


คํานําคํานํา
 การสรຌางความขຌา฿จบืๅองตຌนกีไยวกับ “ชุดดิน” ปนกระบวนการหนึไงทีไนําเป
สูการพิไมทักษะความรูຌ พืไอพัฒนาทางดຌานการผลิตการกษตร อกสาร “ชุดดิน...
ภาคอีสาน ความรูຌพื้นฐานพืไอการกษตร” เดຌจัดทําขึๅนพืไอสดงลักษณะ
ของชุดดินทีไพบ฿นภาคตะวันออกฉียงหนือทีไมีความตกตางกันตามสภาพ
พืๅนทีไ รวมถึงวัตถุตຌนกํานิดดิน มีวัตถุประสงคพืไอถายทอดความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับ
ลักษณะดินทีไมุงนຌน฿หຌผูຌสน฿จเดຌมีอกาสรียนรูຌละขຌา฿จเดຌอยางงาย ดยสดง
ขຌอมูลพืๅนฐานละลักษณะดนของชุดดินทีไพบ฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ
หรือภาคอีสาน พรຌอมทัๅงมีภาพประกอบของหนຌาตัดดินละลักษณะดนของ
ชุดดินตางโ 
 คณะผูຌจัดทําหวังปนอยางยิไงวา ความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับชุดดินลมนีๅจะปน
สืไอทีไมีคุณคากการรียนรูຌ ปนประยชนตอผูຌอาน ละทํา฿หຌขຌา฿จรืไองดิน
฿นทຌองถิไนของตนองเดຌปนอยางดี ตลอดจนปนสวนหนึไง฿นการสงสริมละผลัก
ดัน฿หຌกษตรกรละประชาชนทัไวเป เดຌลใงหในถึงความสําคัญ฿นการ฿ชຌประยชน
จากทรัพยากรดินอยางถูกตຌอง ควบคูเปกับการดูลจัดการดินทีไหมาะสมละมี
ประสิทธิภาพ
 สําหรับผูຌทีไมีความสน฿จ฿นรายละอียดพิไมติม สามารถศึกษาขຌอมูลเดຌจาก
อกสารวิชาการหรือขอคําปรึกษาเดຌจากนักสํารวจดินของสํานักสํารวจดินละ
วิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาทีไดิน ละหากพบขຌอผิดพลาดหรือมีขຌอสนอนะ
ประการ฿ดกีไยวกับอกสาร “ชุดดิน...ภาคอีสาน ความรูຌพื้นฐานพืไอการกษตร” 

ขอความกรุณาจຌง฿หຌทางคณะผูຌจัดทําทราบ พืไอจะเดຌดํานินการกຌเข฿หຌมีความ 
ถูกตຌองสมบูรณยิไงขึๅนตอเป

  (นายศรจิตร  ศรีณรงค)
                                  ผูຌอํานวยการสํานักสํารวจดินละวิจัยทรัพยากรดิน
    กันยายน 2557
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 ชุดดิน (soil series) ปนหนวยจํานกดินขัๅนตํไาสุด฿นระบบ
อนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) ทีไพัฒนาขึๅนดยกระทรวง
กษตรสหรัฐอมริกา ซึไงกรมพัฒนาทีไดิน฿ชຌปนระบบหลัก฿นการ
จํานกละจัดทําผนทีไดินของประทศเทย ดยปกติการตัๅงชืไอชุด
ดินจะ฿ชຌชืไอสถานทีไทีไพบดินนัๅนโ ปนครัๅงรก มาตัๅงปนชืไอชุดดิน
พืไอ฿หຌจดจําเดຌงาย อาจปนชืไอของจังหวัด อําภอ ตําบล หมูบຌาน 
หรือมนํๅา ลําคลอง ทีไปนทีไรูຌจักกันด ี ดินทีไจะถูกตัๅงชืไอปนชุดดิน
หนึไงโ นัๅน จะตຌองมีลักษณะละสมบัติฉพาะตัวทีไสามารถยก
ออกจากชุดดินอืไนโ เดຌ ละมีขอบขตของพืๅนทีไดินดังกลาวกวຌาง
ขวางมากพอ ดยกําหนดเวຌวาตຌองมีนืๅอทีไเมนຌอยกวา 8 ตาราง
กิลมตร (ดิม฿ชຌ 20 ตารางกิลมตร) ซึไงความตกตางหรือความ
คลຌายคลึงกันของชุดดินตางโ นัๅน สามารถอธิบายเดຌจากลักษณะ
ละสมบัติทางสัณฐาน กายภาพ คม ี ร จุลสัณฐาน ตลอดจน
ปจจัยสิไงวดลຌอม฿นการกํานิดดิน ดังนัๅน “ชุดดิน” จึงปนขຌอมูล
พืๅนฐานทีไสําคัญตอการนําเปพิจารณาพืไอ฿หຌมีการ฿ชຌประยชนทีไดิน
เดຌอยางถูกตຌองละหมาะสม

บทนําบทนํา
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กอนจะมาเปน..กอนจะมาเปน..

 “การศึกษาดินตัวทนหลักสําหรับ
การพัฒนาศรษฐกิจของประทศไทย” 
ป นครงการทีไสํานักสํารวจดินละวิจัย
ทรัพยากรดิน เดຌจัดทําขึๅนดยมีวัตถุประสงค
พืไอปรับปรุงกຌเขขຌอมูลละรายละอียดของ
ดินตัวทนหลัก ซึไง฿นทีไนีๅคือ “ชุดดิน” ฿หຌ
มีความถูกตຌองยิไงขึๅน ปจจุบันเดຌดํานินการ
ลຌว฿นหลายพืๅนทีไทัๅง฿นภาคหนือ ภาคกลาง 
ภาคอีสาน ละภาค฿ตຌ ซึไงมีกระบวนการ

ทํางานประกอบดຌวย การรวบรวมละศึกษา
ขຌอมูลบืๅองตຌนกีไยวกับชุดดิน เดຌก ผนทีไ
ชุดดิน ผนทีไสภาพภูมิประทศ ผนทีไ
ธรณีวิทยา ผนทีไสภาพการ฿ชຌประยชน
ทีไดิน รายงานการสํารวจดิน อกสารวิชาการ 
ละขຌอมูลอืไนโ ลຌววิคราะหละตรวจสอบ
ขอบขตการกระจายของชุดดินจากผนทีไดิน
ดยพิจารณาจากบริวณซึไง ป นทีไจัดตัๅ ง
ชุดดินนัๅนโ ครัๅงรก หรือบริวณ฿กลຌคียง 
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จากนัๅนกําหนดจุดศึกษาชุดดิน ลຌวออกตรวจ
สอบลักษณะดิน ขุดหลุมหนຌาตัดดิน ละศึกษา
สภาพวดลຌอม สัณฐานวิทยา พรຌอมทําคําอธิบาย
หนຌาตัดดิน กใบทงตัวอยางดิน บันทึกภาพขัๅน
ตอนการปฏิบัติงาน ละอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง กใบ
ตัวอยางดินพืไอนําเปวิคราะหสมบัติตางโ ทําการ
วิคราะหปลผลขຌอมูลทัๅงหมดทีไเดຌ ละจัดทํา
รายงาน
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 ผลการดํานินงาน฿นครงการดังกลาว
ทํา฿หຌเดຌขຌอมูลพืๅนฐานทางดຌานทรัพยากรดินทีไ
ปนประยชนพิไมขึๅนอยางมาก 



 ดังนัๅนพืไอทีไจะปนการถายทอดละ
ผยพรความรูຌพืๅนฐานของชุดดิน ฿หຌก
กษตรกรละประชาชนทัไวเปเดຌรับทราบ
฿นรูปบบทีไนาสน฿จละมีนืๅอหาทีไขຌา฿จ
งาย จึงเดຌดํานินการคัดลือกชุดดินจัดตัๅง
ทีไเดຌดํานินการ฿นครงการ “การศึกษาดิน
ตัวทนหลักสําหรับการพัฒนาศรษฐกิจ
ของประทศไทย” ฿นพืๅนทีไภาคตะวันออก
ฉียงหนือ จํานวน 40 ชุดดนิ มาจัดทํา
อกสาร “ชุดดิน... ภาคอีสาน ความรูຌพื้น
ฐานพืไอการกษตร” ดยรียงลําดับขຌอมูล
ดินตามสภาพพืๅนทีไทีไพบจากพืๅนทีไลุ มจนถึง
พืๅนทีไดอน ซึไงรายละอียดของตละชุดดิน
ประกอบดຌวย “พิกัดละสถานทีไกใบขຌอมูล 
สภาพพื้นทีไ การกระจายตัวของชุดดิน การ
฿ชຌประยชนทีไดิน ลักษณะละสมบัติชุดดิน
พรຌอมภาพประกอบ ตลอดจนขຌอจํากัด฿น
การ฿ชຌประยชนละคํานะนําการจัดการ
ดินพอสังขป” 
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40 ชุดดิน40 ชุดดิน 

Bpi  : บຌานเผ
Br : บุรีรัมย
Bt : บุญฑริก
Ch : ชียงคาน
Chp : ชุมพลบุรี
Ci : ชคชัย
Cni : ชํานิ
Cpa : ชุมพ
Cpg : ชุมพวง
Cpr : จอมพระ

Ct : จัตุรัส
Cu : จันทึก
Ds : ดานซຌาย
Ht : หຌวยถลง
Ka : กันทรวิชัย
Kmr : ขมราฐ
Kt : คราช
Lo : ลย
Msk : มหาสารคาม
Nad : นาดูน

Ng : นํๅาพอง
Nn : นครพนม
Nt : นนเทย
Pho : พล
Pp : พนพิสัย
Ppk : ปลาปาก
Ptc : ปกธงชัย
Re : รຌอยอใด
Rn : รณู
Si : สีคิๅว

Sn : สูงนิน
Ss : ศรีสงคราม
Tp : ธาตุพนม
Tt : ทาตูม
Tu : ทาอุทน
Ub : อุบล
Wn : วาริน
Ws : วังสะพุง  
Yl : ยางตลาด
Yt : ยสธร

ภาพสดงจุดกใบชุดดิน฿นพื้นทีไภาคตะวันออกฉียงหนือ



 ภาพนีๅปนการสดง฿หຌหในถึงตําหนงสมมติของทีไตัๅงชุดดินจัดตัๅงทัๅง 40 ชุดดิน ซึไงพบ
กระจายตัวอยู฿นทีไราบสูงภาคอีสาน ทัๅง฿นบริวณทีไรียกวาองคราชละองสกลนคร 
ดยดินทีไพบสามารถบงเดຌปน ดิน฿นบริวณทีไราบซึไงกิดจากการพัดพามาสะสมตัวของ
ตะกอนนํๅา ทํา฿หຌดินบริวณนีๅดยสวน฿หญปนดินนืๅอละอียด หมาะสําหรับการปลูก
ขຌาว ละดิน฿นทีไดอน ซึไงสวน฿หญจะปนดินนืๅอหยาบทีไกิดจากการพัดพามา฿นระยะ
฿กลຌโ ละทีไกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับทีไของหินทราย฿นกลุมหินคราช สวน฿หญ฿ชຌ
ประยชน฿นการปลูกพืชเรละพืชสวน ทัๅงนีๅ฿นทีไดอนบางบริวณอาจพบดินตืๅนถึงชัๅนหินพืๅน
ชัๅนลูกรัง หรือชัๅนดานดินหนียว ซึไงปนขຌอจํากัด฿นการทําการกษตรกรรม รายละอียดละ
ลักษณะสําคัญของชุดดินตางโ ดังสดงเวຌ฿นลําดับตอเป

ตําแหนงสมมติของที่ตั้งชุดดินจัดตั้งท้ัง 40 ชุดดิน
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ชุดดินกันทรวิชัย
Kantara Wichai series : Ka



ชุดดินกันทรวิชัย ปนดินนา กิดมาจากตะกอนนํๅาพามาทับถมอยู฿นทีไราบลุมนํๅาทวม
ถึง พบ฿นสภาพพืๅนทีไราบรียบ (ความลาดชัน 0-1%) สวน฿หญพบกระจายอยู฿นพืๅนทีไ
ราบลุมบริวณลุมมนํๅาชี฿นจังหวัดมหาสารคาม รຌอยอใด นครราชสีมา ฿ชຌประยชน฿น
การปลูกขຌาว

ลักษณะสําคัญ 

 ดินหนียวลึกมาก ดินบนปนดินหนียวสีทาถึงสีทาปนนํๅาตาล พบจุดประ
สีนํๅาตาลปนหลืองละสีดงปนหลือง คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 5.5-6.0 
สวนดินลางปนดินหนียวสีทาตลอดหนຌาตัดดิน พบจุดประสีนํๅาตาลกหรือสีนํๅาตาล
ปนหลืองสีดงปนหลือง ละสีดงของศิลาลงออนประมาณ 2-20% ละพบรอย
เถล฿นชัๅนดินลาง คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 4.0-5.0  

