
ชุดดิน   สีคิ้ว   Series Si         กลุมชุดดินท่ี 36 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Ultic Paleustalfs 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทรายท่ีมีปูนปน (calcareous sandstone) 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดงเขม ดินลางเปน

ดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือแดงเขม อาจพบชั้นหินทรายท่ีมีปูนปน 
ในระดับความลึกมากกวา 1.5 เมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย 
(pH 5.5-6.5) ในดินบน และกรดจัดถึงดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 
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สมบูรณ 
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 (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 

Si-col ดินคลายชุดดินสีค้ิวท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Si-gm ดินคลายชุดดินสีค้ิวท่ีมีจุดประสีเทา 

Si-gm,col ดินคลายชุดดินสีค้ิวท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ 

Si-md ดินคลายชุดดินสีค้ิวท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Si-md,col ดินคลายชุดดินสีค้ิวท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนหยาบ 

Si-mw ดินคลายชุดดินสีค้ิวท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Si-mw,col ดินคลายชุดดินสีค้ิวท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนหยาบ 

 

 



ดินคลายชุดดินสีคิ้วท่ีเปนดินรวนหยาบ    (Si-col)                                            กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทรายท่ีมีปูนปน (calcareous sandstone) 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดงเขม ดินลางเปน

ดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือแดงเขม อาจพบชั้นหินทรายท่ีมีปูนปน ใน
ระดับความลึกมากกวา 1.5 เมตร ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย         
(pH 5.5-6.5) ในดินบน และกรดจัดถึงดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ  ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินสีคิ้วท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ   (Si-gm,col)                   กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทรายท่ีมีปูนปน (calcareous sandstone) 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดงเขม ดินลางเปน

ดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือแดงเขม พบจุดประสีเทาภายในความลึก    
75 เซนติเมตรจากผิวดิน อาจพบชั้นหินทรายท่ีมีปูนปน ในระดับความลึกมากกวา 
1.5 เมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และกรด
จัดถึงดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ  ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินสีคิ้วท่ีมีจุดประสีเทา   (Si-gm)                                                 กลุมชุดดินท่ี 36b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทรายท่ีมีปูนปน (calcareous sandstone) 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดงเขม ดินลางเปน

ดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือแดงเขม พบจุดประสีเทาภายในความ
ลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน อาจพบชั้นหินทรายท่ีมีปูนปน ในระดับความลึก
มากกวา 1.5 เมตร ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน 
และกรดจัดถึงดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ  ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินสีคิ้วท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนหยาบ   (Si-md,col)             กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 12-20 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทรายท่ีมีปูนปน (calcareous sandstone) 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดงเขม ดินลางเปน

ดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือแดงเขม พบชั้นหินทรายท่ีมีปูนปน ท่ีระดับ
ความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย   
(pH 5.5-6.5) ในดินบน และกรดจัดถึงดางปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ  ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินสีคิ้วท่ีเปนดินลึกปานกลาง    (Si-md)                                          กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทรายท่ีมีปูนปน (calcareous sandstone) 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดงเขม ดินลางเปน

ดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือแดงเขม พบชั้นหินทรายท่ีมีปูนปน     
ท่ีระดับความลึก 50-100 เซนติ เมตรจากผิวดิน  ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดถึง        
กรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และกรดจัดถึงดางปานกลาง (pH 5.5-8.0)   
ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ  ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินสีคิ้วท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนหยาบ   (Si-mw,col)     กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทรายท่ีมีปูนปน (calcareous sandstone) 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดงเขม ดินลางเปน

ดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือแดงเขม พบจุดประสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล
ปนเหลือง อาจพบชั้นหินทรายท่ีมีปูนปน ในระดับความลึกมากกวา 1.5 เมตร 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และกรดจัดถึงดาง
ปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ  ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินสีคิ้วท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Si-mw)                                   กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทรายท่ีมีปูนปน (calcareous sandstone) 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดงเขม ดินลางเปน

ดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือแดงเขม พบจุดประสีน้ําตาลเขมหรือสี
น้ําตาลปนเหลือง อาจพบชั้นหินทรายท่ีมีปูนปน ในระดับความลึกมากกวา 1.5 เมตร 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และกรดจัดถึงดาง
ปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ  ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 
 
 

 

 

 

 


