
ชุดดิน ไทรงาม Series  Sg    กลุมชุดดินท่ี 38 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) 

Haplustalfs 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายสีน้ําตาลปนเทาเขมถึงน้ําตาลเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย 
ดินรวน หรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนยกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในตอนลาง อาจพบชั้นทรายแทรกอยู 
และดินนี้มีเกล็ดไมกาตลอดชั้นดิน 

ขอจํากัด    ดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวัตถุต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Sg-fl ดินคลายชุดดินไทรงามท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Sg-gm,fl ดินคลายชุดดินไทรงามท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Sg-gm ดินคลายชุดดินไทรงามท่ีมีจุดประสีเทา 

Sg-tks ดินคลายชุดดินไทรงามท่ีเปนทรายหนา 

Sg-vtks ดินคลายชุดดินไทรงามท่ีเปนทรายหนามาก 

 



ดินคลายชุดดินไทรงามท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Sg-fl)                                        กลุมชุดดินท่ี 38fl 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายสีน้ําตาลปนเทาเขมถึงน้ําตาลเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปน
ทราย ดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในตอนลาง อาจพบชั้นทรายแทรกอยู และดินนี้มี
เกล็ดไมกาตลอดชั้นดิน 

ขอจํากัด ดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวัตถุต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไทรงามท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด    (Sg-gm,fl)           กลุมชุดดินท่ี 38b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายสีน้ําตาลปนเทาเขมถึงน้ําตาลเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปน
ทราย หรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีเทา
ภายในความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในตอนลาง อาจพบชั้นทรายแทรกอยู และดินนี้มีเกล็ดไมกา
ตลอดชั้นดิน 

ขอจํากัด ดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวัตถุต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไทรงามท่ีมีจุดประสีเทา   (Sg-gm)                                             กลุมชุดดินท่ี 38b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายสีน้ําตาลปนเทาเขมถึงน้ําตาลเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทราย 
ดินรวน หรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีเทา
ภายในความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในตอนลาง อาจพบชั้นทรายแทรกอยู และดินนี้มีเกล็ดไมกา
ตลอดชั้นดิน 

ขอจํากัด ดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวัตถุต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไทรงามท่ีเปนทรายหนา   (Sg-tks)                                             กลุมชุดดินท่ี 38s 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวน มีชั้นทรายหนา 50-100 ซม. สีน้ําตาลปน

เทาเขมถึงน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-6.5) ดินลาง
เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในตอนลาง อาจพบชั้นทรายแทรกอยู และดินนี้มีเกล็ด
ไมกาตลอดชั้นดิน 

ขอจํากัด ดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวัตถุต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินไทรงามท่ีเปนทรายหนามาก    (Sg-vtks)                                     กลุมชุดดินท่ี 38s 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวน มีชั้นทรายหนามากกวา 100 ซม. สีน้ําตาล

ปนเทาเขมถึงน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-6.5)   
ดินลางเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในตอนลาง อาจพบชั้น
ทรายแทรกอยู และดินนี้มีเกล็ดไมกาตลอดชั้นดิน 

ขอจํากัด ดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวัตถุต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 

 

 

 

 


