
ชุดดิน สตึก Series Suk กลุมชุดดินท่ี 35 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic (Kandic) 

Paleustults 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาเขมหรือ

น้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง สีน้ําตาลแก 
น้ําตาลปนเหลืองหรือเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) 
ในดินบน และกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ปอ ปลูกปาทดแทนสําหรับทําไมใชสอย และไมผล เชน 

มะมวง มะมวงหิมพานต และควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือชวยปรับปรุงใหดินมีสมบัติทางกายภาพดีข้ึนและมีธาตุอาหารสมบูรณอยูเสมอ 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Suk-col ดินคลายชุดดินสตึกท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Suk-gm ดินคลายชุดดินสตึกท่ีมีจุดประสีเทา 

Suk-hb ดินคลายชุดดินสตึกท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Suk-pic ดินคลายชุดดินสตึกท่ีมีศิลาแลงออน 

Suk-tks ดินคลายชุดดินสตึกท่ีเปนทรายหนา 

 



ดินคลายชุดดินสตึกท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Suk-col)   กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาเขมหรือ

น้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลแก น้ําตาลปนเหลืองหรือเหลืองปนแดง 
ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน  และกรดจัดมาก       
(pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ปอ ปลูกปาทดแทนสําหรับทําไมใชสอย และไมผล เชน 

มะมวง มะมวงหิมพานต และควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือชวยปรับปรุงใหดินมีสมบัติทางกายภาพดีข้ึนและมีธาตุอาหารสมบูรณอยูเสมอ 

 



ดินคลายชุดดินสตึกท่ีมีจุดประสีเทา   (Suk-gm)  กลุมชุดดินท่ี 35b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีเทาหรือสีเทาเขมและ

น้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง สีน้ําตาลแก 
น้ําตาลเขมหรือเหลืองปนแดง พบจุดประสีเทา สีน้ําตาลปนเหลืองหรือเหลืองปนแดง 
ภายใน 75 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน 
และกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพ่ือชวยปรับปรุงใหดินมีสมบัติ

ทางกายภาพดีข้ึนและมีธาตุอาหารสมบูรณอยูเสมอ 

 



ดินคลายชุดดินสตึกท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง     (Suk-hb)          กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาเขมหรือ

น้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง สีน้ําตาลแก 
น้ําตาลปนเหลืองหรือเหลืองปนแดง มีความอ่ิมตัวเบสสูง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด
เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และกรดจัดถึงดางเล็กนอย (pH 5.5-7.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด  เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ปอ ปลูกปาทดแทนสําหรับทําไมใชสอย และไมผล เชน 

มะมวง มะมวงหิมพานต และควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือชวยปรับปรุงใหดินมีสมบัติทางกายภาพดีข้ึนและมีธาตุอาหารสมบูรณอยูเสมอ 

 



ดินคลายชุดดินสตึกท่ีมีศิลาแลงออน   (Suk-pic)   กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาเขมหรือ

น้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลแก น้ําตาลปนเหลืองหรือเหลืองปนแดง 
พบชั้นศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกัน 
ภายในความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน 
และกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ปอ ปลูกปาทดแทนสําหรับทําไมใชสอย และไมผล เชน 

มะมวง มะมวงหิมพานต และควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือชวยปรับปรุงใหดินมีสมบัติทางกายภาพดีข้ึนและมีธาตุอาหารสมบูรณอยูเสมอ 

 



ดินคลายชุดดินสตึกท่ีเปนทรายหนา   (Suk-tks)   กลุมชุดดินท่ี 41 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก พบชั้นทรายหนา 0-50 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินบนเปนทรายปน     

ดินรวน สีน้ําตาลปนเทาเขมหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียว
ปนทรายในตอนลาง สีน้ําตาลแก น้ําตาลปนเหลืองหรือเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปน  
กรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และกรดจัดถึงดางเล็กนอย (pH 5.5-7.5) 
ในดินลาง 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ปอ ปลูกปาทดแทนสําหรับทําไมใชสอย และไมผล เชน 

มะมวง มะมวงหิมพานต และควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือชวยปรับปรุงใหดินมีสมบัติทางกายภาพดีข้ึนและมีธาตุอาหารสมบูรณอยูเสมอ 

 