 ดินนาหนียวสีทา ครงสรຌางนนทึบ฿นดินบนมืไอดินหຌงจะตกระหง
การระบายนํๅาลว เถพรวนยาก จะกิดสภาพนํๅาทวมขังชวงทีไมีนํๅาหลาก฿นฤดูฝน ความ
อุดมสมบูรณของดินตํไา ควรมีการพิไมอินทรียวัตถุ฿นดินละการ฿ชຌปุยอยางหมาะสม
ตอการปลูกขຌาว 

Map Sheet No. : 5641 III
พิกัด UTM : 48P 306602 E  1794434 N
บຌานขวานຌอย ตําบลขวา฿หญ อําภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม

ขຌอสังกต

Ka



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร14 ช ิิน ีีส ຌ ืพืๅน พืืไอ

ชุดดินศรีสงคราม
Si Songkhram series : Ss



ชุดดินศรีสงคราม  ปนดินนา กิดมาจากตะกอนนํๅาพามาทับถมอยู฿นทีไราบลุม
นํๅาทวมถึง ทีไมีลักษณะราบรียบถึงคอนขຌางราบรียบ (ความลาดชัน 0-1%) สวน฿หญ
พบกระจายอยูบริวณพืๅนทีไราบลุม฿นจังหวัดนครพนม หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ
ซึไงมีนํๅาทวมขัง฿นฤดูฝน ดยทัไวเป฿ชຌประยชน฿นการปลูกขຌาว

ลักษณะสําคัญ 

 ดินหนียวลึก ดยดินบนปนดินหนียวปนทรายปງง สีทาขຌมมาก พบจุดประ
สีนํๅาตาลขຌม ละดินลางปนดินหนียวปนทรายปງงละดินหนียว สีนํๅาตาลปนทา 
พบจุดประสีนํๅาตาลปนหลืองละสีดง  คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 5.0-6.0 ทัๅง฿น
ดินบนละดินลาง  

      ดินนาหนียวลึก ครงสรຌางดินนนทึบ การระบายนํๅาลว มีนํๅาทวมขัง฿นฤดูฝน 
ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงตํไา ควรทําการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพดินดຌวย
การ฿ชຌปุยหมัก ปุยคอก หรือปุยพืชสด ละทําคันดินปງองกันนํๅาทวม

Map Sheet No. : 5541 II
พิกัด UTM : 48Q 416784 E 1949229 N
บຌานทาบอ ตําบลทาบอสงคราม 
อําภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ขຌอสังกต

Ss



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร16 ิิ ีี ຌຌ ืืๅ ืืไ

ชุดดินทาตูม
Tha Tum series : Tt



Map Sheet No. : 5739 IV
พิกัด UTM : 48P 340677 E  1689571 N 
บຌานคกกลาง ตําบลกระพ อําภอทาตูม 
จังหวัดสุรินทร

ขຌอสังกต

Tt

ชุดดินทาตูม ปนดินนาทีไกิดจากตะกอนนํๅาพา พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะราบรียบถึง
คอนขຌางราบรียบ (ความลาดชัน 0-2%) สวน฿หญพบกระจายตัวอยู฿นจังหวัดมหาสารคาม 
สุรินทร รຌอยอใด บุรีรัมย ศรีสะกษ ฿ชຌประยชน฿นการปลูกขຌาว
ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนปนทรายปງง หรือดินรวนหนียวปนทรายปງง
สีทาละสีนํๅาตาล พบจุดประสีนํๅาตาลละสีดง คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 5.0-6.0  
ดินลางชวงความลึกประมาณ 25-125 ซม. ปนดินหนียวปนทรายปງงสีทา พบจุดประ
สีนํๅาตาลขຌมละสีดง คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 4.5-5.0  ละดินลางชวงความลึก
ประมาณ 125-170 ซม. ปนดินรวนหนียวปนทรายละดินทรายปนดินรวน สีดินปนสีทา 
ละมีจุดประสีดงปนหลืองหรือสีนํๅาตาลขຌม คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 5.5-6.0 ละ
พบจุดประสีดงของศิลาลงออนประมาณ 5-20% 

 ดินหนียวลึกมาก ละชัๅนดินลางทีไชวงความลึกประมาณ 125-170 ซม.
นืๅอดินมีความหนียวลดลง ดินมีการระบายนํๅาคอนขຌางลวถึงลว ดินมีความอุดม
สมบูรณตํไา ควรพิจารณาการจัดการดินละปุยทีไหมาะสมพืไอการปลูกพืช  
 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร18 ิิ ีี ຌຌ ืืๅ ืืไ

ชุดดินนครพนม
Nakhon Phanom series : Nn



Map Sheet No. : 5943 II
พิกัด UTM : 48Q 478019 E  1904643 N 
บຌานชะงม ตําบลขามฒา อําภอมือง 
จังหวัดนครพนม

ขຌอสังกต

Nn

ชุดดินนครพนม ปนดินนา กิดจากตะกอนนํๅาพา พบ฿นพืๅนทีไราบลุมทีไมีลักษณะพืๅนทีไ
ราบรียบถึงคอนขຌางราบรียบ (ความลาดชัน 0-2%) พบกระจายทัไวเปบริวณทีไราบลุม
ขຌางมนํๅา฿นจังหวัดนครพนม บึงกาฬ ฿ชຌประยชน฿นการปลูกขຌาว

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนหนียวปนทรายปງงหรือดินหนียวปนทรายปງง 
สีนํๅาตาลปนทาหรือสีนํๅาตาลปนหลือง   พบจุดประสีดงละสีดงปนหลือง    ดินมีคา
พีอช (pH) อยู฿นชวง 5.0-5.5  สวนดินลางปนดินหนียวปนทรายปງงสีทาออน สีนํๅาตาล
ปนทาจาง พบจุดประสีดง สีดงปนหลือง ละสีหลืองของศิลาลงออนปะปนมาก
฿นชัๅนดิน ละยังพบกຌอนสะสมของหลใกละมงกานีส  ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 
4.5-5.5

   

 ดินหนียว ละพบศลิาลงออนสีดง สีดงปนหลือง ละสีหลืองภาย฿น
หนຌาตัดดิน อาจสีไยงตอการกิดชัๅนดานขใง฿นชัๅนดินบน ละกิดลูกรัง฿นชัๅนดินลาง
ดยฉพาะ฿นชวงฤดูลຌง ความอุดมสมบูรณของดินตํไา ควรมีการปรับปรุงบํารุงดินทีไ
หมาะสมตอการปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร20 ชดดดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรຌพืพๅๅนนฐาฐานนพืพไไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินชุมแพ
Chum pae series : Cpa



Map Sheet No. : 5442 III
พิกัด UTM : 48Q 193150 E  1832524 N 
บຌานหนองขาม ตําบลหนองเผ 
อําภอชุมพ จังหวัดขอนกน

ขຌอสังกต

Cpa

ชุดดินชุมพ ปนดินนา นืๅอดินหนียว กิดมาจากตะกอนนํๅาพาทຌองถิไนทับถมบน
หินทรายปງง พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะราบรียบถึงคอนขຌางราบรียบ (ความลาดชัน 
0-2%) กระจายตัวอยู฿นจังหวัดขอนกน ชัยภูมิ สวน฿หญ฿ชຌประยชน฿นการปลูกขຌาว

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึก ดินบนปนดินรวนหนียว สีนํๅาตาลหรือสีนํๅาตาลออน พบจุดประ
สีนํๅาตาลปนหลือง ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 6.0-8.0  ดินลางปนดินรวนหนียวหรือ
ดินหนียว สีนํๅาตาลปนหลืองออนหรือสีชมพ ูดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 6.5-7.0 สําหรับ
ดินลางทีไความลึกมากกวา 100 ซม. ปนดินรวนหนียวมีสีชมพูละสีหลืองปะปนกัน
ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 6.0-6.5 

  ดินนาทีไมีนืๅอดินปนดินหนียว ละพบชัๅนหินทรายปງงนืๅอปูน (calcareous 
siltstone) ภาย฿นความลึก 2 มตร ดินมีการระบายนํๅาลวถึงคอนขຌางลว ความอุดม
สมบูรณของดินปานกลาง ควรมีการจัดการดิน นํๅา ละปุยทีไหมาะสมสําหรับปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร22 ชดดิิน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรຌพืพๅๅนนฐาฐานนพืพไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินรอยเอ็ด
Roi-Et series : Re



Map Sheet No. : 5741 III
พิกัด UTM : 48P 354464 E  1781661 N 
บຌานนนสูง ตําบลยาง฿หญ 
อําภอจังหาร จังหวัดรຌอยอใด

ขຌอสังกต

Re

ชุดดินรຌอยอใด ปนดินนานืๅอคอนขຌางปนทรายทีไพัฒนามาจากหินตะกอนนืๅอหยาบ 
พวกหินทราย พบ฿นสภาพพืๅนทีไราบรียบถึงคอนขຌางราบรียบ (ความลาดชัน 1-2%) 
สวน฿หญพบกระจายตัวอยู฿นจังหวัดรຌอยอใด ศรีสะกษ บุรีรัมย ขอนกน ฿ชຌประยชน฿น
การปลูกขຌาว

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนปนทรายสีทาปนชมพูละสีนํๅาตาลออน มีจุด
ประสีหลืองปนดง ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 6.0-6.5 สวนดินลางปนดินรวนหนียว
ปนทรายทีไมีสีทาปนชมพูละสีชมพู มีจุดประสีดงปนหลือง ละดินลางทีไชวงความลึก
ประมาณ 110-200 ซม. ปนดินรวนหนียวมีสีทาออนละสีทาปนสีชมพ ูมีจุดประสีทา
ขຌมละสีดง ละพบศิลาลงออนลใกนຌอย ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 5.0-6.0  

 ดินนานืๅอคอนขຌางปนทราย การระบายนํๅาคอนขຌางลว ความอุดมสมบูรณของ
ดินตํไา หาก฿ชຌปลูกขຌาวดินอาจมีอกาสสีไยงตอการขาดคลนนํๅาเดຌ ดยฉพาะ฿นชวง
ฝนทิๅง ควรพิจารณาการกใบกักนํๅาเวຌ฿ชຌ฿นชวงพาะปลูก ละหาก฿ชຌปลูกพืชเร เมຌผล 
เมຌยืนตຌน จะตຌองทําทางระบายนํๅาออกจากพืๅนทีไ 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร24 ชดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรຌพืพๅๅนนฐาฐานนพืพไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินเรณู
Renu series : Rn



Map Sheet No. : 5943 III
พิกัด UTM : 48Q 466790 E  1881519 N 
บຌานคกจริญ ตําบลหนองยางชิๅน 
อําภอรณูนคร จังหวัดนครพนม

ขຌอสังกต

Rn

ชุดดินรณ ู ปนดินนานืๅอคอนขຌางปนทรายทีไพัฒนามาจากหินตะกอน พบ฿นบริวณ
สวนตํไาของสภาพพืๅนทีไดอนทีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบ (ความลาดชัน 1-2%) สวน฿หญ
พบกระจาย฿นจังหวัดนครพนม สกลนคร พืชพรรณตามธรรมชาติปนปຆาดง ปຆาตใงรัง 
ปจจุบันมีการดัดปลงสภาพพืๅนทีไ฿ชຌทํานา

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึก  ดินบนปนดินทรายปนดินรวนสีนํๅาตาลหรือสีนํๅาตาลปนทา พบจุดประ
สีนํๅาตาลกหรือสีนํๅาตาลปนหลือง ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 5.0-6.0  สวนดินลาง
ทีไชวงความลึกประมาณ 20-70 ซม. ปนดินรวนหนียวปนทรายทีไมีสีทาออน มีจุดประ
สีนํๅาตาลปนหลืองละสีดง  ละชัๅนถัดลงเปปนดินรวนปนดินหนียวทีไมีสีทาหรือสีทา
ปนชมพู ละดินนีๅจะพบศิลาลงออนสีดงปนหลืองหรือสีดงประมาณ 5-50% ภาย฿น
ความลึก 150 ซม. ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 4.5-5.0 

   ดินนานืๅอคอนขຌางปนทราย การระบายนํๅาดีปานกลางถึงคอนขຌางลว ละพบ
ศิลาลงออนภาย฿นหนຌาตัดดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตํไา สมบัติทางกายภาพเมดี 
ควรพิจารณาการจัดการละปรับปรุงบํารุงดินดຌวยการ฿ชຌปุยอินทรีย ละปุยพืชสด 
หาก฿ชຌปลูกขຌาวดินอาจมีอกาสขาดคลนนํๅาเดຌดยฉพาะ฿นชวงฝนทิๅง ละหาก฿ชຌ
ปลูกพืชเร เมຌผล เมຌยืนตຌน จะตຌองทําทางระบายนํๅาออกจากพืๅนทีไ 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร26 ช ิิน ีีส ຌ ืพืๅน พืืไอ

ชุดดินบุญฑริก
Buntrarik series : Bt



Map Sheet No. : 6038 I
พิกัด UTM : 48P 547645 E  1644848 N 
บຌานปຆาขม ตําบลคอลน 
อําภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ขຌอสังกต

Bt

ชุดดินบุญฑริก ปนดินทีไพัฒนามาจากหินตะกอนทีไมีนืๅอหยาบพวกหินทราย
พบ฿นสภาพพืๅนทีไีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบถึงลูกคลืไนลอนลาดลใกนຌอย (ความลาด
ชัน 1-3%) สวน฿หญพบกระจายตัว฿นจังหวัดอุบลราชธาน ี กาฬสินธุ อํานาจจริญ 
พืชพรรณตามธรรมชาติปนเมຌพุมหนามละปຆาดง ปจจุบันมีการดัดปลงสภาพพืๅนทีไ
พืไอ฿ชຌประยชน฿นการทํานา

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึก ดินบนปนดินรวนปนทรายสีนํๅาตาลปนทาหรือสีทา พบจุดประ
สีนํๅาตาลขຌม ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 4.5-5.0  ละดินลางปนดินรวนหนียวปน
ทรายสีนํๅาตาลออนละมีสีทาตลอดหนຌาตัดดิน พบจุดประสีดงปนหลือง ละนํๅาตาล
ดงขຌมของศิลาลงออน  ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 4.5-5.0 ละพบชัๅนหินทรายผุทีไ
ชวงความลึกประมาณ 100-150 ซม.

