
ชุดดิน วังสะพุง Series Ws กลุมชุดดินท่ี 55 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน 
และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 100 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด เปนดินลึกปานกลาง รากของพืชท่ีมีระบบรากลึกอาจถูกจํากัดการเจริญเติบโต  
สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพความ 
ลาดชันของพ้ืนท่ี 

 

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 

Ws-br ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Ws-csk,br ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบและเปนดินสีน้ําตาล 

Ws-d,br ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกและเปนดินสีน้ําตาล 

Ws-d,gm ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกและมีจุดประสีเทา 

Ws-d,mw,br ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล 

Ws-d,mw ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ws-d ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึก 

Ws-gm ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีมีจุดประสีเทา 

Ws-hb ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Ws-mw ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ws-vd ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกมาก 

Ws-vd,br ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินสีน้ําตาล 

Ws-vd,gm ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกมากและมีจุดประสีเทา 

Ws-vd,mw ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกมากและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

 



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Ws-br)  กลุมชุดดินท่ี 55 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน 
และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 50-100 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด เปนดินลึกปานกลาง รากของพืชท่ีมีระบบรากลึกอาจถูกจํากัดการเจริญเติบโต  
สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพความ 
ลาดชันของพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินเหนียวปนช้ินสวนหยาบและเปนดินสีน้ําตาล (Ws-csk,br)  กลุมชุดดินท่ี 47 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้น ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงปน

กรวด สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง  
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียวปนกรวดมาก สีน้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปน
หนาแนน และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 50-100 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือ
น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด เปนดินตื้น รากของพืชท่ีมีระบบรากลึกอาจถูกจํากัดการเจริญเติบโต สภาพพ้ืนท่ีมีความ
ลาดชันสูง ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพความ 
ลาดชันของพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกและเปนดินสีน้ําตาล   (Ws-d,br)     กลุมชุดดินท่ี 31 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง     

สีน้ํ าตาลเขมถึงน้ํ าตาลปนเทาเขม ปฏิ กิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง          
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน 
และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 100-150 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให

สูงข้ึน  



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกและมีจุดประสีเทา   (Ws-d,gm)    กลุมชุดดินท่ี 31b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง     

สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขมถึง
สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนแดง มีจุดประสีเทาภายใน 75 ซม.จากผิวดิน และมีจุดประสีน้ําตาล
แกและแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 
ตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายใน  
ความลึก 100-150 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให

สูงข้ึน  



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล   (Ws-d,mw,br) 
                    กลุมชุดดินท่ี 31  
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

สีน้ํ าตาลเขมถึงน้ํ าตาลปนเทาเขม ปฏิ กิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง          
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงแดง อาจพบจุดประสีแดงเขม
หรือสีแดงเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตอนลาง
เปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก        
100-150 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
(pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให

สูงข้ึน จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพความ 
ลาดชันของพ้ืนท่ี 

 

 



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกและมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Ws-d,mw)   กลุมชุดดินท่ี 31  
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

สีน้ํ าตาลเขมถึงน้ํ าตาลปนเทาเขม ปฏิ กิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง          
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงแดง อาจพบจุดประสีแดงเขม
หรือสีแดงเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตอนลาง
เปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก   
100-150 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
(pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให

สูงข้ึน จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพความ 
ลาดชันของพ้ืนท่ี 

 

 



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึก   (Ws-d)                         กลุมชุดดินท่ี 31 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง     

สีน้ํ าตาลเขมถึงน้ํ าตาลปนเทาเขม ปฏิ กิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง          
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน 
และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 100-150 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให

สูงข้ึน จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพความ 
ลาดชันของพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีมีจุดประสีเทา   (Ws-gm)    กลุมชุดดินท่ี 55b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว    
สนี้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนแดง มีจุดประสีเทาภายใน 75 ซม.จากผิวดิน และมี
จุดประสีน้ําตาลแกและแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง   
(pH 5.5-6.0) ตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน และสวนใหญพบชั้นหิน
พ้ืนภายในความลึก 50-100 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให

สูงข้ึน  
 



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Ws-hb)                         กลุมชุดดินท่ี 31 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง     

สีน้ํ าตาลเขมถึงน้ํ าตาลปนเทาเขม ปฏิ กิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง          
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน 
และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 50-100 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให

สูงข้ึน จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพความ 
ลาดชันของพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Ws-mw)      กลุมชุดดินท่ี 55  
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง 
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงแดง อาจพบจุดประสีแดงเขม
หรือสีแดงเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตอนลาง
เปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก     
50-100 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
(pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให

สูงข้ึน จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพความ 
ลาดชันของพ้ืนท่ี 



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินสีน้ําตาล   (Ws-vd,br)    กลุมชุดดินท่ี 31 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

สีน้ํ าตาลเขมถึงน้ํ าตาลปนเทาเขม ปฏิ กิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง          
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปน     
กรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปน
หนาแนน และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึกมากกวา 150 ซม. สีน้ําตาลปนแดง
หรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให

สูงข้ึน จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพความ 
ลาดชันของพ้ืนท่ี 

 

 



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกมากและมีจุดประสีเทา   (Ws-vd,gm)    กลุมชุดดินท่ี 31b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง     

สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขมถึง
สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนแดง มีจุดประสีเทาภายใน 75 ซม.จากผิวดิน และมีจุดประสีน้ําตาล
แกและแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 
ตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายใน  
ความลึกมากกวา 150 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให

สูงข้ึน  

 

 



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกมากและมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Ws-vd,mw)  กลุมชุดดินท่ี 31  
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

สีน้ํ าตาลเขมถึงน้ํ าตาลปนเทาเขม ปฏิ กิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง          
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงแดง อาจพบจุดประสีแดงเขม
หรือสีแดงเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตอนลาง
เปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก
มากกวา 150 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให

สูงข้ึน จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพความ 
ลาดชันของพ้ืนท่ี 

 

 



ดินคลายชุดดินวังสะพุงท่ีเปนดินลึกมาก   (Ws-vd)                       กลุมชุดดินท่ี 31 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุมและหินท่ีแปรสภาพ 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

สีน้ํ าตาลเขมถึงน้ํ าตาลปนเทาเขม ปฏิ กิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง           
(pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตอนลางเปนดินเหนียวมีเศษหินปะปนหนาแนน 
และสวนใหญพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึกมากกวา 150 ซม. สีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาล
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให

สูงข้ึน จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพความ 
ลาดชันของพ้ืนท่ี 

 

 


