คํานํา
เอกสารวิชาการฉบับนี้ไดจดั ทําขึ้น เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินเห็นวา ประเทศไทยมีการใช
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มอบหมายใหสวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดินรวมกับสวนสํารวจจําแนกดิน ทําการศึกษา
ลักษณะและสมบัติของดินทีเ่ ปนตัวแทนของกลุมชุดดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 62 กลุมชุดดิน โดย
ออกไปเก็บตัวอยางดินพรอมทั้งทําคําอธิบายลักษณะดิน สงใหสาํ นักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ทําการวิเคราะหดินทางกายภาพ เคมี และอื่นๆ ทีจ่ ําเปนใชเปนตัวแทนในแตละกลุมชุดดิน
สํานักสํารวจจําแนกดินและวางแผนการใชที่ดินหวังวา เอกสารคําบรรยายลักษณะและสมบัติ
ของดินที่เปนตัวแทนกลุมชุดดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่จัดทําขึน้ มานี้จะเปนประโยชนสาํ หรับใช
ประกอบในการวางแผนการศึกษาวิจัย และพัฒนาปรับปรุงแกไขหรือจัดการดินไดอยางถูกตอง และ
สามารถใชที่ดนิ ไดอยางยั่งยืนตลอดไป
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ลักษณะและสมบัติของดินที่เปนตัวแทนกลุมชุดดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ
1. บทนํา
เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง จั ด ทําข อ มู ล และรายละเอี ย ดของชุ ด ดิ น จั ด ตั้ ง
(Established soil series) รวมทั้งปรับปรุงแผนที่กลุมชุดดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจใหมีความ
ถูกตองและทันสมัยมากขึ้นตามลําดับ ทางสวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน และสวนสํารวจ
จําแนกดิน จึงไดรวมกันจัดทําเอกสารเอกสารวิชาการลักษณะและสมบัติดินที่เปนตัวแทนของกลุมชุดดิน
เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจฉบับนี้ขึ้น โดยไดทําการคัดเลือกชุดดินที่เปนตัวแทนกลุมชุดดินตามลักษณะ
และสมบัติตางๆ ของดิน ที่ไดทําการศึกษาและเก็บตัวอยางดินใหมในระหวางป 2539 ถึงป 2547 เปน
สวนใหญ
เอกสารฉบับนี้ประกอบดวยคําบรรยายลักษณะและสมบัติตางๆ ของกลุมชุดดินที่มีศักยภาพ
ในการใชประโยชนที่ดินคลายคลึงกัน ซึ่งแบงออกเปน 62 กลุมชุดดิน และขอมูลคําบรรยายสภาพพื้นที่
และสภาพแวดลอมของดิน พรอมทั้งแสดงผลวิเคราะหสมบัติของแตละชุดดินตัวอยางที่เปนตัวแทนทั้ง
หมด 57 ชุดดิน ยกเวนในกลุมชุดดินที่ 8 (กลุมชุดดินที่มีการยกรองเพื่อปองกันความเสียหายจากการถูก
น้ําทวมขัง) กลุมชุดดินที่ 59 และ 60 (กลุมชุดดินตะกอนหลายชนิดปะปนกัน) กลุมชุดดินที่ 61 (กลุมชุด
ดินที่พบบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา) และ กลุมชุดดินที่ 62 (กลุมดินที่มีความลาดชันสูงมาก หรือมีความลาด
ชันมากกวารอยละ 35 หรือพื้นที่ลาดชันเชิงซอน) จึงไมมีตัวอยางของชุดดินที่เปนตัวแทนเฉพาะในกลุม
ชุดดินดังกลาว
หลักเกณฑที่ใชในการแบงกลุมชุดดินนี้ จะใชลักษณะและสมบัติตางๆ ของดิน หรือสภาพ
แวดลอมที่เปนขอจํากัด หรือมีผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
โดยรวมชุดดินที่มีลักษณะและสมบัติดินเฉพาะตัวแตกตางกัน แตมีศักยภาพในการใชประโยชนที่ดิน
คลายคลึงกันมารวมอยูดวยกัน ดังนั้นจึงเปนประโยชนสําหรับการใชขอมูลเพื่อการวางแผนการใชที่ดิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในระดับกวาง
อยางไรก็ตามการใชขอมูลคําบรรยายลักษณะและสมบัติของชุดดินที่เปนตัวแทนในแตละ
กลุมชุดดินที่รวบรวมไวนี้ควรมีความระมัดระวังในการใชขอมูล เนื่องจากขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา
รวมถึงสมบัติกายภาพและเคมีของชุดดินตัวอยางเหลานี้ อาจไมครอบคลุมถึงชุดดินอื่นๆ ที่จัดอยูในกลุม
ชุดดินเดียวกันทั้งหมด
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2. วัตถุประสงค
เพื่ อ จั ด ทําและรวบรวมคําบรรยายลั ก ษณะดิ น ที่ เ ป น ตั ว แทนของกลุ ม ชุ ด ดิ น พร อ มทั้ ง
ผลวิเคราะหสมบัติของดินทางกายภาพและเคมีบางประการ ใหมีความถูกตองและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
3. การดําเนินการ
3.1 คัดเลือกชุดดินทีเ่ ปนตัวแทนกลุม ชุดดินตามหลักเกณฑทใี่ ชแบงเปนกลุม ชุดดินตางๆ 62 กลุม
ชุดดิน ไดแก ระบอบความชืน้ ในดิน เนือ้ ดิน การระบายน้าํ ของดิน ปฏิกริ ยิ าดิน ความลึกของ
ดินถึงชัน้ ทีม่ กี อ นกรวด เศษหินมาก ชัน้ ปูนหรือมารลและชัน้ หินพืน้ วัตถุตน กําเนิดดิน การใช
ประโยชนทดี่ นิ และความลาดชันของพืน้ ที่ เปนตน
3.2 ศึกษาทําคําบรรยายลักษณะดิน และสภาพแวดลอมในภาคสนาม พรอมทัง้ เก็บตัวอยางดิน
เพือ่ นํามาวิเคราะหสมบัติ ทางกายภาพและเคมีทสี่ าํ คัญ
3.3 รวบรวมขอมูลของชุดดินตางๆ ที่ไดจัดตั้งไวแลว พรอมทั้งคําบรรยายหนาตัดดิน และ
ผลการวิเคราะหดินทั้งในเอกสารวิชาการที่ไดปรับปรุงแกไขไวเดิมและขอมูลที่ไดมาใหม
มาทําการศึกษาลักษณะและสมบัติตางๆ ของดินทางดานสัณฐานดิน กายภาพ เคมี แร
และจุลสัณฐานวิทยา ตลอดจนสภาพแวดลอม วัตถุตนกําเนิดดิน สภาพพื้นที่และอื่นๆ
ที่ไดบันทึกไวจากภาคสนาม
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4. ลักษณะของกลุมชุดดินและศักยภาพในการใชประโยชนที่ดิน
กลุมชุดดินที่ 1
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณเทือกเขาหินปูนหรือ
หินภูเขาไฟ สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขาง
เลว เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวจัด หนาดินแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และมีรอยถูไถลในดิน สีดิน
สวนมากเปนสีดํา หรือสีเทาแกตลอด มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง และอาจพบจุดประสีแดงบาง ปะปน
ตลอดชั้นดิน สวนดินชั้นลางมักมีกอนปูนปะปน ปฏิกิริยาดินสวนใหญเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปาน
กลาง มีคา ความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง
ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก การไถพรวนลําบาก เนื่องจากเปนดินเหนียวจัด ตองไถ
พรวนในชวงระยะเวลาที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันพืชที่ปลูกอาจขาดแคลนน้ําไดงายเมื่อ
ฝนทิ้งชวงนานกวาปกติ เนื่องจากน้ําที่ขังอยูจะซึมหายไปงาย เมื่อดินเริ่มแหง จะแตกระแหงเปนรองลึก
ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา นอกฤดูทํานาบางแหงใชปลูกพืชไร เชน ฝายและ
ถั่วตางๆ
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินโคกกระเทียม ชุดดินชองแค ชุดดินบานหมี่ ชุดดิน
วัฒนา หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 2
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและตะกอนน้ํา
ทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบบริเวณที่ราบชายฝงทะเลหรือที่ราบลุมภาคกลาง ดินมีการระบาย
น้ําเลว มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และมี
รอยถูไถลในดิน สีดินเปนสีเทาหรือสีเทาแกตลอด มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนตลอดชั้น
ดิน อาจพบผลึกยิปซัมบางเล็กนอย และพบชั้นดินเหนียวสีเทาที่มีจุดประสีเหลืองของสารจาโรไซตใน
ระดับความลึกประมาณ 100 ถึง 150 ซม. ทับอยูบนชั้นดินเลนตะกอนน้ําทะเลที่มีสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.0 ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลาง
ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินเปนกรดจัดมาก และมีศักยภาพกอใหเกิดความ
เปนกรดของดินเพิ่มขึ้นในดินลาง ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนตอผลผลิต แตถามีการจัดการที่ดินอยางดีแลว
จะใหผลผลิตคอนขางสูง
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ปจจุบนั บริเวณดังกลาวสวนใหญใชทาํ นา บางแหงยกรองปลูกไมยนื ตนและไมผลบางชนิด นอก
ฤดูทาํ นาบางบริเวณอาจใชปลูกพืชไร พวกพืชตระกูลถัว่ ตางๆ บางพืน้ ทีถ่ กู ปลอยทิง้ ไวเปนทุง หญา
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินอยุธยา ชุดดินบางเขน ชุดดินมหาโพธิ์ ชุดดินทา
ขวาง หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 3
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและตะกอนน้ํา
ทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบในบริเวณที่ราบลุมหรือที่ราบเรียบ บริเวณชายฝงทะเลหรือหาง
จากทะเลไมมากนัก มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว มีเนื้อดินเปน
พวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และมีรอยถูไถลในดิน ดิน
บนมีสีดํา สวนดินลางมีสีเทาหรือน้ําตาลออน มีจุดประสีเหลืองและสีน้ําตาล ตลอดชั้นดิน บางบริเวณ
อาจพบจุดประสีแดงปะปน หรืออาจพบผลึกยิปซั่มบาง ที่ความลึกประมาณ 1.0 -1.5 เมตร จะพบชัน้
ตะกอนทะเลสีเขียวมะกอก และพบเปลือกหอยปน ปฏิกริ ยิ าดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง มีคา ความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง
ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา หรือยกรองปลูกพืชผักและผลไม ซึ่งไมคอยมี
ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน แตถาเปนที่ลุมมากๆ จะมีปญหาเรื่องน้ําทวมในฤดูฝน หรือถาหากอยูใน
บริเวณที่มีอิทธิพลของน้ําทะเลขึ้นลงอยูในรอบป อาจพบปญหาดินเค็มบาง
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินสมุทรปราการ ชุดดินบางกอก ชุดดินฉะเชิงเทรา ชุด
ดินบางเลน ชุดดินบางแพ หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 4
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ํา
พา มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมหรือที่ราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือ
คอนขางเลว มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองในฤดูแลง และ
อาจมีรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดํา หรือเทาเขม ดินลางมีสีเทา น้ําตาล น้ําตาลออนหรือเทาปนเขียว
มะกอก มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลือง สีน้ําตาลแก หรือสีแดง อาจพบกอนปูน หรือกอนสารเคมี
สะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกริ ยิ าดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคา ความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 แตถา ดินมีกอ นปูนปะปนจะมี
ปฏิกริ ยิ าเปนกลางหรือดางปานกลาง มีคา ความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.0
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ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา บางแหงยกรอง เพื่อปลูกพืชผักหรือผลไม ซึ่งมักจะ
ใหผลผลิตคอนขางสูง กลุมชุดดินนี้ไมคอยมีปญหาในการใชประโยชนที่ดิน แตถาเปนที่ลุมมากๆ จะมี
ปญหาเรื่องน้ําทวมในฤดูฝน
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินราชบุรี ชุดดินสระบุรี ชุดดินชุมแสง ชุดดินพิมาย ชุด
ดินสิงหบุรี ชุดดินทาเรือ หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 5
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ํา
พา มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว
มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว เนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก ดินลางเปนดินเหนียวสี
น้ําตาลออน หรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน มักพบกอนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กและแมงกานีส ปะปนอยู และในชั้นดินลางลึกๆ อาจพบกอนปูน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรม
ชาติคอนขางต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.5-6.5 แตถาดินมีกอนปูนปะปน จะมีปฏิกิริยาเปนกลางหรือดางปานกลาง มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 7.0-8.0
ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา ในบริเวณที่มีแหลงน้ําใชปลูกพืชไร พืชผัก และ
ยาสูบในชวงฤดูแลง ขาวที่ปลูกโดยมากใหผลผลิตคอนขางสูง
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินหางดง ชุดดินพาน ชุดดินละงู หรือดินคลายอื่นๆ ที่
มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 6
เปนกลุม ชุดดินทีเ่ กิดจากวัตถุตน กําเนิดดินพวกตะกอนลําน้าํ พบในบริเวณทีร่ าบตะกอนน้าํ พา
มีสภาพพืน้ ทีเ่ ปนทีร่ าบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีนา้ํ แชขงั ในชวงฤดูฝน เปนดินลึกทีม่ กี ารระบายน้าํ เลว
หรือคอนขางเลว เนือ้ ดินเปนพวกดินเหนียว มีเนือ้ ดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก ดินลาง
เปนดินเหนียวสีนา้ํ ตาลออน หรือสีเทา มีจดุ ประสีนา้ํ ตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชัน้ ดิน บางแหงมีศลิ าแลง
ออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยูด ว ย ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตา่ํ หรือ
คอนขางต่าํ ปฏิกริ ยิ าดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก มีคา ความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแกดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา
ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา ในชวงฤดูแลง บริเวณที่มีแหลงน้ําใชปลูกพืชไร พืช
ผัก หรือยาสูบ
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ตัวอยางชุดดินทีอ่ ยูใ นกลุม นีไ้ ดแก ชุดดินบางนรา ชุดดินเชียงราย ชุดดินนครพนม ชุดดินปาก
ทอ ชุดดินแกลง ชุดดินทาศาลา หรือดินคลายอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะและสมบัตจิ ดั อยูใ นกลุม ชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 7
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ํา
พา มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบาย
น้ําเลวหรือคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียวสีเทาแก
ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลออน สีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง
ปะปนตลอดชั้นดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง
เปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0
ปจจุ บัน บริเวณดั งกลาวสวนใหญใชทํานา ถาหากมีการชลประทานและการจัดการที่ดี
สามารถทํานาได 2 ครั้ง ใหผลผลิตคอนขางสูง ในชวงฤดูแลง บริเวณที่มีแหลงน้ํา ใชปลูกพืชลมลุก พืชไร
พืชผัก หรือยาสูบ
ตัวอยางชุดดินที่มีอยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินนครปฐม ชุดดินอุตรดิตถ ชุดดินทาตูม ชุดดินเดิม
บาง ชุดดินสุโขทัย หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 8
เปนกลุมชุดดินที่มีการยกรอง เนื้อดินสวนใหญเปนดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเปน
ชั้นๆ ของดินและอินทรียวัตถุที่ไดจากการขุดลอกรองน้ํา ดินลางมีสีเทา บางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยู
ดวย พบในบริเวณพื้นที่ราบลุม ซึ่งเกษตรกรไดดัดแปลงพื้นที่เพื่อใชปลูกไมผล ไมยืนตน หรือพืชไร ทําให
สภาพผิวดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป ตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยา
ดินของดินไมแนนอน ขึ้นอยูกับสมบัติของดินเดิมที่ยกรอง แตสวนใหญ ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง
เปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0
ดินในกลุมนี้ไดรับการปรับปรุงบํารุงดินเปนอยางดี และไดทํามานานแลว จึงถือวาไมมีปญหา
แตประการใดในเรื่องคุณภาพของดิน แตสําหรับดินตามชายทะเลบางแหง ซึ่งยกรองใหม อาจมีปญหา
เรื่องความเค็ม หรือถาเปนดินที่ยกรองในพื้นที่ที่เปนดินกรดจัดจะพบปญหาเรื่องความเปนกรดของดิน ซึ่ง
ตองมีการปรับปรุงดินหรือแกไขปญหาดังกลาว
ไมมีผลการวิเคราะหดินของกลุมชุดดินที่ 8
คุณสมบัติของดินจะเปนไปตามกลุมดินนั้น
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เพราะเปนดินนาที่ยกรองขึ้นมาจากกลุมใดๆ

กลุมชุดดินที่ 9
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและตะกอนน้ํา
ทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบในบริเวณที่ราบลุมชายฝงทะเล ที่อาจมีน้ําทะเลหรือน้ํากรอยทวม
เปนครั้งคราว มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลว เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว สีดินเปน
สีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีแดงปะปน และ พบจุดปะสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซตอยูในระดับตื้น
กวา 50 ซม. ดินลางมีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว และมีเศษพืชที่กําลังเนาเปอยปะปนอยูดวย มีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินชั้นบนเปนกรดจัดมากหรือเปนกรดรุนแรงมาก มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 4.5 หรือนอยกวา สวนดินลางที่เปนดินเลน มีปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางจัด มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดนิ ไดแก ดินเปนกรดรุนแรงมากและเปนดินเค็ม ในฤดู
แลงมีคราบเกลือลอยหนา ปลูกพืชไมขึ้น จึงจัดเปนดินมีปญหา
ปจจุบนั บริเวณดังกลาวเปนทีร่ กรางวางเปลา บางแหงใชทาํ นาในชวงฤดูฝน แตมกั ไมไดผล
ตัวอยางชุดดินที่มีอยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินชะอํา หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติ
จัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 10
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและตะกอนน้ํา
ทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบในบริเวณที่ราบลุมที่หางจากทะเลไมมากนัก มีน้ําแชขังในชวงฤดู
ฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองลึกในชวงฤดูแลง
เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดําหรือสีเทาแก ดินลางมีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีแดง
ปะปนตลอดชัน้ ดิน และพบจุดปะสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซตภายในระดับความลึกตืน้ กวา 50 ซม. ดิน
มีความอุดมสมบูรณตา่ํ และเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก มีคา ความเปนกรดเปนดางนอยกวา 4.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก มัก
ขาดแรธาตุ อาหารพืช พวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในขณะเดียวกันจะมีสารละลาย พวกอะลูมินัม
และเหล็กเปนปริมาณมากจนเปนพิษตอพืชที่ปลูก ดินกลุมนี้จัดเปนดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชทํานา
ปลูกมักไมคอยไดผลผลิต

หากไมมีการใชปูนเพื่อแกไขความเปนกรดของดิน ขาวที่

ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินองครักษ ชุดดินมูโนะ ชุดดินเชียรใหญ หรือดิน
คลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
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กลุมชุดดินที่ 11
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและตะกอนน้ํา
ทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบในบริเวณที่ราบลุมที่หางจากทะเลไมมากนัก โดยเฉพาะที่ราบลุม
ภาคกลาง มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดิน
เหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และมีรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดํา
หรือสีเทาแก ดินลางมีสีเทา และมีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือ สีแดง ปะปนอยูเปนจํานวนมากในชวง
ดินลางตอนบน และพบจุดปะสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซตภายในระดับความลึก 50-100 ซม. ดินมี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก มีคา
การเปนกรดเปนดางประมาณ 4.0-5.0
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินเปนกรดรุนแรงมาก อาจขาดธาตุอาหารพืช
พวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส หรือมีสารละลายพวกอะลูมินั่มและเหล็กเปนปริมาณมากเกินไปจนเปนพิษ
ตอพืชที่ปลูก
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชทํานา ถาดินเหลานี้ไดรับการปรับปรุงบํารุงดิน ใชปุย และปูนใน
อัตราที่เหมาะสม และมีการควบคุมน้ํา หรือจัดระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ ขาวที่ปลูกจะไดผล
ผลิตดีขึ้น
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินรังสิต ชุดดินเสนา ชุดดินธัญบุรี หรือดินคลายอื่นๆ
ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 12
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนน้ําทะเล พบในบริเวณที่ราบน้ําทะเล
ทวมถึงและบริเวณชะวากทะเล เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลวมาก เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปง ที่มีลักษณะเปนดินเลน และพบเศษรากพืชปะปนในดินเปนจํานวนมาก ดินบนมีสี
ดําปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลเล็กนอย สวนดินลางเปนดินเลนสีเทาแกหรือสีเทาปนเขียว มีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 7.0-8.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินเลนที่มีโครงสรางเลวและเปนดินเค็มไม
เหมาะที่จะนํามาใชประโยชนทางการเกษตร นอกจากนั้นบริเวณดังกลาวยังคงมีน้ําทะเลทวมถึงอยูเปน
ประจําในชวงน้ําทะเลขึ้น
ปจจุบันบริเวณดังกลาวมีลักษณะเปนปาชายเลน มีทั้งที่เปนปาเสื่อมโทรมและปาสมบูรณ
บางแหงเปลี่ยนสภาพมาเปนบอเลี้ยงปลากระพง เลี้ยงกุงหรือทํานาเกลือ
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ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินทาจีน หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัด
อยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 13
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนน้ําทะเล พบในบริเวณที่ราบน้ําทะเล
ทวมถึงและบริเวณชะวากทะเล เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวมาก เปนดินเลนเละ มีเนื้อดินเปนพวกดิน
เหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินบนมีสีดําปนเทา
มีจุดประสีน้ําตาลเล็กนอย สวนดินลาง
เปนดินเลนสีเทาแกหรือสีเทาปนเขียว และพบเศษรากพืชปะปนในดินเปนจํานวนมาก เปนดินที่มีสาร
ประกอบกํามะถันมาก ตามปกติเมื่อดินเปยก คาปฏิกิริยาดินจะเปนกลางหรือเปนดางจัด มีคาความเปน
กรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 แตเมื่อมีการระบายน้ําออกไปหรือทําใหดินแหง สารประกอบกํามะถันจะ
แปรสภาพปลดปลอยกรดกํามะถันออกมา ทําใหเปนดินกรดจัดมาก คาปฏิกิริยาดินจะลดลงจนเปนกรด
รุนแรงมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.0 กลุมชุดดินนี้จัดเปนดินเค็มที่มีกรดแฝงอยู
พืชพรรณตามธรรมชาติเดิมเปนปาชายเลนขึ้นปกคลุม แตในปจจุบันมีพื้นที่เปนจํานวนมาก
ที่ดัดแปลงมาใชทํานากุง เลี้ยงปลา หรือทํานาเกลือ การทํานากุงหรือเลี้ยงปลา ถาไมมีการจัดการที่เหมาะ
สม ผลผลิตมักลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการเกิดกรดและการเกิดสารพิษบางอยาง เปนตน
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินบางปะกง ชุดดินตะกั่วทุง หรือดินคลายอื่นๆ ที่มี
ลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 14
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและตะกอนน้ํา
ทะเล แลวพัฒนาในสภาพน้ํากรอย พบในบริเวณที่ลุมต่ําชายฝงทะเล หรือบริเวณพื้นที่พรุ มีน้ําแชขังนาน
ในรอบป เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนละเอียด ดินบนมีสีดําหรือ
สีเทาปนดํา ซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินลางมีสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีน้ําตาลปะปนอยูเล็กนอย
ดินชวงลางระหวางความลึก 50-100 ซม. มีลักษณะเปนดินเลนสีเทาปนเขียวที่มีสารประกอบกํามะถัน
มาก ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรง
มาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.0-4.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินเปนกรดรจัดมาก อีกทั้งจะเปนกรดเพิ่มมาก
ขึ้นอยางรวดเร็ว ถาหากมีการทําใหดินแหงเปนระยะเวลานานติดตอกัน นอกจากนี้ในชวงฤดูเพาะปลูกมัก
มีปญหาเรื่องน้ําทวมเกิดขึ้นเสมอๆ
ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญเปนปาเสม็ด มีวัชพืชตางๆ เชน กก กระจูด และ หญาชัน
กาศ เปนพืชพื้นลาง บางแหงใชทํานาแตผลผลิตต่ํา
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ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินระแงะ ชุดดินตนไทร หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะ
และสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 15
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา
มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากที่มีการระบาย
น้ําคอนขางเลวหรือเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินบนมีสีน้ําตา
ลปนเทา ดินลางสีน้ําตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ใน
ดินชั้นลางมักพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีส ดินมีความอุดมสมสมบูรณตามธรรมชาติ
ต่ําถึงปานกลาง ปฏิกริ ยิ าดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางเล็กนอย มีคา ความเปนกรดเปนดางประมาณ
6.0-7.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา และหนาดินแนนทึบ
ทําใหขาวแตกกอไดยาก
ปจจุบนั บริเวณดังกลาวใชทาํ นา ในฤดูแลงบริเวณใกลแหลงน้าํ ใชปลูกยาสูบ พืชผักตางๆ หรือ
พืชไรบางชนิด ถามีการชลประทาน ใชทาํ นาได 2 ครัง้ ในรอบป
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินแมสาย ชุดดินนาน ชุดดินหลมสัก หรือดินคลาย
อื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 16
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา
มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ํา
คอนขางเลวหรือเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวน ดินรวนเหนียว ดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง ดินมีสีน้ําตาลออน หรือสีน้ําตาลปนเทา และมีจุดประกายสีน้ําตาลเขม สีเหลือง หรือสีแดงใน
ดินชั้นลาง ในบางพื้นที่อาจพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีสปะปน ดินมีความอุดมสม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงคอนขางต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.0-6.0
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา และหนาดินแนนทึบ
ทําใหขาวแตกกอไดยาก
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชทํานา ในฤดูแลงบริเวณใกลแหลงน้ํา ใชปลูกยาสูบ พืชผักตางๆ
หรือพืชไรบางชนิด ในพื้นที่ชลประทาน สามารถใชทํานาได 2 ครั้งในรอบป
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ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินหินกอง ชุดดินศรีเทพ ชุดดินลําปาง หรือดินคลาย
อื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 17
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบ
หรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว มี
เนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดินรวน ดินลางเปนดินรวน
เหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียว ในบางพื้นที่ อาจมีเนื้อดินเปนพวกดินทรายแปงละเอียด ดินมีสีน้ํา
ตาลออนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือ
กอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นลาง ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติตา่ํ ปฏิกริ ยิ าดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคา ความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินบนคอนขาง
เปนทราย และมักจะขาดแคลนน้ําถาใชปลูกขาว
ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา บางแหงใชปลูกพืชไร หรือไมยืนตน แตมีปญหา
เรื่องการแชขังของน้ําในฤดูฝน
ตัวอยางชุดดิน ที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินหลมเกา ชุดดินรอยเอ็ด ชุดดินเรณู ชุดดินสายบุรี
ชุดดินโคกเคียน หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 18
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบ
หรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวเปนสวน
ใหญ เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดินรวน ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวน
เหนียว ดินมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแหงอาจพบ
ศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นลาง ดินมีความสมบูรณตามธรรม
ชาติต่ํา ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.06.0 สวนดินชั้นลางจะเปนกรดปานกลางถึงเปนดางเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําและมีเนื้อดินบนคอน
ขางเปนทราย พืชมีโอกาสเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําถาใชปลูกขาว
11

