
ชุดดิน วังไห  Series  Wi  กลุมชุดดินท่ี 31 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Oxyaquic Ultic) Paleustalfs 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนพวกหินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  

สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินลางตอนบน เปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีแดงปนเหลืองถึงแดง 
สวนตอนลางเปนดินเหนียว สีแดง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ชั้นวัตถุตนกําเนิดดินพบลึกมากกวา 150 ซม.  

ขอจํากัด พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน หนาดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม
กับสภาพความลาดชันของพ้ืนท่ี 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา สูง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา สูง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Wi-br ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Wi-fl,br ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินรวนละเอียดและเปนดินสีน้ําตาล 

Wi-fl ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Wi-fsi ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Wi-fsi,br ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินทรายแปงละเอียดและเปนดินสีน้ําตาล 

Wi-gm ดินคลายชุดดินวังไหท่ีมีจุดประสีเทา 

Wi-gm,fsi ดินคลายชุดดินวังไหท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินทรายแปงละเอียด 

Wi-lb ดินคลายชุดดินวังไหท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา 

Wi-md ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Wi-md,fl ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Wi-md,fsi ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินทรายแปงละเอียด 

 
 



ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Wi-br)               กลุมชุดดินท่ี 31 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนพวกหินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล

เขมถึงน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลาง
ตอนบน เปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนแดงสวนตอนลางเปน  
ดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ชั้นวัตถุตนกําเนิดดินพบลึกมากกวา 150 ซม.  

ขอจํากัด พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน หนาดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม
กับสภาพความลาดชันของพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินรวนละเอียดและเปนดินสีน้ําตาล   (Wi-fl,br)         กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนพวกหินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมากดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนแดง

เขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบน เปนดินรวน
ปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดง สวนตอนลางเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว สี
น้ําตาลปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ชั้นวัตถุตนกําเนิดดินพบลึกมากกวา 150 ซม.  

ขอจํากัด พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน หนาดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม
กับสภาพความลาดชันของพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินรวนละเอียด    (Wi-fl)   กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนพวกหินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนแดง

เขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบน เปนดินรวน
ปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงแดง สวนตอนลางเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว 
สีแดง  มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 5.0-6.5) ชั้นวัตถุตนกําเนิดดินพบลึกมากกวา 150 ซม.  

ขอจํากัด พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน หนาดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม
กับสภาพความลาดชันของพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินทรายแปงละเอียดและเปนดินสีน้ําตาล    (Wi-fsi,br)         กลุมชุดดินท่ี 33 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนพวกหินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบน เปนดินรวนเหนียวปนทราย
แปงหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล สวนตอนลางเปนดินเหนียวปนทรายแปง     
สีน้ําตาลปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ชั้นวัตถุตนกําเนิดดินพบลึกมากกวา 150 ซม.  

ขอจํากัด พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน หนาดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม
กับสภาพความลาดชันของพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด   (Wi-fsi)  กลุมชุดดินท่ี 33 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนพวกหินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนแดงเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบน เปนดินรวนเหนียว
ปนทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีแดงปนเหลืองถึงแดง สวนตอนลางเปนดิน
เหนียวปนทรายแปง สีแดง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ชั้นวัตถุตนกําเนิดดินพบลึกมากกวา 150 ซม.  

ขอจํากัด พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน หนาดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม
กับสภาพความลาดชันของพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินวังไหท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินทรายแปงละเอียด   (Wi-gm,fsi) กลุมชุดดินท่ี 33b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนพวกหินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทาถึงน้ําตาลปนแดงเขม มีจุด

ประสีน้ําตาลปนเหลืองและเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง         
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบน เปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีแดงปนเหลืองถึงแดง 
สวนตอนลางเปนดินเหนียวปนทรายแปง สีแดง มีจุดประสีเทา สีเทาปนน้ําตาล น้ําตาล
ปนเหลืองและน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ชั้นวัตถุ
ตนกําเนิดดินพบลึกมากกวา 150 ซม.  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินวังไหท่ีมีจุดประสีเทา   (Wi-gm)  กลุมชุดดินท่ี 31b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนพวกหินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  

สีน้ําตาลปนเทาถึงน้ําตาลปนแดงเขม จุดประสีเหลืองปนแดงและน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบน เปนดินเหนียวหรือดิน
เหนียวปนทรายแปง สีแดงปนเหลืองถึงแดงสวนตอนลางเปนดินเหนียว สีแดง มีจุดประ
สเีทา สีเทาปนน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองและน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
เล็กนอย (pH 5.0-6.5) ชั้นวัตถุตนกําเนิดดินพบลึกมากกวา 150 ซม.  

ขอจํากัด พ้ืนท่ีท่ีคอนขางมีความลาดชัน หนาดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม
กับสภาพความลาดชันของพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินวังไหท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา   (Wi-lb)      กลุมชุดดินท่ี 29 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนพวกหินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  

สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินลางตอนบน เปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีแดงปนเหลืองถึงแดง 
สวนตอนลางเปนดินเหนียว สีแดง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ชั้นวัตถุตนกําเนิดดินพบลึกมากกวา 150 
ซม.  

ขอจํากัด พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน หนาดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม
กับสภาพความลาดชันของพ้ืนท่ี 

 



ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด    (Wi-md,fl)  กลุมชุดดินท่ี 55 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนพวกหินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม

ถึงน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลาง
ตอนบน เปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงแดง 
สวนตอนลางเปนดินรวนปนดินเหนียว สีแดง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) พบชั้นหินผุหรือหินพ้ืนในชวง
ความลึก 50-100 ซม. จากผิวหนาดิน  

ขอจํากัด พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน หนาดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม
กับสภาพความลาดชันของพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินทรายแปงละเอียด (Wi-md,fsi)         กลุมชุดดินท่ี 55 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนพวกหินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนแดงเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนดินรวนเหนียว   
ปนทรายแปง สีแดงปนเหลืองถึงแดงสวนตอนลางเปนดินเหนียวปนทรายแปง สีแดง    
มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย     
(pH 5.0-6.5) พบชั้นหินผุหรือหินพ้ืนในชวงความลึก 50-100 ซม. จากผิวหนาดิน  

ขอจํากัด พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน หนาดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม
กับสภาพความลาดชันของพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินวังไหท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Wi-md)   กลุมชุดดินท่ี 55 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนพวกหินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  

สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินลางตอนบน เปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีแดงปนเหลืองถึงแดง 
สวนตอนลางเปนดินเหนียว สีแดง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ชั้นวัตถุตนกําเนิดดินพบลึกประมาณ        
50-100 ซม. จากผิวดิน 

ขอจํากัด พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน หนาดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสม
กับสภาพความลาดชันของพ้ืนท่ี 