 ดินมีนืๅอดินคอนขຌางปนทราย พบศิลาลงออนสีดงขຌมละชัๅนหินทรายผุ
ภาย฿นชวงความลึกประมาณ 100-150 ซม. การระบายนํๅาดีปานกลางถึงคอนขຌางลว 
ความอุดมสมบูรณตํไา อาจมีปญหาขาดคลนนํๅา฿นชวงฤดูพาะปลูกเดຌ ควรพิจารณา
ปรับปรุงบํารุงดินดยการ฿ชຌปุยทีไหมาะสม ละการกใบกักนํๅาเวຌ฿ชຌ฿นชวงพาะปลูก 
 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร28 ิิ ีี ຌຌ ืืๅ ืืไ

ชุดดินอุบล
Ubon series : Ub



Map Sheet No. : 5939 I
พิกัด UTM : 48P 479716 E  1702382 N 
บຌานนาเหทอง ตําบลขีๅหลใก 
อําภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ขຌอสังกต

Ub

ชุดดินอุบล ปนดินนาทรายจัดทีไพัฒนาจากหินตะกอนนืๅอหยาบพวกหินทราย พบ฿น
สภาพพืๅนทีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบ (ความลาดชัน 1-2%) สวน฿หญพบกระจาย฿น
จังหวัดอุบลราชธาน ี  ศรีสะกษ  มหาสารคาม  รຌอยอใด  ดยทัไวเป฿ชຌประยชน฿นการ
ปลูกขຌาว

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนถึงดินทรายปนดินรวน สีนํๅาตาลถึงสีนํๅาตาล
ปนทา ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 6.0-6.5 ดินลางปนดินทรายปนดินรวน สีนํๅาตาลถึง
สีนํๅาตาลปนทา ละดินลางทีไชวงความลึกประมาณ 100-120 ซม. ปนดินรวนปนทราย 
สีดินปนสีทาออนถึงสีนํๅาตาลออนมาก พบจุดประสีนํๅาตาลปนหลือง ดินมีคาพีอช (pH) 
อยู฿นชวง 6.0-6.5  

 ดินมีลักษณะปนดินทรายจัด การระบายนํๅาดีปานกลาง ความสามารถ฿นการอุຌม
นํๅาเมด ี มีปริมาณอินทรียวัตถุตํไามาก ความอุดมสมบูรณของดินตํไา ควรมีการจัดการ
ดินพืไอปรับปรุงทัๅงสมบัติทางกายภาพละสมบัติทางคมีของดิน ละมีการจัดการนํๅา
ละปุยทีไหมาะสมสําหรับปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร30 ชดดดดินน ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรຌຌ ืพืพๅนนฐาฐานนพืืพไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินชํานิ
Cham Ni series : Cni



Map Sheet No. : 5338 I
พิกัด UTM : 48P 273774 E  1633315 N 
บຌานตะลุมปุຈก ตําบลคกสนวน 
อําภอชําน ิจังหวัดบุรีรัมย

ขຌอสังกต

Cni

ชุดดินชําน ิ ปนดินทีไพัฒนาจากหินตะกอนนืๅอละอียด พวกหินทรายปງง พบ฿นสภาพ
พืๅนทีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบ (ความลาดชัน 1-2%) ดินนีๅสวน฿หญพบกระจาย฿น
บริวณตอนลางของจังหวัดบุรีรัมย นครราชสีมา สุรินทร  ดยทัไวเป฿ชຌประยชน฿นการ
ปลูกขຌาว

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนปนทรายปງง สีนํๅาตาลขຌมถึงสีนํๅาตาล ดินมีคา
พีอช (pH) อยู฿นชวง 5.5-6.0  ดินลางปนดินรวนหนียวปนทรายปງงทีไมีสีทาปนชมพู
ถึงสีนํๅาตาลออน มีจุดประสีนํๅาตาลก สีนํๅาตาลปนหลือง ละพบศิลาลงออนทีไมีสีดง
ปนหลืองละสีดงประมาณ 2-20% ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 5.5-6.5  

 ดินมีอนุภาคขนาดทรายปງงปริมาณสูง จึงมีครงสรຌางนนทึบ ทํา฿หຌขຌาว
ตกกอเดຌยาก ควรมีการปรับปรุงครงสรຌางดิน฿หຌรวนซุยดยการพิไมปุยอินทรีย฿หຌ
กับดิน นอกจากนีๅอาจกิดนํๅาทวมขัง฿นพืๅนทีไชวงฤดูนํๅาหลาก ดินมีการระบายนํๅาดีปาน
กลางถึงคอนขຌางลว หาก฿ชຌปลูกขຌาวดินจะมีอกาสขาดคลนนํๅาเดຌดยฉพาะ฿นชวง
ฝนทิๅง ละหาก฿ชຌปลูกพืชเร เมຌผล เมຌยืนตຌน จะตຌองทําทางระบายนํๅาออกจากพืๅนทีไ



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร32 ิิ ีี ຌຌ ืืๅ ืืไ

ชุดดินพล
Phol series : Pho



Map Sheet No. : 5540 IV
พิกัด UTM : 48Q 238563 E  1754343 N 
บຌานคกสี ตําบลพใก฿หญ 
อําภอพล จังหวัดขอนกน

ขຌอสังกต

Pho

ชุดดินพล ปนดิน฿นกลุมดินซຌอนทีไมีความเมตอนืไองทางธรณี ิ(lithologic discontinuity)
ทีไพัฒนามาจากหินตะกอนนืๅอหยาบพวกหินทรายวางอยูบนหินทรายปງง พบบนสภาพ
พืๅนทีไทีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบถึงลูกคลืไนลใกนຌอย (ความลาดชัน 1-5%) กระจายตัว
อยู฿นจังหวัดขอนกน ชัยภูมิ พืชพรรณตามธรรมชาติปนปຆา ตใงรัง  ปຆาดง ปจจุบัน
มีการดัดปลงสภาพพืๅนทีไ฿หຌขังนํๅาพืไอ฿ชຌ฿นการปลูกขຌาว บางพืๅนทีไ฿ชຌ฿นการปลูกพืชเร ชน 
อຌอย ขຌาวพด

ลักษณะสําคัญ
 ดินลึกมาก ชัๅนดินบนปนดินรวนปนทรายสีนํๅาตาลขຌมหรือสีนํๅาตาล พบจุดประ
สีดง คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 6.0-7.0 ดินลางปนดินรวนหนียวปนทรายสีทา
ปนชมพู  ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 5.5-6.0 สําหรับดินลางทีไชวงความลึกประมาณ  
80-125 ซม. ปนดินหนียวทีไมาจากการสลายตัวจากหินทรายปງง มีสีดงหรือสีดงปน
หลือง คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 7.0-8.0  

 ดินมีลักษณะของความเมตอนืไองของนืๅอดิน คือชัๅนดินบนปนดินรวนทับอยู
บนชัๅนดินลางทีไปนนืๅอดินหนียวภาย฿นความลึก 1 มตร ควรระมัดระวังรืไองการขัง
นํๅาบริวณชัๅนดินหนียวอาจทํา฿หຌรากนาเดຌ฿นกรณีทีไ฿ชຌปลูกพืชหัว ละคํานึงถึงรืไอง
การจัดการดิน นํๅาละปุยทีไหมาะสม ดินมีการระบายนํๅาคอนขຌางลวถึงดีปานกลาง
หาก฿ชຌปลูกขຌาวดินอาจมีอกาสขาดคลนนํๅาเดຌดยฉพาะ฿นชวงฝนทิๅง ละตຌองทํา
ทางระบายนํๅาออกจากพืๅนทีไ หาก฿ชຌปลูกพืชเร เมຌผล เมຌยืนตຌน



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร34 ช ิิน ีีส ຌ ืพืๅน พืืไอ

ชุดดินเขมราฐ
Khemarat series : Kmr



Map Sheet No. : 6040 IV
พิกัด UTM : 48Q 509499 E  1769142 N 
บຌานคึมพอก ตําบลหนองนกทา 
อําภอขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ขຌอสังกต

Kmr

ชุดดินขมราฐ ปนดิน฿นกลุมดินซຌอนทีไมีความเมตอนืไองทางธรณี ิ (lithologic 
discontinuity) ทีไพัฒนามาจากหินตะกอนนืๅอหยาบพวกหินทรายวางอยูบนชัๅนดินหนียว
ทีไสลายตัวมาจากหินทรายปງง พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบถึงลูกคลืไน
ลอนลาดลใกนຌอย (ความลาดชัน 1-5%) สวน฿หญพบกระจายอยู฿นจังหวัดอุบลราชธาน ี
พืชพรรณตามธรรมชาติปนปຆาตใงรัง ปຆาดง ปจจุบันมีการดัดปลงสภาพพืๅนทีไ฿หຌขังนํๅาพืไอ
฿ชຌประยชน฿นการปลูกขຌาว
ลักษณะสําคัญ

 ดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนปนทรายสีนํๅาตาล พบจุดประสีนํๅาตาลขຌม ดินมีคา
พีอช (pH) อยู฿นชวง 4.5-5.0 ดินลางปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนสีนํๅาตาล พบจุด
ประสีทาละสีดง คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 4.5-5.0 ละทีไชวงความลึกประมาณ 
65-110 ซม. ปนชัๅนดินหนียวทีไกิดจากการสลายตัวของหินทรายปງง มีสีหลืองขຌมปน
นํๅาตาล พบจุดประสีนํๅาตาล สีดง พบศิลาลงออน ละพบชัๅนหินทรายปງงผุทีไความลึก
มากกวา 100 ซม. 

 ดินมีลักษณะของความเมตอนืไองของนืๅอดิน คือชัๅนดินบนปนดินรวนทับอยูบน
ชัๅนดินลางทีไปนนืๅอดินหนียวภาย฿นความลึก 100 ซม. ควรระมัดระวังรืไองการขัง
นํๅาบริวณชัๅนดินหนียวอาจทํา฿หຌรากนาเดຌ ฿นกรณีทีไ฿ชຌปลูกพืชหัวหรือพืชเรบางชนิด 
ละควรมีการจัดการดิน นํๅา ละปุยทีไหมาะสม ดินมีความอุดมสมบูรณตํไา มีการ
ระบายนํๅาคอนขຌางลวถึงดีปานกลาง หาก฿ชຌปลูกขຌาวมีอกาสสีไยงตอการขาดคลนนํๅา
เดຌดยฉพาะ฿นชวงฝนทิๅง ละหาก฿ชຌปลูกพืชเร เมຌผล เมຌยืนตຌน ควรทําทางระบายนํๅา
ออกจากพืๅนทีไ 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร36 ชดดดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรຌพืพๅๅนนฐาฐานนพืพไไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินนาดูน
Na Dun series : Nad



Map Sheet No. : 5640 III
พิกัด UTM : 48P 303002 E  1736178 N 
บຌานดอนดู ตําบลหัวดง อําภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม

ขຌอสังกต

Nad

ชุดดินนาดูน ปนดิน฿นกลุมดินซຌอนทีไมีความเมตอนืไองทางธรณี ิ (lithologic 
discontinuity)  ดยตอนบนปนดินทรายทีไพัฒนามาจากหินตะกอนนืๅอทรายพวกหิน 
ทรายวางตัวอยูบนชัๅนดินหนียวทีไสลายตัวมาจากหินทรายปງง พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะ
คอนขຌางราบรียบ (ความลาดชัน 1-2%) สวน฿หญกระจายตัวอยู฿นจังหวัดมหาสารคาม 
รຌอยอใด สุรินทร ศรีสะกษ อุบลราชธาน ี ฿ชຌประยชน฿นการปลูกขຌาว
ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีนํๅาตาลปน
หลืองถึงนํๅาตาลปนทา ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 4.0-5.0  ดินลางปนดินรวนปนทราย
สีนํๅาตาลปนหลืองถึงนํๅาตาลปนทา ดยทีไชวงความลึกประมาณ 60-80 ซม. อาจพบดินทีไมี
ลูกรังปะปนอยู ละดินลางทีไความลึก 80-150 ซม. ปนชัๅนดินหนียวสีทาออนทีไสลายตัว
มาจากหินทรายปງง ละพบจุดประสีดงของศิลาลงออนมากกวา 50% คาพีอช (pH) 
ของดินอยู฿นชวง 4.5-5.5 ละพบชัๅนหินทรายปງงผุทีไภาย฿นความลึก 150 ซม. 