ปจจุบนั บริเวณดังกลาวสวนใหญใชทาํ นา บางแหงใชปลูกออย หรือปลูกพืชลมลุกในฤดูแลง
ตัวอยางชุดดิน ที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินชลบุรี ชุดดินเขายอย ชุดดินโคกสําโรง หรือดิน
คลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 19
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพัง แลว
ถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ํา
แชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทราย
ดินลางเปนชั้นดินแนนทึบ มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว สีน้ําตาลออนและสีเทา มี
จุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลแดง บางแหงอาจมีศิลาแลงออนปะปนอยูดวย ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํา มีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินบนคอนขางเปนทรายและดินลางแนน
ทึบไมเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช ถาฝนตกลงมา ดินจะมีน้ําแชขัง แตถาฝนทิ้งชวง ดินจะขาดน้ํา
ปจจุบันพื้นที่นี้มักปลอยเปนที่รกรางวางเปลาหรือเปนปาละเมาะเล็กๆ บางพื้นที่ใชทํานา แต
มักใหผลผลิตต่ํา
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินวิเชียรบุรี ชุดดินมะขาม หรือดินคลายอื่นๆ ที่มี
ลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 20
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ ที่มีชั้นหินเกลือรองรับอยู
หรืออาจไดรับอิทธิพลจากการแพรกระจายของเกลือทางผิวดิน พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขางราบ
เรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนเปนดิน
รวนปนทรายหรือดินทราย สวนดินลางเปนชั้นดินแนนทึบที่มีการสะสมเกลือโซเดียม มีเนื้อดินเปนดินรวน
เหนียวปนทราย หรือดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง
หรือสีแดงปะปน หรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติต่ํา ดินชั้นบนโดยมากจะมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.0-6.0 สวนดินชั้นลางมักมีปฏิกิริยาเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปน
กรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 แตถามีกอนปูนปะปน จะมีปฏิกิริยาเปนกลางถึงดางจัด มีคาความเปน
กรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 ตามปกติในฤดูแลงจะมีคราบเกลือเกิดขึ้นทั่วไปบนผิวดิน
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ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินเค็ม ซึ่งจะมีปริมาณธาตุโซเดียมสูงจน
เปนพิษตอพืช เนื้อดินคอนขางเปนทราย และมีโครงสรางของดินไมดี คอนขางแนนทึบ
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชทํานา บริเวณที่เค็มจัดจะปรากฏคราบเกลือบนผิวดิน ใชประโยชน
ทางการเกษตรไมได มีปาละเมาะและไมพุมหนามขึ้นกระจัดกระจายเปนหยอมๆ บางแหงเปนแหลงทํา
เกลือสินเธาว
ตัวอยางกลุมชุดดินที่อยูกลุมนี้ไดแก ชุดดินกุลารองไห ชุดดินหนองแก ชุดดินอุดร หรือดิน
คลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 21
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา
ที่เปนสวนต่ําของสันดินริมน้ํา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปน
ดินลึกที่มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวน ดินรวนเหนียวหรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาลปนเทา น้ําตาลออน และพบจุดประสีตางๆ เชน เทา น้ําตาล น้ําตาลปน
เหลืองตลอดชั้นดิน และในเนื้อดินมักมีแรไมกาปะปนอยูดวย ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0
ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญในฤดูฝนใชปลูกขาว บริเวณที่มีแหลงน้ําสามารถปลูกพืช
ผัก ถั่วตางๆ และยาสูบไดในฤดูแลง ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน ไมคอยมี แตอาจมีปญหาเรื่องน้ําทวม
อยางเฉียบพลันในฤดูน้ําหลากได หรือถาใชทํานา ดินอาจขาดแคลนน้ํา หากฝนทิ้งชวง
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินสรรพยา ชุดดินเพชรบุรี หรือดินคลายอื่นๆ ที่มี
ลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 22
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบ
หรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มี
น้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ โดยมีเนื้อดิน
บนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเทาหรือสีน้ํา
ตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ําตาล และอาจพบมีศิลาแลงออนในดินชั้นลาง
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 4.5-5.5
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ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก มีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปน
ทราย มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา มักพบปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูเพาะปลูก
บริเวณดังกลาวสวนใหญในฤดูฝนใชปลูกขาว บางแหงยังคงสภาพเปนปาอยู
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินน้ํากระจาย ชุดดินสันทราย ชุดดินสีทน หรือดิน
คลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 23
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ลุม
ระหวางสันทรายหรือระหวางเนินทรายชายฝงทะเล มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแช
ขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว เนื้อดินเปนพวกดินทราย สีดินเปนสีเทา
พบจุดประสีน้ําตาล หรือสีเหลือง บางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูในเนื้อดินชั้นลาง ดินมีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 6.0-7.0 แตถามีเปลือกหอยปะปนอยู ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 7.0-8.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนทรายจัด
มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา และมีน้ําทวมขังนานในรอบป
ปจจุบันบริเวณดังกลาวที่เปนที่ลุม สวนใหญใชทํานา บางแหงทิ้งใหรกรางวางเปลา มีวัชพืช
ตางๆ ขึ้นอยูทั่วไป
ตัวอยางชุดดินกลุมนี้ไดแก ชุดดินทรายขาว ชุดดินวังเปรียง ชุดดินบางละมุง หรือดินคลาย
อื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 24
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบ
หรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปาน
กลาง เนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินทราย สีดินเปนสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประ
สีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีเทา ในดินชั้นลางบางแหงจะพบชั้นที่มีการสะสมอินทรียวัตถุ เปนชั้นบางๆ ดินมี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 5.5-6.5
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ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินเปนทรายจัด มีความสามารถในการอุม
น้ําต่ํา พืชมักแสดงอาการขาดน้ํา ในชวงฝนทิ้ง และมีความอุดมสมบูรณต่ํา
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชทํานา หรือปลูกพืชไรบางชนิด เชน มันสําปะหลัง ออยและปอ บาง
แหงเปนทุงหญาธรรมชาติ
ตัวอยางชุดดินที่อยูที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินอุบล ชุดดินบานบึง ชุดดินทาอุเทน หรือดิน
คลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 25
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนน้ําพา หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ วางทับอยูบนชั้นหินผุ พบ
ในบริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินตื้นที่มีการระบายน้ําคอนขาง
เลว มีเนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทราย หรือดินรวน สวนดินชั้นลางเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดิน
เหนียวที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนเปนปริมาณมากภายในความลึก 50 ซม. ดินมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา และ
พบจุดประพวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน ใตชั้นลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวที่มีศิลาเเลงออน
ปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํามาก มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้น มีความอุดมสมบูรณต่ํา และมีโอกาส
ที่จะขาดน้ําไดงายในชวงฤดูเพาะปลูก บางแหงมีเนื้อดินบนคอนขางเปนทราย
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชทํานา บางแหงเปนปาละเมาะหรือปาเต็งรัง
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินอน ชุดดินเพ็ญ ชุดดินกันตัง ชุดดินพยอมงาม หรือ
ดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 26
เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก วัตถุตนกําเนิดดินเกิดจาก
การสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียด ที่
มาจากหินตนกําเนิดชนิดตางๆ ทั้งหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพื้นที่ดอน มีลักษณะเปนลูก
คลื่นจนถึงพื้นที่เนินเขา เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สี
เหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงคอนขางต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5
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ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ในบริเวณพื้นที่ที่มี
ความลาดชันและเนื้อดินบนมีทรายปน จะมีอัตราเสี่ยงตอการชะลางพังทะลายของดินสูง หากมีการจัด
การดินไมเหมาะสม
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา ไมผลตางๆ และพืชไรบางชนิด บางแหงยังคงสภาพ
ปาธรรมชาติ
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินพังงา ชุดดินอาวลึก ชุดดินกระบี่ ชุดดินลําภูรา ชุด
ดินภูเก็ต ชุดดินปากจั่น หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 27
เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินภู
เขาไฟ พวกหินบะซอลต พบในบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน เปน
ดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวที่คอนขางรวนซุยและมีโครงสรางดี สีดินเปนสีน้ํา
ตาลปนแดง หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
กรดจัด คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชน ไดแก ดินมีความสามารถในการซาบซึมน้ําเร็ว จึงมักจะ
ขาดแคลนน้ําไดงาย ถาหากฝนทิ้งชวง
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชประโยชนในการทําสวนผลไม ทําสวนยางพารา และพริกไทย บาง
แหงยังคงสภาพปาธรรมชาติ
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินหนองบอน ชุดดินทาใหม หรือดินคลายอื่นๆ ที่มี
ลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 28
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือเกิดจาก
การสลายตัวแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากหินตนกําเนิด พวกหินบะซอลต
หรือหินแอนดีไซต พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่อยูใกลกับเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียว
จัด หนาดินแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และมีรอยถูไถลในดิน สีดินเปนสีดํา สีเทาเขม หรือสีน้ําตาล
อาจพบจุดประสีน้ําตาลหรือสีแดงปนน้ําตาลปริมาณเล็กนอยในดินชั้นบน สวนชั้นดินลางอาจพบชั้นปูน
มารล ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาของดินสวนใหญจะเปนกลางถึง
เปนดางจัด มีคาความเปนกรดดางประมาณ 7.0-8.5
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ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินเหนียวจัด การไถพรวนตองทําในชวงที่
ดินมีความชื้นพอเหมาะ มิฉะนั้นจะทําใหดินแนนทึบ ในชวงฤดูแลง ดินมีการหดตัวทําใหดินแตกระแหง
เปนรองลึก สวนในฤดูฝนจะมีน้ําแชขังงาย ทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต
ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชปลูกพืชไรตางๆ เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถั่วตางๆ ฝาย
และไมผลบางชนิด
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินลพบุรี ชุดดินชัยบาดาล ชุดดินบุรีรัมย หรือดินคลาย
อื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 29
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อน
ยายมาทับถมจากวัสดุหลายชนิดที่มีเนื้อละเอียด ทั้งที่มาจากหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ หรือจากวัตถุตน
กําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เปนดินลึกมาก มีการ
ระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติคอนขางต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ
4.5-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ในชวงฤดูเพาะปลูก
พืชอาจขาดน้ําไดหากฝนทิ้งชวงไปเปนเวลานาน สวนในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับ
การชะลางพังทะลายของหนาดิน
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไรและไมผลตางๆ บางบริเวณยังคงสภาพเปนปาตาม
ธรรมชาติ
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินบานจอง ชุดดินหนองมด ชุดดินแมแตง ชุดดินปาก
ชอง ชุดดินโชคชัย หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 30
เปนกลุมชุดดินที่พบบริเวณพื้นที่ภูเขาสูง ที่สวนใหญมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ตั้งแต 500 เมตรขึ้นไป เกิดจากการสลายตัวผุพังของวัตถุตนกําเนิดดินพวกหินเนื้อละเอียด เปนดินลึก
มากที่มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีแดง มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปาน
กลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินที่เกิดอยูบริเวณที่มีระดับความสูงมาก มี
ความลาดชันสูง มีแนวโนมที่จะเกิดการชะลางพังทะลายไดงาย
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ปจจุบันบริเวณดังกลาวมีสภาพเปนปาธรรมชาติ หลายแหงถูกบุกรุก เพื่อทําไรเลื่อนลอย
บางแหงอยูในเขตโครงการพัฒนา เพื่อนํามาใชปลูกผลไมเมืองหนาว เชน ทอ สาลี่ และแอปเปล
ตัวอยางชุดดินที่มีอยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินดอยปุย ชุดดินเชียงแสน หรือดินคลายอื่นๆ ที่มี
ลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 31
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อน
ยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่
เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดิน
เหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก บริเวณที่มีความลาดชันจะมีปญหาเกี่ยวกับการ
ชะลางพังทลายของหนาดิน และดินมีโอกาสขาดแคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก
ปจจุบนั บริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไร ไมผลตางๆ มีสว นนอยทีย่ งั คงเปนสภาพปาธรรมชาติ
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินเลย ชุดดินวังไฮ หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและ
สมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 32
เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ําบริเวณสันดินริมน้ํา มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอดลาด เปนดินลึกที่มี
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินรวน ละเอียดหรือดินทรายแปง บางแหงอาจมีชั้นดิน
ทรายละเอียดสลับชั้นอยู และมักมีแรไมกาปะปนในเนื้อดิน สีดินเปนสีน้ําตาลหรือสีเหลืองปนน้ําตาล
และอาจจะพบจุดประสีพวกสีเหลือง หรือสีเทา ในดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปาน
กลางถึงคอนขางต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา กาแฟ และไมผลชนิดตางๆ ไมคอยมีปญหาในเรื่อง
สมบัติของดิน แตอาจมีปญหาเรื่องน้ําทวม สรางความเสียหายใหแกพืชที่ปลูก หากน้ําในลําน้ํามีปริมาณ
มากจนไหลเออทวมตลิ่ง และแชขังอยูเปนเวลานาน
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินรือเสาะ ชุดดินลําแกน ชุดดินตาขุน หรือดินคลาย
อื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
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กลุมชุดดินที่ 33
เปนกลุมชุดดินที่มีวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ํา พบบนสันดินริมน้ําเกา เนิน
ตะกอนรูปพัด หรือที่ราบตะกอนน้ําพา พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูก
คลื่นลอนลาด เปนดินลึกมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินทรายแปงหรือดินรวน
ละเอียด สีดินเปน สีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนแดง บางแหงในดินลางลึกๆ มีจุดประสีเทาและสีน้ําตาล
อาจมีแรไมกาหรือกอนปูนปะปนอยูดวย มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมักมี
ปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 สวนชั้นดินลาง ถา
มีกอนปูนปะปน มีปฏิกิริยาเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไรตางๆ เชน ขาวโพด ออย ฝาย ยาสูบ ถั่วตางๆ และ
สับปะรด บางแหงใชปลูกไมผลหรือเปนที่อยูอาศัย ดินกลุมนี้ ไมคอยมีปญหาในการใชประโยชน
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินดงยางเอน ชุดดินกําแพงแสน ชุดดินกําแพงเพชร
หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 34
เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
พวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับ
ถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินอัคนี หรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่คอนขาง
ราบเรียบถึงเปนเนินเขา เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด
ที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือ
สีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 4.5-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินคอนขางเปนทรายและดินมีความอุดม
สมบูรณต่ํา ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับชะลางพังทะลายของหนาดิน
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา มะพราว ไมผล และพืชไรบางชนิด บางแหงยังคง
สภาพปาธรรมชาติ ปาละเมาะและไมพุม
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินฉลอง ชุดดินคลองทอม ชุดดินคลองนกกระทุง ชุด
ดินทาแซะ ชุดดินฝงแดง หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
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กลุมชุดดินที่ 35
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับที่
หรือการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่สวนใหญมาจากหินตะกอน พบ
บริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา หรือเปนพื้นที่ภูเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ํา
ดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียดที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดิน
รวนเหนียวปนทราย ดินมีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีตางๆ ในชั้นดินลาง ดินมีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินคอนขางเปนทรายและดินมีความอุดม
สมบูรณต่ํา ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับชะลางพังทะลายของหนาดิน
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไรตางๆ เชนมันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟาง ออย ปอ งา
และถั่ว บางแหงใชปลูกไมผล และไมยืนตน
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินมาบบอน ชุดดินโคราช ชุดดินสะตึก ชุดดินวาริน
ชุดดินดานซาย หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 36
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับที่
หรือการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่
เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินเปนพวกดินรวน
ละเอียดที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวน สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดิน
รวนเหนียว ดินมีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีตางๆ ในชั้นดินลาง ดินมีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ําถึงปานกลาง ดินชั้นบนสวนใหญจะมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงกรด
ปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 สวนดินลางจะมีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0
ปจจุบนั บริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไรตา งๆ เชน ออย ขาวโพด ถัว่ สับปะรด และไมผลบางชนิด
ปญหาที่พบไดแก การมีเนื้อดินคอนขางเปนทราย ซึ่งทําใหดินอุมน้ําไดนอย พืชอาจขาด
แคลนน้ําไดในชวงฝนทิ้งเปนระยะเวลานานๆ สําหรับบริเวณที่มีความลาดชันสูง อาจมีปญหาเรื่องการชะ
ลางพังทลายเกิดขึ้น
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ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินสีคิ้ว ชุดดินเพชรบูรณ ชุดดินปราณบุรี หรือดิน
คลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 37
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับที่
หรือการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบ วางทับอยูบนชั้นหินผุหรือชั้นดิน
เหนียว พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี
ปานกลาง เนื้อดินบนเปนดินทรายปนดินรวน สวนดินชั้นลางในระดับความลึก 50-100 ซม. เปนดิน
เหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเปนชั้นหินผุ สีดินบนเปนสีน้ําตาล ดินลางเปนสีน้ําตาลปนเทา บางแหง
มี จุ ด ประสี แ ดงและมี ศิ ล าแลงอ อ นปะปนอยู จํานวนมาก ดินมี ความอุดมสมบูรณ ตามธรรมชาติ ต่ํา
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ในชวงฤดูฝน ดิน
เปยกแฉะเกินไปสําหรับพืชไรบางชนิด และหนาดินคอนขางเปนทรายหนา
ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญเปนปาเต็งรัง ปาละเมาะและไมพุม พืชไรที่ปลูกไดแก ปอ
ขาวโพด ถั่วเขียว แตงโม แตมักใหผลผลิตต่ํา
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินนาคู ชุดดินบอไทย ชุดดินทับเสลา หรือดินคลาย
อื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 38
เปนกลุมชุดดินที่มีวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ํา ที่มีลักษณะการทับถมเปนชั้นๆ
ของตะกอนลําน้ําในแตละชวงเวลา พบบนสันดินริมน้ํา หรือที่ราบตะกอนน้ําพา เปนพื้นที่ดอน ที่มีสภาพ
พื้นที่คอนขางราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดินรวน
หยาบ สีดินเปนสีน้ําตาลออน อาจพบจุดประสีเทาและสีน้ําตาลในชั้นดินลาง ในบางบริเวณมีแรไมกาหรือ
กอนปูนปะปนอยูดวย ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัย ปลูกผัก และสวนไมผลและ ยาสูบ
ดินกลุมนี้ไมมีปญหาในการใชประโยชน ยกเวนในชวงฤดูฝนน้ําในลําน้ําอาจเออลนฝง ทํา
ความเสียหายใหแกพืชผลได
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินเชียงใหม ชุดดินทามวง ชุดดินชุมพลบุรี ชุดดินไทร
งาม หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
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กลุมชุดดินที่ 39
เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
พวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับ
ถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินอัคนี หรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่คอนขาง
ราบเรียบถึงเปนเนินเขา เปนดินลึก ที่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ สีดิน
เปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบจุดประสีตางๆ ในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณ
ต่ําและมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทะลายของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา ไมผล มะพราวและปาลมน้ํามัน
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินคอหงส ชุดดินนาทวี ชุดดินสะเดา ชุดดินทุงหวา
หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 40
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ เปนพื้นที่ดอน ที่มี
สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา หรือเปนพื้นที่ภูเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดิน
รวนหยาบ ดินมีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีตางๆ ในชั้นดินลาง ดินมีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ
4.5-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินคอนขางเปนทราย พืชที่ปลูกมีโอกาส
เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําไดงาย ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําและมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทะลาย
ของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันสูง
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไรตางๆ เชน มันสําปะหลัง ออย ปอ ขาวโพด และถั่ว บาง
แหงมีสภาพเปนปาละเมาะหรือทุงหญาธรรมชาติ
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินสันปาตอง ชุดดินชุมพวง ชุดดินหุบกระพง หรือดิน
คลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
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กลุมชุดดินที่ 41
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อน
ยายมาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือวัตถุน้ําพาจาก
บริเวณที่สูง วางทับอยูบนชั้นดินรวนหยาบหรือรวนละเอียด พบในบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่คอน
ขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอดลาด เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินชวง 50-100 ซม.
เปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน สวนชั้นดินถัดลงไปเปนดินรวนปนทราย และดินรวนเหนียวปน
ทราย สีดินเปนสีน้ําตาลออน หรือสีเหลืองปนสีน้ําตาล พบจุดประสีตางๆ ในดินชั้นลาง ดินมีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ชั้นดินบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 5.5-6.5 สวนในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 6.0-7.0
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํามาก เนื้อดินบนเปน
ทรายจัด พืชที่ปลูกมีโอกาสเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําไดงาย แตถามีฝนตกมากดินชั้นบนจะแฉะและอาจ
เปนอันตรายตอพืชที่ปลูกบางชนิด บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะเกิดการชะลางพังทะลายไดงาย
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไรตางๆ เชน ปอแกว มันสําปะหลัง ออย ปอ ขาวโพด ฝาย
ถั่ว และยาสูบ บางแหงเปนปาเต็งรัง
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินมหาสารคาม บานไผ หรือดินคลายอื่นๆ ที่มี
ลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 42
เปนกลุม ชุดดินทีพ่ บบริเวณหาดทรายเกาหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล
พบบนพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย เปนดินลึกปานกลางถึง
ชั้นดานอินทรีย มีการระบายน้ําดีปานกลาง เนื้อดินเปนทรายจัด สีดินบนเปนสีเทาแก ใตลงไปเปนชั้น
ทรายสีขาว และดินลาง ระหวางความลึก 50-100 ซม. เปนชั้นที่มีการสะสมของพวกอินทรียวัตถุ เหล็ก
หรือฮิวมัส สีน้ําตาล สีแดง ชั้นเหลานี้มีการเชื่อมตัวกันแนนแข็งเปนชั้นดานอินทรีย มีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ
5.0-6.0
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํามาก และเนื้อดินคอน
ขางเปนทรายจัด ไมมีธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชหลงเหลืออยู และพืชมักแสดงอาการขาดธาตุ
อาหารใหเห็น ในชวงฤดูแลงชั้นดานจะแหงและแข็งมาก รากพืชไมสามารถไชชอนผานไปได สวนในชวง
ฤดูฝนจะเปยกแฉะและมีน้ําแชขัง
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ปจจุบันบริเวณดังกลาวเปนปาเสม็ด ปาชายหาดปาละเมาะ บางแหงใชปลูกมะพราว
มะมวงหิมพานต และพืชไรบางชนิด เชน มันสําปะหลัง ออย สับปะรด
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินบานทอน หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติ
จัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 43
เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก หรือบริเวณชายฝงทะเล
เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูก
เคลื่อนยายมาทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบหรือเปนลูกคลื่นลอนลาด
พบบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเล หรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขาง
มากเกินไป เนื้อดินเปนพวกดินทราย ดินมีสีเทา สีน้ําตาลออน หรือเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.56.0 ถาพบบริเวณสันทรายชายทะเลจะมีเปลือกหอยปะปนอยูในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึง
เปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินเปนทรายจัด ทําใหมีความสามารถใน
การอุมน้ําไดนอย พืชจะแสดงอาการขาดน้ําอยูเสมอ นอกจากนี้ดินยังมีความอุดมสมบูรณต่ํามาก
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง สับปะรด ปอ สวนไมยืนตน ไดแก
มะพราว และมะมวงหิมพานต บางแหงเปนปาละเมาะหรือทุงหญาธรรมชาติ
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินบาเจาะ ชุดดินหัวหิน ชุดดินหลังสวน หรือดินคลาย
อื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 44
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ ของพวกวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเปนเนินเขา
เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีมากเกินไป เนื้อดินเปนพวกดินทราย สีดินเปนสีเทา หรือสีน้ําตาลออน และ
ในดินลาง ที่ลึกมากกวา 150 ซม. อาจพบเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย บาง
บริเวณอาจพบจุดประสีตางๆ ในดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินโดย
มากจะเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0
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ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินเปนทรายจัดและหนามาก พืชมีโอกาส
ขาดน้ําไดงาย ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําและโครงสรางไมดี บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยว
กับการชะลางพังทลายของหนาดิน
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไรตางๆ เชน มันสําปะหลัง ออย สับปะรด ปอ สวนไมยืน
ตน ไดแก มะพราว และมะมวงหิมพานต บางแหงเปนปาเต็งรังหรือทุงหญาธรรมชาติ
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินน้ําพอง ชุดดินจันทึก หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะ
และสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 45
เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
พวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับ
ถม ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นจนถึง
เนินเขา เปนกลุมดินรวนหรือดินเหนียวที่มีลูกรัง เศษหิน หรือกอนกรวดปะปนมาก ภายในความลึก 50
ซม. มีการระบายน้ําดี กรวดสวนใหญเปนพวกหินกลมมน หรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ สีดินเปนสีน้ําตาล
ออน สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด
มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดิน
ตื้น มีความอุดมสมบูรณต่ํา บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนา
ดินไดงาย
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา มะพราวหรือไมผลบางชนิด บางแหงเปนที่รกราง
วางเปลาหรือทุงหญาธรรมชาติ
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินชุมพร ชุดดินคลองชาก ชุดดินเขาขาด ชุดดินหนอง
คลา ชุดดินยะลา หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 46
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน
หรือหินภูเขาไฟ พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เปนดินตื้นมาก มีการ
ระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง หรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ พบภายใน
ความลึก 50 ซม. สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5
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ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้น มีความอุดมสมบูรณต่ํา บริเวณที่มี
ความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไรบางชนิด เชน มันสําปะหลัง ออย และปอ บางแหงเปน
ทุงหญาธรรมชาติ และปาละเมาะ หรือมีการปลูกปาทดแทน
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินเชียงคาน ชุดดินกบินทรบุรี ชุดดินสุรินทร หรือดิน
คลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 47
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อน
ยายมาในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากทั้งหินตะกอน หรือหินอัคนี พบบริเวณพื้นที่
ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดิน
เหนียวหรือดินรวนที่มีเศษหินปะปนมาก มักพบชั้นหินพื้นตื้นกวา 50 ซม. สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือ
สีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้น มีเศษหินปะปนอยูในเนื้อดินเปน
ปริมาณมาก ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดินอยางรุน
แรง
ปจจุบันบริเวณดังกลาว เปนปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังหรือปาละเมาะ บางแหงใชทําไรเลื่อย
ลอย หรือปลูกปาทดแทน
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินลี้ ชุดดินมวกเหล็ก ชุดดินทาลี่ ชุดดินสบปราบ หรือ
ดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 48
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อคอนขางหยาบ ที่
มาจากพวกหินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนิน
เขา เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนสวนใหญเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินปนเศษหิน
หรือปนกรวด กอนกรวดสวนใหญเปนหินกลมมน หรือเศษหินตางๆ ถาเปนดินปนเศษหินมักพบชั้นหินพื้น
ตื้นกวา 50 ซม. สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตา่ํ ปฏิกริ ยิ าดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคา ความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0
26

