมีศิลาแลงออน 

Sai-pic,fl ดินคลายชุดดินสันทรายท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินรวนละเอียด 

 

 

 



ดินคลายชุดดินสันทรายท่ีเปนดินรวนละเอียด    (Sai-fl)                                       กลุมชุดดินท่ี 17 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา      การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปน
ดินรวนเหนียวปนทราย สีเทา เทาออนหรือเทาปนชมพู ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) บางบริเวณอาจพบศิลาแลงออน (plinthite) มีจุด
ประสนี้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแกทุกชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา และใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบรากพืชชอนไชไดยาก 
ขอเสนอแนะ  ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตพืช

ใหสูงข้ึนโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูก
พืชไรหรือพืชผักซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน 
โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินสันทรายท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Sai-hb)                                      กลุมชุดดินท่ี 22 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา      การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน ปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปน
ดินรวนปนทราย สีเทา เทาออนหรือเทาปนชมพู ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปน
ดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) บางบริเวณอาจพบศิลาแลงออน (plinthite) มีจุดประสี
น้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแกทุกชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา และใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบรากพืชชอนไชไดยาก 
ขอเสนอแนะ  ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตพืช

ใหสูงข้ึนโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูก
พืชไรหรือพืชผักซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน 
โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินสันทรายท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินรวนละเอียด   (Sai-pic,fl)             กลุมชุดดินท่ี 17 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา      การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน ปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปน
ดินรวนเหนียวปนทราย สีเทา เทาออนหรือเทาปนชมพู ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) พบศิลาแลงออน (plinthite) มีจุดประสีน้ําตาลปน
เหลืองหรือสีน้ําตาลแกทุกชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา และใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบรากพืชชอนไชไดยาก 
ขอเสนอแนะ  ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตพืช

ใหสูงข้ึนโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูก
พืชไรหรือพืชผักซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน 
โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินสันทรายท่ีมีศิลาแลงออน    (Sai-pic)                                           กลุมชุดดินท่ี 22 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา      การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน ปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปน
ดินรวนปนทราย สีเทา เทาออนหรือเทาปนชมพู ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปน
ดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) พบศิลาแลงออน (plinthite) มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง
หรือสีน้ําตาลแกทุกชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา และใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบรากพืชชอนไชไดยาก 
ขอเสนอแนะ  ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตพืช

ใหสูงข้ึนโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูก
พืชไรหรือพืชผักซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน 
โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

 
 

 

 

 

 