 ดินนีๅมีลักษณะของความเมตอนืไองของนืๅอดินภาย฿นความลึก 1 มตร ดยมี
ชัๅนดินรวนปนทรายทับอยูบนชัๅนดินหนียว ดินมีความอุดมสมบูรณตํไา ควรมีการพิไม
อินทรียวัตถุ฿นดินละการ฿ชຌปุยทีไหมาะสม ดินมีการระบายนํๅาคอนขຌางลวถึงดี
ปานกลาง หาก฿ชຌปลูกขຌาวดินจะมีอกาสขาดคลนนํๅาเดຌดยฉพาะ฿นชวงฝนทิๅง ละ
ตຌองทําทางระบายนํๅาออกจากพืๅนทีไหาก฿ชຌปลูกพืชเร เมຌผล เมຌยืนตຌน



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร38 ิ ีี ຌຌ ืืๅ ืืไ

ชุดดินปลาปาก
Pla Pak series : Ppk



Map Sheet No. : 5943 III
พิกัด UTM : 48Q 448206 E  194008 N 
บຌานวังยาง ตําบลปลาปาก 
อําภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ขຌอสังกต

Ppk

ชุดดินปลาปาก ปนดินดอนทีไพัฒนามาจากหินตะกอนนืๅอละอียดพวกหินทรายปງง
หรือหินดินดานพบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบ (ความลาดชัน1-2%) กระจาย
ตัวอยู฿นจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อุบลราชธาน ี พืชพรรณธรรมชาติปน
ปຆาตใงรัง ปຆาดง ฿ชຌประยชน฿นการปลูกมันสําปะหลัง  บางพืๅนทีไมีการดัดปลงหรือปรับ
พืๅนทีไพืไอ฿ชຌ฿นการปลูกขຌาว

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลูกรัง  ดินบนปนดินรวนสีนํๅาตาลปนทา คาพีอช (pH) ของดินอยู฿น
ชวง 5.5-6.5 ดินลางปนดินหนียวทีไมีลูกรังปะปนประมาณ 50% ดินมีสีทาถึงสีทาออน
มีจุดประสีนํๅาตาลก สีดงปนหลืองละสีดง ละชัๅนถัดเปทีไความลึกประมาณ 90 ซม. 
ปนชัๅนดินหนียวสีทา มีจุดประสีดง บางพืๅนทีไอาจพบชัๅนลูกรังทีไมีการชืไอมตัวกันปนผน
หนาหรือทีไรียกวาศิลาลง คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 4.5-5.0  

 ดินลูกรังมีนืๅอดินรวนหนียวทีไมีลูกรังปะปนละกาะตัวกันอยางหลวมโ
ทับอยูบนชัๅนดินหนียวทีไผุพังมาจากหินตะกอนนืๅอละอียดภาย฿นความลึก 100 ซม. 
ทํา฿หຌปนอุปสรรคตอการจริญติบตของรากพืช การระบายนํๅาดีปานกลางถึงคอน
ขຌางลว ความอุดมสมบูรณของดินตํไา ควรมีการจัดการดินละปุยทีไหมาะสมสําหรับ
การปลูกพืช฿นดินลูกรังดยฉพาะ



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร40 ช ิิน ีีส ຌ ืพืๅน พืืไอ

ชุดดินโนนไทย
Non Thai series : Nt



Map Sheet No. : 5439 IV
พิกัด UTM : 48Q 189253 E  1689838 N 
บຌานกรกกระสัง ตําบลมะคา 
อําภอนนเทย จังหวัดนครราชสีมา

ขຌอสังกต

Nt

ชุดดินนนไทย ปนดินทีไพัฒนามาจากหินตะกอนนืๅอละอียดของหินทรายปງงนืๅอปูน 
พบ฿นสภาพพืๅนทีไคอนขຌางราบรียบ (ความลาดชัน 1-2%) ละกระจายทัไวเป฿นจังหวัด
นครราชสีมา      ชยัภูม ิ     ขอนกน      สวน฿หญมกีารดดัปลงหรือปรับพืๅนทีไพืไอปลูกขຌาว บางพืๅนทีไ฿ชຌ
฿นการปลูกพืชเร ชน อຌอย มันสําปะหลัง ขຌาวพด

ลักษณะสําคัญ
 ดินลึกถึงชัๅนหินพืๅน ดินบนปนดินหนียวปนทรายปງงสีนํๅาตาลปนทาหรือสีนํๅาตาล
ปนหลือง มีจุดประสีดงละสีดงปนหลืองลใกนຌอย คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 
7.0-8.0 สวนดินลางปนดินหนียวปนทรายปງงถึงดินหนียวสีนํๅาตาลออน สีนํๅาตาลปนดง 
มีจุดประสีดง สีดงปนหลือง สีหลือง ละอาจพบกຌอนกรวดทีไกิดจากการสะสมของ
หลใกละมงกานีส รวมทัๅงศษหินทรายปງงนืๅอปูน฿นชัๅนดินลาง คาพีอช (pH) ของดิน
อยู฿นชวง 7.0-8.0  

 ดินหนียวสีนํๅาตาลปนหลืองมีสีจุดประ การระบายนํๅาดีปานกลางถึงคอนขຌางลว 
หากมีการ฿ชຌปลูกขຌาวดินมีอกาสขาดคลนนํๅาเดຌดยฉพาะ฿นชวงฝนทิๅง ละควรมี
ระบบการจัดการนํๅาพืไอ฿หຌพียงพอตอความตຌองการของพืช฿นชวงลຌง ละหาก฿ชຌ฿น
การปลูกพืชเร เมຌผล ละเมຌยืนตຌน จะตຌองทําทางระบายนํๅาออกจากพืๅนทีไ ดินมีความ
อุดมสมบูรณปานกลาง ควรจัดการดินละปุยทีไหมาะสมกับชนิดพืชทีไปลูก



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร42 ช ิิน ีีส ຌ ืพืๅน พืืไอ

ชุดดินบุรีรัมย
Buri Ram series : Br



Map Sheet No. : 5638 IV
พิกัด UTM : 48P 295462 E 1648903 N 
บຌานคกจริญ ตําบลสะกซํา 
อําภอมือง จังหวัดบุรีรัมย

ขຌอสังกต

 Br

ชุดดินบุรีรัมย ปนดินหนียวสีดํากิดมาจากการผุพังสลายตัวของหินบะซอลต พบ฿น
พืๅนทีไสวนตํไาของลาวาหลากบริวณรอบขากระดงซึไงปนภูขาเฟกา฿นจังหวัดบุรีรัมย 
สภาพพืๅนทีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบ (ความลาดชัน 1-2%) สวน฿หญ฿ชຌประยชน฿น
การปลูกขຌาว

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึก มีนืๅอดินหนียวจัดตลอดหนຌาตัดดิน สีดินปนสีทาขຌมหรือสีนํๅาตาล
ปนทาขຌม มีจุดประสีนํๅาตาลดงขຌมปริมาณลใกนຌอย ฿นฤดูลຌงจะมีรอยตกระหงกวຌาง
ละลึก  ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 6.0-6.5 ละ 7.0-8.0 สําหรับดินบนละดินลาง 
ตามลําดับ อาจพบชัๅนหินบะซอลตทีไกําลังผุพังสลายตัวทีไความลึกภาย฿น 150 ซม. บริวณ
ผิวดินอาจพบกຌอนหินบะซอลตกระจัดกระจายอยูทัไวเป  

 นืๅอดินปนดินหนียวสีดํา ละกิดรอยตกระหงกวຌาง฿นฤดูลຌง อาจทํา฿หຌ
กิดความสียหายตอรากพืชทีไปลูก ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง การระบายนํๅาดี
ปานกลางถึงคอนขຌางลว  ควรปรับปรุงบํารุงดินดยการ฿ชຌปุยหมักหรือปุยคอกพืไอ
ทํา฿หຌครงสรຌางดินรวนซุยขึๅน 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร44 ชดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรຌพืพๅๅนนฐาฐานนพืพไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินชุมพลบุรี
Chumphon Buri series : Chp



Map Sheet No. : 5639 I
พิกัด UTM :  48P 328546 E  1694060 N 
บຌานทารือ ตําบลชุมพลบุร ี
อําภอชุมพลบุร ีจังหวัดสุรินทร

ขຌอสังกต

Chp

ชุดดินชุมพลบุร ี ปนดินดอนทีไกิดจากตะกอนนํๅาพัดพามาทับถมอยูบริวณสันดินริม
นํๅา พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบ (ความลาดชัน 1-2%) ดยพบบริวณสัน
ดินริมนํๅาตลอดนวของมนํๅามูล มนํๅาช ี ละลํานํๅาสาขาอืไนโ  พืชพรรณธรรมชาติปน
เมຌพุมหนาม สวน฿หญมีการ฿ชຌประยชน฿นการปลูกยูคาลิปตัส หรือปลอยทิๅงเวຌปนปຆา
ละมาะ บางบริวณมีการดัดปลงพืๅนทีไพืไอ฿ชຌ฿นการปลูกขຌาว

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก  ดินบนปนดินรวนถึงดินทรายปนดินรวน ดยนืๅอดินจะสัมพันธ
เปกับตะกอนทีไนํๅาพามาทับถม฿นตละปทํา฿หຌนืๅอดินละสีดินมีความตกตางกัน
฿นตละชัๅนภาย฿นหนຌาตัดดิน สวน฿หญสีดินปนสีนํๅาตาลออน มีจุดประสีนํๅาตาลขຌมหรือ
สีหลืองปนดงปริมาณลใกนຌอย ฿นฤดูฝนอาจกิดนํๅาทวมตใมบริวณพืๅนทีไ ดินมีคาพีอช 
(pH) อยู฿นชวง 4.5-5.5 ตลอดหนຌาตัดดิน  

 ดินมีความอุดมสมบูรณตํไา การระบายนํๅาดีปานกลาง นืๅอดินคอนขຌางปนทราย 
พืชทีไปลูกอาจเดຌรับความสียหายจากนํๅาทวม฿นฤดูนํๅาหลาก ดังนัๅน พืๅนทีไนีๅจะมีความ
หมาะสมกการปลูกพืชผักสวนครัวหรือพืชทีไมีอายุการกใบกีไยวสัๅน หรือเมຌยืนตຌน
ทีไทนตอนํๅาทวมขังเดຌปนวลานานโ 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร46 ชชดดดดินิน ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรຌຌ ืพืพๅๅนนฐาฐานนพืืพไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินธาตุพนม
That Phanom series : Tp



Map Sheet No. : 5942 IV
พิกัด UTM : 48Q 470037 E  1871785 N 
บริวณครงการชลประทานนํๅากํไา บຌานพธิ่ทอง
ตําบลธาตุพนม อําภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ขຌอสังกต

Tp

ชุดดินธาตุพนม ปนดินดอนทีไกิดมาจากตะกอนนํๅาพาบริวณตะพักลํานํๅา พบ฿นสภาพ
พืๅนทีไปนลูกคลืไนลอนลาดลใกนຌอย (ความลาดชัน 2-5%) กระจายอยูบริวณตะพักลํานํๅา
ตลอดนวของมนํๅาขงละลํานํๅาสาขา฿นจังหวัดนครพนม ฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร 
เมຌผล ละเมຌยืนตຌน

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนถึงดินรวนปนทรายปງงสีนํๅาตาลหรือสีนํๅาตาล
ปนดง ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 6.5-7.0 สวนดินลางปนดินรวนหนียวปนทรายปງง
สีดงปนนํๅาตาลละสีนํๅาตาลปนดงขຌม ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 6.5-7.0  

 ดินมีลักษณะนืๅอดินทรายปງงละอียด สีนํๅาตาลปนดงตลอดทัๅงหนຌาตัดดิน 
การระบายนํๅาดี ดินมีความอุดมสมบูรณตํไา ควรมีการปรับปรุงบํารุงดินดຌวยการ฿ชຌ
ปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยคอก หรือจัดระบบการปลูกพืชบํารุงดินรวมดຌวยพืไอพิไมความ
อุดมสมบูรณละปรับปรุงครงสรຌางดิน



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร48 ชดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรຌพืพๅๅนนฐาฐานนพืพไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินทาอุเทน
Tha Uthen series : Tu



Map Sheet No. : 5844 II
พิกัด UTM :  48Q 442932 E  1946228 N 
ตําบลทาจําปา อําภอทาอุทน 
จังหวัดนครพนม

ขຌอสังกต

Tu

ชุดดินทาอุทน ปนดินดอนทีไกิดมาจากตะกอนทรายนืๅอหยาบทับถมอยูบนหินตะกอน
นืๅอละอียด พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบถึงปนลูกคลืไนลอนลาดลใกนຌอย 
(ความลาดชัน 1-5%) สวน฿หญพบกระจายตัวอยู฿นจังหวัดนครพนม บึงกาฬ อุบลราชธาน ี
พืชพรรณธรรมชาติปนปຆาบญจพรรณ ดยทัไวเป฿ชຌประยชน฿นการปลูกเมຌตรใว ทุงหญຌา
ลีๅยงสัตว