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้นมาก บริเวณที่มีความลาดชันสูงเกิด
การชะลางพังทลายไดงาย นอกจากนี้ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําอีกดวย
ปจจุบันบริเวณดังกลาว เปนปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาละเมาะ และทุงหญาธรรมชาติ
บางแหงใชปลูกพืชไรหรือไมโตเร็ว
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินทายาง ชุดดินแมริม หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะ
และสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 49
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิดดิน
ที่มาจากวัสดุเนื้อคอนขางหยาบ วางทับอยูบนชั้นดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพื้นหรือจากวัตถุ
ตนกําเนิดดินที่ตางชนิดตางยุคกัน พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอย เปนดินตื้นถึงตื้นมากถึงชั้นลูกรัง มีการระบายน้ําดีปานกลาง เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย
สวนดินชั้นลางเปนดินเหนียว ปนลูกรังหรือเศษหินทราย พบภายในความลึกกอน 50 ซม. สีดินเปนสีน้ํา
ตาล สีหรือสีเหลือง และกอนความลึก 100 ซม. จะเปนชั้นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีแดง และมี
ศิลาแลงออนปะปนอยูจํานวนมาก อาจพบชั้นหินทรายหรือหินดินดานที่ผุพังสลายตัวแลวในชั้นถัดไป ดิน
มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 5.0-6.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้นและมีความอุดมสมบูรณต่ํา บางแหงมี
กอนศิลาแลงโผลกระจัดกระจายอยูทั่วไปเปนอุปสรรคตอการเขตกรรม บริเวณที่มีความลาดชันสูงเกิดการ
ชะลางพังทลายของหนาดินอยางรุนแรง
ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชปลูกพืชไร ทุงหญาธรรมชาติ ที่รกรางวางเปลาปาเต็งรัง
หรือใชปลูกไมโตเร็ว
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินโพนพิสัย ชุดดินบรบือ ชุดดินสกลนคร หรือดิน
คลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 50
เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อหยาบ
ที่มาจากพวกหินตะกอน หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่
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เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เนื้อดินชวง 50 ซม. ตอนบน
เปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย ในระดับความลึก ประมาณ 50-100 ซม. จะพบชั้นดิน
ปนเศษหินหรือลูกรังปริมาณมาก สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรม
ชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปน
ทราย ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง จะมีปญหาเรื่องการชะลางพังทลายของหนาดิน
ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชปลูกยางพารา ไมผล สับปะรด กลวยและแตงโม
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินสวี ชุดดินพะโตะ หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะ
และสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 51
เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อคอน
ขางหยาบหรือคอนขางละเอียด ที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นที่ดอนที่เปนเนินเขา
หรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา เปนดินตื้นหรือตื้นมาก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินรวนปนเศษหิน เศษ
หินสวนใหญเปนพวกเศษหินทราย ควอรตไซต หรือหินดินดาน และพบชั้นหินพื้น ภายในความลึก 50 ซม.
สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้น มีเศษหินปะปนอยูในเนื้อดินเปน
ปริมาณมาก และมีชั้นหินพื้นอยูตื้นดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง จะเกิดการ
ชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย
ปจจุบนั บริเวณดังกลาวเปนปาดิบชืน้ บางแหงใชปลูกยางพารา หรือปลอยทิง้ เปนปาละเมาะ
ตัวอยางชุดดินกลุมนี้ไดแก ชุดดินหวยยอด ชุดดินระนอง ชุดดินยี่งอ หรือดินคลายอื่นๆ ที่มี
ลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 52
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ทับอยูบนชั้นปูนมารล พบบริเวณที่ลาดเชิงเขาหินปูน
มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย เปนดินตื้นถึงตื้นมากถึงชั้นปูนมารล มี
การระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินรวนเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ที่มีกอนปูน
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หรือปูนมารลปะปนอยูมาก สีดินเปนสีดํา สีน้ําตาลหรือสีแดง มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปาน
กลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5
ปจจุบนั บริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไร เชน ฝาย ขาวโพด ถัว่ และ ไมผลบางชนิด เชน มะมวง
มะพราว และนอยหนา ถาในกรณีทพี่ บชัน้ ปูนมารลลึกกวา 25 ซม. หากนํามาใชปลูกพืชไร ปญหาในการใช
ประโยชนทดี่ นิ จะมีนอ ย แตถา พบชัน้ ปูนมารลตืน้ กวา 25 ซม.จะมีปญ
 หาเรือ่ งการไถพรวน
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินตาคลี หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัด
อยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 53
เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อ
ละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา
เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียวทับอยูบนดิน
เหนียว สวนดินลางในระดับความลึกระหวาง 50-100 ซม.เปนดินเหนียวปนลูกรังหรือดินปนเศษหินผุ สี
ดินเปนสีน้ําตาลออน สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ในบริเวณพื้นที่ที่มี
ความลาดชันสูง จะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา ไมผล กาแฟ และพืชไรบางชนิด
ตัวอยางชุดดินทีอ่ ยูใ นกลุม นีไ้ ดแก ชุดดินตราด ชุดดินตรัง ชุดดินนาทอน หรือดินคลายอืน่ ๆ ทีม่ ี
ลักษณะและสมบัตจิ ดั อยูใ นกลุม ชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 54
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อน
ยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิดดินที่เปนพวกหินอัคนี เชน บะซอลต แอนดีไซต
พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มักอยูใกลกับบริเวณเทือกเขา
หินปูน หรือหินภูเขาไฟ เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
หรือดินเหนียว โดยปกติจะมีกอนปูนหรือเศษหินที่กําลังผุพังสลายตัวปะปนอยูในเนื้อดินดวย ในชั้นดิน
ลางลึกๆ อาจพบชั้นปูนมารล สีดินเปนสีเทาเขมหรือสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง ชั้นดินลางอาจมีจุดประ
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สีเหลืองและสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาของดินสวนใหญจะ
เปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดดางประมาณ 6.5-8.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินเหนียวจัด การไถพรวนตองทําในชวงที่
ดินมีความชื้นพอเหมาะ มิฉะนั้นจะทําใหดินแนนทึบ ในฤดูฝนจะมีน้ําแชขังงาย ทําใหพืชชะงักการเจริญ
เติบโต บริเวณที่พื้นที่มีความลาดชันสูงจะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง มันสําปะหลัง ปอ และถั่ว หรือ
ปลูกไมผลบางชนิด
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินลํานารายณ ชุดดินลําพญากลาง หรือดินคลายอื่นๆ
ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 55
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อน
ยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากวัสดุเนื้อละเอียดที่มีปูนปน พบบริเวณ
พื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีถึงดี
ปานกลาง เนื้อดินเปนดินเหนียว ในดินชั้นลางที่ระดับความลึกประมาณ 50 – 100 ซม. พบชั้นหินผุ ซึ่ง
สวนใหญเปนหินตะกอนเนื้อละเอียด บางแหงมีกอนปูนปะปนอยูดวย สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสี
แดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปาน
กลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-8.0
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีโครงสรางแนนทึบยากตอการไชชอนของ
รากพืช มักเกิดขั้นดานไถพรวนไดงาย หากไถพรวนในระยะเวลาที่ไมเหมาะสม
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกพืชไรบางชนิด เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง กลวย บางแหง
เปนปาละเมาะ หญาเพ็กและไผ
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินวังสะพุง ชุดดินจัตุรัส หรือดินคลายอื่นๆ ที่มี
ลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 56
เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อน
ยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก ของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหินอัคนี พบบริเวณ
พื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เนื้อดิน
ตอนบนชวง 50 ซม. เปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินปนเศษหิน มักพบชั้นพบหินพื้น
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ลึกกวา 100 ซม. สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา และอาจ
เกิดการชะลางพังทลายไดงาย ถาปลูกพืชในบริเวณที่มีความลาดชันมากๆ โดยไมมีการอนุรักษดินและน้ํา
ที่เหมาะสม
ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชในการปลูกพืชไร เชน ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินลาดหญา ชุดดินโพนงาม และชุดดินภูสะนา หรือ
ดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติจัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 57
เปนกลุมชุดดินที่พบบริเวณพื้นที่ลุมต่ําหรือพื้นที่พรุ มีน้ําแชขังอยูเปนเวลานานหรือตลอดป
การระบายน้ําเลวมาก มีเนื้อดินเปนพวกดินอินทรียที่สลายตัวปานกลางหนา 40-100 ซม. บางแหงเปนชั้น
อินทรียวัตถุสลับกับพวกดินอนินทรีย สีดินเปนสีดําหรือสีน้ําตาลในชั้นดินอินทรีย สวนดินอนินทรียที่เกิด
เปนชั้นสลับอยู มีสีเปนสีเทา ใตชั้นดินอินทรียลงไปเปนดินเลนตะกอนน้ําทะเล ที่มักพบระหวางความลึก
50-100 ซม. มีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว และมีสารประกอบกํามะถัน (ไพไรต) อยูมาก มีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก มีคาความเปนกรดเปนดางนอยกวา 4.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินอินทรีย เมื่อแหงจะยุบตัว และปฏิกิริยา
ดินจะเปนกรดรุนแรงมาก ทําใหขาดธาตุอาหารพืชอยางรุนแรง นอกจากนี้ ยังเปนพื้นที่ที่มีน้ําแชขังอยู
ตลอดเวลา
ตามสภาพธรรมชาติพื้นที่เหลานี้จะปกคลุมไปดวยปาพรุ แตไดมีการหักรางถางพงเพื่อนํามา
ใชปลูกขาว แตไมคอยไดผล เนื่องจากมีปญหามากในเรื่องคุณภาพของดิน ดังนั้นในปจจุบันจึงปลอยทิ้ง
ใหรกรางวางเปลา มีหญา เสม็ด และไมพุมเล็กๆ ขึ้นอยูทั่วไป
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินกาบแดง หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติ
จัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 58
เปนกลุมชุดดินที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมชุดดินที่ 57 คือ พบบริเวณพื้นที่ลุมต่ําหรือพื้นที่
พรุ มีน้ําแชขังอยูเปนเวลานานหรือตลอดป เปนดินลึก การระบายน้ําเลวมาก มีเนื้อดินเปนพวกดินอินทรีย
ที่มีเนื้อหยาบ ที่มีความหนามากกวา 100 ซม. มักมีเศษพืชขนาดเล็กและขนาดใหญปะปนอยูทั่วไป
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ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินอินทรียที่มีคุณภาพต่ําเปนกรดรุนแรง
มาก ขาดธาตุอาหารพืชตางๆ อยางรุนแรง และยากตอการใชเครื่องมือทางการเกษตรเนื่องจากเปนที่ลุม
ต่ําและดินยุบตัว หากมีการระยายน้ําออกเมื่อดินแหงจะติดไฟไดงาย
ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญยังคงสภาพปาพรุ บริเวณขอบๆ พรุบางแหง ใชปลูกพืชลม
ลุกและพืชผักสวนครัว แตไมคอยไดผล เมื่อปาพรุถูกทําลายไปจะมีพืชตางๆ เชน กระจูด เฟรน และเสม็ด
ขึ้นแทนที่
ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก ชุดดินนราธิวาส หรือดินคลายอื่นๆ ที่มีลักษณะและสมบัติ
จัดอยูในกลุมชุดดินนี้ เปนตน
กลุมชุดดินที่ 59
กลุมดินนี้พบบริเวณที่ราบลุมหรือบริเวณพื้นลางของเนิน หรือหุบเขา ที่มีสภาพพื้นที่ราบ
เรียบถึงคอนขางราบเรียบ เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามาทับถมกัน
ดินที่พบสวนใหญมีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติตางๆ เชน เนื้อดิน สีดิน
ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอน ขึ้นอยูกับชนิดของ
วัตถุตนกําเนิดดินในบริเวณนั้นๆ สวนมากมีกอนกรวดและเศษหินปะปนอยูในเนื้อดินดวย
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชประโยชนในการทํานา สวนในฤดูแลง ถามีแหลงน้ํา นิยมใชปลูก
พืชผักหรือพืชไรอายุสั้น เชน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง
เนื่องจากหนวยแผนที่นี้เปนหนวยผสมของดินหลายชนิด ดังนั้นในแผนที่ดินระดับจังหวัด จึง
เรียกวาเปนพวกดินตะกอนลําน้ําที่มีการระบายน้ําเลว
กลุมชุดดินที่ 60
กลุมดินนี้พบบริเวณสันดินริมน้ํา บริเวณพื้นที่เนินตะกอน ซึ่งสวนใหญมีสภาพพื้นที่คอนขาง
เรียบจนถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามาทับถมกัน
ดินที่พบสวนใหญมีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เปนดินลึกเนื้อดินเปนพวกดินรวน บางแหงมีชั้นดินที่มี
เนื้อดินคอนขางเปนทราย หรือมีชั้นกรวด ซึ่งแสดงถึงการตกตะกอนตางยุคของดินอันเปนผลมาจากการ
เกิดน้ําทวมใหญในอดีต ดินกลุมนี้โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณปานกลาง และปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง ประมาณ 6.0-7.0
ปจจุบนั ดินนีม้ กี ารใชประโยชนคอ นขางกวางขวาง นิยมใชปลูกพืชไร ไมผล และไมยนื ตนตางๆ
เนื่องจากหนวยแผนที่นี้เปนหนวยผสมของดินหลายชนิด ดังนั้นในแผนที่ดินระดับจังหวัด จึง
เรียกวาเปนพวกดินตะกอนลําน้ําที่มีการระบายน้ําดี
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กลุมชุดดินที่ 61
กลุมดินนี้เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดซึ่งเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตนกําเนิดชนิด
ตางๆ แลวถูกพัดพามาทับทมบริเวณที่ลาดเชิงเขา มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน ดินที่พบ
สวนใหญมีการระบายน้ําดีถึงปานกลาง มีลักษณะและสมบัติตางๆ เชน เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน
ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอน ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุตน กําเนิดดิน
ในบริเวณนั้นๆ สวนใหญมักมีเศษหิน กอนหินและหินพื้นโผลกระจัดกระจายทั่วไป
ปจจุบันมีการทําไรเลื่อนลอย บริเวณที่มีความลาดชันสูงอาจเกิดปญหาการชะลางพังทลาย
ของดิน เนื่องจากมีการใชประโยชนที่ดินโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดิน และน้ํา
เนื่องจากหนวยแผนที่นี้ประกอบดวยดินบริเวณเชิงเขาที่มีดินหลายอยางเกิดปะปนกัน
นั้นในแผนที่ดินระดับจังหวัดจึงเรียกดินเหลานี้วา ดินที่ลาดเชิงเขา

ดัง

กลุมชุดดินที่ 62
กลุม ดินนีป้ ระกอบดวยพืน้ ทีภ่ เู ขาและเทือกเขาซึง่ มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ลักษณะ
และสมบัติของดินที่พบไมแนนอน มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน กอนหินหรือพื้นโผล
กระจัดกระจายทั่วไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆ เชน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังหรือปา
ดงดิบชื้น หลายแหงมีการทําไรเลื่อนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา ซึ่งเปนผลทําให
เกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน จนบางแหงเหลือแตหินโผล
กลุมดินนี้ไมควรนํามาใชประโยชนทางการเกษตร เนื่องจากมีปญหาหลายประการที่มีผล
กระทบตอระบบนิเวศน ควรสงวนไวเปนปาตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหลงตนน้ําลําธาร
กลุมดินนี้ในแผนที่ดินระดับจังหวัด เรียกวา ที่ลาดชันเชิงซอน
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5. คําอธิบายลักษณะหนาตัดดิน ลักษณะและสมบัติของชุดดินที่เปนตัวแทนกลุมชุดดิน
กลุมชุดดินที่ 1
Soil name : Ban Mi series
Soil symbol : Bm
Classification (1998) : Very fine, smectitic, isohyperthermic Ustic (Chromic) Endoaquert
Location : Paddy field of Mr. Somwang Sa-noakdee, Ban Nong Sai Khao, Tambon Nong Sai Khao,
Amphoe Ban Mi, Changwat Lop Buri
Sheet name : Changwat Lop Buri
Map Sheet No. : 5138 IV
Coordinate : 688580
Elevation : 19 m
Relief : level
Slope : 0-1%
Physiography : alluvial plain
Parent material : alluvium
Drainage : poorly drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : > 2 m
Flooding depth : 30-50 cm
Duration : 3-4 months Frequency : every year
Annual rainfall : 1,211.9 mm
Mean temp. : 28.1 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : paddy field
Described by : S. Udomsri
Date : August 9, 2001
Horizon
Apg1

Depth (cm)
0-17

Apg2

17-30

Bssg1

30-48

Bssg2

48-72

Bssg3

72-108/112

Description
Dark gray (10YR 4/1); clay; common fine distinct strong brown (7.5YR
4/6) mottles; moderate medium and coarse angular blocky structure;
very sticky and very plastic; common very fine and fine roots; granular
structure on the upper horizon about 2-5 cm; neutral (field pH 7.0); clear
and smooth boundary to Apg2.
Dark gray (10YR 4/1); clay; common fine and medium distinct strong
brown (7.5YR 4/6) mottles; moderate medium and coarse angular blocky
structure; very sticky and very plastic; common very fine roots; some
charcoals fragments; few fine soft powdery lime; moderately alkaline
(field pH 8.0); clear and smooth boundary to Bssg1.
Mixed dark gray and gray (10YR 4-5/1); clay; few to common fine
distinct dark yellowish brown (10YR 4/4) mottles; moderate fine and
medium angular blocky structure; very sticky and very plastic; some
slickensides and pressure faces; few very fine roots; common charcoals
fragments and A materials, color is dark gray (10YR 4/1), move
downward along cracks; common soft Fe&Mn nodules, few fine soft
powdery lime; moderately alkaline (field pH 8.0); clear and smooth
boundary to Bssg2.
Gray (10YR 5/1); clay; common fine distinct dark yellowish brown (10YR
4/6) mottles; moderate fine and medium angular blocky structure; very
sticky and very plastic; some slickensides and pressure faces; few very
fine roots; some A materials, color is dark gray (10YR 4/1), move
downward along cracks; common soft Fe&Mn nodules, few fine soft
powdery lime; moderately alkaline (field pH 8.0); clear and smooth
boundary to Bssg3.
Light brownish gray (10YR 6/2); clay; common fine distinct dark
yellowish brown (10YR 4/6) mottles; moderate fine and medium angular
blocky structure; very sticky and very plastic; some slickensides and
pressure faces; some A materials, color is dark gray (10YR 4/1), move
downward along cracks; common soft Fe&Mn nodules, moderately
alkaline (field pH 8.0); clear and smooth boundary to Bssg4.

34

Bssg4

112-150

Bg

150-200

Mixed light gray and light brown gray (10YR 6/1-2); clay; common fine
distinct dark yellowish brown (10YR 4/6) mottles; moderate fine and
medium angular blocky structure; very sticky and very plastic; some
slickensides and pressure faces; some materials, color is gray (10YR
5/1), move downward along cracks; few fine soft powdery lime;
moderately alkaline (field pH 8.0); clear and smooth boundary to Bg.
Mixed light gray and light brown gray (10YR 6/1-2); clay; common fine
distinct dark yellowish brown (10YR 5/6) mottles; moderate fine and
medium angular blocky structure; very sticky and very plastic; some
materials, color is gray (10YR 5/1), move downward along cracks; few
fine soft powdery lime; common soft Fe&Mn nodules, moderately
alkaline (field pH 8.0).
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กลุมชุดดินที่ 2
Soil symbol : Ma
Soil name : Maha Phot series
Classification (1998) : Very fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Vertic Endoaquept
Location : approximately 200 m west of Prachinburi-Si Mahosot road at about km 36, Ban Khok Pip,
Tambon Khok Pip, Amphoe Si Mahosot, Changwat Prachinburi
Sheet name : Amphoe Khok Pip
Map Sheet No. : 5236 I
Coordinate : 597385
Elevation : 15 m (MSL)
Relief : level to nearly level
Slope : 0-1%
Physiography : former tidal flats or alluvium plain
Parent material : marine sediments mixed with riverine alluvium under brackish water influence
Drainage : poorly drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : 1.7 m
Flooding depth: 50-100 cm
Duration: 4-5 month
Frequency: every year
Annual rainfall: 2,009.3 mm
Climate type: Tropical savanna
Mean temp: 28.4°C
Natural vegetation or Land use : paddy field
Described by: P. Hemsrichart and S. Udomsri
Date : March 17, 1997
Horizon

Depth (cm)

Description

Apg

0-18

Black (10YR 2/1); silty clay; many medium distinct yellowish brown
(10YR 5/6) mottles; moderate medium and coarse angular blocky within
medium and coarse prismatic structure; very firm, very sticky, very
plastic; many very fine and common fine roots; some ash along crack
surfaces; strongly acid (field pH 5.5); clear and smooth boundary to
Bssg1.

Bssg1

18-61/63

Mixed very dark gray (10YR 3/1) and dark gray (10YR 4/1); silty clay;
common fine prominent red (2.5YR 4/8) and distinct yellowish brown
(10YR 5/6) mottles; moderate medium and coarse angular blocky within
medium and coarse prismatic structure; firm, very sticky, very plastic;
common very fine roots; some iron pipes; many slickensides and
pressure faces; very strongly acid (field pH 4.5); clear and wavy
boundary to Bssg2.

Bssg2

63-110

Light brownish gray (10YR 6/2); silty clay; common fine and medium
distinct brownishyellow (10YR 6/6-8) and many coarse prominent red
(2.5YR 4/6) mottles; weak medium and coarse angular blocky structure;
firm, very sticky, very plastic; many slickensides and pressure faces;
some iron pipes, many organic matter, color is very dark gray (10YR
3/1), coated on ped faces; very strongly acid (field pH 4.5); clear and
wavy boundary to Bssjg.

Bssjg

110-154

Grayish brown (10YR 5/2); silty clay; common fine distinct pale yellow
(2.5Y 7/4) mottles; weak medium and coarse prismatic breaking to
moderate and coarse angular blocky structure; firm, very sticky, very
plastic; some iron pipes; some organic matter, color is very dark gray
(10YR 3/1), coated on slickensides surfaces; few decay roots; many
slickensides and pressure faces; common jarosite; very strongly acid
(field pH 4.5); clear and smooth boundary to Cg.

