
ชุดดิน สันปาตอง Series  Sp      กลุมชุดดินท่ี 40 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Typic (Kandic) 

Paleustults 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง
เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Sp-fl ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Sp-gm ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีจุดประสีเทา 

Sp-gm,fl ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Sp-gm,lsk ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบ 

Sp-hb ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Sp-hb,fl ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด 

Sp-hb,gm ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Sp-hb,gm,fl ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีจุดประสีเทาและ 
เปนดินรวนละเอียด 

Sp-hb,lsk ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนปนชิน้สวนหยาบ 

Sp-hb,mw ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Sp-hb,mw,fl ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีการระบายน้ําดีปานกลาง 
และเปนดินรวนละเอียด 

Sp-hb,tks ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนทรายหนา 

Sp-hb,vtks ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนทรายหนามาก 

Sp-lsk ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีเปนดินรวนปนชิน้สวนหยาบ 

Sp-mw ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Sp-mw,fl ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Sp-tks ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีเปนทรายหนา 

Sp-vtks ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีเปนทรายหนามาก 

 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีเปนดินรวนละเอียด    (Sp-fl)      กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน
กรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด    (Sp-gm,fl)    กลุมชุดดินท่ี 35b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว  
การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุดประสีเทา
หรือสีน้ําตาลปนเทาภายในความลึก 75 ซม.จากผิวดิน และมีจุดประสีเหลืองปนแดง 
สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ    (Sp-gm,lsk)  
กลุมชุดดินท่ี 48b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว  
การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนปนทรายปนกรวด 

สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย     
(pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทรายปนกรวดมาก สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปน
เหลืองออน พบจุดประสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทาภายในความลึก 75 ซม.จากผิวดิน 
และมีจุดประสีเหลืองปนแดง สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน
กรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินปนกรวด  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีจุดประสีเทา    (Sp-gm)    กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว  
การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง
เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุดประสีเทาหรือ     
สีน้ําตาลปนเทาภายในความลึก 75 ซม.จากผิวดิน และมีจุดประสีเหลืองปนแดง      
สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด   (Sp-hb,fl)      กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปาน
กลาง (pH 7.0-8.0)  

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด   (Sp-hb,gm,fl)  
กลุมชุดดินท่ี 36b 
 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว  
การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุดประสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา
ภายในความลึก 75 ซม.จากผิวดิน และมีจุดประสีเหลืองปนแดง สีน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0)  

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา   (Sp-hb,gm)      กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว  
การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง
เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุดประสีเทาหรือ     
สีน้ําตาลปนเทาภายในความลึก 75 ซม.จากผิวดิน และมีจุดประสีเหลืองปนแดง      
สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0)  

ขอจํากัด เนื้อดินเปนทราย  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ    (Sp-hb,lsk)   
กลุมชุดดินท่ี 48 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนปนทรายปนกรวด 

สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย     
(pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทรายปนกรวดมาก สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปน
เหลืองออน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0)  

ขอจํากัด เนื้อดินปนกรวด  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด  
(Sp-hb,mw,fl)      กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุดประสีเหลืองปนแดง สีน้ําตาล
ปนเหลือง ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 
ปานกลาง (pH 7.0-8.0)  

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง       (Sp-hb,mw) 
กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง
เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุดประสีเหลืองปน
แดง สีน้ําตาลปนเหลือง ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
เปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0)  

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนทรายหนา    (Sp-hb,tks)      กลุมชุดดินท่ี 41 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนทรายหนามากกวา 50 ซม. แตไมเกิน 100 ซม. จากผิวดิน 

ดินบนเปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางทรายปนดินรวนหรือดินรวนปน
ทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปาน
กลาง (pH 7.0-8.0)  

ขอจํากัด เนื้อดินเปนทราย  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนทรายหนามาก   (Sp-hb,vtks)   กลุมชุดดินท่ี 44 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  คอนขางมาก  
การซึมผานไดของน้ํา เร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนทรายหนามากกวา 100 ซม. จากผิวดิน ดินบนเปนทราย

หรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลซีด
หรือน้ําตาลปนเหลืองออน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0)  

ขอจํากัด เนื้อดินเปนทราย  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Sp-hb)      กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง
เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
เปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.0)  

ขอจํากัด เนื้อดินเปนทราย  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ   (Sp-lsk)      กลุมชุดดินท่ี 48 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนปนกรวด สีน้ําตาล

เขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) 
ดินลางเปนดินรวนปนทรายปนกรวดมาก สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินปนกรวด  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด     (Sp-mw,fl) 
กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุดประสีเหลืองปนแดง สีน้ําตาล
ปนเหลือง ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน
กรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง
เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน พบจุดประสีเหลืองปน
แดง สีน้ําตาลปนเหลือง ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีเปนทรายหนา   (Sp-tks)      กลุมชุดดินท่ี 41 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนทรายหนามากกวา 50 ซม. แตไมเกิน 100 ซม.จากผิวดิน 

ดินบนเปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาล
ซีดหรือน้ําตาลปนเหลืองออน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนทราย  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสันปาตองท่ีเปนทรายหนามาก   (Sp-vtks)      กลุมชุดดินท่ี 44 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  คอนขางมาก  
การซึมผานไดของน้ํา เร็ว    การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนทรายหนามากกวา 100 ซม. จากผิวดิน ดินบนเปนทราย

หรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลซีดหรือ
น้ําตาลปนเหลืองออน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนทราย  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