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมากทีไมีทรายหนา ดินบนปนดินทรายปนดินรวนสีทาขຌมละสีทา
ปนนํๅาตาล  ดินลางมีสีทาออนถึงสีขาว  คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 5.5-6.0 ละทีไชวง
ความลึกประมาณ 30-50 ซม. พบชัๅนทีไมีการสะสมอินทรียวัตถุรียกวา ชัๅนสปอดิก (spodic 
horizon) หนาประมาณ 20 ซม. สําหรับชัๅนดินลางถัดลงเปปนดินรวนปนทรายสีทาถึง
สีทาออน มีจุดประสีนํๅาตาลก สีดงปนหลือง ละสีดง อาจพบลูกรังปะปน  คาพีอช 
(pH) ของดินอยู฿นชวง 5.5-6.0 ละทีไความลึกประมาณ 130 ซม. พบชัๅนผุพังสลายตัวของ
หินทรายปງง 

 ดินทรายหนาทีไมีชัๅนสะสมอินทรียวัตถุภาย฿น 50 ซม. ละอาจพบชัๅนลูกรังทีไขัด
ขวางการจริญติบตของรากพืชภาย฿นความลึก 80 ซม. ดินมีความอุดมสมบูรณตํไา 
ควรมีการจัดการดิน นํๅา ละปุยทีไหมาะสมกับชนิดพืช หรือรักษาเวຌ฿หຌปนสภาพปຆา
ตามดิม ละทุงหญຌาลีๅยงสัตว 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร50 ชดดดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรຌพืพๅๅนนฐาฐานนพืพไไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินจันทึก
Chun Thuek series : Cu



Map Sheet No. : 5238 II
พิกัด UTM : 47Q 765259 E  1626124 N 
บຌาน฿หมพัฒนา ตําบลหนองสาหราย 
อําภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

ขຌอสังกต

Cu

ชุดดินจันทึก ปนดินดอนทีไกิดมาจากการสลายตัวผุพังอยูกับทีไของหินกรนิต พบ฿น
สภาพพืๅนทีไมีลักษณะปนลูกคลืไน (ความลาดชัน 2-12%) กระจายตัวอยูฉพาะบริวณ
อําภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ละบางสวน฿นพืๅนทีไทีไมีหินกรนิตปรากฏ ชน 
จังหวัดลย สวน฿หญ฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเรหรือเมຌยืนตຌน ชน มันสําปะหลัง มะขาม

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินทรายปนดินรวนสีนํๅาตาลปนทา คาพีอช (pH) 
ของดินอยู฿นชวง 6.0-7.0  ดินลางปนดินทรายปนดินรวนสีทาปนชมพูหรือสีนํๅาตาล
ออน ละมีดินทรายปนดินรวนปนศษหิน กรวด พวกหินกรนิตทีไมีปริมาณพิไมขึๅนตาม
ความลึก  คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 5.5-6.5 ฿นบางบริวณอาจพบชัๅนหินกรนิตผุ
฿นระดับความลึกมากกวา 100 ซม.  

 ดินทรายนืๅอหยาบตลอดหนຌาตัดดิน ดยมีมใดหินขนาดลใกพวกควอตซปะปน
ภาย฿นหนຌาตัดดิน การระบายนํๅาดี ความอุดมสมบูรณของดินตํไา ควรมีการจัดการดิน 
นํๅา ละปุยทีไหมาะสมสําหรับการปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร52 ชุชดดดดินิน..ภาภาคอคอีีสสสานาน คควาวามรมรຌຌูู ืืพพๅๅนนฐาฐานน ืพืพไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินน้ําพอง
Nam Phong series : Ng



Map Sheet No. : 5542 II
พิกัด UTM : 48Q 272336 E  1845479 N 
บຌานนายม ตําบลหนองกุง 
อําภอนํๅาพอง จังหวัดขอนกน

ขຌอสังกต

Ng

ชุดดินนํ้าพอง  ปนดินดอนทีไพัฒนามาจากหินตะกอนทีไมีนืๅอหยาบพวกหินทราย พบ฿น
สภาพพืๅนทีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบหรือปนลูกคลืไน (ความลาดชัน 2-12%) สวน฿หญ
พบกระจายอยู฿นจังหวัดขอนกน มหาสารคาม มัก฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร ชน อຌอย 
มันสําปะหลัง 

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินทรายลึกมาก  ดินบนปนดินทรายปนดินรวนสีนํๅาตาล  คาพีอช (pH) 
ของดินอยู฿นชวง 5.5-6.0 ละ฿นชัๅนถัดเปถึงความลึก 100 ซม. ปนดินทรายปนดินรวน
สีนํๅาตาลปนหลืองออนหรือสีชมพ ูคาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 6.5-7.0 สําหรับดินลาง
ทีไความลึกประมาณ 100 ซม. ปนดินรวนปนทราย ดินรวนหนียวปนทรายจนถึงดินหนียว 
มีสีชมพูละสีหลือง ละอาจพบชัๅนลูกรังปะปนอยู฿นชวงรอยตอ คาพีอช (pH) ของดินอยู
฿นชวง 6.0-6.5 

 ดินทรายนืๅอหยาบทีไมีชัๅนดินทรายหนาประมาณ 100 ซม. ดินมีการระบายนํๅา
ดีมากทํา฿หຌพืชมีอกาสขาดนํๅา฿นชวงลຌงเดຌงาย ความอุดมสมบูรณของดินตํไา ซึไงควรมี
การจัดการปรับปรุงบํารุงดินดຌวยการพิไมอินทรียวัตถุละการ฿ชຌปุยทีไหมาะสมตอการ
ปลูกพืช   



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร54 ชุชดดดินิิน..ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรຌຌูู ืพืพๅๅนนฐาฐาฐ นนพืืพไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินมหาสารคาม
Maha Sarakham series : Msk



Map Sheet No. : 5641 II
พิกัด UTM : 48P 319665 E  1778138 N
บຌานหนองปลิง ตําบลหนองปลิง 
อําภอมือง จังหวัดมหาสารคาม

ขຌอสังกต

Msk

ชุดดินมหาสารคาม ปนดินดอนทีไพัฒนามาจากหินตะกอนทีไมีนืๅอหยาบพวกหินทราย 
พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบถึงปนลูกคลืไน (ความลาดชัน 1-12%) 
สวน฿หญพบกระจายตัวอยู฿นจังหวัดมหาสารคาม รຌอยอใด ขอนกน อุบลราชธาน ี
พืชพรรณธรรมชาติปนปຆาตใงรัง มัก฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร ชน มันสําปะหลัง อຌอย 
ทุงหญຌาลีๅยงสัตว

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมากทีไมีทรายหนา ดินบนปนดินทรายปนดินรวนสีนํๅาตาล คาพีอช 
(pH) ของดินอยู฿นชวง 5.5-6.0  ดินลางปนดินทรายปนดินรวนสีนํๅาตาล พบจุดประ
สีนํๅาตาลปนหลือง  สวนชัๅนถัดเปทีไชวงความลึกประมาณ 70-200 ซม. ปนดินรวน
ปนทรายสีนํๅาตาล พบจุดประสีนํๅาตาลขຌม คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 6.0-6.5 

  ดินทรายจัดทีไมีชัๅนดินทรายหนาประมาณ 70 ซม. อยูบนชัๅนดินรวนปนทรายถึง
ดินรวนหนียวปนทราย การระบายนํๅาดีมาก ความอุดมสมบูรณของดินตํไา ควรมีการ
ปรับปรุงบํารุงดินดຌวยการ฿ชຌปุยอินทรีย พืชมีอกาสขาดนํๅา฿นชวงลຌงเดຌงาย จึงควรมี
การจัดการนํๅาพืไอการปลูกพืช฿นชวงลຌง การปลูกพืชหัว ชน มันสําปะหลัง ตຌองมีการ
ระบายนํๅาออกจากพืๅนทีไพืไอปງองกันหัวนา 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร56 ชดดดดินน ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรຌຌ ืพืพๅนนฐาฐานนพืืพไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินบานไผ
Ban Phai series : Bpi



Map Sheet No. : 5541 II
พิกัด UTM : 48Q 263933 E  1775786 N 
บຌานนนทอง ตําบลหินตัๅง 
อําภอบຌานเผ จังหวัดขอนกน

ขຌอสังกต

Bpi

ชุดดินบຌานไผ ปนดินดอนทีไพัฒนามาจากหินตะกอนทีไมีนืๅอหยาบ พวกหินทราย
พบ฿นสภาพพืๅนทีไทีไมีลักษณะปนลูกคลืไน (ความลาดชัน 2-12%) สวน฿หญกระจายตัวอยู
฿นจังหวัดขอนกน มหาสารคาม ฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร ชน มันสําปะหลัง อຌอย

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมากทีไมีทรายหนา ดินบนปนดินทรายปนดินรวน ดินมีสีนํๅาตาล
สีนํๅาตาลปนหลือง หรือสีชมพู  สําหรับดินลางปนดินรวนปนทรายมีสีนํๅาตาลขຌม หรือ
สีนํๅาตาลปนหลือง ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 6.0-6.5 ทัๅง฿นดินบนละดินลาง    

ดินทรายจัดทีไมีชัๅนดินทรายหนาประมาณ 70 ซม. อยูบนชัๅนดินรวนถึงดินรวน
หนียวปนทราย การระบายนํๅาดีมาก ความอุดมสมบูรณของดินตํไา พืชมีอกาสขาดนํๅา
฿นชวงลຌงเดຌงาย ควรมีการจัดการนํๅาพืไอการปลูกพืช฿นชวงฤดูลຌง การปลูกพืชหัว
ชน มันสําปะหลัง ตຌองมีการระบายนํๅาออกจากพืๅนทีไพืไอปງองกันหัวนา



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร58 ช ิิน ีีส ຌ ืพืๅน พืืไอ

ชุดดินหวยแถลง
Huai Thalaeng series : Ht



Map Sheet No. : 5539 III
พิกัด UTM : 48P 238301 E  1668111 N 
บຌานหนองปรือพัฒนา ตําบลหลุงประดู 
อําภอหຌวยถลง จังหวัดนครราชสีมา

ขຌอสังกต

Ht

ชุดดินหຌวยถลง ปนดินดอนทีไกิดมาจากตะกอนหินนืๅอหยาบพบ฿นสภาพพืๅนทีไมี
ลักษณะคอนขຌางราบรียบถึงปนลูกคลืไน (ความลาดชัน 1-5%) กระจายตัวอยู฿นพืๅนทีไ
จังหวัดนครราชสีมา มีพืชพรรณธรรมชาติปนปຆาตใงรัง มัก฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร 
ชน ขຌาวพด อຌอย

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินทรายรวนหยาบลึกมาก  ดินบนปนดินทรายปนดินรวนถึงดินรวนปนทราย
สีนํๅาตาลละสีนํๅาตาลขຌม ละดินลางปนดินรวนปนทรายตลอดหนຌาตัดดินสีนํๅาตาลละ
สีนํๅาตาลขຌม ดยดินจะมีสีดงปนหลืองมืไอความลึกพิไมขึๅน  คาพีอช (pH) ของดิน
อยู฿นชวง 5.0-5.5 ทัๅง฿นดินบนละดินลาง 

 ดินทรายนืๅอหยาบสีนํๅาตาล การระบายนํๅาดี ดินมีความอุดมสมบูรณตํไา 
ควรพิจารณาการจัดการดิน นํๅา ละปุยทีไหมาะสมสําหรับปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร60 ชดดดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรຌพืพๅๅนนฐาฐานนพืพไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินโคราช
Khorat series : Kt



Map Sheet No. : 5539 III
พิกัด UTM : 48P 192996 E  1668287 N 
บຌานบึงทับชຌาง ตําบลจอหอ 
อําภอมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขຌอสังกต

Kt

ชุดดินคราช ปนดินดอนทีไพัฒนามาจากหินตะกอนทีไมีนืๅอหยาบพวกหินทราย พบ฿น
สภาพพืๅนทีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบถึงปนลูกคลืไน (ความลาดชัน 1-5%) สวน฿หญ
กระจายตัวอยู฿นจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร บุรีรัมย รຌอยอใด ขอนกน พืชพรรณธรรมชาติ
ปนปຆาตใงรัง ฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร ชน มันสําปะหลัง อຌอย 

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนปนทรายสีนํๅาตาลละสีนํๅาตาลก พบจุดประ
สีนํๅาตาลขຌม คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 5.0-5.5  สวนดินลางปนดินรวนปนทราย
สีนํๅาตาลออน พบจุดประสีนํๅาตาลขຌมละสีดงปนหลือง  ละ฿นชัๅนถัดเปปนดินรวน
หนียวปนทรายสีทาปนชมพูละสีนํๅาตาลออน พบจุดประสีหลืองปนดง คาพีอช (pH) 
ของดินอยู฿นชวง 7.0-8.0  