Cg

154-180+

Dark gray (5Y 4/1) half ripe silty clay; massive; very sticky, very plastic;
slightly acid (field pH 6.5).
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กลุมชุดดินที่ 3
Soil name : Bangkok series
Soil symbol : Bk
Classification (1998) : Very fine, smectitic, isohyperthermic Typic Endoaquert
Location : 5 km from Sam Yeak Bo Lo to Amphoe Chianyai, 500 m left side of this road,
Ban Chaleam Phra Kairt, Tambon Thong Lamchiak, Amphoe Chian Yai,
Changwat Nakhonsithammarat
Sheet name : Amphoe Chian Yai
Map Sheet No. : 5025 III
Coordinate : 240009
Elevation : 15 m
Relief : flat
Slope : 0%
Physiography : formal tidal flat
Parent material : alluvium
Drainage : poorly drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : > 150 cm
Flooding depth : 30-50 cm
Duration : 2-3 months
Frequency : every year
Annual rainfall : 2,381 mm
Mean temp. : 26-28 oC Climate type : Tropical monsoon
Natural vegetation or Land use : paddy field
Described by : W. Sirichuaychoo
Date : May 27, 2003
Horizon
Apg

Depth (cm)
0-15

Bg1

15-30

Bg2
(Bssg)

30-50/70

Bssg1

70-90

Bssg2

90-100

Bssg3

100-150/160

BCg1

160-170/180

BCg2

180-200

Description
Dark gray (10YR 4/1); clay; common medium distinct strong brown
(7.5YR 5/6) mottles; moderate fine and medium subangular blocky
structure; hard, very firm, sticky, plastic; common very fine roots;
moderately alkaline (field pH 8.0); clear and smooth boundary to Bg 1.
Grayish brown (2.5YR 5/2); clay; many medium and coarse distinct
brownish yellow (10YR 6/6) mottles; moderate medium and coarse
subangular blocky stucture; hard, very firm, sticky, plastic when wet;
common medium and fine roots; modreately alkaline (field pH 8.0);
gradual and wavy boundary to Bg 2.
Light brownish gray (2.5YR 6/2); clay; many coarse distinct brownish
yellow (10YR 6/6-8) mottles; moderate medium and coarse subangular
blocky structure; firm,sticky, plastic; few slicken side, few fine roots;
moderately alkaline (field pH 8.0); gradual and wavy boundary to Bssg1.
Light olive gray (5Y 6/2); clay; many medium distinct reddish yellow
(7.5YR 6/8) mottles; moderate medium and coarse subangular blocky
structure; firm, sticky, plastic; common slickensides; few fine roots;
moderately alkaline (field pH 8.0); gradual and smooth boundary to Bssg2.
Light gray (5Y 6/1); clay; common medium distinct reddish yellow (7.5YR
6/8) mottles; moderate medium and coarse subangular blocky structure;
firm, sticky, plastic; common slickensides; few fine roots; moderately
alkaline (field pH 8.0); gradual and smooth boundary to Bssg3.
Light gray to gray (5Y 6/1); clay; many medium distinct reddish yellow
(7.5YR 6/8) mottles; moderate medium and coarse angular blocky
structure; firm, sticky, plastic; common slickensides; few fine roots;
moderately alkaline (field pH 8.0); abrupt and wavy boundary to BCg1.
Gray (5Y 5/1); clay; many medium and coarse distinct strong brown
(7.5YR 58) mottles; moderate medium and coarse prismatic structure;
firm, sticky, plastic; many shell fragments; few fine roots; moderately
alkaline (field pH 8.0); abrupt and wavy boundary to BCg2.
Greenish gray (5BG 6/1); clay; many medium distinct strong brown
(7.5YR 58) mottles; moderate coarse prismatic structure; firm, sticky,
plastic; no roots; moderately alkaline (field pH 8.0).
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กลุมชุดดินที่ 4
Soil name : Ratchaburi series
Soil symbol : Rb
Classification (1998) : Fine, mixed, active, isohyperthermic Chromic Ustic Endoaquert
Location : approximately 500 m north of Ban Tha it -Ban Nong Pho on irrigation road at km 2.1, Ban
Nong Ya Plong, Tambon Suan Kluai, Amphoe Ban Pong, Changwat Ratchaburi
Sheet name : Amphoe Ban Pong
Map Sheet No. : 4936 I
Coordinate : 952221
Elevation : 6 m
Relief : level
Slope : 1%
Physiography : floodplains
Parent material : riverine alluvium
Drainage : poorly drained
Permeability : slow
Runoff : very slow
Ground water depth : > 2 m
Flooding depth : 50 cm
Duration : 2-3 months
Frequency : every year
Annual rainfall : 1,400 mm
Mean temp. : 27.9 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : paddy
Described by : P. Hemsrichart, W. Sirichuaychoo and
Date : March 22, 1996
S. Udomsri
Horizon
Apg

Depth (cm)
0-15/25

Bssg1

15/25-70

Bssg2

70-112

Bg1

112-140

Bg2

140-170

Bg3

170-200

Description
Very dark grayish brown (10YR 3/2) many rusting along root zone; clay;
moderate very fine and medium subangular blocky structure; soft,
friable, very sticky and very plastic; many very fine and many medium
roots; moderately alkaline (field pH 8.0); clear and wavy boundary to
Bssg1.
Dark gray (10YR 4/1) common medium medium prominent strong brown
(7.5YR 5/6); clay; strong very coarse prismatic structure breaking to
angular blocky structure; firm, very sticky and very plastic; common fine
and few medium roots; many slickensides and pressure faces; organic
clay coated on ped faces and pore walls; moderately alkaline (field pH
8.0); gradual and smooth boundary to Bssg2.
Gray (10YR 5/1) many coarse prominent yellowish brown (10YR 5/8);
clay; moderate fine and medium prismatic structure breaking to angular
blocky structure; friable, very sticky and very plastic; few fine and
medium roots; common slickensides and pressure faces; many mica
flakes; moderately alkaline (field pH 8.0); gradual and smooth boundary
to Bg1.
Gray (10YR 5/1) many coarse prominent yellowish brown (10YR 5/8);
clay; moderate fine and medium prismatic structure breaking to angular
blocky structure; friable, very sticky and very plastic; few fine roots;
common shell fragments; some soft powdary lime; many mica flakes;
moderately alkaline (field pH 8.0); gradual and smooth boundary to Bg2.
Gray (10YR 5/1) many coarse prominent yellowish brown (10YR 5/8);
clay; moderate coarse prismatic structure breaking to angular blocky
structure; very sticky and very plastic; few very fine roots; many mica
flakes; some secondary lime concretions approximately 2.5 cm dimeter;
moderately alkaline (field pH 8.0); gradual and smooth boundary to Bg3.
Gray (10YR 5/1) many coarse prominent yellowish brown (10YR 5/8)
and many fine prominent strong brown (7.5YR 5/8); clay; weak coarse
angular blocky structure; very sticky and very plastic; many mica flakes;
moderately alkaline (field pH 8.0).
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กลุมชุดดินที่ 5
Soil name : Hang Dong series
Soil symbol : Hd
Classification (1998) : Fine, mixed, isohyperthermic Typic Endoaqualf
Location : about 350 m west of Ban San Pong, Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai
Sheet name : Changwat Chiang Mai
Map Sheet No. : 4746 I
Coordinate : 947944
Elevation : 320 m
Relief : nearly level
Slope : 0 – 1%
Physiography : semi-recent terrace
Parent material : alluvium
Drainage : poorly drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : >160 cm
Flooding depth : Duration : Frequency : Climate type : Tropical savanna
Annual rainfall : 1,183.5 mm
Mean temp. : 25.4 oC
Natural vegetation or Land use : paddy rice, soybean
Described by : A. Potichan
Date : May 20, 1996
Horizon

Depth (cm)

Description

Apg1

0-12

Dark grayish brown (10YR 4/2); silty clay loam to silty clay; common fine
distinct strong brown (7.5YR 4/6), mottles along root channels; massive and
moderate fine and medium crumb and subangular blocky structure; hard,
firm, sticky and plastic; common fine interstitial and dendritic tubular pores;
common fine and very fine roots; cracks 2–3 cm wide; very strongly acid
(field pH 5.0); clear and smooth boundary to Apg2.

Apg2

12-20/25

Gray (10YR 5/1); silty clay; common medium distinct brown to dark brown
(7.5YR 4/4) mottles; massive and moderate medium angular blocky
structure; firm, sticky and plastic; common fine interstitial and dendritic
tubular pores; common very fine roots; crack 1–2 cm wide; moderately
alkaline (field pH 8.0); clear and wavy boundary to Bw.

Bwg

25-50

Gray (10YR 5/1); silty clay; many fine distinct dark yellowish brown (10YR
4/4) and common fine distinct strong brown (7.5YR 4/6) mottles; moderate
medium angular blocky structure; patchy moderately thick clay coating in
pores and on ped faces; common fine interstitial and dendritic tubular pores;
very few very fine roots; slickensides scattered; moderately alkaline (field pH
8.0); clear and smooth boundary to Btg1.

Btg1

50-90

Gray (10YR 5/1) and grayish brown (10YR 5/2); clay; many fine distinct dark
yellowish brown (10YR 4/4) and common fine prominent yellowish red (5YR
4/6) mottles; moderate medium and coarse prismatic structure breaking to
angular blocky structure; firm, sticky and plastic, broken moderately thick
clay coating on ped faces and in pores; common fine interstitial and
vesicular pores; many slightly hard Fe&Mn nodules; moderately alkaline
(field pH 8.0); abrupt and smooth boundary to Btg2.

Btg2

90-118

Gray (10YR 5/1); sandy loam; common fine distinct brown to dark brown
(7.5YR 4/4) mottles; weak medium and coarse prismatic structure breaking
to angular blocky structure; friable, non-sticky and non-plastic; broken thin
clay coating on ped faces and in pores; common fine interstitial and
vesicular pores; common slightly hard Fe&Mn nodules; medium acid (field
pH 6.0); clear and smooth boundary to Btg3.

Btg3

118-160

Gray (10YR 5/1); clay loam; many fine distinct dark yellowish brown (10YR 4/4)
mottles and common medium distinct dark yellowish brown (10YR 3/6) mottles;
weak medium and coarse prismatic structure; breaking to angular blocky
structure; firm, sticky and plastic; continuous moderate thick clay coating on ped
faces and in pores; common fine interstitial and vesicular pores; many slightly
hard Fe&Mn nodules; neutral (field pH 7.0).

Remarks

- at 90 cm found discontinuous layers of sand (2 – 3 cm thick)
- found mica flakes throughout the profile and increase with depth.
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กลุมชุดดินที่ 6
Soil name : Chiang Rai series
Soil symbol : Cr
Classification (1998) : Fine, kaolinitic, isohyperthermic Plinthic Paleaquult
Location : Ban Bun Yun, Amphoe Chiang Kham, Changwat Phayao
Sheet name : Amphoe Chiang Kham
Map Sheet No. : 5048 II
Coordinate : 411601
Elevation : 395 m (MSL)
Relief : nearly level
Slope : 1%
Physiography : semi-recent terrace
Parent material : alluvium
Drainage : poorly drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : >2 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,354 mm
Mean temp. : 24.0 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : paddy field
Described by : Chamrong, Mana and Scholten
Date : May 14, 1971
Horizon

Depth (cm)

Description

Apg

0-11

Grayish brown to light brownish gray (10YR 5-6/2) silt loam to silty clay
loam; few fine faint yellowish brown (10YR 4/4) mottles; weak coarse
and medium subangular blocky structure; friable, sticky and slightly
plastic; common fine and very fine roots; strongly acid (field pH 5.5);
clear and smooth boundary to ABg.

ABg

11-26

Light brownish gray (10YR 6/2) silty clay loam; common fine distinct
strong brown (7.5YR 5/8) mottles along root channels; very weak fine
and medium angular blocky structure to massive; hard, firm, sticky and
plastic; few fine and very fine roots; very strongly acid (field pH 5.0);
clear and smooth boundary to Btg1.

Btg1

26-43

Light gray (10YR 7/2) clay loam; common fine distinct brownish yellow
(10YR 6/6) and few fine prominent red (2.5YR 4/8) mottles; weak coarse
and medium subangular blocky structure; firm, sticky and plastic; patchy
thin clay coatings on ped faces, broken thin clay coatings in tubular
pores; few fine and very fine roots; very strongly acid (field pH 4.5); clear
and wavy boundary to Btg2.

Btg2

43-64

Light gray (10YR 7/1) clay loam; common medium prominent dark red
(10R4/8) and few medium faint brownish yellow (10YR 6/6) mottles;
weak coarse subangular blocky structure; firm, sticky and plastic;
continuous thin clay coatings in tubular pores; very few fine roots; very
strongly acid (field pH 4.5); gradual and smooth boundary to Btgv.

Btgv

64-100

Light gray (10YR 7/1) clay; many medium and coarse prominent red (2.5YR
4/8) common fine and medium distinct brownish yellow (10YR 6/6) mottles;
moderate coarse subangular blocky structure; very firm, sticky and very
plastic; continuous moderately thick clay coatings in tubular pores, broken
thin clay coatings on ped faces; few fine and medium animal holes; some of
red mottles are changing to fine soft iron nodules (plinthite); no root; very
strongly acid (field pH 4.5); gradual and smooth boundary to Btcg.

Btcg

100-120+

Light gray (10YR 7/1) clay; many fine and medium prominent red (2.5YR
5/8), many fine and medium distinct strong brown (7.5YR 5/6) mottles; weak
coarse breaking to weak fine subangular blocky structure; very friable, very
sticky and plastic; continuous thin clay coatings in pores; few fine animal
holes; many (20%) large and very large (Ф4 cm) hard irregular ironmanganese nodules; no root; very strongly acid (field pH 4.5).
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กลุมชุดดินที่ 7
Soil name : Nakhon Pathom series
Soil symbol : Np
Classification (1998) : Fine, mixed, active, isohyperthermic Aeric Endoaqualf
Location : about 500 m east of Thanon Kamphaeng Saen-Phra Tan Dong Rang, Ban Nong Lan,
Tambol Phra Tan Don Rang, Amphoe Tha Maka, Changwat Kanchanaburi
Sheet name : Amphoe Ban Pong
Map Sheet No. : 4936 I
Coordinate : Elevation : 15 m
Relief : flat
Slope : 1%
Physiography : depression in alluvial fan
Parent material : semi recent alluvium (fan deposits)
Drainage : somewhat poorly drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : 2 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : Mean temp. : Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : transplanted rice
Described by : T. Damdee and I. Kheoruenrome
Date : December 18, 1983
Horizon
Ap

Depth (cm)
0-15

Bw

15-30

Bt1

30-55

Bt2

55-85

Bt3

85-115

Bt4

115-140

Bt5

140-180

Description
Very dark gray (10YR 3/1); few fine distinct dark yellowish brown (10YR
3/4) mottles; silty clay loam; weak fine and medium subangular blocky
structure; firm, sticky and very plastic; many very fine tubular pores;
many very fine roots; moderately alkaline (field pH 8.0); clear and
smooth boundary to Bw.
Very dark gray (10YR 3/1); few fine prominent yellowish brown (10YR
5/6) mottles; silty clay; weak to moderate medium and coarse
subangular blocky structure; friable, sticky and very plastic; few clay
bridges; many very fine tubular pores; few very fine roots; moderately
alkaline (field pH 8.0); clear and smooth boundary to Bt1.
Dark gray (10YR 4/1); many medium prominent brownish yellow (10YR
6/8) mottles; silty clay; weak to moderate medium and coarse
subangular blocky structure; friable, sticky and very plastic; patchy thin
clay coated on ped faces; many very fine tubular pores; few very fine
roots; neutral (field pH 7.0); clear and smooth boundary to Bt2.
Dark grayish brown (10YR 4/2); few fine distinct yellowish brown (10YR
5/6) mottles; silty clay; weak to moderate medium and coarse
subangular blocky structure; friable, sticky and very plastic; patchy thin
clay coated on ped faces; many very fine tubular pores; few fine roots;
neutral (field pH 7.0); clear and smooth boundary to Bt3.
Gray (10YR 5/1); many medium distinct light yellowish brown (10YR 6/4)
mottles; silty clay; weak to moderate medium and coarse subangular blocky
structure; friable, sticky and very plastic; patchy thin clay coated on ped faces;
many very fine tubular pores; few fine roots; few small soft manganese
nodules; neutral (field pH 7.0); clear and smooth boundary to Bt4.
Gray (7.5YR 6/0); many medium prominent brownish yellow (10YR 6/6)
mottles; silty clay; weak to moderate medium and coarse subangular
blocky structure; friable, slightly sticky and very plastic; patchy thin clay
coated on ped faces; many very fine tubular pores; few fine roots; few
small soft manganese nodules; moderately alkaline (field pH 8.0); clear
and smooth boundary to Bt5.
Gray (7.5YR 5/0); many medium prominent strong brown (7.5YR 5/8)
mottles; silty clay; weak to moderate medium and coarse subangular
blocky structure; friable, slightly sticky and very plastic; patchy thin clay
coated on ped faces; many very fine tubular pores; few fine roots; few
small soft manganese nodules; moderately alkaline (field pH 8.0).
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กลุมชุดดินที่ 9
Soil name : Cha-am series
Soil symbol : Ca
Classification (1998) : Very fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Sulfic Endoaquept
Location : Amphoe Bang Pakong Changwat Chachoengsao
Sheet name : Amphoe Bang Bo
Map Sheet No. : 5136 II
Coordinate : 944715
Elevation : 2.5 m (MSL)
Relief : level to nearly level
Slope : 0-1%
Physiography : fringes of tidal flats which are sometimes flooded by sea water
Parent material : marine sediments mixed with riverine alluvium under brackish water influence
Drainage : poorly drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : >1.5 m
Flooding depth : Duration : 4 month
Frequency : every year
Annual rainfall : 1,314.6 mm
Mean temp. : 28.2 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : Paddy field
Described by : Van der Kevie and C. Changprai
Date : April 25, 1969
Horizon

Depth (cm)

Description

Apg

0-19

Dark grayish brown (10YR 4/2) heavy clay; few fine distinct strong brown
(7.5YR 5/8) mottles, mainly along root channels; weak medium prismatic
breaking to coarse subangular blocky structure; firm, sticky, plastic;
many fine and few medium roots; very strongly acid (field pH 4.5); clear
and slightly wavy boundary to BAg.

BAg

19-46

Grayish brown (10YR 5/2) heavy clay; many fine and medium prominent
yellowish red (5YR 4/6-8) mottles, mainly as coatings in root channels
and on ped faces; moderate weak medium and coarse subangular
blocky structure; firm, sticky, plastic; very strongly acid (field pH 4.5);
gradual and smooth boundary to Bjg1.

Bjg1

46-90

Grayish brown (10YR 5/2) heavy clay; many medium and few coarse
distinct pale yellow (2.5Y 7/4) mottles, mainly filling in coarse root
channels and on ped faces; moderate weak angular and subangular
blocky structure; slightly firm, sticky, plastic; very strongly acid (field pH
4.5); gradual and smooth boundary to Bjg2.

Bjg2

90-120

Dark gray to gray (5Y 4-5/1) heavy clay; many coarse prominent dark
reddish brown (5YR 3/3) and reddish brown (5YR 4/4) mottles only as
coatings on vertical ped faces, few medium and coarse prominent pale
yellow (2.5Y 7/4) mottles, only very thin coatings on vertical ped faces;
moderate coarse angular blocky structure; sticky, plastic; very strongly
acid (field pH 5.0); gradual and smooth boundary to Cg1.

Cg1

120-150

Dark greenish gray (5GY 4/1) nearly ripe clay; few dark reddish brown;
iron coatings in vertical medium pores; sticky, plastic; slightly hard iron
coatings on vertical ped faces; moderately alkaline (field pH 8.0);
gradual and smooth boundary to Cg2.

Cg2

150-200

Dark greenish gray (5GY 4/1) half ripe clay; at 100 cm; a thin silty clay
layer of 3 cm thick with firm consistence; color close to 5GY 5/1;
moderately alkaline (field pH 8.0).
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กลุมชุดดินที่ 10
Soil name : Ongkharak series
Soil symbol : Ok
Classification (1998) : Very fine, mixed, subactive, isohyperthermic Sulfaqueptic Dystraquert
Location : approximately 250 m South of Khlong Nung Sai Mun at about km 0.8 Ban Sai Mun,
Tambon Sai Mun, Amphoe Ongkharak, Changwat Nakhon Nayok
Sheet name : Changwat Nakhon Nayok
Map Sheet No. : 5237 III
Coordinate : 203613
Elevation : 3 m
Relief : level
Slope : 0-1%
Physiography : former tidal level
Parent material : riverine alluvium overlying brackish water deposits
Drainage : poorly drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : 1.4 m
Flooding depth : 30 cm
Duration : 3 months
Frequency : every year
Annual rainfall : 1,956.5 mm
Mean temp. : 26.7 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : paddy field
Described by : P. Hemsrichart and S. Udomsri
Date : Febuary 10, 1998
Horizon
Apg

Depth (cm)
0-15

Bg

15-32

Bjg1

32-52

Bjg2

52-105

BCjg

105-150

Cg

150-200

Description
Very dark gray (10YR 3/1) many fine distinct strong brown (7.5YR 4/6)
mottles along roots; clay; weak coarse prismatic structure; extremely
hard, firm, very sticky and very plastic; many very fine roots; very
strongly acid (field pH 5.0); clear and smooth bounday to Bg.
Pinkish gray (7.5YR 6/2) many coarse prominent red (10R 4/6-8) and
common fine and medium distinct yellowish brown (10YR 5/6-8) mottles;
clay; moderate medium and coarse angular blocky structure; extremely
hard, firm, very sticky and very plastic; few very fine and fine roots;
common pressure faces, some organic clay, color is very dark gray
(10YR 3/1), coated on ped faces, very strongly acid (field pH 4.5); clear
and smooth bounday to Bjg1.
Pinkish gray (7.5YR 6/2) common medium prominent red (10R 4/6) and
common fine distinct brownish yellow (10YR 6/8) mottles and common
fine and medium dark gray (10YR 4/1) coated on ped faces and crack
surfaces and common medium distinct yellow (2.5Y 7/6) mottles; clay;
moderate coarse prismatic structure breaking to medium and coarse
angular blocky structure, extremely hard, firm, very sticky and very
plastic; few very fine roots; common slickensides and pressure faces,
common jarosites; extremely acid (field pH 4.0); clear and smooth
bounday to Bjg2.
Pinkish gray (7.5YR 6/2) common medium distinct brownish yellow
(10YR 6/8) mottles and many medium distinct yellow (2.5Y 7/6) mottles;
clay; moderate medium and coarse subangular blocky structure; firm,
very sticky and very plastic; some iron pipes, some soft Fe&Mn
concretions, common blak spots of organic clay coated on ped faces,
many slickensides and pressure faces, many jarosites; extremely acid
(field pH 4.0); clear and smooth bounday to BCjg.
Pinkish gray (7.5YR 6/2) common fine and medium distinct yellowish
brown (10YR 5/6) mottles and common medium yellow (2.5Y 7/6)
mottles; half ripe clay; massive; very sticky and very plastic; many
jarosite; extremely acid (field pH 4.0); clear and smooth bounday to Cg.
Mixed gray (5Y 5/1 and N 4/0) and pinkish gray (7.5YR 6/2); unripe clay;
massive, very sticky and very plastic; extremely acid (field pH 4.0).
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กลุมชุดดินที่ 11
Soil name : Rangsit series
Soil symbol : Rs
Classification (1998) : Very fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Sulfaqueptic Dystraquert
Location : In Royal Project for improving acid sulphate soils, Ban Phrik, Moo 11,
Tambon Ban Phrik, Amphoe Ban Na, Changwat Nakhon Nayok
Sheet name : Amphoe Nong Sua
Map Sheet No. : 5137 II
Coordinate : 144750
Elevation : 3 m
Relief : level
Slope : 0-1%
Physiography : former tidal flat
Parent material : riverine alluvium over marine sediment
Drainage : poorly drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : 1.5 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 2,009.3 mm
Mean temp. : 28.4 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : paddy field and shrub grasses
Described by : P. Hemsrichart and S. Udomsri
Date : Febuary 10, 1998
Horizon
Apg1

Depth (cm)
0-22/25

BAg

25-40/45

Bssg

45-68/73

Bssjg

73-128

BCjg

128-200+

Description
Black (10YR 2/1) many fine distinct strong brown (7.5YR 5/6-8) mottles
along roots; clay; strong medium and coarse subangular blocky
structure; extremely hard, very firm, sticky and very plastic; many very
fine and common fine roots; strongly (field pH 5.5); clear and wavy
boundary to Apg2.
Mixed very dark gray (10YR 3/1) and pinkish gray (7.5YR 6/2) common
fine and medium prominent red (2.5YR 4/8) and common fine distinct
strong brown (7.5YR 4/6) mottles; clay; moderate coarse prismatic
structure breaking to medium and coarse subangular blocky structure;
extremely hard, very firm, sticky and very plastic; few very fine roots;
common pressure faces; extremely acid (field pH 4.0); clear and wavy
boundary to Bssg.
Pinkish gray (7.5YR 6/2) many medium and coarse prominent red
(2.5YR 4/6) and many fine to medium distinct strong brown (7.5YR 4/6)
mottles and common fine and medium very dark gray (10YR 3/1) coated
on ped faces and crack surfaces; silty clay; moderate medium and
coarse subangular blocky structure, firm, very sticky and very plastic;
few very fine roots; common slickensides and pressure faces, some
organic clay coated on ped faces; few spot of jarosite (2.5Y 6/6);
extremely acid (field pH 4.0); clear and wavy boundary to Bssjg.
Pinkish gray (7.5YR 6/2) many medium and coarse distinct yellowish
brown (10YR 5/6) mottles and many medium distinct yellow (2.5Y 7/6)
mottles; silty clay; moderate medium and coarse prismatic structure
breaking to angular blocky structure; very sticky and very plastic; many
jarosites, some spot of soft Fe&Mn concretions, common iron pipes,
common slickensides and pressure faces; extremely acid (field pH 4.0);
clear and smooth boundary to BCjg.
Pinkish gray (7.5YR 6/2) many fine and medium distinct yellowish brown
(10YR 5/6) mottles and common medium yellow (2.5Y 7/6) mottles;
nearly ripe clay; massive; very sticky and very plastic; common jarosites,
common soft Fe&Mn concretions; extremely acid (field pH 4.0).
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กลุมชุดดินที่ 12
Soil name : Tha Chin series
Soil s ymbol : Tc
Classification (1998) : Very fine, smectitic, nonacid, isohyperthermic Sodic Hydraquent
Location : close to Klong Sunak Hon, opposite Wisuttharam temple about 200 m, Ban Bang Si
Khot, Tambon Krachao, Amphoe Muang Changwat Samut Sakhon
Sheet name : Amphoe Ban Phaeo
Map Sheet No. : 5036 III
Coordinate : 313949
Elevation : 1-2 m
Relief : level
Slope : 0-1%
Physiography : active tidal level
Parent material : recent marine sediments
Drainage : very poorly drained
Permeability : slow
Runoff : very slow
Ground water depth : at or near the
surface throught the year (60 cm during
observation)
Flooding depth : 20-30 cm
Duration : 6-10 hrs
Frequency : everyday
o
Annual rainfall : 1,496.8 mm
Mean temp. : 27.8 C
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : mangrove forest
Described by : P. Hemsrichart
Date : March 17, 1997
Horizon
Ag

Depth (cm)
0-18/22

Cg1

22-50

Cg2

50-100

Cg3

100-180+

Description
Dark gray (10YR 4/1) and dark brown (10YR 3/3) common medium
distinct strong brown (7.5YR 4/6) mottles; silty clay; weak to moderate
medium and coarse subangular blocky structure; friable, very sticky and
very plastic; many very fine and fine roots; many crab holes on surfaces;
moderately alkaline (field pH 8.0); clear and wavy boundary to Cg1.
Mixed dark gray (N 4/0) and dark greenish gray (5G 4/1) and very dark
grayish brown (10YR 3/2) common medium distinct dark yellowish
brown (10YR 4/4) mottles; half ripe clay; weak coarse subangular blocky
structure grading to masssive structure; friable, very sticky and very
plastic; common medium roots; moderately alkaline (field pH 8.0).
Mixed dark greenish grayish (5G 4/1) and olive gray (5Y 5/2); nearly ripe
clay; massive; few very fine and medium roots; some decay roots;
moderately alkaline (field pH 8.0).
Mixed dark greenish grayish (5G 4/1) and olive gray (5Y 4/2); nearly ripe
clay; massive; some decay roots; moderately alkaline (field pH 8.0).
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กลุมชุดดินที่ 13
Soil name : Takua Thung series
Soil symbol : Tkt
Classification (1998) : Fine-silty, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Typic Sulfaquent
Location : Near by the Phangnga National Park Officer, Amphoe Muang, Changwat Phangnga
Sheet name : Changwat Phangnga
Map Sheet No. : 4725 IV
o
o
Coordinate : 8 24’ 35” N, 98 30’ 30” E
Elevation : 1 m
Relief : level
Slope : > 1%
Physiography : active tidal flat
Parent material : recent marine sediment
Drainage : very poorly drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : Flooding depth : Duration : Frequency : 2 times everyday
Annual rainfall : 1,800-3,000 mm Mean temp. : 26-28 oC Climate type : Tropical monsoon
Natural vegetation or Land use : mangrove forest (Rhizophora spp. and Nipa fruitican)
Described by : P. Vijarnsorn and W. Sirichuaychoo
Date : April 23, 1983
Horizon

Depth (cm)

Description

A

0-30

Mixed dark brown (10YR 4/3) and dark grayish brown (10YR 4/2); clay;
nearly ripped; massive; sticky and plastic; common fine roots; overwash
material as polluted in stream by tin mining; neutral (field pH 7.0).

