
ชุดดิน สายบุรี Series Bu กลุมชุดดินท่ี 17 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, kaolinitic, isohyperthermic Aquic Kandiudults 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง    การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินทรายแปงละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง  

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาล และชั้นถัดไปเปนดินรวน

เหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล เหลือง

ตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา มีระดับน้ําใตดินตื้นในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางท่ีขาดแคลนน้ํา เหมาะสม

ปานกลางสําหรับการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามันและไมผล มีขอจํากัดปานกลางท่ีมี

การระบายน้ําคอนขางเลวหรือมีน้ําขังในฤดูฝน ปลูกขาว ควรมีการปรับปรุงดินดวย

พืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืชท่ีปลูก 

ปลูกไมผลและไมยืนตน ควรปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 และควรมีการทํารองระบายน้ํา เพ่ือไมใหมีน้ําขังใน

ฤดูฝนและลดระดับน้ําใตดิน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูก เพ่ือไวใช

ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 
 

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 

Bu-col ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Bu-f ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีเปนดินเหนียว 

Bu-fl ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Bu-gm,pic ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีมีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน 

Bu-hb,pic ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีศิลาแลงออน 

Bu-pic ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีมีศิลาแลงออน 

Bu-pic,cal ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินเนื้อปูน 

Bu-pic,f ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินเหนียว 

 

 



ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Bu-fl)                                         กลุมชุดดินท่ี 17 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง    การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล

หรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินลางมี

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล และชั้นถัดไปเปนดิน

รวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล เหลืองตลอดชั้นดิน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา มีระดับน้ําใตดินตื้นในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางท่ีขาดแคลนน้ํา เหมาะสม

ปานกลางสําหรับการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามันและไมผล มีขอจํากัดปานกลางท่ีมี

การระบายน้ําคอนขางเลวหรือมีน้ําขังในฤดูฝน ปลูกขาว ควรมีการปรับปรุงดินดวย

พืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืชท่ีปลูก 

ปลูกไมผลและไมยืนตน ควรปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 และควรมีการทํารองระบายน้ํา เพ่ือไมใหมีน้ําขังใน

ฤดูฝนและลดระดับน้ําใตดิน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูก เพ่ือไวใช

ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีเปนดินเหนียว   (Bu-f)                                             กลุมชุดดินท่ี 6 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง    การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือ ดินรวน

ปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 4.5-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สีน้ําตาล 

และชั้นถัดไปเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีน้ําตาลปน

เหลืองตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา มีระดับน้ําใตดินตื้นในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางท่ีขาดแคลนน้ํา เหมาะสม

ปานกลางสําหรับการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามันและไมผล มีขอจํากัดปานกลางท่ีมี

การระบายน้ําคอนขางเลวหรือมีน้ําขังในฤดูฝน ปลูกขาว ควรมีการปรับปรุงดินดวย

พืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืชท่ีปลูก 

ปลูกไมผลและไมยืนตน ควรปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 และควรมีการทํารองระบายน้ํา เพ่ือไมใหมีน้ําขังใน

ฤดูฝนและลดระดับน้ําใตดิน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูก เพ่ือไวใช

ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Bu-col)                                       กลุมชุดดินท่ี 22 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง    การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย 

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล และชั้นถัดไปเปนดินรวนเหนียว    

ปนทราย สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล เหลืองตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 

(pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา มีระดับน้ําใตดินตื้นในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางท่ีขาดแคลนน้ํา เหมาะสม

ปานกลางสําหรับการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามันและไมผล มีขอจํากัดปานกลางท่ีมี

การระบายน้ําคอนขางเลวหรือมีน้ําขังในฤดูฝน ปลูกขาว ควรมีการปรับปรุงดินดวย

พืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืชท่ีปลูก 

ปลูกไมผลและไมยืนตน ควรปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 และควรมีการทํารองระบายน้ํา เพ่ือไมใหมีน้ําขังใน

ฤดูฝนและลดระดับน้ําใตดิน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูก เพ่ือไวใช

ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Bu-fl)                                         กลุมชุดดินท่ี 17 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง    การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล

หรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินลางมี

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล และชั้นถัดไปเปนดิน

รวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล เหลืองตลอดชั้นดิน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา มีระดับน้ําใตดินตื้นในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางท่ีขาดแคลนน้ํา เหมาะสม

ปานกลางสําหรับการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามันและไมผล มีขอจํากัดปานกลางท่ีมี

การระบายน้ําคอนขางเลวหรือมีน้ําขังในฤดูฝน ปลูกขาว ควรมีการปรับปรุงดินดวย

พืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืชท่ีปลูก 

ปลูกไมผลและไมยืนตน ควรปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 และควรมีการทํารองระบายน้ํา เพ่ือไมใหมีน้ําขังใน

ฤดูฝนและลดระดับน้ําใตดิน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูก เพ่ือไวใช

ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีมีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน   (Bu-gm,pic)  กลุมชุดดินท่ี 16hi 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง    การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินทรายแปงละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง  

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาล มีจุดประสีเทาหรือสีเทา

ออน ภายในความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน และชั้นถัดไปเปนดินรวนเหนียวปน

ทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล เหลืองตลอดชั้นดิน 

มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณรอยละ 5-50 โดยปริมาตรภายในความลึก 150 

เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา มีระดับน้ําใตดินตื้นในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางท่ีขาดแคลนน้ํา เหมาะสม

ปานกลางสําหรับการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามันและไมผล มีขอจํากัดปานกลางท่ีมี

การระบายน้ําคอนขางเลวหรือมีน้ําขังในฤดูฝน ปลูกขาว ควรมีการปรับปรุงดินดวย

พืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืชท่ีปลูก 

ปลูกไมผลและไมยืนตน ควรปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 และควรมีการทํารองระบายน้ํา เพ่ือไมใหมีน้ําขังใน

ฤดูฝนและลดระดับน้ําใตดิน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูก เพ่ือไวใช

ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีศิลาแลงออน   (Bu-hb,pic)             กลุมชุดดินท่ี 15 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง    การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินทรายแปงละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง  

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาล และชั้นถัดไปเปนดินรวน

เหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล เหลือง

ตลอดชั้นดิน มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณรอยละ 5-50 โดยปริมาตรภายใน

ความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน และมีคาของการอ่ิมตัวดวยประจุบวกท่ีเปนดาง 

(base saturation) สูงกวา 35 เปอรเซ็นต ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดาง  

ปานกลาง (pH 6.5-8.0)  

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา มีระดับน้ําใตดินตื้นในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางท่ีขาดแคลนน้ํา เหมาะสม

ปานกลางสําหรับการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามันและไมผล มีขอจํากัดปานกลางท่ีมี

การระบายน้ําคอนขางเลวหรือมีน้ําขังในฤดูฝน ปลูกขาว ควรมีการปรับปรุงดินดวย

พืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืชท่ีปลูก 

ปลูกไมผลและไมยืนตน ควรปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 และควรมีการทํารองระบายน้ํา เพ่ือไมใหมีน้ําขังใน

ฤดูฝนและลดระดับน้ําใตดิน  



ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินเนื้อปูน   (Bu-pic,cal) กลุมชุดดินท่ี 15 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง    การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินทรายแปงละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง  

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาล และชั้นถัดไปเปนดินรวน

เหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล เหลือง

ตลอดชั้นดิน มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณรอยละ 5-50 โดยปริมาตรภายใน

ความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน และพบชั้นท่ีมีกอนปูนมาก (secondary lime 

nodule) ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง

ถึงเปนดางจัด (pH 8.0-8.5) 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา มีระดับน้ําใตดินตื้นในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางท่ีขาดแคลนน้ํา เหมาะสม

ปานกลางสําหรับการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามันและไมผล มีขอจํากัดปานกลางท่ีมี

การระบายน้ําคอนขางเลวหรือมีน้ําขังในฤดูฝน ปลูกขาว ควรมีการปรับปรุงดินดวย

พืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืชท่ีปลูก 

ปลูกไมผลและไมยืนตน ควรปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 และควรมีการทํารองระบายน้ํา เพ่ือไมใหมีน้ําขังใน

ฤดูฝนและลดระดับน้ําใตดิน  



ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินเหนียว   (Bu-pic,f)                       กลุมชุดดินท่ี 6 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง    การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือ ดินรวน

ปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 4.5-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สีน้ําตาล 

และชั้นถัดไปเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล 

เหลืองตลอดชั้นดิน มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณรอยละ 5-50 โดยปริมาตร

ภายในความลึก 150 เซนติ เมตรจากผิวดิน  ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดมาก            

(pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา มีระดับน้ําใตดินตื้นในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางท่ีขาดแคลนน้ํา เหมาะสม

ปานกลางสําหรับการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามันและไมผล มีขอจํากัดปานกลางท่ีมี

การระบายน้ําคอนขางเลวหรือมีน้ําขังในฤดูฝน ปลูกขาว ควรมีการปรับปรุงดินดวย

พืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืชท่ีปลูก 

ปลูกไมผลและไมยืนตน ควรปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 และควรมีการทํารองระบายน้ํา เพ่ือไมใหมีน้ําขังใน

ฤดูฝนและลดระดับน้ําใตดิน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูก เพ่ือไวใช

ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินสายบุรีท่ีมีศิลาแลงออน   (Bu-pic)                                           กลุมชุดดินท่ี 16 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ชาถึงปานกลาง    การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินทรายแปงละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง  

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาล และชั้นถัดไปเปนดินรวน

เหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทา มีจุดประสีน้ําตาล เหลือง

ตลอดชั้นดิน มีศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณรอยละ 5-50 โดยปริมาตรภายใน

ความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา มีระดับน้ําใตดินตื้นในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางท่ีขาดแคลนน้ํา เหมาะสม

ปานกลางสําหรับการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามันและไมผล มีขอจํากัดปานกลางท่ีมี

การระบายน้ําคอนขางเลวหรือมีน้ําขังในฤดูฝน ปลูกขาว ควรมีการปรับปรุงดินดวย

พืชปุยสดรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืชท่ีปลูก 

ปลูกไมผลและไมยืนตน ควรปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 และควรมีการทํารองระบายน้ํา เพ่ือไมใหมีน้ําขังใน

ฤดูฝนและลดระดับน้ําใตดิน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูก เพ่ือไวใช

ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 