 ดินทรายนืๅอคอนขຌางหยาบ สีนํๅาตาลปนหลือง การระบายนํๅาดีปานกลาง 
ควรพิจารณาสําหรับการปลกูพืชเรบางชนิดทีไเมชอบนํๅาขัง ชน มันสําปะหลัง ดินมี
ความอุดมสมบูรณตํไา ควรพิจารณาจัดการปรับปรุงบํารุงดิน นํๅา ละปุยทีไหมาะสม
สําหรับปลูกพืช 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร62 ชดดดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรຌพืพๅๅนนฐาฐานนพืพไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินจอมพระ
Chom Phra series : Cpr



Map Sheet No. : 5739 III
พิกัด UTM : 48P 356321 E  1676904 N 
ตําบลหนองสนิท อําภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร

ขຌอสังกต

Cpr

ชุดดินจอมพระ ปนดินดอนทีไพัฒนามาจากหินตะกอนทีไมีนืๅอคอนขຌางหยาบพวกหินทราย 
พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะปนลูกคลืไน (ความลาดชัน 2-5%) สวน฿หญกระจายตัวอยู฿น
พืๅนทีไจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย นครราชสีมา พืชพรรณธรรมชาติปนปຆาตใงรัง ฿ชຌประยชน฿น
การปลูกพืชเรหรือเมຌผล ชน มันสําปะหลัง ปอ ฝງาย มะมวง

ลักษณะสําคัญ
 ดินรวนปนทรายละอียดลึกมาก  ดินบนปนดินรวนปนทรายสีนํๅาตาล ดินมีคา
พีอช (pH) อยู฿นชวง 4.5-5.0 สวนดินลางปนดินรวนปนทรายละอียด สีดินปนสีนํๅาตาล
ปนหลือง  ดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 4.0-5.0 

 ดินทรายนืๅอหยาบสีนํๅาตาลปนหลือง การระบายนํๅาดี ความอุดมสมบูรณของดิน
ตํไา ละอาจกิดการขาดคลนนํๅา฿นฤดูพาะปลูกเดຌ ควรมีการจัดการดิน นํๅา ละปุย
ทีไหมาะสมสําหรับการปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร64 ช ิิน ีีส ຌ ืพืๅน พืืไอ

ชุดดินปกธงชัย
Pakthongchai series : Ptc



Map Sheet No. : 5438 III
พิกัด UTM : 48Q 182733 E  1616972 N
บຌานคกเผดง ตําบลสะกราช 
อําภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขຌอสังกต

Ptc

ชุดดินปกธงชัย ปนดินดอนทีไกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับทีไหรือคลืไอนยຌายมา
฿นระยะทางเมเกลนักของหินตะกอนทีไมีนืๅอหยาบพวกหินทราย พบ฿นสภาพพืๅนทีไ
คอนขຌางราบรียบถึงปนลูกคลืไนลอนลาดลใกนຌอย  (ความลาดชัน 1-5%) สวน฿หญกระจาย
ตัวอยู฿นจังหวัดนครราชสีมา ขอนกน อุดรธาน ี กาฬสินธุ ฿ชຌประยชน฿นการ
ปลูกพืชเร ชน อຌอย มันสําปะหลัง 

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินรวนหยาบลึกมาก  ดินบนปนดินรวนปนทรายสีนํๅาตาล  คาพีอช (pH) 
ของดินอยู฿นชวง 6.0-7.0  ละดินลางปนดินรวนปนทรายสีนํๅาตาลขຌมหรือสีนํๅาตาลออน 
คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 5.0-5.5 

  

 ดินทรายหยาบ ระบายนํๅาดี ดินมีความอุดมสมบูรณตํไา พืชมีอกาสขาดนํๅาเดຌ
฿นชวงฤดูลຌง ควรมีการจัดการดิน นํๅา ละปุยทีไหมาะสมตอการปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร66 ช ิิน ีีส ຌ ืพืๅน พืืไอ

ชุดดินยางตลาด
Yang Talat series : Yl



Map Sheet No. : 5641 I
พิกัด UTM : 48Q 326358 E  1806719 N 
พืๅนทีไปຆาชุมชน บຌานหนองอิฒา ตําบลหนองอิฒา
อําภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ขຌอสังกต

Yl

ชุดดินยางตลาด ปนดินดอนทีไกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับทีไหรือคลืไอนยຌายมา฿น
ระยะทางเมเกลนักของหินตะกอนทีไมีนืๅอหยาบของพวกหินทราย พบ฿นสภาพพืๅนทีไมี
ลักษณะคอนขຌางราบรียบหรือลูกคลืไน (ความลาดชัน 1-5%) สวน฿หญพบกระจายตัวอยู
฿นจังหวัดกาฬสินธุ ขอนกน สกลนคร รຌอยอใด ฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร ชน อຌอย 
มันสําปะหลัง ขຌาวพด

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนปนทรายสีนํๅาตาลขຌม ละดินลางปนดินรวน
ปนทรายมีสีดงปนหลือง ดยดินมีคาพีอช (pH) อยู฿นชวง 5.5-6.0 ตลอดหนຌาตัดดิน

 ดินทรายสีดงตลอดหนຌาตัดดิน การระบายนํๅาดี ดินมีความอุดมสมบูรณตํไา
ควรมีการจัดการดิน นํๅา ละปุยทีไหมาะสม นอกจากนีๅพืชมีอกาสขาดนํๅา฿นชวงลຌง
เดຌงาย จึงควรหาหลงนํๅาหรือขุดบอนํๅาพืไอกักกใบนํๅาเวຌ฿ชຌ฿นชวงลຌง



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร68 ช ิิน ีีส ຌ ืพืๅน พืืไอ

ชุดดินวาริน
Warin series : Wn



Map Sheet No. : 6039 III
พิกัด UTM : 48P 504251 E  1685178 N 
บຌานนนจริญ ตําบลบุงมะลง 
อําภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี

ขຌอสังกต

Wn

ชุดดินวาริน ปนดินดอนทีไกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับทีไหรือคลืไอนยຌายมา฿นระยะ
ทางเมเกลนักของหินตะกอนทีไมีนืๅอหยาบพวกหินทราย พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะคอน
ขຌางราบรียบถึงปนลูกคลืไน  (ความลาดชัน  1-8%)  กระจายอยู฿นจังหวัดอุบลราชธาน ี
พืชพรรณธรรมชาติปนปຆาตใงรังละปຆาบญจพรรณ  มัก฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร
หรือเมຌผล ชน มันสําปะหลัง อຌอย ยูคาลิปตัส มะมวงหิมพานต 

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินรวนลึกมาก ดินบนปนดินรวนปนทรายมีสีนํๅาตาล คาพีอช (pH) ของดิน
อยู฿นชวง 4.5-5.0 สวนดินลางปนดินรวนปนทรายสีดงปนหลือง คาพีอช (pH) ของดิน
อยู฿นชวง 5.0-5.5     

 ดินทรายนืๅอหยาบสีนํๅาตาลปนหลืองตลอดหนຌาตัดดิน การระบายนํๅาดี ดินมี
ความอุดมสมบูรณตํไา ละอาจกิดการขาดคลนนํๅา฿นชวงฤดูพาะปลูกเดຌ จึงควรมี
การจัดการดิน นํๅา ละปุยทีไหมาะสมสําหรับปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร70 ช ิิน ีีส ຌ ืพืๅน พืืไอ

ชุดดินยโสธร
Yasothon series : Yt



Map Sheet No. : 5840 I
พิกัด UTM : 47Q 106374 E  1752634 N 
ตําบลหนองค ูอําภอมือง จังหวัดยสธร

ขຌอสังกต

Yt

ชุดดินยสธร ปนดินดอนทีไกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับทีไหรือคลืไอนยຌายมา฿นระยะ
ทางเมเกลนักของหินตะกอนทีไมีนืๅอหยาบพวกหินทราย  พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะ
คอนขຌางราบรียบหรือลูกคลืไน (ความลาดชัน 2-5%) สวน฿หญกระจายตัว฿นจังหวัด
ยสธร พืชพรรณธรรมชาติปนปຆาตใงรัง มัก฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร ชน อຌอย 
มันสําปะหลัง
ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินทรายปนดินรวน สีนํๅาตาลละสีนํๅาตาลปนดงหรือ
สีดงปนหลือง ดินลางปนดินทรายปนดินรวนดยตลอด สีดินปนสีดง  ดยมีคาพีอช 
(pH) ของดินอยู฿นชวง 5.5-6.0 ตลอดหนຌาตัดดิน    

 ดินทรายนืๅอละอียดสีดงตลอดหนຌาตัดดิน การระบายนํๅาดีมาก ซึไงอาจกิดการ
ขาดคลนนํๅาเดຌ ควรหาหลงนํๅาหรือขุดบอนํๅาพืไอกักกใบนํๅาสํารองเวຌ฿ชຌ฿นชวงฤดูลຌง 
ละควรพิจารณาคัดลือกพืชปลูก฿หຌหมาะสม



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร72 ิิ ีี ຌຌ ืืๅ ืืไ

ชุดดินชุมพวง
Chum Phuang series : Cpg



Map Sheet No. : 5539 I
พิกัด UTM : 48Q 262053 E  1694501 N 
บຌานนนทอง ตําบลชุมพวง อําภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขຌอสังกต

Cpg

ชุดดินชุมพวง ปนดินดอน กิดมาจากตะกอนลํานํๅากาบริวณตะพักลํานํๅากา 
พบ฿นสภาพพืๅนทีไปนลูกคลืไนลอนลาดลใกนຌอยถึงลูกคลืไนลอนชัน (ความลาดชัน 2-12%) 
กระจายตัวอยู฿นพืๅนทีไจังหวัดนครราชสีมา ขอนกน สุรินทร ดยทัไวเป฿ชຌประยชน
฿นการปลูกมันสําปะหลัง ยูคาลิปตัส

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนปนทราย หรือดินทรายปนดินรวน สีนํๅาตาล
ปนดง คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 5.5-7.0 สวนดินลางปนดินรวนปนทรายถึงดิน
รวนหนียวปนทรายสีดงหรือสีดงขຌม คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 4.5-5.5  

 ดินทรายสีดงตลอดหนຌาตัดดิน การระบายนํๅาดีมากกินเป ซึไงอาจสีไยงตอการ
ขาดนํๅา฿นชวงฤดูพาะปลูก ดินมีความอุดมสมบูรณตํไา จึงควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน
ดຌวยการ฿ชຌปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยคอก หรือการจัดระบบการปลูกพืช฿หຌมีพืชบํารุงดิน
รวมดຌวย ละควรมีการจัดการนํๅาทีไหมาะสม



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร74 ช ิิน ีีส ຌ ืพืๅน พืืไอ

ชุดดินสีคิ้ว
Sikhio series : Si



Map Sheet No. : 5338 IV
พิกัด UTM : 48Q 785196 E  1651907 N 
บຌานมอดินดง ตําบลหนองหญຌาขาว 
อําภอสีคิๅว จังหวัดนครราชสีมา

ขຌอสังกต

Si

ชุดดินสีคิ้ว ปนดินดอนทีไพัฒนามาจากหินตะกอนนืๅอหยาบ พวกหินทราย พบ฿นสภาพ
พืๅนทีไปนลูกคลืไนลอนลาด (ความลาดชัน 5-12%) สวน฿หญพบกระจายตัว฿นพืๅนทีไจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ ฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร ชน มันสําปะหลัง อຌอย ขຌาวพด

ลักษณะสําคัญ
 ดินลึกมาก  ดินบนปนดินรวนปนทราย ดินมีสีนํๅาตาลหรือสีดงปนนํๅาตาล คาพีอช 
(pH) ของดินอยู฿นชวง 5.5-6.5 ละดินลางปนดินรวนหนียวปนทราย ดินมีสีดงขຌมหรือ
สีนํๅาตาลปนดงขຌม คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 6.5-8.0 

 ดินมีลักษณะนืๅอดินรวนละอียดทีไมีทรายปน การระบายนํๅาดี ความอุดมสมบูรณ
ของดินตํไา จึงควรพิจารณาการพิไมความอุดมสมบูรณละปรับปรุงครงสรຌางของดิน 



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร76 ช ิิน ีีส ຌ ืพืๅน พืืไอ

ชุดดินดานซาย
Dan Sai series : Ds
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บຌานหัวฝาย ตําบลพนสูง 
อําภอดานซຌาย จังหวัดลย

ขຌอสังกต

Ds

ชุดดินดานซຌาย ปนดินดอน พัฒนาจากการสลายตัวผุพังอยูกับทีไหรือคลืไอนยຌายมา฿น
ระยะทางเมเกลนักของหินทราย มักพบ฿นบริวณทือกขา ภูขา หรือนินขา ทีไมีสภาพ
พืๅนทีไตัๅงตคอนขຌางราบรียบเปจนถึงสูงชัน (ความลาดชัน 2% - มากกวา 35%) สวน฿หญ
กระจายตัว฿นพืๅนทีไจังหวัดลย พืชพรรณตามธรรมชาติปนปຆาดิบ ปจจุบัน฿ชຌประยชน฿น
การปลูกพืชเร ชน ขຌาวพด มันสําปะหลัง อຌอย ยางพารา 