Cg1

30-75

Mixed very dark grayish brown (10YR 3/2) dark grayish brown (10YR
4/2) and dark gray (10YR 4/1); peaty silty clay loam; nearly unriped;
massive; slightly sticky and slightly plastic; many roots and woody
fragments (partially decayed); neutral (field pH 7.0).

Cg2

75-125

Dark gray (10YR 4/1); peaty silty loam; nearly unriped; massive; slightly
sticky and slightly plastic; many fine and medium roots and woody
fragments (partially decayed); moderately alkaline (field pH 8.0).

Cg3

125-160

Dark gray (10YR 4/1); peaty silty loam; nearly unriped; massive; slightly
sticky and slightly plastic; many fine and woody fragments (partially
decayed); moderately alkaline (field pH 8.0).

Cg4

160-200

Mixed dark gray (2.5Y 4/0) and very dark grayish brown (2.5YR 3/2);
silty; clay loam; unriped; massive; sticky and plastic; common roots and
woody fragments (partially decayed); moderately alkaline (field pH 8.0).
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กลุมชุดดินที่ 14
Soil name : Ra-nage series
Soil symbol : Ra
Classification (1998) : Very fine, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquept
Location : paddy field of Mr.Puan Kaedhawn, Moo 1, Tambon Na Kha, Amphoe Lung Suan,
Chumpon province
Sheet name : Amphoe Lung Suan
Map Sheet No. : 4828 IV
Coordinate : 135032
Elevation : 8 m
Relief : level
Slope : 0-1%
Physiography : former tidal flat
Parent material : brackish water deposit over marine sediments
Drainage : poorly drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : nearly surfece
Flooding depth : 40 cm
Duration : 6-8 month
Frequency : every year
Annual rainfall : 1,956.5 mm
Mean temp. : 26.7 oC
Climate type : Tropical moonsoon
Natural vegetation or Land use : transplanted rice
Described by : S. Udomsri
Date : August 27, 2001
Horizon

Depth (cm)

Description

Apg

0-15

Very dark gray (10YR 3/1); clay; moderately acid (field pH 6.5).

Bg1

15-35

Mixed dark gray (10YR 4/1) and very dark gray (10YR 3/1); clay; few
fine distinct yellowish brown (10YR 5/6) mottles; moderately acid (field
pH 6.5).

Bg2

35-65

Gray to light gray (10YR 6-7/1); clay; many medium distinct yellowish
brown to brownish yellow (10YR 5-6/6-8) and common fine to medium
prominent yellowish red (5YR 5/8) mottles; very strongly acid (field pH
4.5).

BCg

65-110

Mixed dark grayish brown and brown (10YR 4/2-3); half ripe clay; few
fine distinct strong brown (7.5YR 4/6) mottles; very strongly acid (field
pH 4.5).

Cg

110-140

Mixed dark grayish brown and brown (10YR 4/2-3); half ripe clay; some
spot of dary gray (10YR 4/1) and few fine distinct strong brown (7.5YR
4/6) mottles; very strongly acid (field pH 4.5).
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กลุมชุดดินที่ 15
Soil name : Mae Sai series
Soil symbol : Ms
Classification (1998) : Fine-silty, mixed, isohyperthermic Aeric Endoaqualf
Location : about 100 m west of irrigation canal at Ban Suan Luang, Tambon Pong Pa Wai, Amphoe
Den chai, Changwat Phrae
Sheet name : Changwat Phrae
Map Sheet No. : 5045 III
Coordinate : 094913
Elevation : 150 m
Relief : nearly level
Slope : 0-1%
Physiography : lower part of Yom river levee
Parent material : alluvium
Drainage : somewhat poorly drained
Permeability : slow
Runoff : Ground water depth : > 180 cm
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,095.5 mm
Mean temp. : 26.2 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : paddy (glutinous rice) and soybean
Described by : A. Potichan
Date : April 26, 1996
Horizon

Depth (cm)

Description

Apg

0-18

Grayish brown (10YR 5/2) and brown (10YR 5/3); silt loam; common fine
distinct strong brown (7.5YR 4/6) mottles and along root channels;
moderate fine and medium subangular blocky and moderate fine crumb
structure; hard, firm, slightly sticky and nonplastic; common fine
interstitial and dendritic tubular pores; common fine and very fine roots;
slightly acid (field pH 6.5); clear and smooth boundary to Btg1.

Btg1

18-32

Brown (7.5YR 5/2) and pale brown (10YR 6/3); silty clay loam; common
fine distinct brown to dark brown (7.5YR 4/4) mottles; medium
subangular blocky structure; hard, firm, sticky and slightly plastic; broken
moderately thick clay coating in pores and thin on ped faces, common
fine and many very fine interstitial and dendritic tubular pores; few fine
and very fine roots; common soft Fe-Mn nodules; neutral (field pH 7.0);
clear and smooth boundary to Btg2.

Btg2

32-50

Brown (7.5YR 5/2) and pale brown (10YR 6/3) slightly gravelly silty clay
loam; common fine distinct strong brown (7.5YR 4/6) mottles; strong
medium subangular blocky structure; hard firm, sticky and slightly
plastic; broken moderately thick clay coating in pores and on ped faces;
common very few and fine interstitial and dendritic tubular pores; few
very fine roots; common slightly hard Fe-Mn nodules; moderately
alkaline (field pH 8.0); gradual and smooth boundary to Btg3.

Btg3

50-74

Brown (7.5YR 5/2) and pale brown (10YR 6/3) gravelly silty clay loam;
common fine distinct strong brown (7.5YR 5/6) mottles; moderate
medium subangular blocky structure; hard, firm, sticky and slightly
plastic; broken moderately thick clay coating in pores and on ped faces;
common fine interstitial pores; very few very fine roots; many slightly had
Fe-Mn nodules; moderately alkaline (field pH 8.0); clear and smooth
boundary to Btg4.

Btg4

74-115

Pinkish gray (7.5YR 6/2) and brown (7.5YR 5/2); silty clay loam;
common fine distinct strong brown (7.5YR 5/8) mottles; moderate
medium angular blocky structure; hard, firm, sticky and slightly plastic;
broken moderately thick clay coating in pores and on ped faces,
common fine interstitial pores; very few very fine roots; few slightly hard
Fe-Mn nodules and few animal holes (2-3 cm in diameter) moderately
alkaline (field pH 8.0); clear and smooth boundary to Btg5.
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Btg5

115-145

Brown (7.5YR 5/2); silty clay loam; common fine distinct strong brown
(7.5YR 5/8 and 7.5YR 4/6) mottles; moderate medium and coarse
angular blocky structure; hard, firm, sticky and slightly plastic; broken
moderately thick clay coating in pores and on ped faces; common very
fine interstitial pores; very few very fine roots; few animal holes (1-5 cm
in diameter) moderately alkaline (field pH 8.0); clear and smooth
boundary to Btg6.

Btg6

145-165

Brown to dark brown (7.5YR 4/2); silty clay loam; common fine distinct
brown to dark brown (7.5YR 4/4) mottles; moderate medium and coarse
angular blocky structure; hard, firm, sticky and plastic; broken
moderately thick clay coating in pores and on ped faces; common very
fine interstitial pores; no roots; moderately alkaline (field pH 8.0).
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กลุมชุดดินที่ 16
Soil name : Lampang series
Soil symbol : Lp
Classification (1998) : Fine-silty, mixed, isohyperthermic Typic (Plinthic) Paleaquult
Location : Ban San Pa Sak village, Tambon Pa Sak, Amphoe Muang, Changwat Lamphun
Sheet name : Ban Don Chai
Map Sheet No. : 4846 II
Coordinate : 47 503818E 2050534N
Elevation : 303 m
Relief : nearly level
Slope : 0 – 1%
Physiography : low terrace
Parent material : alluvium
Drainage : poorly drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : > 165 cm
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 980.7 mm
Mean temp. : 26.1 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : Paddy rice
Described by : A. Potichan
Date : April 21, 1998
Horizon

Depth (cm)

Description

Apg1

0-13

Light gray (10YR 7/2) and light brownish gray (10YR 6/2); silt loam,
common fine distinct strong brown (7.5YR 5/8) mottles along root
channels; weak coarse angular blocky and medium subangular blocky
structure; hard, firm, non-sticky and non-plastic; common very fine and
few fine roots; many very fine interstitial and dendritic tubular pores;
medium acid (field pH 6.0); clear and smooth boundary to Apg2.

Apg2

13-24

Pinkish gray (7.5YR 7/2); silty clay loam; common medium distinct
strong brown (7.5YR 4/6) mottles; moderate medium angular blocky
structure; hard, firm, non-sticky and non-plastic; patchy thin silt coating
on peds; many very fine interstitial and dendritic tubular pores; few very
fine roots; common medium slightly hard Fe&Mn nodules; neutral (field
pH 7.0); clear and smooth boundary to Btg1.

Btg1

24-58/66

Pinkish gray (7.5YR 7/2&7.5YR 6/2); silty clay loam; common medium
distinct strong brown (7.5YR 4/6) mottles; strong medium subangular
blocky and prismatic structure; hard, firm, slightly sticky and non-plastic;
broken moderately thick clay coating on ped faces and in pores and
patchy thin silt coating on peds; many very fine dendritic tubular and
common fine interstitial pores; strongly acid (field pH 5.5); gradual and
wavy boundary to Btg2.

Btg2

66-84

Pinkish gray (7.5YR 6/2); silty clay loam; many medium distinct strong
brown (7.5YR 4/6) and common medium prominent yellowish red (5YR
5/8) mottles; strong medium subangular blocky structure; hard, firm,
slightly sticky and slightly plastic; broken moderately thick clay coating
on ped faces and in pores and patchy thin silt coating on peds; common
fine and very fine interstitial and dendritic tubular pores; few slightly hard
Fe&Mn nodules; strongly acid (field pH 5.5); clear and smooth boundary
to Btgv1.

Btgv1

84-100

Pinkish gray (7.5YR 6/2&7.5YR 7/2) gravelly silty clay; many medium
prominent red (2.5YR 4/8) and common medium distinct strong brown
(7.5YR 4/6) mottles; strong medium and coarse subangular blocky
structure; hard, firm, sticky and slightly plastic; broken moderately thick
clay coating on ped faces and in pores; common fine and very fine
interstitial and dendritic tubular pores; many medium hard Mn nodules;
very strongly acid (field pH 5.0); clear and smooth boundary to Btgv2.
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Btgv2

100-132/137

Gray (5 YR 7/1); silty clay; many medium prominent red (10 YR 4/6) and
common medium distinct strong brown (7.5 YR 4/6) mottles; moderate
coarse angular blocky and prismatic structure; firm, sticky and plastic;
broken moderately thick clay coating on ped faces and in pores;
common fine and very fine interstitial pores; few slightly hard Mn
nodules; very strongly acid (field pH 5.0); gradual and wavy boundary to
Btgv3.

65

66

กลุมชุดดินที่ 17
Soil name : Roi Et series
Soil symbol : Re
Classification (1998) : Fine-loamy, isohyperthermic Aeric Endoaquult
Location : left side 2 Km from Sam Yack Yang Chum Noi-Amphoe Ko Wang Road Tambon Yang
Chum Noi Amphoe Yang Chum Noi Changwat SRI-SA-KET
Sheet name : Yang Chum Noi
Map Sheet No. : 58391
Coordinate : 884352
Elevation : 130 m
Relief : nearly flat
Slope : 0-2%
Physiography : lower part of peneplain
Parent material : alluvial
Drainage : somewhat poorly drian
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : >2 m
Flooding depth : 20 cm
Duration : 4-5 months
Frequency : one a year
Annual rainfall : 1,456.7 mm
Mean temp. : 26.7 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : paddy rice
Described by : K. Marlarotsiri
Date : March 13, 2001
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-10

Pinkish gray (7.5YR 6/2); sandy loam; few fine prominent brownish
yellow (10YR 6/6) mottles; weak fine and medium subangular blocky
structure mottles weak fine and medium subangular blocky structure;
soft loose, non plastic many very fine and fine roots; medium acid (field
pH 6.0); abrupt and smooth boundary to E.

E

10-30/40

Pink (7.5YR 7/3); sandy loam; few fine brownish yellow mottles; weak
fine and very fine granular; loose very friable nonsticky nonplastic; few,
very fine roots strongly acid (field pH 5.5); abrupt and smooth boundary
to Btg1.

Btg1

30/40-70

Pinkish gray (7.5YR 7/2); sandy loam; common medium brownish yellow
(10YR 6/6) mottles; moderate medium and coarse subangular blocky
structure; hard, friable, slightly sticky and slightly plastic patchy thin clay
coating on pedfaces and pores; very strongly acid (field pH 4.5); gradual
and wavy boundary to Btg2.

Btg2

70-110

Pinkish gray (7.5YR 7/2); sandy clay loam; common medium distinct
reddish yellow (7.5YR 6/6) mottles; moderate to strong, medium and
coarse subangular blocky structure; hard, friable, moderately sticky and
plastic; patchy thin cutan on ped faces and pores; very strongly acid
(field pH 4.5); gradual and wary boundary to Btg3.

Btg3

110-130

Pinkish gray (7.5YR 7/2); sandy clay loam; common medium distinct
reddish yellow (7.5YR 6/6) mottles; moderate to strong, medium and
coase on ped faces and pores; very strongly acid (field pH 4.5); gradual
and irrgular boundary to Btg4.

Btg4

130-170

Light gray (7.5YR 7/1); sandy clay loam; many medium reddish yellow
(7.5YR 6/6) mottles; moderate to strong, medium and coarse subangular
blocky structure; hard, friable, sticky and plastic; patchy thin cutan on
ped faces and along pores; very strongly acid (field pH 4.5).

67

68

กลุมชุดดินที่ 18
Soil name : Khao Yoi series
Soil symbol : Kyo
Classification (1998) : Fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Aeric Endoaqualf
Location : Ban Nong Krathum, Tambon Nong Krathum, Amphoe Muang, Changwat Ratchaburi
Sheet name : Amphoe Chom Bung
Map Sheet No. : 4936 III
Coordinate : 763996
Elevation : 30 m
Relief : nearly level
Slope : 1%
Physiography : alluvial plain
Parent material : alluvium
Drainage : somewhat poorly drained
Permeability : moderate
Runoff : slow
Ground water depth : > 2 m
Flooding depth : 20-30 cm
Duration : 3-4 months
Frequency : every year
Annual rainfall : 1,044.1 mm
Mean temp. : 27.6 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : paddy field
Described by : C. Kanjanaserm, S. Udomsri and
Date : June 12, 1997
K. Malairojsiri
Horizon
Apg

Depth (cm)
0-15

Btg1

15-48

Btg2

48-76

Btg3

76-100/108

Btg4

108-128/140

Btg5

140-180+

Description
Pinkish gray (7.5R 6/2) loam; common medium distinct reddish yellow
(7.5YR 6/6) mottles; moderate medium subangular blocky structure;
hard, friable, slightly sticky and slightly plastic; many very fine and
common fine roots; slightly acid (field pH 6.5); clear and smooth
boundary to Btg1.
Pinkish gray (7.5YR 6/2); sandy clay loam; common medium distinct
reddish yellow (7.5YR 6/6) mottles; strong medium and coarse subangular
blocky structure; hard, friable, slightly sticky and slightly plastic; patchy thin
clay coating on ped faces and in pores; many very fine roots; medium acid
(field pH 6.0); clear and smooth boundary to Btg2.
Mixed pinkish gray (7.5YR 6/2) and light brown (7.5YR 6/3); sandy clay
loam; common fine distinct reddish yellow (7.5YR 6/6) mottles; strong
medium and coarse subangular blocky structure; hard, friable, slightly
sticky and slightly plastic; patchy thin clay coating on ped faces and in
pores; many very fine roots; few fine rounded soft Fe & Mn oxide
concretions; some krotovinas; slightly acid (field pH 6.5); clear and
smooth boundary to Btg3.
Mixed pinkish gray (7.5YR 6/2) and reddish brown (5YR 5/3); sandy clay
loam; common medium distinct reddish brown (5YR 4/4) mottles; strong
fine medium and coarse subangular blocky structure; hard, friable, slightly
sticky and slightly plastic; moderately thick clay coating on ped faces and
in pores; common very fine roots; few fine rounded soft Fe & Mn oxide
concretions; neutral (field pH 7.0); clear and wavy boundary to Btg4.
Mixed pinkish gray (7.5YR 6/2) and reddish brown (5YR 5/4) slightly
gravelly sandy clay loam; common fine distinct brownish yellow (10YR
6/6) mottles; strong fine and medium subangular blocky structure; hard,
friable, slightly sticky and slightly plastic; patchy thin clay coating on ped
faces and in pores; few very fine roots; common fine rounded soft Fe &
Mn oxide concretions and some secondary lime concretion; moderately
alkaline (field pH 8.0); clear and wavy boundary to Btg5.
Mixed pink (7.5YR 7/3) reddish brown (5YR 5/3) and light brown (7.5YR
6/3); clay with gritty sand; hew fine distinct brownish yellow (10YR 6/6)
mottles; strong medium and coarse angular blocky structure; very firm,
sticky and plastic; many secondary lime concretion scatter in soils;
moderately alkaline (field pH 8.0).

69

70

กลุมชุดดินที่ 19
Soil name : Wichian Buri series
Soil symbol : Wb
Classification (1998) : Fine-loamy, mixed, active isohyperthermic Aquic Haplustalf
Location : Ban Phu Kham, Amphoe Wichian Buri Changwat Petchabun
Sheet name : Amphoe Wichian Buri
Map Sheet No. : 5240 III
Coordinate : 198188
Elevation : 71 m (MSL)
Relief : level
Slope : 1%
Physiography : unconformable over calcareous sandstone, clay, siltstone or conglomerates
Parent material : alluvium
Drainage : somewhat poorly drained
Permeability : rapid over slow
Runoff : medium
Ground water depth : > 1 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall: 1,208.9 mm
Mean temp.: 27.8 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : dipterocarp forest and brushes
Described by : V. Thunduan and D. Muklai
Date : May 21, 1970
Horizon

Depth (cm)

Description

A1

0-8

Dark yellowish brown (10YR 3/4); loamy sand; weak fine and medium
subangular blocky structure; very friable, nonsticky, nonplastic; many
very fine roots; neutral (field pH 7.0) clear and smooth boundary to A2.

A2

8-15

Yellowish red (5YR 4/6); loamy sand; weak to moderate fine and
medium subangular blocky structure; very friable, nonsticky, nonplastic;
many very fine roots; moderately acid (field pH 6.0); clear and smooth
boundary to A3.

A3

15-25

Yellowish red (5YR 4/6-8); loamy sand; weak to moderate medium
subangular blocky structure; friable, nonsticky, nonplastic; many very
fine roots; strongly acid (field pH 5.5); clear and smooth boundary to A4.

A4

25-37

Yellowish red (5YR 4/6); loamy sand; many fine to medium faint
yellowish red mottles; weak medium subangular blocky structure; friable,
nonsticky, nonplastic; common fine roots; very strongly acid (field pH
5.0); abrupt and smooth boundary to 2Bt1

2Bt1

37-57

Reddish brown (5YR 5/3); sandy clay loam; many medium distinct
yellowish red and red mottles; moderate coarse and medium subangular
blocky structure; firm, sticky, plastic; clay coatings along root channels,
few fine roots; very strongly acid (field pH 5.0) clear and smooth
boundary to 2Bt2

2Bt2

57-90

Light brownish gray (10YR 6/2); sandy clay; many many medium distinct
strong brown mottles; moderate coarse subangular blocky structure;
extremely firm, sticky, plastic; clay coatings on ped faces; few rock
fragments of quartz and chert; some limestone nodules; very few fine
roots; medium acid (field pH 5.0); clear and smooth boundary to 2BC.

2BC

90-113

Light brownish gray (10YR 6/2); sandy clay loam; many medium distinct
strong brown mottles; moderate coarse subangular blocky structure;
very firm, sticky, plastic; clay coatings along pores; increase in rock
fragments; many fine limestone nodules; moderately alkaline (field pH
8.0); abrupt and smooth boundary to 2C.

2C

113+

Weathering calcareous sandstone with manganese nodules.
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กลุมชุดดินที่ 20
Soil name : Kula Ronghai series
Soil symbol : Ki
Classification (1998) : Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Typic Natraqualf
Location : Ban Panna, Tambon Panna, Amphoe Swang Dan Din, Changwat Sakhon Nakhon
Sheet name : Amphoe Warichaphum
Map Sheet No. : 5743 IV
Coordinate : 478285
Elevation : 170 m (MSL)
Relief : gently sloping
Slope : <2%
Physiography : depression fringe on low terrace
Parent material : old alluvium
Drainage : somewhat poorly drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth : 180 cm at time
of sampling
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : Mean temp. : Climate type : Tropical savana
Natural vegetation or Land use : paddy rice
Described by : I. Kheoruenromne, P. Kanghae,
Date : March 31, 2000
S. Tawornpruek, S. Watana,
P. Chainarong and P. Promdecha
Horizon
Apng1

Depth (cm)
0-12

Description
Grayish brown (10YR 5/2), many fine prominent yellowish red roots
mottles; fine sandy loam; moderate fine and medium subangular blocky
structure; slightly sticky and slightly plastic, friable moist, soft dry, few
variegated sand, few vary fine, common fine and fine medium vesicular
and few fine simple tubular pores, few very fine and common fine roots;
field pH 6.5; clear and smooth boundary to Apng2.

Apng2

12-29

Very dark grayish brown (10YR 3/2), few fine prominent dark reddish
brown root mottles; fine sandy loam; moderate weak fine and medium
semi-angular blocky structure; slightly sticky and slightly plastic, slightly
firm moist, slightly hard dry, few fine variegated sand, common very fine,
few fine and common medium vesicular pore, few fine simple tubular
pores, very few very fine and fine roots; field pH 8.0; clear and smooth
boundary to Bng1.

Bng1

29-42

Grayish brown (10YR 5/2), fine sandy clay loam; moderate weak fine
and medium semi-angular blocky structure; slightly sticky and slightly
plastic, slightly firm moist, slightly hard dry, few fine variegated sand,
common very fine, fine and few medium vesicular, very few very fine and
fine roots; field pH 8.0; clear and smooth boundary to Btng1.

Btng1

42-73

Brown (10YR 5/3), fine sandy clay loam; strong medium and coarse
semi-angular blocky structure; slightly sticky and slightly plastic, friable
moist, hard dry, few thin clays coated on pore wall, few fine cracks, few
fine variegated sand common very fine, few fine vesicular pores, few fine
simple tubular pores, practically no roots; field pH 8.0; clear and smooth
boundary to Btng2.

Btng2

73-93

Grayish brown (10YR 5/2), many common distinct strong brown and few
fine prominent dark reddish brown mottles; fine sandy clay; strong
medium coarse semi-angular blocky structure; moderately sticky and
moderately plastic, very friable moist, very hard dry, common clay
coated on ped faces and pore wall, few fine cracks, few fine variegated
sand, few very fine, common fine and medium vesicular pores, few fine
simple and dendritic tubular pores, practically no roots; field pH 8.0;
clear and smooth boundary to Btng3.

73

Btng3

93-118

Pale brown (10YR 6/3), few medium faint yellowish brown mottles; fine
sandy clay loam; strong medium and coarse semi- angular blocky mixed
with weak fine and medium subangular blocky structure; slightly sticky
and slightly plastic, slightly friable, hard dry, common clay bridge among
sand grains, very few thin clay coats ped and pores, few fine variegated
sand and few fine cracks, few very fine, fine and medium vesicular, few
fine simple tubular pores, practically no roots; field pH 8.0; clear and
smooth to Bng2.

Bng2

118-150

Light brownish gray (10YR 6/2), many medium distinct dark yellowish
brown and common fine distinct yellowish brown mottles; fine sandy clay
loam; moderate fine and medium subangular blocky structure; slightly
sticky and slightly plastic, friable moist, hard dry, few clays bridge among
sand grains, few thin clay coats on pore wall, present of ferric and
manganese soft of accumulations, common very fine, few fine vesicular,
practically no roots; field pH 8.0; clear and smooth boundary to Bng3.

