
ชุดดิน สุโขทัย Series Skt        กลุมชุดดินท่ี 7 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

สีน้ําตาลปนเทาเขม น้ําตาลปนเทา หรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินเหนียวปนทราย
แปงหรือดินเหนียว มีสีน้ําตาลปนเทา หรือน้ําตาล จนถึงน้ําตาลซีด เทาออน หรือเทา
ปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาลเขมและน้ําตาลปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน สวนจุดประ
สีเหลืองปนแดงหรือแดงพบในชั้นดินลาง และพบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณ
เล็กนอย รวมกับชั้นสะสมเหล็กและแมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง 
(pH 5.5-6.0) ในดินบน และกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด หนาดินคอนขางแนนทึบ และมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึนโดยใช 

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือ
พืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิม
อินทรียวัตถุ 

 
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 

Skt-fl ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Skt-fsi ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Skt-lb ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา 

Skt-lb,fsi ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ําและเปนดินทรายแปงละเอียด 

Skt-lb,pd ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ําและมีการระบายเลว 

Skt-nopic ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีไมมีศิลาแลงออน 

Skt-pd ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีมีการระบายเลว 

Skt-pd,fsi ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีมีการระบายน้ําเลวและเปนดินทรายแปงละเอียด 

 
 
 



ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Skt-fl)       กลุมชุดดินท่ี 18 
 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สนี้ําตาลปนเทาเขม น้ําตาลปน

เทา หรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีสี
น้ําตาลปนเทา หรือน้ําตาล จนถึงน้ําตาลซีด เทาออน หรือเทาปนชมพู พบจุดประสี
น้ําตาลแกและน้ําตาลปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน สวนจุดประสีเหลืองปนแดงหรือ
แดงพบในชั้นดินลาง และพบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณเล็กนอย รวมกับชั้น
สะสมเหล็กและแมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ใน
ดินบน และกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด มีความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึนโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและ
ปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด   (Skt-fsi)      กลุมชุดดินท่ี 15 
 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทาเขม น้ําตาลปนเทา 

หรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาลปนเทา หรือ
น้ําตาล จนถึงน้ําตาลซีด เทาออน หรือเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาลแกและ
น้ําตาลปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน สวนจุดประสีเหลืองปนแดงหรือแดงพบในชั้น 
ดินลาง และพบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณเล็กนอย รวมกับชั้นสะสมเหล็กและ
แมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ในดินบน และ 
กรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด หนาดินคอนขางแนนทึบ และมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึนโดยใช 

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือ
พืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิม
อินทรียวัตถุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ําและเปนดินทรายแปงละเอียด    (Skt-lb,fsi) 
กลุมชุดดินท่ี 16 
 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทาเขม น้ําตาลปนเทา 

หรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาลปนเทา หรือ
น้ําตาล จนถึงน้ําตาลซีด เทาออน หรือเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาลแกและ
น้ําตาลปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน สวนจุดประสีเหลืองปนแดงหรือแดงพบในชั้นดิน
ลาง และพบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณเล็กนอย รวมกับชั้นสะสมเหล็กและ
แมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ในดินบน และ
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด หนาดินคอนขางแนนทึบ และมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึนโดยใช 

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือ
พืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิม
อินทรียวัตถุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ําและมีการระบายเลว   (Skt-lb,pd)        กลุมชุดดินท่ี 6 
 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  
การระบายน้ํา เลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง

สีเทาหรือเทาเขม สีดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว มีสีเทา พบจุด
ประสีน้ําตาลแกและน้ําตาลปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน สวนจุดประสีเหลืองปนแดง
หรือแดงพบในชั้นดินลาง และพบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณเล็กนอย    
รวมกับชั้นสะสมเหล็กและแมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 
(pH 5.0-6.0) ในดินบน และกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด หนาดินคอนขางแนนทึบ และมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึนโดยใช 

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือ
พืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิม
อินทรียวัตถุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา   (Skt-lb)      กลุมชุดดินท่ี 16 
 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทาเขม น้ําตาลปน

เทา หรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาลปนเทา หรือ
น้ําตาล จนถึงน้ําตาลซีด เทาออน หรือเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาลแกและ
น้ําตาลปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน สวนจุดประสีเหลืองปนแดงหรือแดงพบในชั้นดิน
ลาง และพบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณเล็กนอย รวมกับชั้นสะสมเหล็กและ
แมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ในดินบน และ
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด หนาดินคอนขางแนนทึบ และมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึนโดยใช 

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือ
พืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิม
อินทรียวัตถุ 



ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีไมมีศิลาแลงออน   (Skt-nopic)         กลุมชุดดินท่ี 7 
 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  
การระบายน้ํา คอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

สีน้ําตาลปนเทาเขม น้ําตาลปนเทา หรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินเหนียวปนทราย
แปงหรือดินเหนียว มีสีน้ําตาลปนเทา หรือน้ําตาล จนถึงน้ําตาลซีด เทาออน หรือเทา
ปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาลแกและน้ําตาลปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ในดินบน และกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง 
(pH 6.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด หนาดินคอนขางแนนทึบ และมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึนโดยใช 

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือ
พืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิม
อินทรียวัตถุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีมีการระบายน้ําเลวและเปนดินทรายแปงละเอียด  (Skt-pd,fsi)   กลุมชุดดินท่ี 15 
 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา  
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  
การระบายน้ํา เลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวน หรือดินรวนปนทรายแปง สีเทาหรือเทาเขม 

ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีสีเทา พบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและ
น้ําตาลแก ตลอดหนาตัดดิน สวนจุดประสีเหลืองปนแดงหรือแดงพบในชั้นดินลาง 
และพบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณเล็กนอย รวมกับชั้นสะสมเหล็กและ
แมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ในดินบน และกรด
เล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด หนาดินคอนขางแนนทึบ และมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึนโดยใช 

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือ
พืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิม
อินทรียวัตถุ 

 



ดินคลายชุดดินสุโขทัยท่ีมีการระบายน้ําเลว   (Skt-pd)                                          กลุมชุดดินท่ี 5 
 
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา  
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  
การระบายน้ํา เลว 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

สเีทาหรือเทาเขม ดินลางเปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแปง มีสีเทา พบจุดประสี
น้ําตาลปนเหลืองและน้ําตาลแก ตลอดหนาตัดดิน สวนจุดประสีเหลืองปนแดงหรือ
แดงพบในชั้นดินลาง และพบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณเล็กนอย รวมกับชั้น
สะสมเหล็กและแมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ใน
ดินบน และกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด หนาดินคอนขางแนนทึบ และมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึนโดยใช 

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือ
พืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิม
อินทรียวัตถุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