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนปนทรายสีนํๅาตาลขຌม คาพีอช (pH) ของดินอยู฿น
ชวง 5.0-5.5 ดินลางปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนหนียวปนทรายมีสีดงปนหลือง ดินมี
คาพีอช (pH) อยู฿นชวง 5.0-5.5 บางบริวณอาจพบหินทรายทีไกําลังสลายตัวผุพังอยู฿นหนຌา
ตัดดินหรือบริวณ฿กลຌคียง

 

 ดินทรายละอียดสีดงตลอดหนຌาตัดดิน ดินมีการระบายนํๅาด ีความอุดมสมบูรณ
ของดินตํไา ควรมีการจัดการดิน นํๅา ละปุยทีไหมาะสมตอการปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร78 ิิ ีี ຌຌ ืืๅ ืืไ

ชุดดินโพนพิสัย
Phon Phisai series : Pp



Map Sheet No. : 5645 III
พิกัด UTM : 48Q 300643 E  1993158 N
พืๅนทีไปຆาชุมชน ฿กลຌวัดปຆาสรຌางฤาษ ีตําบลจุมพล
อําภอพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ขຌอสังกต

Pp

ชุดดินพนพิสัย ปนดินลูกรังบนพืๅนทีไดอนทีไพัฒนามาจากหินตะกอนทีไมีนืๅอหยาบพวก
หินทรายทับถมบนหินตะกอนนืๅอละอียด พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะราบรียบถึงลูกคลืไน 
(ความลาดชัน 1-8%) สวน฿หญกระจายตัวอยู฿นจังหวัดหนองคาย อุดรธาน ี สกลนคร 
บึงกาฬ พืชพรรณธรรมชาติปนปຆาตใงรัง ฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร ชน อຌอย 
มันสําปะหลัง ยางพารา บางพืๅนทีไมีการดัดปลงพืๅนทีไพืไอ฿ชຌ฿นการปลูกขຌาว

ลักษณะสําคัญ
 ดินตืๅนถึงชัๅนลูกรัง ดินบนปนดินรวนปนทรายสีนํๅาตาลปนหลืองหรือสีหลือง
ปนนํๅาตาล คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 5.0-5.5  ชัๅนถัดมาทีไชวงความลึกประมาณ 
30-80 ซม. ปนดินรวนหนียวปนทรายหรือดินรวนหนียวทีไมีลูกรังปะปนอยูมาก ดินมี
สีหลืองปนนํๅาตาลหรือสีนํๅาตาลปนทา พบจุดประสีดงหรือสีหลือง  คาพีอช (pH) 
ของดินอยู฿นชวง 4.5-5.0  ละทีไความลึกประมาณ 90 ซม. ปนชัๅนดินหนียวมีสีขาวหรือ
สีทาออน พบจุดประสีดงปริมาณมาก คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 4.5-5.0  

 ดินลูกรังมีนืๅอดินรวนละอียดทีไมีลูกรังปะปนละกาะตัวกันอยูบบหลวมโ 
อยูบนชัๅนดินหนียวภาย฿นความลึก 1 มตร ซึไงปนอุปสรรคตอการจริญติบตของ
รากพืช ละนืไองจากดินลูกรังมีสัดสวนของปริมาณดินนຌอยกวามืไอทียบกับดินอืไนโ 
ทํา฿หຌดินขาดความอุดมสมบูรณ ควรมีการจัดการดินละปุยทีไหมาะสมสําหรับการ
ปลูกพืช฿นดินลูกรังดยฉพาะ



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร80 ชดดดดินน ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรຌຌ ืพืพๅนนฐาฐานนพืืพไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินเชียงคาน
Chiang Khan series : Ch



Map Sheet No. : 5344 IV
พิกัด UTM : 47Q 777811 E  1974453 N 
บຌานหຌวยหินสอ ตําบลนาซาว 
อําภอชียงคาน จังหวัดลย

ขຌอสังกต

Ch

ชุดดินชียงคาน ปนดินดอน กิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับทีไหรือคลืไอนยຌายมา฿น
ระยะทางเมเกลนักของหินดินดาน พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะปนลูกคลืไนหรือนินขา 
(ความลาดชัน 2-35%) สวน฿หญพบกระจายตัวอยู฿นจังหวัดลย ฿ชຌประยชน฿นการปลูก
พืชเร ชน ขຌาวพด มันสําปะหลัง อຌอย ยางพารา

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินตืๅนถึงชัๅนลูกรัง ดินบนปนดินรวนหนียวทีไมีศษหินละลูกรังปะปนลใก
นຌอย ดินมีสีนํๅาตาลหรือสีนํๅาตาลขຌม  คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 5.5-6.0  ละชัๅน
ถัดเปปนดินรวนหนียวหรือดินหนียวทีไมีศษหิน ละ/หรือลูกรังปะปนอยูปริมาณมาก 
ดินมีสีดงหรือสีดงปนหลือง  คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 5.0-5.5 สําหรับดินลาง
ปนดินหนียวทีไมีศษหิน/ลูกรงัปะปนอยูปริมาณมาก ดินมีสีดงหรือสีดงปนหลือง 
คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 4.5-5.0  

 ดินหนียวสีดงทีไมีศษหิน/ลูกรังทีไสลายตัวมาจากหินดินดาน กาะตัวกันบบ
หลวมโ ตลอดหนຌาตัดดิน ซึไงปนอุปสรรค฿นการจริญติบตของรากพืช ดินมีการ
ระบายนํๅาดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณของดินตํไา ควรมีการจัดการดินละปุยทีไ
หมาะสมสําหรับการปลูกพืช฿นดินทีไมีศษหิน/ลูกรังดยฉพาะ



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร82 ชุชดดดดดินิิน..ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรຌຌูู ืพืพๅๅนนฐาฐาฐ นนพืืพไไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินสูงเนิน
Sung Noen series : Sn



Map Sheet No. : 5838 I
พิกัด UTM :  47Q 813552 E  1647534 N 
บຌานนากลาง ตําบลนากลาง 
อําภอสูงนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขຌอสังกต

Sn

ชุดดินสูงนิน ปนดินดอนทีไพัฒนามาจากหินตะกอนนืๅอคอนขຌางละอียดพวก
หินทรายปງงนืๅอปูน พบ฿นสภาพพืๅนทีไคอนขຌางราบรียบถึงลูกคลืไนลอนลาดลใกนຌอย
(ความลาดชัน 1-5%) สวน฿หญกระจายตัวอยู฿นจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ฿ชຌประยชน
฿นการปลูกพืชเร ชน ขຌาวพด มันสําปะหลัง อຌอย

ลักษณะสําคัญ
 ดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนถึงดินรวนปนทรายปງงสีนํๅาตาลขຌม สีนํๅาตาลปน
ดง สวนดินลางปนดินหนียวปนทรายปງงถึงดินหนียว สีดงปนหลือง สีดงปนนํๅาตาล 
คาพีอช (pH) ของดินบนละดินลางอยู฿นชวง 6.5-7.0 

 ดินหนียวสีนํๅาตาลปนดงหรือสีดง ดินนีๅสีไยงตอการกิดชัๅนดาน฿นชัๅนดินบน
ตอนลาง ละขาดคลนนํๅา฿นชวงลຌง ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง ควรมีการ
จัดการดิน นํๅา ละปุยทีไหมาะสมกับชนดิพืชทีไปลูก



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร84 ช ิิน ีีส ຌ ืพืๅน พืืไอ

ชุดดินโชคชัย
Chok Chai series : Ci



Map Sheet No. : 5438 II
พิกัด UTM : 48Q 214654 E  1631646 N 
บຌานนนทอง ตําบลหนองบุญมาก
อําภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ขຌอสังกต

Ci

ชุดดินชคชัย ปนดินดอนกิดมาจากการสลายตัวอยูกับทีไของหินบะซอลต พบ฿นสภาพ
พืๅนทีไมีลักษณะคอนขຌางราบรียบถึงลูกคลืไน (ความลาดชัน 1-12%) สวน฿หญพบกระจาย
อยู฿นจังหวัดนครราชสีมา ศรีสะกษ มีการ฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร ชน มันสําปะหลัง 
ขຌาวพด

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนหนียวถึงดินหนียวสีนํๅาตาลปนดงขຌม  คาพีอช 
(pH) ของดินอยู฿นชวง 6.0-7.0 สวนดินลางปนดินหนียวสีดงขຌมมากหรือสีดงคลํๅา ละ
คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 4.5-5.5 

 ดินหนียวสีดงคลํๅา การระบายนํๅาดี ดินมีความอุดมสมบูรณตํไา ควรมีการ
ปรับปรุงบํารุงดินดຌวยการ฿ชຌปุยอินทรีย หรือการจัดระบบการปลูกพืช฿หຌมีพืชบํารุงดิน
รวมดຌวย นอกจากนีๅ พืชมีอกาสขาดนํๅาเดຌงาย฿นชวงลຌง ควรจัดหาหลงนํๅาสํารอง



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร86 ชดดดดินน ภาภาคอคอีสสานาน คควาวามรมรຌพืพๅๅนนฐาฐานนพืพไไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินเลย
Loei series : Lo



Map Sheet No. : 5344 III
พิกัด UTM : 48Q 786355 E  1956680 N
บຌานนาขม ตําบลนาขม อําภอมือง 
จังหวัดลย

ขຌอสังกต

Lo

ชุดดินลย ปนดินดอนทีไพัฒนามาจากหินกรนิต พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะปนลูกคลืไน 
(ความลาดชัน 2-12%) สวน฿หญพบกระจายอยู฿นจังหวัดลย ฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร 
ชน อຌอย มันสําปะหลัง ยางพารา

ลักษณะสําคัญ
 ปนดินลึกมาก ดินบนปนดินรวนหนียวสีนํๅาตาลปนดงขຌมหรือสีนํๅาตาลปนดง  
คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 6.0-6.5 ดินลางปนดินหนียวสีดง ดินมีคาพีอช (pH) 
อยู฿นชวง 5.0-6.0 ละ฿นชัๅนดินลางทีไชวงความลึกประมาณ 90-200 ซม. ปนดินหนียว
สีดงทีไมีมใดทรายละอียดปะปนอยู คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 5.5-6.0

  

     ดินหนียวสีดงตลอดหนຌาตัดดิน การระบายนํๅาดี ดินมีความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง ควรมีการจัดการดิน นํๅา ละปุยทีไหมาะสมสําหรับการปลูกพืช



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร88 ชชดดดดินน ภาภาคอคอีีสสานาน คควาวามรมรຌຌ ืพืพๅนนฐาฐานนพืืพไออกาการรกษกษตรตร

ชุดดินจัตุรัส
Chatturat series : Ct



Map Sheet No. : 5339 I
พิกัด UTM : 47Q 803262 E  1711889 N 
บຌานกรกผักหวาน ตําบลหนองบัวคก 
อําภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ขຌอสังกต

Ct

ชุดดินจัตุรัส ปนดินดอนทีไกิดมาจากการสลายตัวผุพังอยูกับทีไของหินตะกอน
นืๅอละอียดพวกหินทรายปງงทีไมีนืๅอปูนปน พบบนสภาพพืๅนทีไใคอนขຌางราบรียบถึง
ลูกคลืไนลอนลาดลใกนຌอย (ความลาดชัน 1-5%) สวน฿หญพบกระจายตัวอยู฿นจังหวัด
ชัยภูมิ นครราชสีมา ฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร ชน ขຌาวพด มันสําปะหลัง

ลักษณะสําคัญ
 ดินลึกปานกลางถึงชัๅนหินทรายปງงทีไมีนืๅอปูนปน  ดินบนปนดินรวนหนียวปน
ทรายปງงสีนํๅาตาลปนดง  คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 6.5-8.0 สวนดินลางปนดิน
หนียวปนทรายปງงถึงดินหนียวสีนํๅาตาลปนดงหรือสีดงละมีศษหินปะปนลใกนຌอย 
คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 7.0-8.0 ชัๅนดินลางทีไชวงความลึกประมาณ 50-100 ซม. 
ปนดินหนียวสีดงปนศษหินจนถึงหินพืๅนของหินทรายปງงทีไมีนืๅอปูนปน  

 ดินหนียวสีดงลึกปานกลางถึงชัๅนหินพืๅนของหินทรายปງงทีไมีนืๅอปูนปน ดินมี
การระบายนํๅาดี ควรลือกชนิดของพืชปลูกละจัดระบบการปลูกพืช฿หຌหมาะสมกับ
ลักษณะดิน รวมทัๅงจัดหาหลงนํๅาหรือขุดบอนํๅาพืไอกักกใบนํๅาเวຌ฿ชຌ฿นชวงฤดูลຌง



ชุดดิน..ภาคอีสาน ความรูຌพืๅนฐานพืไอการกษตร90 ี ຌ ืๅ ืไ

ชุดดินวังสะพุง
Wang Saphung series : Ws



Map Sheet No. : 5343 I
พิกัด UTM : 47Q 797490 E  1914986 N 
บຌานบุงเสล ตําบลศรีสงคราม 
อําภอวังสะพุง จังหวัดลย