Bng3

150-180+

Brownish yellow (10YR 6/8), fine silt loam; moderate weak medium and
coarse semi-angular blocky structure; slightly sticky and slightly plastic,
friable moist, slightly hard dry, brown spots clay and some light brown
spots of sand, few fine variegated sands, few very fine and fine vesicular
pores, practically no roots; field pH 8.0.
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กลุมชุดดินที่ 21
Soil name : Sapphaya series
Soil symbol : Sa
Classification (1998) : Fine-silty, mixed, non acid, isohyperthermic Aeric Endoaquept
Location : Field plot of Mr. Sam-ang Taeng Sri, approximately 25 m east side of irrigation road, near
Sai Nikhrotharam temple, Ban Talat Kruat, Tambon Talat Ktuat, Amphoe Muang,
Changwat Ang Thong
Sheet name : Changwat Ang Thong
Map Sheet No. : 5038 II
Coordinate : 583197
Elevation : 7
Relief : nearly level
Slope : 1%
Physiography : levee on alluvial plain
Parent material : alluvium
Drainage : somewhat poorly drained
Permeability : moderate
Runoff : medium
Ground water depth : >2 m
Flooding depth : 20 cm
Duration : 3-4 month
Frequency : every year
Annual rainfall : 1,112.8 mm
Mean temp. : 28.2oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : Paddy field
Described by : S. Udomsri
Date : June 18, 2000
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-10

Grayish (10YR 5/2); loam; many fine and medium distinct strong brown
(7.5YR 5/6-8) mottles; moderate fine and medium subangular blocky
structure; slightly sticky and slightly plastic; many very fine roots; many
very fine mica flakes; moderately acid (field pH 6.0); clear and smooth
boundary to Bw1 .

Bw1

10-26

Dark gray (10YR 4/1); clay loam; common fine distinct strong brown
(7.5YR 5/6-8) mottles; moderate fine and medium angular blocky
structure; sticky and plastic; common very fine and fine roots; many very
fine mica flakes; moderately alkaline (field pH 8.0); clear and smooth
boundary to Bw2.

Bw2

26-45

Gray (10YR 5/1); loam; many medium and coarse distinct dark yellowish
brown (10YR 4/4) and common fine distinct strong brown (7.5YR 5/6-8)
mottles; moderate fine and medium angular blocky structure; slightly
sticky and slightly plastic; common very fine roots; some Fe&Mn
concretions; many very fine mica flakes; neutral (field pH 7.0); clear and
smooth boundary to Bw3.

Bw3

45-62/68

Grayish brown (10YR 5/2); loam to clay loam; common fine and medium
distinct pinkish gray (7.5YR 6/2) and common fine distinct strong brown
(7.5YR 5/6-8) mottles; moderate fine angular blocky structure; slightly
sticky and slightly plastic; common very fine roots; some Fe&Mn
concretions; many very fine mica flakes; slightly acid (field pH 6.5); clear
and wavy boundary to Bw4.

Bw4

62/68-90

Dark brown and brown (7.5YR 4/4); loam; common fine distinct pinkish
gray (7.5YR 6/2) and strong brown (7.5YR 5/6-8) mottles; weak fine
angular blocky structure; slightly sticky and slightly plastic; common very
fine roots; some Fe&Mn concretions; many very fine mica flakes; slightly
acid (field pH 6.5); clear and smooth boundary to Bw5.

Bw5

90-130

Pinkish gray (7.5YR 6/2); loam to clay loam; many medium and coarse
distinct dark brown and brown (7.5YR 4-5/4) mottles; weak fine angular
blocky structure; slightly sticky and slightly plastic; common very fine
roots; many very fine mica flakes; slightly acid (field pH 6.5); clear and
smooth boundary to Bw6.
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Bw6

130-160

Mixed dark brown, brown and strong brown (7.5YR 4-5/4-6); silt loam;
common fine and medium distinct pinkish gray (7.5YR 6/2) mottles;
weak fine angular blocky structure; slightly sticky and slightly plastic; few
very fine roots; some Fe&Mn concretions; many very fine mica flakes;
neutral (field pH 7.0); clear and smooth boundary to Bw7.

Bw7

160-200

Strong brown (7.5YR 4/6); clay loam; common fine distinct pinkish gray
(7.5YR 6/2) and few fine distinct reddish yellow (7.5YR 6/8) mottles;
sticky and plastic; some Fe&Mn concretions; many very fine mica flakes;
neutral (field pH 7.0).

Remark : below 160 cm taken soil sample by auger
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กลุมชุดดินที่ 22
Soil name : Si Thon series
Soil symbol : St
Classification (1998) : Coarse-loamy, mixed, non acid, isohyperthermic Fluvaquentic Endoaquept
Location : Pilot farm project Huai Si Thon, Amphoe Mueang Changwat Kalasin
Sheet name : Changwat Kalasin
Map Sheet No. : 5741 IV
Coordinate : 428215
Elevation : 140-160 m
Relief : level to nearly level
Slope : <2%
Physiography : lower part (depression) of peneplain
Parent material : alluvium
Drainage : somewhat poorly drained
Permeability : moderate
Runoff : slow
Ground water depth : >2 m
Flooding depth : 50 cm
Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,415 mm
Mean temp. : 26.7oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : transplanted rice, some upland crops & vegetables in the dry
season
Described by : C. Manotham and N. Sanmongkol
Date : December 25, 1969
Horizon
Ap

Depth (cm)
0-14

AB

14-27

Bw1

27-47

Bw2

47-60

C1

60-82

C2

82-100

Description
Pale brown (10YR 6/3) fine sandy loam; common fine, medium and few
coarse reddish yellow (7.5YR 6/8) mottled; moderate fine and medium
subangular blocky structures; friable, slightly sticky, nonplastic; many
fine interstitial and few medium tubular pores; many fine roots; strongly
acid (field pH 5.5); clear and smooth boundary to AB.
Brown (10YR 5/3); silty loam; many fine dark yellowish brown (10YR 4/4)
mottled; moderate fine and medium subangular blocky structures; friable,
nonsticky, nonplastic; many fine interstitial and tubular pores; many fine
roots; a thin layer of fine sand extend along horizon can be observed;
strongly acid (field pH 5.5); clear and smooth boundary to Bw1.
Grayish brown (10YR 5/2) loam; many fine dark brown to brown (7.5YR
4/4) mottled; slightly strong fine and medium subangular blocky
structure; friable, nonsticky, slightly plastic; many fine interstitial and few
medium tubular pores; few fine roots; strongly acid (field pH 5.5); clear
and smooth boundary to Bw2.
Grayish brown (10YR 5/2); sandy loam, common fine dark brown to
brown (7.5YR 4/4) mottled; moderate fine and medium subangular
blocky structures; friable, slightly sticky, slightly plastic; many fine
interstitial, many medium and coarse tubular pores; thin clay film along
holes; few fine roots; medium acid (field pH 6.0); clear and smooth
boundary to C1.
Very pale brown (10YR 7/4); sandy loam; common coarse yellowish
brown (10YR 5/8) mottled; weak fine and medium subangular blocky
structures; friable, slightly sticky, nonplastic; many fine interstitial pores;
common medium and coarse iron-manganese concretions; medium acid
(field pH 6.0); gradual and smooth boundary to C2.
Very pale brown (10YR 7/4); sandy loam; common fine and medium
faint yellowish brown (10YR 5/6) mottled; weak fine subangular blocky
structures; friable, nonsticky, nonplastic; many fine interstitial and tubular
pores; strongly acid (field pH 5.5).
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กลุมชุดดินที่ 23
Soil name : Sai Khao series
Soil symbol : Sak
Classification (1998) : Siliceous, isohyperthermic Humaqueptic Psammaquent
Location : Ban Sai Kao, Amphoe Chana, Changwat Songkhla
Sheet name : Amphoe Thepha
Map Sheet No. : 5122 I
Coordinate : 964545
Elevation : 10-20 m
Relief : level to nearly level
Slope : > 2%
Physiography : lower part of alluvial fan
Parent material : alluvium
Drainage : poorly drained
Permeability : rapid
Runoff : very slow
Ground water depth : Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 2,000 mm
Mean temp. : 26-28 oC Climate type : Tropical monsoon
Natural vegetation or Land use : mostly occupied by low shrubs and grasses
Described by : P. Pramojanee
Date : January 23, 1972
Horizon

Depth (cm)

Description

Ag

0-17

Mixed very dark brown (10YR 3/1) and very dark grayish brown (10YR
3/2); loamy sand; weak medium subangular blocky structure; loose,
nonsticky and nonplastic; many very fine and fine interstitial pores; many
fine and few large roots; strongly acid (field pH 5.5); clear and smooth
boundary to ACg.

ACg

17-28

Dark grayish brown (10YR 4/2); loamy sand; weak medium to coarse
subangular blocky structure; friable, nonsticky and nonplastic; many very
fine and fine tubular pores, many fine interstitial pores; common fine and
few large roots; moderately acid (field pH 6.0); clear and smooth
boundary to Cg1.

Cg1

28-50

Mixed dark grayish brown (10YR 4/2) and light brownish gray (10YR
6/2); loamy coarse sand; weak medium subangular blocky structure;
friable, nonsticky and nonplastic; common very fine tubular and many
fine interstitial pores; common fine roots; moderately acid (field pH 6.0);
clear and smooth boundary to Cg2.

Cg2

50-100

Light gray (10YR 7/1-2); loamy coarse sand; many coarse distinct strong
brown (7.5YR 5/6) mottles; moderately acid (field pH 6.0).
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กลุมชุดดินที่ 24
Soil name : Ubon series
Soil symbol : Ub
Classification (1998) : Loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Aquic Grossarenic Halpustalf
Location : Ban Sa Hong, Tambon Kham Phang, Amphoe Kaset Wisai Changwat Roi Et
Sheet name : Amphoe Kaset Wisai
Map Sheet No. : 5740 III
Coordinate : 399166
Elevation : 130 m
Relief : level
Slope : <1%
Physiography : lower part of peneplain
Parent material : washed deposits
Drainage : moderately well drained
Permeability : rapid
Runoff : slow
Ground water depth : >180 cm
Flooding depth : 20 cm
Duration : 2-3 month
Frequency : Annual rainfall : 1,415 mm
Mean temp. : 26.7oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : paddy field
Described by : U. Thongdee
Date : April 14, 1981
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-18

Dark brown to brown (7.5YR 4/2) loamy sand; weak medium subangular
blocky structure breaking to single grain; very friable, nonsticky,
nonplastic; common very fine interstitial pores; many very fine and fine
roots; slightly acid (field pH 6.5); clear and smooth boundary to BA1.

BA1

18-56

Light reddish brown (5YR 6/4) loamy sand; few fine distinct strong brown
(7.5YR 5/6) mottles; very weak coarse subangular blocky structure
breaking to single grain; very friable, nonsticky, nonplastic; very fine
interstitial pores; few very fine and fine roots; slightly acid (field pH 6.5);
gradual and slightly wavy boundary to BA2.

BA2

56-94

Light reddish brown (5YR 6/4) loamy sand; common medium distinct
strong brown (7.5YR 5/6) and common fine distinct pinkish gray (7.5YR
6/2) mottle; very weak coarse subangular blocky structure breaking to
single grain; very friable; nonsticky, nonplastic; few very fine interstitial
pores; slightly acid (field pH 6.5); abrupt and smooth boundary to Bt1.

Bt1

94-120

Pink (5YR 7/3) loamy sand; common fine distinct pinkish gray (7.5YR
6/2) mottles; moderate medium and coarse subangular blocky structure;
friable; nonsticky, nonplastic; few very fine interstitial pores; slightly acid
(field pH 6.5); gradual and wavy boundary to Bt2.

Bt2

120-164

Pinkish gray (5YR 7/2); sandy loam; common medium distinct strong
brown (7.5YR 5/6) mottles; moderate medium and coarse subangular
blocky structure; nonsticky, nonplastic; few very fine interstitial pores;
slightly acid (field pH 6.5); gradual and wavy boundary to Bt3.

Bt3

164-200

Light gray (5YR 7/1) and pinkish gray (5YR 7/2); sandy loam; many
coarse distinct strong brown (7.5YR 5/8) and many coarse prominent
red (10R 4/8) mottles; strong medium and coarse subangular blocky
structure; firm, slightly sticky, slightly plastic; few fine interstitial pores;
slightly acid (field pH 6.5).
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กลุมชุดดินที่ 25
Soil name : Phen series
Soil symbol : Pn
Classification (1998) : loamy-skeletal, mixed, subactive, isohyperthermic Aeric Plinthic Paleaquult
Location : Ban Phon Phisai, Amphoe Phon Phisai, Changwat Nong Khai
Sheet name : Amphoe Phon Phisai
Map Sheet No. : 5645 III
Coordinate : 024070
Elevation : Relief : nearly level
Slope : 1%
Physiography : lower part of peneplain
Parent material : alluvium over shale and/or siltstone, fine grained sandstone
Drainage : somewhat poorly drained
Permeability : moderate over slow
Runoff : slow
Ground water depth : >1.5 m
Flooding depth : 10-15 cm
Duration : 3-4 month
Frequency : every year
Annual rainfall : Mean temp. : 26-28 oC climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : transplanted rice
Described by : P. Vijarnsorn
Date : July 27, 1979
Horizon

Depth (cm)

Description

Apg

0-14

Grayish brown (10YR 5/2) loam; few fine faint dark yellowish brown (10
YR 4/6) mottles; weak medium subangular blocky structure; friable,
slightly sticky, slightly plastic, few termite holes; strongly acid (field pH
5.5); clear and smooth boundary to Btg.

Btg

14-45

Gray to grayish brown (10 YR 5/1-2) clay loam; many fine distinct
yellowish brown (10 YR 5/8) and strong brown (7.5 YR 5/8) mottles; weak
coarse subangular blocky structure; friable, slightly sticky, slightly plastic;
patchy thin clay coating on ped faces; few fine roots; few termite holes;
strongly acid (field pH 5.5); abrupt and smooth boundary to Btc.

Btc

45-77

Light brownish gray to pale brown (10 YR 6/2-3) very gravelly clay loam;
many fine distinct strong brown (7.5 YR 5,8) and common fine prominent
red (2.5 YR 4/8) mottles; (coated color around gravels) ;massive to weak
medium subangular blocky structure friable, sticky, plastic; patchy thin clay
coating on ped faces; gravels composed of 70 percent hard ironstone
nodules; very strongly acid (field pH 5.0); clear and smooth boundary to
BCg1.

BCg1

77-120

Light brownish gray (10YR 6/2) slightly gravelly clay; many fine distinct
yellowish brown (7.5 YR 5/8) and prominent red (2.5 YR 4/8) mottles;
massive to weak medium subangular blocky structures; friable, sticky,
plastic; patchy thin clay coating on ped faces; gravels composed of soft
red shale (2.5YR 4/8-10 YR 4/8) and ironstone nodules; very strongly
acid; (field pH 4.5); clear and smooth boundary to BCg2.

BCg2

120-180

Pinkish gray (10YR 7/2) slightly gravelly clay loam; many fine distinct
yellowish brown (7.5 YR 5/8) and prominent red (2.5 YR 4/8) mottles;
massive to weak medium subangular blocky structure; friable, sticky,
plastic;gravels composed of soft red shale (2.5 YR 4/8) and ironstone
nodules; very strongly acid (field pH 4.5).
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กลุมชุดดินที่ 26
Soil name : Ao Luk series
Soil symbol : Ak
Classification (1998) : Very fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiudox
Location : about 50 m left side of road No.415 from Surat Thani to Krabi Province at km 52.4, Ban
Chong Mai Ngam Village, Khao Wong Subdistinct, BanTa Khun Distinct, Surat Thani
province
Sheet name : Amphoe Phanom
Map Sheet No. : 4726 I
Coordinate : 47PMK928874
Elevation : 60 m
Relief : slightly undulating
Slope : 2-5%
Physiography : Tropical karst topography
Parent material : derived from limestone associated with shale and equivalent rocks
Drainage : well drained
Permeability : moderate
Runoff : medium
Ground water depth : >2 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,635.5 mm
Mean temp. : 26.4 oC
Climate type : Tropical monsoon
Natural vegetation or Land use : fruit tree
Described by : W. Sirichuaychoo, S. Udomsri,
Date : June, 2000
L. Anukrakpongsathorn
Horizon

Depth (cm)

Description

A

0-12

Mixed dark reddish brown (2.5YR 3/4) and dusky red (10R 3/3); clay;
moderate fine and medium subangular blocky structure; firm, sticky,
plastic; many fine and few medium roots; neutral (field pH 7.0 ); clear
and smooth boundary to Bo1.

Bt1 (Bo1)

12-35

Dusky red (10R 3/3); clay; moderate medium and coarse subangular
blocky structure; firm, sticky, plastic; moderately thick cutan on ped
faces and pores; common fine roots; some charcoal fragments and
termite activity; very strongly acid (field pH 5.0); gradual and smooth
boundary to Bo2.

Bt2 (Bo2)

35-60

Dusky red (10R 3/4); clay; moderate medium and coarse subangular
blocky structure; firm, sticky, plastic; moderately thick cutan on ped faces
and in pores; few fine roots; some charcoal fragments and termite activity;
very strongly acid (field pH 4.5); diffuse and smooth boundary to Bo3.

Bt3 (Bo3)

60-90

Dusky red to dark red (10R 3/4 – 6); clay; moderate fine and medium
subangular blocky structure; friable, sticky, plastic; moderately thick
cutan on ped faces and in pores; few fine roots; some charcoal
fragments and termite activity; very strongly acid (field pH 4.5); diffuse
and smooth boundary to Bo4.

Bt4 (Bo4)

90-140

Dark red (10R 3/6); clay; moderate medium and coarse subangular
blocky structure; friable, sticky, plactic, moderarely thick cutan on ped
faces and in pores; few fine root; very strongly acid (field pH 4.5); diffuse
and smooth boundary to Bo5.

Bt5 (Bo5)

140-200

Dark red (10R 3/6); clay; moderate medium and coarse subangular
blocky structure; firm, sticky, plastic; moderately thick cutan on ped
faces and in pores; very strongly acid (field pH 4.5).
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กลุมชุดดินที่ 27
Soil name : Tha Mai series
Soil symbol : Ti
Classification (1998) : Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Hapludox
Location : Amphoe Tha Mai, Changwat Chanthaburi
Sheet name : Changwat Chanthaburi
Map Sheet No. : 5434 III
Coordinate : 759769
Elevation : 30 m
Relief : gently undulating to undulating
Slope : 2-12%
Physiography : basalt terrain
Parent material : residuum
Drainage : well drained
Permeability : moderate to slow
Runoff : rapid
Ground water depth : Flooding depth : Frequency : Duration :
Annual rainfall : 2,000-3,400 mm Mean temp. : 27 oC
Climate type : Tropical monsoon
Natural vegetation or Land use : Mainly used for fruit crops such as durian, rambutan, banana and
pineapples. The natural is moist evergreen and moist mixed deciduous forests.
Described by : L. Moncharoen and W. Sirichuaychoo
Date : October, 1987
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-20

Dark reddish brown (5YR 3/3); clay; weak fine granular structure; very
friable, slightly sticky and slightly plastic; many fine and medium roots;
strongly acid (field pH 5.5); diffuse and smooth boundar to Bo1.

Bo1

20-50

Dark reddish brown (5YR 3/4); clay; weak fine subangular blocky
structure; very friable, slightly sticky and slightly plastic; many fine and
medium roots; strongly acid (field pH 5.5); diffuse and smooth boundary
to Bo2

Bo2

50-95

Dark reddish brown to reddish brown (5YR 3-4/4); clay; weak fine and
medium subangular blocky structure; very friable, slightly sticky and
slightly plastic; common fine and medium roots; strongly acid (field pH
5.5); diffuse and smooth boundary to Bo3

Bo3

95-180

Dark reddish brown to reddish brown (5YR 3-4/4; clay; weak medium
subangular blocky structure; very friable, slightly sticky and slightly
plastic; few fine roots; strongly acid (field pH 5.5).
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กลุมชุดดินที่ 28
Soil name : Chai Badan series
Soil symbol : Cd
Classification (1998) : Very fine, Smectitic, isohyperthermic Typic Haplustert
Location : field plot of Ms. Huang Si-hanat, 11 Moo 5, Ban km 129, Tambon Nikhom Lamnarai,
Amphoe Chaibadan, Changwat Lopburi
Sheet name : Amphoe Chaibadan
Map Sheet No. : 5239 III
Coordinate : 47QPS288856
Elevation : 85-100 m
Relief : undulating
Slope : 3-4%
Physiography : basaltic terrain
Parent material : basalt
Drainage : well drained
Permeability : slow
Runoff : medium
Ground water depth : Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,211.9 mm
Climate type : Tropical savanna
Mean temp. : 28.1°C
Natural vegetation or Land use : sesame, tobacco and corn
Described by : P. Choldamrongkul, S. Udomsri,
Date : May 27, 2000
S. Riangthong, A. Pinjongskuldit,
W. Panitkorn and W. Pholrachom
Horizon
Ap

Depth (cm)
0-10/15

Description
Dark brown (7.5YR 3/2); clay; moderate to strong medium and coarse
subangular blocky structure partly mixed with very fine and fine granular
structure; sticky and plastic; few fine and common very fine roots; few
charcoal fragments; moderately alkaline (field pH 8.0); clear and wavy
boundary to Bss1.

Bss1

10/15-40

Dark brown (7.5YR 3/2-3); clay; moderate to strong medium and coarse
subangular blocky structure; sticky and plastic; few very fine and
common fine roots; few to common distinct slickensides and many
pressure faces; moderately alkaline (field pH 8.0); gradual and smooth
boundary tp Bss2.

Bss2

40-69/80

Dark brown (7.5YR 3/3-4); clay; moderate to strong medium and coarse
angular blocky structure; sticky and plastic; few very fine and fine roots;
common prominent slickensides and many pressure faces; some
subangular gravel of strongly weathered basalt; moderately alkaline(field
pH 8.0); clear and wavy boundary to Ck1.

Ck1

80-98/100

Brown (7.5YR 4/3-4); very gravelly clay loam; many subangular gravel of
strongly weathered basalt (35% by volume); calcareous; strongly
alkaline (field pH 8.5); clear and smooth boundary to Ck2.

Ck2

100-150

Brown (7.5YR 4/4); very gravelly clay loam; many subangular gravel of
strongly weathered basalt (35-50% by volume); calcareous; strongly
alkaline (field pH 8.5).

91

92

กลุมชุดดินที่ 29
Soil name : Pak Chong series
Soil symbol : Pc
Classification (1998) : Very fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustox
Location : Ban Bun Bandan, Tambon Klang Daod, Amphoe Pak Chong Nakhon Ratchasima
Sheet name : Amphoe Pak Chong
Map Sheet No. : 5238 II
Coordinate : 47 746374 E/1618369 N
Elevation : 370 m
Relief : slightly undulating
Slope : 2-3%
Physiography : karst erosion plain
Parent material : residuum and colluvium from limestone
Drainage : well drained
Permeability : moderate
Runoff : medium to rapid
Ground water depth : >2 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,200 mm
Mean temp. : 26-28oC Climate type : Aw
Natural vegetation or Land use : upland crops and some fruit trees
Described by : R. Reanthong and B. Anantana
Date : June 28, 2001
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-13/17

Dark reddish drown (2.5YR 3/4); silty clay; moderate fine and medium
subangular blocky; friable; sticky, plastic; many very fine and fine roots;
few medium animal holes; slightly acid (field pH 6.5); clear and wavy
boundary to Bt1.

Bt1

17-48

Dark red (10YR 3/6); clay; moderate medium subangular blocky
structure; friable, sticky, plastic; patchy moderately thick cutan on ped
faces; few very fine and fine roots; strongly acid (field pH 5.5); diffuse
and smooth boundary to Bt2.

Bt2

48-110

Dark red (10YR 3/6); clay; moderate medium subangular blocky
structure; friable; sticky, plastic; patchy moderately thick cutan on ped
faces; few very fine and fine roots; strongly acid (field pH 5.5); diffuse
and smooth boundary to Bt3.

Bt3

110-150+

Dark red (10YR 3/6); clay; moderately weak fine and medium
subangylar blocky structure; friable; sticky, plastic; patchy thin cutan on
ped faces; few very fine roots; strongly acid (field pH 5.5).
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กลุมชุดดินที่ 30
Soil name : Doi Pui series
Soil symbol : Dp
Classification (1998) : Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Palehumult
Location : Mae Sa Botanical Garden, Tambon Pong Yaeng, Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai
Sheet name : Changwat Chiang Mai
Map Sheet No. : 4746 I
Coordinate : 848882
Elevation : Relief : hilly
Slope : 55%
Physiography : hill side
Parent material : granite-gneiss
Drainage : well drained
Permeability : moderate
Runoff : medium to rapid
Ground water depth : Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,183.6 mm
Mean temp. : 25.34 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : hill evergreen forest
Described by : P. Vijarnsorn and S. Juengnijnirund
Date : January 22, 1993
Horizon

Depth (cm)

Description

A

0-17

Very dark gray (5YR 3/1); loam; moderate fine and medium subangular
blocky structure; friable, slightly sticky and slightly plastic; many fine
roots; few small termite nests; strongly acid (field pH 5.0); clear and
wavy boundary to BA.

BA

17-34

Dark reddish brown (5YR 3/3); clay loam; moderate fine and medium
subangular blocky structure; friable, sticky and slightly plastic; many fine
roots; few small termite nests; strongly acid (field pH 5.0); clear and
wavy boundary to Bt1.

Bt1

34-70

Dark reddish brown (2.5YR 3/4); clay; weak medium and coarse
subangular blocky structure; friable, sticky and plastic; few faint clay
coated on vertical ped faces; few fine mica flakes; many fine and few
medium roots; few small termite nests; strongly acid (field pH 5.0);
diffuse and smooth boundary to Bt2.

Bt2

70-130

Red (2.5YR 4/6); clay; weak medium and coarse subangular blocky
structure; firm, sticky and plastic; few faint clay coated on ped faces;
many fine mica flakes and few fine feldspar grains; common fine and few
medium roots; strongly acid (field pH 5.0); diffuse and smooth boundary
to Bt3.

Bt3

130-180

Red (2.5YR 4/6); clay; weak fine and medium subangular blocky
structure; firm, sticky and plastic; few faint clay coated on vertical ped
faces; many fine mica flakes and common fine feldspar grains; few fine
and medium roots; few small termite nests; strongly acid (field pH 5.0).
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กลุมชุดดินที่ 31
Soil name : Wang Hai low bases variants
Soil symbol : Wi-lb
Classification (1998) : Fine, mixed, isohyperthermic Typic Paleustult
Location : North from Ban Dong Klo 600 m, Tambon Wang Kwang, Amphoe Nam Nao, Changwat
Phetchabun
Sheet name : Amphoe Nam Nao
Map Sheet No. : 5342 IV
Coordinate : 793791
Elevation : 820 m
Relief : rolling
Slope : 16%
Physiography : hilly
Parent material : residuum derived from sandstone
Drainage : moderately well drained
Permeability : slow
Runoff : rapid to medium
Ground water depth : >2 m
Flooding depth : >2 m
Duration : Frequency : once a year
Annual rainfall : 1,238.1 mm
Mean temp. : 25.5 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : deciduous forest; corn and upland rice
Described by : K. Marlairotsiri
Date : Febuary 19, 2001
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-15

Brown (7.5YR 4/4) sandy clay loam; strong to moderate medium and
fine subangular blocky structure; slightly hard, friable, slightly sticky,
slightly plastic; many fine and medium roots; strongly acid (field pH 5.5);
abrupt and smooth boundary to BA.

BA

15-35

Strong brown (7.5YR 4/6) clay loam; few fine prominent red (2.5YR 4/6)
mottles; strong to moderate medium and coarse subangular blocky structure;
slightly hard; friable, slightly sticky, slightly plastic; moderately thick clay
coating on ped faces and pore; few fine roots; some saprolite; very strongly
acid (field pH 5.0); clear and smooth boundary to Bt1.

Bt1

35-70

Yellowish brown (10YR 5/4) clay; common fine prominent red (2.5YR
4/6) mottles; strong medium to coarse subangular blocky structure; hard;
firm; sticky and plastic; moderately thick clay coating on ped faces; few
very fine roots; some saprolite; very strongly acid (field pH 5.0); clear
and smooth boundary to Bt2.

Bt2

70-100

Light yellowish brown (10YR 6/4) clay; common fine prominent red (10R
4/6) and few fine distinct strong brown (7.5YR 5/6) mottles; strong
medium to coarse subangular blocky structure; hard; very firm; sticky
and plastic; patchy thin cutan; very few fine roots; some siltstone
fragment about 5%; very strongly acid (field pH 5.0); clear and smooth
boundary to Bt3.

Bt3

100-130

Pale brown (10YR 6/3) clay; common medium prominent red (2.5YR 5/6)
and common fine distinct strong brown (7.5YR 5/6) mottles; strong
medium to coarse subangular blocky structure; hard; very firm; sticky
and plastic; patchy thin cutan; very few fine roots; some siltstone
fragment about 10%; very strongly acid (field pH 4.5); clear and smooth
boundary to BC.

BC

130-200+

Light brownish gray (10YR 6/2) clay; common fine distinct strong brown
(7.5YR 5/6) and common medium prominent red (10R 4/6) mottles;
strong to moderate medium to coarse subangular blocky structure; hard;
very firm; slightly sticky and non plastic; patchy thin cutan on ped faces;
zone of weathering siltstone; very strongly acid (field pH 4.5).
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กลุมชุดดินที่ 32
Soil name : Rueso series
Soil symbol : Ro
Classification (1998) : Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Palehumult
Location : approximately 50 m leaf side road far from wat Khao Nang Phao~1 km Ban Krut,
Tambon Krut, Amphoe Kanchanadit, Changwat Suratthani
Sheet name : Changwat Suratthani
Map Sheet No. : 4827 II
Coordinate : 589048
Elevation : 20 m
Relief : nearly Flat
Slope : 1-2%
Physiography : levee
Parent material : old alluvium
Drainage : well drained
Permeability : Runoff : Ground water depth : Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,600-2,000 mm Mean temp. : 26-28oC Climate type : Tropical moonsoon
Natural vegetation or Land use : Rambutan, Durian, Mangosteen
Described by : W. Sirichuaychoo, S. Udomsri
Date : August 20, 1996
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-12

Dark brown (10YR 3/3); silt loam; moderate medium subangular blocky
structure; friable, stightly sticky, slightly plastic; common fine and
medium roots; moderately acid (field pH 6.0); gradual and smooth
boundary to Bt1.

Bt1

12-40

Dark brown to brown (10YR 4/3); silt loam; moderate fine and medium
subangular blocky structure; friable, slightly sticky, slightly plastic; patchy
thin cutan on ped faces; common fine annd medium roots; strongly acid
(field pH 5.5); clear and smooth boundary to Bt2.

Bt2

40-75

Dark yellowish brown (10YR 4/4); silty clay loam; moderate fine and
medium subanglar blocky structure; friable, sticky, plastic; patchy thin
cutan on ped faces; common medium and few fine roots; very strongly
acid (field pH 5.0); clear and smooth boundary to Bt3

Bt3

75-110

Dark yellowish brown (10YR 4/4); silty clay loam; moderate fine and
medium subangular blocky structure; friable, sticky, plastic; patchy thin
cutan on ped faces; few fine roots; very strongly acid (field pH 4.5); clear
and smooth boundary to Bt4.

Bt4

110-150

Yellowish brown (10YR 5/6); silty clay loam; moderate fine and medium
subangular blocky strucrture; friable, sticky, plastic; patchy thin cutan on
ped faces; few fine roots; very strongly acid (field pH 4.5); clear and
smooth boundary to Bt5.

Bt6

150-180

Yellowish brown (10YR 5/6); silty clay loam; moderate fine and medium
subangular blocky structure; friable, sticky, plastic; patchy thin cutan on
faces; no roots; very strongly acid (field pH 4.5).
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กลุมชุดดินที่ 33
Soil name : Kamphaeng Saen series
Soil symbol : Ks
Classification (1998) : Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalf
Location : Ban Rai Luang, Tambon Tha Mai Ruak, Amphoe Tha Yang, Changwat Phetchaburi
Sheet name : Amphoe Tha Yang
Map Sheet No. : 4934 I
Coordinate : 47PNQ880215
Elevation : 25 m
Relief : nearly level
Slope : 2-3%
Physiography : alluvium fan
Parent material : alluvium
Drainage : well drained
Permeability : moderate
Runoff : medium
Ground water depth : >2 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,051.8 mm
Mean temp. : 27.9 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : orchards
Described by : S. Udomsri
Date : January 7, 2003
Horizon
Ap

Depth (cm)
0-20

BA

20-38

Bt1

38-66

Bt2

66-95

Bt3

95-145

Bt4

145-180

Description
Mixed dark yellowish brown (10YR 4/4) and dark brown (10YR 4/3;
20%); silt loam; moderate medium subangular blocky structure; slightly
hard, friable, slightly sticky and moderately plastic; common very fine
roots; common fecal pellets and earth worm activity; many very fine mica
flakes; moderately alkaline (field pH 8.0); clear and smooth boundary to
BA.
Mixed dark yellowish brown (10YR 4/4) and dark brown (10YR 4/3;
10%); silt loam; moderate medium subangular blocky structure; slightly
hard, friable, slightly sticky and moderately plastic; some clay skins on
ped faces and in pores; few very fine roots; common fecal pellets and
earth worm activity; common soft black of MnO2; (3%); many very fine
mica flakes; some spot of soft power lime; moderately alkaline (field pH
8.0); clear and smooth boundary to Bt1.
Mixed dark yellowish brown (10YR 4/4) and yellowish brown (10YR 5/4;
20%); silty clay loam; moderate medium subangular blocky structure;
slightly hard, friable, moderately sticky and moderately plastic;
moderately thick clay skins coated on ped faces and in pores; few soft
black of MnO2; few brick fragments; many very fine mica flakes;
moderately alkaline (field pH 8.0); clear and smooth boundary to Bt2.
Yellowish brown (10YR 5/4; 30%) and 10YR 5/6;70%); silty clay loam;
moderate medium subangular blocky structure; slightly hard, friable,
moderately sticky and moderately plastic; moderately thick clay skins
coated on ped faces and in pores; common soft black of MnO2; many
very fine mica flakes; moderately alkaline (field pH 8.0); clear and
smooth boundary to Bt3.
Yellowish brown (10YR 5/4; 20%) and 10YR 5/6;80%); silty clay loam;
moderate medium subangular blocky structure; slightly hard, friable,
moderately sticky and moderately plastic; moderately thick clay skins coated
on ped faces and in pores; common soft black of MnO2; many very fine
mica flakes; neutral (field pH 7.0); clear and smooth boundary to Bt4.
Yellowish brown (10YR 5/4; 30%) and 10YR 5/6;70%); silty clay loam;
moderate medium subangular blocky structure; slightly hard, friable,
moderately sticky and moderately plastic; moderately thick clay skins
coated on ped faces and in pores; common (5-10%) soft black of MnO2
and some spray coated on ped faces (10%); many very fine mica flakes;
neutral (field pH 7.0).
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กลุมชุดดินที่ 34
Soil name : Chalong series

Soil symbol : Chl

Classification (1998) : Fine loamy, mixed, isohyperthermic Typic Kandiudult
Location : 200 m far from Asia road to Khuan –Mai School Ban KhunMai, Tambon Nam Pha,
Amphoe Ban Na San, Changwat Saratthani
Sheet name : Amphoe Ban Na San
Map Sheet No. : 4826 I
Coordinate : 353701
Elevation : 35-40 m
Relief : slightly undulating
Slope : 2-3%
Physiography : erosion surface
Parent material : granite
Drainage : well drained
Permeability : moderate
Runoff : slow
Ground water depth : Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 2,000-3000 mm Mean temp. : 26-28 oC Climate type : Tropical monsoon
Natural vegetation or Land use : Para rubber
Described by : W. Sirichuaychoo
Date : July 10, 1997
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-15

Dark brown (10YR 3/3); sandy loam; weak fine subangular blocky
structure; friable, slightly sticky, slighly plastic; many fine and medium
roots; strongly acid (field pH 5.5); gradual and smooth boundary to BA.

Ba

15-35

Dark yellowish brown (10YR 4/4); sandy loamy; weak fine and medium
subangular blocky structure; friable, slightly sticky, slightly plastic,
common fine and medium roots; strongly acid (field pH 5.5); gradual and
smooth boundary to Bt1.

Bt1

35-65

Strong brown (7.5YR 5/6); sandy loam; moderate medium subangular
blocky structure; friable, sticky, plastic; common fine and few medium
roots; very strongly acid (field pH 5.0); diffuse and smooth boundary to
Bt2.

Bt2

65-100

Strong brown (7.5YR 6/8); sandy clay loam; moderate medium and
coarse subangular blocky structure; friable, sticky, plastic; few fine roots;
very strongly acid (field pH 5.0); gradual and smooth boundary to Bt3.

Bt3

100-130

Yellowish red to strong brown (5-7.5YR 5/6); sandy clay loam; moderate
medium and coarse subangular blocky structure; friable, sticky, plastic;.
few fine roots very strongly and (field pH 5.0 ), gradual smooth boundary
to Bt4.

Bt4

130-170

Red (2.5YR 5/6); sandy clay loam; moxderate medium and coarse
subagulau block structure; friable,slickly, plastic; no roots; very strongly
acid (field pH 5.0); diffuse and smooth boundary to Bt5.

Bt5

170-190

Red (2.5YR 5/2); sandy clay loam; moxderate medium and coarse
subagulau block structure; friable,slickly, plastic; no roots; very strongly
acid (field pH 5.0).
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กลุมชุดดินที่ 35
Soil name : Warin variants
Soil symbol : Wn
Classification (1998) : Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Typic Kandiustult
Location : West of Wang Poang from irrigation cannal 300 m Tambon Phakkhuang, Amphoe
Thongsaenkhan, Changwat Uttradit
Sheet name : Ban Had ngiw
Map Sheet No. : 5044 II
Coordinate : 380517
Elevation : 130 m (MSL)
Relief : undulating
Slope : 3%
Physiography : footslope
Parent material : colluvium from sandstone
Drainage : well drained
Permeability : slow
Runoff : slow
Ground water depth :
Flooding depth : Duration : 8-9 months
Frequency : third a year
Annual rainfall : 1,432.6 mm
Mean temp. : Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : sugarcane
Described by : K. Marlairotsiri
Date : July 25, 2002
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-15

Reddish brown (5YR 4/3); sandy loam; weak break to single grain fine
and very fine granular, soft, loose, slightly sticky and non plastic few fine
roots; some charcoal spot 1%; very strongly acid (field pH 4.5); clear and
smooth boundary to BA.

BA

15-30

Reddish brown (5YR 5/3); sandy loam; strong medium to coarse
subangular blocky structure (hard pan); very hard, firm, slightly sticky
non plastic; patchy thin cutan along pores; some charcoal, 3 thermite
holes 3 cm; very few very fine roots; very strongly acid (field pH 4.5);
clear and smooth boundary to Bt1.

Bt1

30-50

Reddish brown (5YR 5/4); sandy clay loam; strong medium and coarse
subangular blocky structure (hard pan); hard, friable, sticky and plastic;
patchy thin clay coating on ped faces and pores; some charcoal and 3
thermite holes 3cm-1mm; very strongly acid (field pH 4.5); clear and
smooth boundary to Bt2.

Bt2

50-95

Yellowish red (5YR 5/6); sandy clay loam; moderate medium and coarse
subangular blocky structure; slightly hard, very friable, sticky and plastic;
patchy thin clay coating along pores; some charcoal spot; very strongly
acid (field pH 4.5); diffuse and smooth boundary to Bt3.

Bt3

95-140

Red (2.5YR 5/6); sand clay loam; (moist) weak breaking to fine and
medium subangular blocky structure; very friable, sticky and plastic;
patchy thin clay coating along pores; very strongly acid (field pH 4.5);
diffuse and smooth boundary to Bt4.

Bt4

140-200

Red (2.5YR 5/6); sandy clay loam; (moist) weak breaking to fine and
medium subangular blocky structure; very friable, sticky and plastic;
patchy thin clay coating along pores; very strongly acid (field pH 4.5).
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กลุมชุดดินที่ 36
Soil name : Sikhio series
Soil symbol : Si
Classification (1998) : Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Typic Rhodustalf
Location : Ban Nong Takai, 700 m west of km 5.9 on Sikhio-Chaiyaphum road, Amphoe Sikhio,
Changwat Nakhon Ratchasima
Sheet name : Ban Nong Bua Khok
Map Sheet No. : 5339 I
Coordinate : 788/1652-3
Elevation : 270 m
Relief : gently undulating
Slope : 2-5%
Physiography : middle part of peneplain
Parent material : washed deposit of calcareous sandstone
Drainage : well drained
Permeability : moderate
Runoff : rapid
Ground water depth : >2 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,181.2 mm
Mean temp. : 26.2 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : mixed deciduous forest with dominant bamboo. Parts are cleared
for upland crops such as corn, cassava, castor bean and etc
Described by : L. Moncharoen
Date : October, 1987
Horizon

Depth (cm)

Description

A

0-13

Dark brown (7.5YR 3-4/2); sandy loam; weak medium and coarse
subangular blocky structure; friable, slightly sticky, slightly plastic; many
fine roots; slightly acid (field pH 6.5); gradual and smooth boundary to
Bt1.

Bt1

13-53

Dark red (2.5YR 3/6); loam; weak coarse subangular blocky structure;
friable, slightly sticky, slightly plastic; patchy thin clay coating on ped
faces; common fine and coarse roots; strongly acid (field pH 5.5); diffuse
and smooth boundary to Bt2.

Bt2

53-94

Dark red (2.5YR 3/6); loam; weak coarse subangular blocky structure;
friable, sticky, plastic; patchy thin clay coating on ped faces; few medium
and coarse roots; strongly acid (field pH 5.5); diffuse and smooth
boundary to Bt3.

Bt3

94-125

Dark reddish brown (2.5YR 3/4); loam; moderate medium and coarse
subangular blocky structure; friable, sticky, plastic; continuous thin clay
coating on ped faces; common medium and coarse roots; slightly acid
(field pH 6.5); diffuse and smooth boundary to Bt4.

Bt4

125-185/190

Dark reddish brown (2.5YR 3/4); loam; moderate coarse subangular
blocky structure; friable, sticky, plastic; continuous thin clay coating on
ped faces; common medium and coarse roots; many termite holes;
neutral (field pH 7.0); clear and wavy boundary to BCcn.

BCcn

190-210

Dark reddish brown (2.5YR 3/4); gravelly loam; weak fine subangular
blocky structure; friable, sticky, plastic; strongly effervescent; gravels
composed of ironstone and quartz; slightly alkaline (field pH 7.5).
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กลุมชุดดินที่ 37
Soil name : Na Khu series
Soil symbol : Nu
Classification (1998) : Loamy, mixed, isohyperthermic Arenic Plinthaquic Haplustult
Location : Field plot of Mr. Saeng Toe-damma, south of road from Ban Don Kloi-Ban Khok Sathaen
about 700 m Ban Khok Sathaen, Tambon Don Kok, Amphoe Na Pho, Changwat Buriram
Sheet name : Amphoe Pueai Noi
Map Sheet No. : 5540 I
Coordinate : 48PTC
Elevation : 180 m
Relief : undulating
Slope : 3-5%
Physiography : peneplain
Parent material : coarse grained material over fine graind clastic rocks
Drainage : well drained over moderately well drained-SPD
Permeability : rapid over slow
Ground water depth : >2 m
Runoff : medium
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : Mean temp. : Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : casava
Described by : S. Udomsri and A. Sujinai
Date : March 26, 2003
Horizon
Ap

Depth (cm)
0-10/20

E1

10/20-35

E2

35-55

Bt1

55-65

2Bt2

65-95/105

2Bt3

105-130

2BC

130-160

Description
Dark brown (7.5YR 4/3), loamy sand; weak fine subangular blocky structure partly
to single grained; soft, very friable, non-sticky and non-plastic; many fine and
medium roots; moderately acid (field pH 6.0); clear and wavy boundary to E1.
Mixed light brown (7.5YR 6/4; 68%) and brown (7.5YR 5/3; 30%) few fine distinct
reddish yellow (7.5YR 6/8) mottlles; loamy sand; weak fine subangular blocky
structure partly to single grained; soft, very friable, non-sticky and non-plastic; few
fine roots; moderately acid (field pH 6.0); clear and smooth boundary to E2.
Mixed reddish yellow (7.5YR 6/6) and brown (7.5YR 5/4) common fine
distinct strong brown (7.5YR 5/8) mottlles; loamy sand; weak fine and
medium subangular blocky structure partly to single grained; soft, very
friable, non-sticky and non-plastic; few fine roots; strongly acid (field pH 5.5);
clear and smooth boundary to Bt1.
Mixed reddish yellow (7.5YR 6/6) and brown (7.5YR 5/4) common fine distinct
strong brown (7.5YR 5/8) mottlles and pot of pinkish gray (7.5YR 6/2; 5%);
sandy loam; moderate fine subangular blocky structure; soft, very friable, nonsticky and slightly plastic; patchy thin cutans on ped faces and in pores and
some clay bridges between sand grained; common very fine and fine roots; very
strongly acid (field pH 5.0); clear and smooth boundary to 2Bt2.
Mixed pinkish gray (7.5YR 5/2; 70%), red (10R 4/6; 30%); clay loam with
discernable sand; moderate coarse subangular blocky structure; hard, firm,
moderately sticky and moderately plastic; patchy thin cutans on ped faces
and in pores; some sand coated with light brown (7.5YR 6/4) along ped
faces; common plinthite 15-20%; one gravel lines composed of ironstone
diameter 3-5 mm and 3-5 cm thick; few fine roots; very strongly acid (field
pH 5.0); clear and wavy boundary to 2Bt3.
Mixed gray (5YR 5/1; 80%), red (10R 4/8; 20%); clay to silty clay with
discernable sand; strong medium and coarse angular blocky structure; very
hard, very firm, moderately sticky and moderately plastic; patchy thin cutans
on ped faces and in pores; some sand coated with light brown (7.5YR 6/4)
along ped faces; common plinthite 10%; few very fine roots; very strongly
acid (field pH 5.0); clear and wavy boundary to 2BC.
Mixed dark gray (5YR 4/1; 70%), pinkish gray (5YR 6/2; 15%) and strong
brown (7.5YR 5/8; 15%); clay with discernable sand; strong coarse angular
blocky structure; very hard, very firm, moderately sticky and moderately
plastic; patchy thin cutans on ped faces and in pores; some sand coated
with light brown (7.5YR 6/4) along ped faces; some spot of weathering
siltstone with dark red (10R 3/6); very strongly acid (field pH 5.0).
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กลุมชุดดินที่ 38
Soil name : Tha Muang series
Soil symbol : Tm
Classification (1998) : Coarse loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalf
Location : Ban Wang Sara, Tambon Wang Sara, Amphoe Tha Muang, Changwat Kanchanaburi
Sheet name : Amphoe Tha Muang
Map Sheet No. : 4936 IV
Coordinate : 742412
Elevation : 20 m
Relief : nearly level
Slope : 2%
Physiography : flood plain (levee)
Parent material : alluvium
Drainage : well drained
Permeability : moderate
Runoff : medium
Ground water depth : > 2 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,044.1 mm
Mean temp. : 27.6 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : corn and land settlement
Described by : S. Udomsri
Date : June 11, 1997
Horizon
Ap

Depth (cm)
0-38/40

AC

40-55/58

C1

58-95

C2

95-133

C3

133-180+

Description
Dark grayish brown (10YR 4/2); silt loam; moderate fine and medium
subangular blocky structure; slightly hard, friable, slightly sticky and
slightly plastic; common very fine and fine roots; many mica flakes;
moderately alkaline (field pH 8.0); clear and smooth boundary to AC.
Brown (10YR 5/3) fine sandy loam; weak to moderate medium and
coarse subangular blocky structure; slightly hard, friable, slightly sticky
and slightly plastic; common very fine roots; many mica flakes; moderate
alkaline (field pH 8.0); clear and smooth boundary to C1.
Brown and yellowish brown (10YR 5/3 and 10YR 5/4) loamy fine sand;
weak very fine, fine and medium subangular blocky structure easily
breaking to single grained; friable, nonsticky and nonplastic; few very
fine roots; many mica flakes; moderate alkaline (field pH 8.0); gradual
and smooth boundary to C2.
Brown (10YR 5/3) loamy fine sand; weak very fine and fine subangular
blocky structure easily breaking to single grained; very friable, nonsticky
and nonplastic; few fine and medium roots; many mica flakes; moderate
alkaline (field pH 8.0); gradual and smooth boundary to C3.
Brown (10YR 5/3) loamy fine sand; weak very fine and fine subangular
blocky structure easily breaking to single grained; very friable, nonsticky
and nonplastic; few fine and medium roots; many mica flakes; moderate
alkaline (field pH 8.0).
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กลุมชุดดินที่ 39
Soil name : Na Thawi series
Soil symbol : Nat
Classification (1998) : Coarse-loamy,mixed,isohyperthermic Typic Kandiudult
Location : approximately 100 m left of road Ban Tambon Amphoe Khean Sa, Surat Thani province
Sheet name : Amphoe Khean Sa
Map Sheet No. : 4826 IV
Coordinate : 176898
Elevation : 20 m
Relief : undulating
Slope : 2%
Physiography : river terrace
Parent material : alluvium
Drainage : well drainned
Permeability : moderate
Runoff : medium
Ground water depth : > 2 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : Mean temp. : Climate type : Tropical monsoon
Natural vegetation or Land use : Para rubber
Described by : W. Sirichuaychoo and S. Udomsri
Date : May 16, 2000
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-18

Mixed dark grayish brown to dark brown (10YR 4/2 and 10YR 4/3);
sandy loam; weak fine subangular blocky strusture; very friable, slightly
sticky and slightly plastic; many fine common medium roots; some
charcoal fragments and termite activities; moderately acid (field pH 6.0);
gradual and smooth boundary to Bw.

Bw

18-35

Yellowish brown (10YR 5/4); sandy loam; moderate fine and medium
subanglar blocky structure; friable, slightly sticky and slightly plastic;
common fine roots; some termites holes; strongly acid (field pH 5.5);
gradual and smooth boundary to Bt1.

Bt1

35-65

Mixed brown and yellowish brown (10YR 5/3 20%) and (10YR 5/4);
sandy loam to sandy clay loam; moderate fine and medium subangular
blocky structure; firm, slightly sticky and slightly plastic; patchy thin clay
coating on ped faces and in pores; few fine and medium roots; many
temites holes and earthwarm activites; very strongly acid (field pH 5.0);
gradual and smooth boundary to Bt2.

Bt2

65-100

Yellowish brown (10YR 5/4); sandy clay loam; moderate fine and
medium subangular blocky structure; firm, slightly sticky and slightly
plastic; patchy thin clay coating on ped faces and in pores; few fine
roots; some termites activities; very strongly acid (field pH 5.0); gradual
and smooth boundary to Bt3.

Bt 3

100-145

Mixed brown and brownish yellow (10YR 5/3 5%) and 10YR 6/6); sandy
clay loam; moderate fine and medium and subangular blocky structure;
firm, slightly sticky and slightly plastic; broken moderately thick clay
coating on ped faces and in pores; very strongly acid (field pH 4.5);
gradual and smooth boundary to Bt4.

Bt4

145-180

Brownish yellow (10YR 6/6) and few fine distinct light gray and reddish
yellow (10YR 7/2 and 5YR 6/6); sandy clay loam; moderate fine and
medium subanglar blocky structure; firm, sticky and plastic; patchy thin
clay coating on ped faces and in pores; very strongly acid (field pH 4.5).

113

114

กลุมชุดดินที่ 40
Soil name : Chakkarat variant
Soil symbol : Ckr
Classification (1998) : Coarse-loamy, mixed, subactive, isohyperthermie Ultic Paleustalf
Location : Ban Khayung Tambon Lalom Amphoe Phusing, Changwat Srisaket
Sheet name : Map Sheet No. : 5838 III
Coordinate : 012146
Elevation : 163 m
Relief : level to nearly level
Slope : 0-2%
Physiography : denudation surfaces
Parent material : alluvium
Drainage : moderately well drained
Permeability : mederate
Runoff : slow
Ground water depth : >2m
Flooding depth : >2 m
Duration : 4-5 months
Frequency : onece a year
Annual rainfall : 1,100-1,300 mm Mean temp. : 26-28 oC Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : cassava
Described by : K. Marlarotsiri
Date : June 15, 2000
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-12/14

Brown (7.5YR 5/2); loamy sand to sandy loam; weak fine medium
subangular blocky structure; loose to single grained non sticky
nonplastic; common fine roots; medium acid (field pH 6.0); clear and
smooth boundary to Bt1.