ขຌอสังกต

Ws

ชุดดินวังสะพุง ปนดินดอน กิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับทีไหรือคลืไอนยຌายมา฿นระยะ
ทางเมเกลนักจากหินดินดาน พบ฿นสภาพพืๅนทีไมีลักษณะปนลูกคลืไนลอนลาดลใกนຌอยเป
จนถึงภูขา (ความลาดชัน 2% - มากกวา 35%) สวน฿หญพบกระจายอยู฿นพืๅนทีไจังหวัดลย 
฿ชຌประยชน฿นการปลูกพืชเร ชน ขຌาวพด อຌอย ยางพารา บางพืๅนทีไ฿ชຌปลูกเมຌยืนตຌน ชน 
สัก ยางพารา

ลักษณะสําคัญ
 ดินลึกปานกลางถึงชัๅนหินผุของหินดินดาน  ดินบนปนดินรวนหนียวสีนํๅาตาลขຌม 
คาพีอช (pH) ของดินอยู฿นชวง 6.0-6.5 ละดินลางปนดินรวนหนียวทีไอาจพบศษหิน
ของหินดินดานปะปนลใกนຌอย ดินมีสีนํๅาตาลหรือสีนํๅาตาลขຌม คาพีอช (pH) ของดินอยู
฿นชวง 5.5-6.0  ละ฿นชัๅนดินลางทีไชวงความลึกประมาณ 70-130 ซม. ปนดินหนียวทีไ
พบหินดินดานผุบางสวนหรือมีศษหินปะปน ดินมีสีดงหรือสีดงปนหลือง คาพีอช (pH) 
ของดินอยู฿นชวง 5.5-6.0 ละทีไความลึกมากกวา 130 ซม. ปนชัๅนหินดินดานทีไกําลังผุพัง
สลายตัว  

 ดินหนียวสีนํๅาตาลขຌมหรือสีดงทีไพบชัๅนหินผุหรือหินพืๅนภาย฿น 1 มตร ดินนีๅมี
ความอุดมสมบูรณปานกลาง ควรมีการจัดการดิน นํๅา ละปุย฿หຌหมาะสมกับชนิดพืช
ทีไปลูก฿นดินทีไมีศษหินปะปนดยฉพาะ
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ความตกตางกันของการกระจายขนาดอนุภาคละ/หรือ
องคประกอบชิงร ระหวางชัๅนดินอยางชัดจนทีไชีๅ฿หຌหในวาปน
ความตกตางกันของวัสดุธรณ ีซึไงเม฿ชวัสดุทีไกิดจากกระบวนการ
ทางดิน

ความไมตอเนื่องทางธรณี (lithologic discontinuity)

฿นทางการกษตรเดຌบงความลึกของดินออกปน 5 ชัๅน ดยยึดอาความลึกทีไวัดจากผิว
ดินถึงชัๅนทีไขัดขวางการจริญติบตหรือการชอนเชของรากพืช เดຌก ชัๅนหินพืๅน ชัๅนดาน
ขใง ชัๅนศิลาลง ชัๅนกรวด ชัๅนศษหิน หรือชัๅนลูกรังทีไหนานนมากโ 
 - ดินตืๅนมาก พบชัๅนขัดขวางภาย฿นความลึก 25 ซม.จากผิวดิน
 - ดินตืๅน พบชัๅนขัดขวางระหวางความลึก 25-50 ซม.จากผิวดิน
 - ดินลึกปานกลาง พบชัๅนขัดขวางระหวางความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน
 - ดินลึก พบชัๅนขัดขวางระหวางความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน
 - ดินลึกมาก พบชัๅนขัดขวางลึกมากกวา 150 ซม.จากผิวดิน

ความลึกของดิน (soil depth)

นิยามศัพทนิยามศัพท



จุดสีของดินทีไกิดขึๅนกระจายอยู฿นชัๅนหนຌาตัดดิน พบ฿นดินทีไมีสภาพ
การระบายนํๅาลว คอนขຌางลว หรือดีปานกลาง มีนํๅาชขัง฿นชัๅนดิน
ปนวลานาน฿นรอบป ทํา฿หຌมีออกซิดชันละรีดักชันของสารพวก
หลใกละมงกานีส กิดปนจุดประทรกอยู฿นสีพืๅนของดิน 

จุดประ (mottle)

ชัๅนดินขใงละนนทึบ฿นดินชัๅนลาง มีอนุภาคดินหนียวปนองค
ประกอบอยูมากกวาดินชัๅนบนทีไอยูตอนบน สามารถสังกตหในรอย
ตอกับดินชัๅนบนเดຌอยางชัดจน กิดจากการคลืไอนยຌายของอนุภาค
ดินหนียวจากดินชัๅนบนเปสะสมอยู หรือกิดจากวัตถุตຌนกํานิดดิน
สลายตัวปนอนุภาคดินหนียวสะสมอยู฿นดินชัๅนนีๅกใเดຌ  ดยปกติดิน
นีๅมักขใงมืไอหຌงละหนียวมืไอปยก ปนชัๅนทีไชะลอการซึมซาบ
ของนํๅาละอากาศ฿นดินตลอดจนการจริญติบตละการชอนเช
ของรากพืช 

ชั้นดานดินเหนียว (claypan)

ชัๅนดินรทีไกิด฿ตຌชัๅนดินบน ปนชัๅนสะสมทีไหนาตัๅงต 2.5 ซม. ละ
มีวัสดุอสัณฐานตัๅงตรຌอยละ 85 ขึๅนเป ประกอบดຌวยอะลูมินียม 
คารบอนอินทรีย ละมีหลใกหรือเมมีกใเดຌ

ชั้นสปอดิก (spodic horizon)

นืๅอดินปนผลมาจากการรวมตัวกันของชิๅนสวนลใกโ ทีไรารียกกัน
วา "อนุภาคของดิน" อนุภาคหลานีๅมีขนาดเมทากัน บงออกปน 
3 กลุมคือ อนุภาคขนาดทราย (สຌนผาศูนยกลาง 2.0-0.05 มม.) 
อนุภาคขนาดทรายปງง (สຌนผาศูนยกลาง 0.05-0.002 มม.) ละ
อนุภาคขนาดดินหนียว (สຌนผาศูนยกลางลใกกวา 0.002 มม.) รา
สามารถบงนืๅอดินปนกลุม฿หญโ เดຌ 3 กลุม คือ กลุมดินทราย กลุม
ดินรวน ละกลุมดินหนียว

เนื้อดิน (soil texture)

ภาพจาก www.nrcs.usda.gov
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รอยถูเถทีไผิว฿นหนຌาตัดดิน มีลักษณะรียบมัน กิดจากการลืไอน
เถลระหวางมวลของกຌอนดินทีไอยูติดกัน มืไอมีการขยายละหดตัว
ของกຌอนดินขณะปยกละหຌง ดยฉพาะ฿นดินหนียวประภททีไ
มีการยืดละหดตัวสูงมืไอดินปยกละหຌง ดยทัไวเปพบ฿นหนຌา
ตัดดินตอนลาง

รอยไถล (slickenside)

วัสดุทีไมีองคประกอบทีไสําคัญคือ หลใกออกเซดละ/หรืออะลูมินัม
ออกเซด รคอลิเนต ละควอตซ ศิลาลงทีไพบ฿นประทศเทยมี
อยู 2 ชนิด คือ ชนิดทีไกาะตัวกันบบหลวม โ ปนกຌอนกรวดอิสระ 
รียกวา ลูกรัง ละชนิดทีไชืไอมยึดจับตัวกันนนหรือปนผนขใง
ตอนืไองปนพืด รียกวา ศิลาลง

ศิลาแลง (laterite)

สารผสมของดินหนียวกับสารอืไนโ ทีไมีการชืไอมตัว฿นสภาวะทีไยัง
เมขใง มีหลใกอยู฿นปริมาณสูง มีฮิวมัสตํไา มักมีควอตซ คอลิเนต
ปนอยูดຌวย ตามปกติจะกิด฿นดินชัๅนลาง฿นรูปของจุดประสีดง อยู
฿นสภาพยังเมขใงตัวสามารถตัดตงปนรูปทีไตຌองการ มืไอนําขึๅน
มา฿หຌสัมผัสอากาศละผานกระบวนการทีไทํา฿หຌปยกละหຌงสลับ
กันเปหลายโ ครัๅง จะขใงตัวอยางถาวร รูຌจักกันทัไวเปวา ศิลาลง

ศิลาแลงออน (plinthite)

ปนคาทีไวัดสภาพความปนกรดปนดางของดิน คาพีอชของดิน
บอกปนตัวลขตัๅงต 1 ถึง 14 ถຌาดินมีคาพีอชนຌอยกวา 7 สดง
วาดินนัๅนมีสภาพปนกรด ยิไงมีคานຌอยกวา 7 มาก กใปนกรดมาก 
ตถຌาดินมีคาพีอชมากกวา 7 จะมีสภาพปนดาง สําหรับดินทีไมีคา
พีอชทากับ 7 สดงวาดินมีสภาพปนกลาง

พีเอชของดิน (soil pH)



กรมพัฒนาทีไดิน. 2553. คูมือการพัฒนาทีไดินสําหรับหมอดินอาสาละกษตรกร.  
 กระทรวงกษตรละสหกรณ, กรุงทพฯ. 236 หนຌา
กรมพัฒนาทีไดิน. 2556. ชุดองคความรูຌกึไงศตวรรษพัฒนาทีไดิน ดินของประทศเทย.  
 กระทรวงกษตรละสหกรณ, กรุงทพฯ. 40 หนຌา 
คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมปฐพีวิทยา. 2551. พจนานุกรมปฐพีวิทยา. 
 มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร, กรุงทพฯ. 206  หนຌา
สํานักสํารวจดินละวางผนการ฿ชຌทีไดิน. 2551. ความรูຌรืไองดินสําหรับยาวชน. 
 กรมพัฒนาทีไดิน, กรุงทพฯ. 83 หนຌา

เอกสารอางอิง

ปนสมบัติของดินทีไสามารถมองหในเดຌชัดจนกวาสมบัติอืไนโ ดินมีหลายสี ชน สีดํา ทา
นํๅาตาล หลือง หรือ สีดง การทีไดินจะมีสีอะเรนัๅนขึๅนอยูกับชนิดของรทีไปนองคประกอบ
฿นดิน สภาพวดลຌอม฿นการกิดดิน พัฒนาการของดินหรือวัสดุอืไนโ ทีไมีอยู฿นดิน การ
สังกตสีของดิน จะทํา฿หຌราสามารถประมินสมบัติบางอยางของดินเดຌ ชน การระบายนํๅา 
หรือความอุดมสมบูรณของดิน 

สีของดิน (soil color)
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นายศรจิตร ศรีณรงค ผูຌอํานวยการสํานักสํารวจดินละวิจัยทรัพยากรดิน
นายสถิระ อุดมศร ี ผูຌอํานวยการกลุมสํารวจจํานกดิน
นายจตุรงค ละออพันธสกุล ผูຌอํานวยการกลุมศึกษาละวิคราะหสถานการณทรัพยากรดิน
นางขนิษฐศร ี ฮุนตระกูล กลุมพัฒนาทคนิคการถายทอดทคนลยีดຌานทรัพยากรดิน
น.ส.บํารุง ทรัพยมาก กลุมพัฒนาทคนิคการถายทอดทคนลยีดຌานทรัพยากรดิน
นายกิตต ิ วงษสง กลุมพัฒนาทคนิคการถายทอดทคนลยีดຌานทรัพยากรดิน
นายธนัชกฤต กลิไนหวล กลุมศึกษาละวิคราะหสถานการณทรัพยากรดิน 
นายดนัย สนจันทอง  กลุมศึกษาละวิคราะหสถานการณทรัพยากรดิน 
นายอรรณพ พุทธส กลุมศึกษาละวิคราะหสถานการณทรัพยากรดิน
นายธงชัย คงหนองลาน กลุมศึกษาละวิคราะหสถานการณทรัพยากรดิน
นายกศล คนทะ กลุมศึกษาละวิคราะหสถานการณทรัพยากรดิน 
น.ส.ธัญยธรณ จิตอรวรรณ กลุมศึกษาละวิคราะหสถานการณทรัพยากรดิน
น.ส.วิภาวรรณ อินทรสมบูรณ กลุมศึกษาละวิคราะหสถานการณทรัพยากรดิน
นายกฤดิสภณ ดวงกมล กลุมสํารวจจํานกดิน
นายกฤษณะ รามสูตร กลุมสํารวจจํานกดิน 
นายอภิชาต ิ บุญกษม กลุมสํารวจจํานกดิน
นายพชร อริยะสกุล กลุมสํารวจจํานกดิน
นายกันตภณ กຌวดຌวง กลุมสํารวจจํานกดิน

คณะผูจัดทําคณะผูจัดทํา

สํานักสํารวจดินละวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาทีไดิน 
ถนนพหลยธิน ขตจตุจักร กรุงทพ 10900 
ทร. 0 2579 1192 ตอ 1339
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