Bt1

14-35

Brown (7.5YR 5/3); sandy loam; moderate fine medium to coarse
subangular blocky structure; very friable slightly sticky and slightly
plastic; patchy thin clay coating on ped faces; neutral (field pH 7.0); clear
and smooth boundary to Bt2.

Bt2

35-80

Brown (7.5YR 5/3); sandy loam; moderate fine, medium to coarse
subangular blocky structure; very friable slightly sticky slightly plastic;
patchy thin clay coating on ped faces; neutral (field pH 7.0); abrupt and
smooth boundary to Bt3.

Bt3

80-130/140

Pink (7.5YR 7/3;); sandy loam; weak fine to coarse subaugular blocky
structure; friable slightly sticky moderately plastic; patchy thin clay
coating on ped faces; neutral (field pH 7.0); clear and amooth boundary
to Bt4.

Bt4

140-170/174

Light reddish brown (5YR 6/3); sandy loam; common medium distinct
reddish yellow (7.5YR 6/6) mottles; friable slightly sticky moderately
plastic moderate thick cutan on ped faces; solf Fe& Mn nodule 2%
medium acid (field pH 6.0); clear and smooth boundary to Bt5.

Bt5

174-200

Light reddish brown (5YR 6/3); sandy loam; many medium to coarse
distinct reddish yellow (7.5YR 6/6) mottles; moderate fine to medium
subangular blocky structure firm sticky and very plastic; moderate thick
cutan on ped faces; soft Fe&Mn nodule 3%; neutral (field pH 7.0)
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กลุมชุดดินที่ 41
Soil name : Ban Phai series
Soil symbol : Bpi
Classification (1998) : Loamy, mixed, isohyperthermic Arenic Paleustalf
Location : approximately 1.7 km right side to Ban Sok Taling ,far from Ban Phai to Mahasarakham
road approx. 3 km, Ban Sok Taling, Tambon Nai Muang, Amphoe Ban Phai, Changwat
Khon Kaen
Sheet name : Ban Hin Tang
Map Sheet No. : 5541 II
Coordinate : 609785
Elevation : 190 m
Relief : nearly flat
Slope : 0-1%
Physiography : denudation surface
Parent material : wash surface from sandstone
Drainage : somewhere excessively over well drained
Permeability : rapid over moderate
Runoff : slow
Ground water depth : >200 cm
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,207 mm
Mean temp. : 26-27 oC Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : cassava plantation
Described by : W. Sirichuaychoo
Date : June 15, 2003
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-15

Brown (7.5YR 5/4); loamy sand; single grain; non-sticky, non-plastic; few
fine roots; neutral (field pH 7.0); clear and smooth boundary to E 1.

E1

15-30

Light brown (7.5YR 6/4); loamy sand; single grain; non-sticky, nonplastic; few fine roots; moderately acid (field pH 6.0); clear and smooth
boundary to E2.

E2

30-55/60

Light brown (7.5YR 6/4); loamy sand; single grain; non-sticky, nonplastic; few fine roots; strongly acid (field pH 5.5); gradual and wavy
boundary to Bt1.

Bt1

60-80

Yellowish brown (10YR 5/6); sandy loam; weak fine and medium
subangular blocky structure; friable, slightly sticky, slightly plastic; patchy
thin clay coating on ped faces; few fine roots; strongly acid (field pH 5.5);
gradual and smooth boundary to Bt2.

Bt2

80-110

Yellowish brown (10YR 5/6); sandy loam; weak fine and medium
subangular blocky structure; friable, slightly sticky, slightly plastic; patchy
thin clay coating on ped faces; no roots; strongly acid (field pH 5.5);
gradual and smooth boundary to Bt3.

Bt3

110-160

Yellowish brown to brownish yellow (10YR 5/6); sandy loam to sandy
clay loam; weak medium subangular blocky structure; friable, slightly
sticky, slightly plastic; patchy thin clay coating on ped faces; no roots;
strongly acid (field pH 5.5); gradual and smooth boundary to Bt4.

Bt4

160-200

Reddishyellow (7.5YR 6/8); sandy loam to sandy clay loam; weak
medium subangular blocky structure; friable, slightly sticky, slightly
plastic; patchy thin clay coating on ped faces; no roots; strongly acid
(field pH 5.5).
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กลุมชุดดินที่ 42
Soil name : Ban Than series
Soil symbol : Bh
Classification (1998) : Sandy, siliceous, superactive, orstein, isohyperthermic Typic Haplorthod
Location : coconut plantation of Land development Narathiwart province, Ban Khokradokmoo,
Tambon Pongwalai, Amphoe Takbai, Changwat Naratiwat
Sheet name : Changwat Naratiwart
Map Sheet No. : 5321 I
Coordinate : 267440
Elevation : 6 m
Relief : nearly flat
Slope : 1%
Physiography : old beach
Parent material : sand dune
Drainage : well drained
Permeability : rapid over slow
Runoff : slow
Ground water depth : Flooding depth : Duration : Frequency : Mean temp. : 26-28 oC Climate type : Tropical monsoon
Annual rainfall :
Natural vegetation or Land use : coconut
Described by : W.Sirichuaychoo
Date : August 18, 1997
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-20

Very dark grayish brown (10YR 3/2); loamy sand; single grain; non
sticky, non plastic; many fine roots; medium acid (field pH 6.0); clear and
smooth boundary to E.

E

20-70

Light gray (10YR 7/1); sand; single grian; non sticky;. non plastic; few
fine root; medium acid (field pH 6.0); clear and smooth boundary to
Bh1.

Bh1

70-110/130

Dark brown (7.5YR 3/2); sandy loam; moderate fine and medium
subangular blocky structure; friable, non sticky, non plastic; no roots;
strongly (field pH 5.5); abrupt and wavy boundary to Bh2.

Bh2

130-150

Mixed dark yellowish brown (10YR 4/6) and brown to dark brown (7.5YR
4/4); loamy sand; single grain; non sticky, non plastic; no roots; strongly
acid (field pH 5.5); clear and smooth boundary to C1.

C1

150-200

Yellowish brown (10YR 8/4); loamy sand; single grain; non sticky, non
plastic; no roots; strongly acid (field pH 5.5).
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กลุมชุดดินที่ 43
Soil name : Bacho series
Soil symbol : Bc
Classification (1998) : Coated, isohyperthermic Typic Quartizipsament
Location : Ban Marae, Tambon Bangkao, Amphoe Saiburi, Changwat Patanee
Sheet name : Ban Khok Krabu
Map Sheet No. : 5322 IV
Coordinate : 864584
Elevation : 10 m
Relief : flat
Slope : 0%
Physiography : old beach
Parent material : sand dune
Drainage : somewhere excessively drained
Permeability : rapid
Runoff : slow
Ground water depth :
Flooding depth : Duration : Frequency : Mean temp. : 26-28 oC Climate type : Tropical monsoon
Annual rainfall :
Natural vegetation or Land use : forest
Described by : W. Sirichuaychoo
Date : August 16, 1997
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-25

Very drak gray (10YR 3/1); loamy sand; single grian; non sticky, non
plastic; many medium and common coarse roots; medium acid (field pH
6.0), gradual and smooth boundary to C1.

C1

25-50

Dusky grayish brown (10YR 4/2); loamy sand; single grain; non sticky,
non plastic; common medium and fine roots; medium acid (field pH 6.0);
clear and smooth boundary to C2.

C2

50-100

Very pale brown (10YR 7/3); loamy sand, single grian; non sticky, non
plastic; few fine roots; medium acid (field pH 6.0); clear and smooth
boundary to C3.

C3

100-120/150

Very pale brown (10YR 7/3); loamy sand; many medium prominent
yellow (10YR 7 mottles; single grain; non sticky, non plastic; few fine
roots; medium acid (field pH 6.0); clear and wavy boundary to C4.

C4

150-170

Very pale brown (10YR 7/3); loamy sand; many medium prominent
brownish yellow (10YR 6/8) mottle; single grain; non sticky, non plastic;
no roots; medium acid (field pH 6.0).

C5

170-200

Very pale brown (10YR 7/3); loamy sand; common medium prominent
(10YR 6/8) and common coarse prominent yellowish red (5YR 5/8)
mottles; non sticky, non plastic; no roots; medium acid (field pH 6.0);
sampling by auger.
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กลุมชุดดินที่ 44
Soil name : Nam Pong series
Soil symbol : Ng
Classification (1998) : Loamy, siliceous, isohyperthermic Grossarenic Haplustalf
Location : 1 km west of a branch road from Mitraprab road to Amphoe Non Sung at km 4. Ban Mai
Tambon Banmai Amphoe Non Suag, Changwat Nakhon Ratchasima
Sheet name : Changwat Ang Thong
Map Sheet No. :
Coordinate : 583197
Elevation : approximately 170 m
Relief : nearly level
Slope : 0-1%
Physiography : levee on alluvial plain
Parent material : old alluvium
Drainage : somewhat poorly drained
Permeability : moderate
Runoff : medium
Ground water depth :
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : Mean temp. : 26-28oC Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use :
Described by : C. Nilnond and P. Kanghae
Date : May 5, 1982
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap1

0-15

Dark yellowish brown (10YR 3/4); loamy sand; moderately weak fine to
medium subangular blocky structure; slightly sticky, slightly plastic, very
friable moist, slightly hard dry; common very fine discontinuous vertical
vesicular pores exped; common very fine and few fine roots; strongly
acid (field pH 5.3); abrupt and smooth boundary to Ap2.

Ap2

15-30

Dark yellowish brown (10YR 3/4); loamy sand; moderately weak fine to
medium subangular blocky structures; slightly sticky, slightly plastic, very
friable moist, slightly hard dry; common medium continuous vertical
vesicular pores exped; few medium and common very fine roots; very
strongly acid (field pH 4.7);clear and wavy boundary to Bt1.

E1

30-45

Brown (7.5YR 5/4); sand; moderate medium to coarse subangular
blocky structures; slightly sticky, slightly plastic, very friable moist, hard
dry; few fine discontinuous simple tabular mores and common very fine
roots; extremely acid (field pH 4.4); clear and wavy boundary to Bt2.

E2

45-70

Reddish yellow (5YR 6/6); loamy sand; strong fine to medium subangular
blocky and angular structures; slightly sticky, slightly plastic, very friable
moist; hard dry; few fine discontinuous simple tabular pores exped and
common very fine vertical vesicular pores exped; common medium,
common very fine and few fine roots; continuous massive fragipan; very
strongly acid (field pH 4.7); clear and wavy boundary to Bt3.

E3

70-90

Light reddish brown (5YR 6/4); loamy sand; common medium prominent
reddish yellow (7.5YR 6/8) surrounding few medium distinct yellowish red
(5YR 5/8) mottles; strong fine and medium subangular blocky structures;
slightly sticky, slightly plastic, very friable moist; hard dry; few fine and
common very fine discontinuous vertical vesicular pores exped; few very
fine roots; extremely acid (field pH 4.3); gradual and wavy boundary to Bt4.

E4

90-130

Light brown (7.5YR 6/4); loamy sand; many coarse distinct reddish
yellow (7.5YR 6/6) and few fine prominent red (2.5YR 4/8) mottles;
strong fine to medium angular and subangular blocky structures; slightly
sticky slightly plastic, very friable moist; few fine and common very fine
discontinuous vesicular pores exped; few fine roots; extremely acid (field
pH 4.3); gradual and wavy boundary to Bt5.
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Bt5

130-160

Light brown (7.5YR 6/4), many medium distinct reddish yellow (7.5YR
6/8) surroundaing prominent reddish yellow (5YR 6/8) mottles; sandy
loam; strong fine and medium angular blocky structures; sticky, slightly
plastic, very friable moist; thin patchy clay on pore face; common very
fine vesicular pores inped, common fine vesicular pores exped and few
oblique tabular pores; few fine roots; strongly acid (field pH 5.1); gradual
and wavy boundary to Bt6.

Bt6

160-180

Pink (5YR 7/4), common medium prominent strong brown (9.5YR 5/8)
and few fine distinct yellowish red (5YR 4/6) mottles; sandy loam; strong
fine and medium angular blocky structures; sticky, plastic, friable moist;
thin patchy clay on pores face; few very fine vesicular pores exped,
common fine vesicular pores exped and few simple tabular pores; start
compact to hard pan; very few small hard spheroidal iron and
manganese nodule; strongly acid (field pH 5.5).

Remark : below 160 cm taken soil sample by auger
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กลุมชุดดินที่ 45
Soil name : Khao Kat series
Soil symbol : Kkt
Classification (1998) : Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Plinthudult
Location : 100 m right side of road No. 415 from Amphoe Phanom to Amphoe Prai Phaya at km 13
Ban Saen Suk, Tambon Khlong Cha-un, Amphoe Phanom, Changwat Surattani
Sheet name : Amphoe Phanom
Map Sheet No. : 47261
Coordinate : 806695
Elevation : 70 m
Relief : undulating
Slope : 5-6%
Physiography : denudational landform
Parent material : local alluvium over fine grained classic rocks
Drainage : moderately well drained
Permeability : moderate
Runoff : medium
Ground water depth : >2m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,635.5 mm
Mean temp. : 26.4 oC
Climate type : Tropical monsoon
Natural vegetation or Land use : Para rubber plantation
Described by : W. Sirichuaychoo, S. Udomsri and
Date : June, 2000
I. Anukrakpongsathorn
Horizon

Depth (cm)

Description

A

1-5/10

Mixed very dark grayish brown (10YR 3/2) and dark yellowish brown
(10YR 4/4); loam; common fine distinct yellowish brown (10YR 5/6)
mottles; moderate fine and medium subangular blocky structure; firm,
sticky, plastic; common fine and medium roots; some charcoal
fragments; moderately acid (field pH 6.0); abrupt and wavy boundary to
BA.

BA

5/10-20

Mixed brown (10YR 4/3) and dark grayish brown (10YR 4/2); clay loam;
common fine distinct strong brown (7.5YR 4/6 and 7.5YR 5/8) mottles;
moderate medium and coarse subangular blocky structure; firm, sticky,
plastic; common medium and few coarse roots; some chacoal fragments
and termite hole; slightly acid (field pH 6.5); clear and smooth boundary
to Bt1.

Bt1

20-30/40

Mixed dark grayish brown (10YR 4/2) and brown (10YR 4/3); clay loam;
many fine distict strong brown (7.5YR 5/8) mottles; moderate medium
and coarse subangular blocky structure; firm, sticky, plastic; patchy thin
cutan on ped faces and in pores; common fine and medium and few
coarse roots; some termite actvity; slightly acid (field pH 6.5); abrupt and
wavy boundary to 2 Bt2.

2Bt2

40-55/60

Mixed red (10YR 4/8) and yellowish brown (10YR 5/8); very gravelly
clay; weak fine and medium subangular blocky structure; friable, sticky,
plastic; moderately thick cutan on ped faces and in pores; few fine roots;
gravel composed of rounded and subrounded iron stones about 50-60%
by volume, diamater 2-5 cm; very strongly acid (field pH 4.5); gradual
and wavy boundary to 2 Bt3.

2Bt3

60-80/95

Mixed red (10R 4/8) and strong brown (7.5YR 5/8); extremely gravelly
clay; moderate medium and coarse subangular blocky structure; friable,
sticky, plastic; moderately thick cutan on ped faces and in pores; few
fine roots; gravel composed of rounded and subrounded iron stines
about 60-70% by volume, diamater 2-5 cm; very strongly acid (field pH
4.5); clear and wavy boundary to 2 Btv1.

126

2Btv1

95-110/125

Mixed red (10R 4/8) strong brown (7.5YR 5/8) and light brownish gray
(10YR 6/2); slightly gravelly clay; moderate medium and coarse
subangular blocky structure; firm, sticky, plastic; moderately thick cutan
on ped faces and in pores; continuous plinthite 50-60% by volume;
gravel composed of iron stones about 5-10% by volume; very strongly
acid (field pH 4.5); clear and wavy boundary to 2 Btv2.

2Btv2

125-140/150

Mixed red (10R 4/8) strong brown (7.5YR 5/6) and light brownish gray
(10YR 6/2); clay; moderate fine and medium subangular blocky
structure; firm, sticky, plastic; moderately thick cutan on ped faces and in
pores; continuous plinthite 40-50% by volume; very strongly acid (field
pH 4.5); clear wavy boundary to 2 Btv3.

2Btv3

150-160/170

Mixed dark red (10R 3/6), light gray (10YR 7/2), red (10R 4/6) and
strong brown (7.5YR 5/6); clay; moderate fine and medium subangular
blocky structure; firm sticky, plastic; moderately thick cutan on ped faces
and in pores; continuous plinthite 50-60% by volume; very strongly acid
(field pH 4.5); clear and wary boundary to 2 Btv3.

3Btv4

170-205

Mixed dark red (10R 3/6), light gray (10YR 7/2) red (10R 4/6) and strong
brown (7.5YR 5/6); clay; moderate medium and coarse subangular
blocky structure; firm, sticky, plastic; patchy thin cutan on ped faces and
in pores; continuous plinthite 20-30% by volume; some strong
weathered sandstone fragment; very strongly acid (field pH 4.5); clear
and smooth boundary to 3 Btv5.

3Btv5

205-220

Mixed dark red (10R 3/6), light gray (10YR 7/2), red (10R 4/6) and
strong brown (7.5YR 5/6); clay; weak fine and medium subangular
blocky structure partly massive; firm, sticky, plastic; continuous plinthite
10-20% by volume; strong weathered sandstone fragment about
10-20%; very strongly acid (field pH 4.5).
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กลุมชุดดินที่ 46
Soil name : Chiang Khan series
Soil symbol : Ch
Classification (1998) : Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults
Location : Ban Na Bon, Tambon Na Ngiu, Amphoe Sang Khom, Changwat Nong Khai
Sheet name : Ban Huai Khop
Map Sheet No. : 5445 III
Coordinate : 972987
Elevation : 270 m
Relief : undulating
Slope : 5-6%
Physiography : erosional surface
Parent material : residuum derived from shale
Drainage : well drained
Permeability : rapid
Runoff : rapid
Ground water depth : 2.7 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,610.2 mm
Mean temp. : 26.3 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : upland rice
Described by : Chalerm and staffs
Date : May 26, 1981
Horizon

Depth (cm)

Description

A

0-5

Brown to dark brown (7.5YR 4/4) gravelly clay loam; weak fine and
medium granular structure; friable, slightly sticky, slightly plastic; many
fine and few medium roots; gravels composed of laterite and some
quartz diameter 2-3 mm about 25-35% of soil matrix; medium acid (field
pH 6.0); gradual and smooth boundary to ABc.

ABc

5-14

Strong brown (7.5YR 4/6) very gravelly clay loam; weak to moderate fine
and medium subangular blocky structure; friable, slightly sticky, slightly
plastic; few medium and one large roots; gravels composed of
pseudolaterite 40-60% of soil matrix; strongly acid (field pH 5.5); mostly
gradual and smooth boundary to Btc1.

Btc1

14-35

Yellowish red (5YR 4/6) very gravelly clay; moderate fine and medium
subangular blocky structure; firm, sticky, plastic; patchy thin clay coating
on ped and gravel faces; common medium roots; gravels mostly
composed of pseudolaterite about 40-60% of soil matrix; strongly acid
(field pH 5.5) gradual and smooth boundary to Btc2.

Btc2

35-71

Yellowish red (5YR 4/6) gravelly clay; moderate fine and medium
subangular blocky structure; firm, sticky, plastic; moderately thick clay
coating on gravels faces; common medium roots; gravels composed of
pseudolaterite and quartz; strongly acid (field pH 5.5); clear and smooth
boundary to Btc3.

Btc3

71-115+

Mixed, red (2.5YR 5/8) strong brown (7.5YR 5/8) yellowish brown (10YR
7/6) gravelly clay; moderate medium subangular blocky structure; firm,
sticky, plastic; moderate thick clay coating on ped faces; strongly acid
(field pH 5.5).
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กลุมชุดดินที่ 47
Soil name : Muak Lek series
Soil symbol : Ml
Classification (1998) : Clayey-skeletal, mixed, active isohyperthermic Ultic Haplustalf
Location : Teak plot of Phrae seri-culture research station, Amphoe Den Chai, Changwat Phrae
Sheet name : Amphoe Den Chai
Map Sheet No. : 5044 IV
Coordinate : 47QPV138857
Elevation : 180 m
Relief : hilly
Slope : 20-35%
Physiography : erosion surface
Parent material : derived from shale and equivalent rocks
Drainage : well drained
Permeability : moderate
Runoff : medium
Ground water depth : > 2m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,095 mm
Mean temp. : 26-28°C Climate type : Troical savanna
Natural vegetation or Land use : teak plantation
Described by : P. Choldamrongkul, S. Udomsri,
Date : March 24, 2000
S. Riangthong, A. Pinjongskuldit,
W. Panitkorn and W. Pholrachom
Horizon
A

Depth (cm)
0-8/13

Description
Very dark grayish brown (10YR 3/2); loam; moderate fine, medium and
coarse subangular blocky structure; slightly hard, friable, slightly sticky
and slightly plastic; common fine and medium roots; some decay roots,
common small angular to subrounded fragment of shale; neutral (field
pH 7.0); clear and wavy boundary to Bt1.

Bt1

8/13-32

Dark brown to brown (7.5YR 4/3); very gravelly clay loam; moderate fine
and medium subangular blocky structure; slightly hard, friable, slightly
sticky and plastic; patchy thin cutan on ped faces and pore walls;
common fine and medium roots; some krotovinas, many small angular to
subrounded, diameter 1-2 cm, (approximately 40-50% by volume)
fragment of shale; strongly acid (field pH 5.5); clear and smooth
boundary to Bt2.

Bt2

32-52/60

Mixed Dark brown to brown (7.5YR 4/4) and reddish brown (5YR 4/4);
very gravelly clay; moderate fine subangular blocky structure; slightly
hard, friable, sticky and very plastic; moderately thick cutan on ped faces
and pore walls; few fine roots; some krotovinas, many small angular to
subrounded, diameter 1-2 cm, (approximately 60-70% by volume)
fragment of shale; medium acid (field pH 6.0); clear and wavy boundary
to Bt3.

Bt3

60-70/88

Mixed yellowish brown (10YR 5/4) and yellowish red (5YR 5/6); very
gravelly clay; moderate fine subangular blocky structure; slightly hard,
friable, sticky and very plastic; few fine and medium roots along crack of
rocks; many small angular to subrounded, diameter 1-2 cm,
(approximately 80-90% by volume) fragment of shale; some weathered
stone and gravel of shale; medium acid (field pH 6.0); clear and wavy
boundary to Cr1.

Cr1

88-120/135

Cr2

135-190

Layer of weathered stone of shale and some soil on ped faces of shale.

Layer of weathered stone of shale.
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กลุมชุดดินที่ 48
Soil name : Tha Yang series
Soil symbol : Ty
Classification (1998) : Loamy-skeletal, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Paleustalf
Location : about 2 km. Right side of Ban Hua Roa-Nong Kwang road at km. 6, Ban Khao KhieoKhao Sadet, part of Khao Changum Project,Tambon Khao Changum, Amphoe
Photharam, Changwat Ratchaburi
Sheet name : Amphoe Chom Bung
Map Sheet No. : 4936 III
Coordinate : 47PNR776160
Elevation : 60 m
Relief : slightly undulating
Slope : 3-4%
Physiography : footslope
Parent material : colluvium derived from sandstone and quartzite
Drainage : well drained
Permeability : rapid
Runoff : medium
Ground water depth : > 2 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,051.8 mm
Mean temp. : 27.9oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : mixed deciduous forest
Described by : W. Sirichuaychoo, S. Udomsri,
Date : August 22, 2000
K. Boonkhun and J. Phetsut
Horizon
A1

Depth (cm)
0-4/8

Description
Mixed Dark brown (10YR 4/3) and brown (7.5YR 5/4) slightly gravelly
sandy loam; weak fine subangular blocky structure; friable, slightly
sticky, slightly plastic; many fine roots; gravel composed of quartzite and
sandstone; strongly acid (field pH 5.5); clear and wavy boundary to A2.

A2

8-17/20

Dark brown and brown (7.5YR 4/4) slightly gravelly sandy loam;
moderately medium and coarse subangular blocky structure; friable,
slightly sticky, slightly plastic; common fine and few medium roots;
gravel composed of quartzite and sandstone; moderately acid (field pH
6.0); abrupt and wavy boundary to 2Bt1.

2Bt1

20-35/45

Reddish brown (5YR 4/4) very gravelly sandy clay loam; moderate fine
and medium subangular blocky structure; firm, slightly sticky, slightly
plastic; patchy thin cutan on ped faces and in pores; few fine roots;
gravel composed of quartzite and sandstone diameter 2-4 cm about
40% by volume; moderately acid (field pH 6.0); clear and wavy boundary
to 2Bt2.

2Bt2

45-85/90

Dark reddish brown (2.5YR 3/4) extremely gravelly sandy clay loam;
moderate fine and medium subangular blocky structure; firm, slightly
sticky, slightly plastic; patchy thin cutan on ped faces and in pores; few
fine roots; gravel composed of quartzite and sandstone diameter 2-7.5
cm about 60-70% by volume; slightly acid (field pH 6.5); clear and wavy
boundary to 2Bt3.

2Bt3

90-120

Red (2.5YR 4/6) very gravelly sandy clay loam; moderate fine and
medium subangular blocky structure; firm, slightly sticky, slightly plastic;
patchy thin cutan on ped faces and in pores; gravel composed of
quartzite and sandstone diameter 2-5 cm about 40-50% by volume;
neutral (field pH 7.0); abrupt and wavy boundary to 3BC.

3BC

120-155

Red (2.5YR 5/6) extremely gravelly sandy clay loam; moderate fine and
medium subangular blocky structure; firm, slightly sticky and slightly
plastic; gravel composed of quartzite and sandstone diameter 2-7.5 cm
about 80-90% by volume; neutral (field pH 7.0); clear and wavy
boundary to 4BC2.
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4BC2

155-185

Mixed red (2.5YR 5/8) and yellowish red (5YR 5/8) extremely gravelly
sandy clay loam; moderate fine and medium subangular blocky
structure; firm, slightly sticky, slightly plastic; gravel composed of
quartzite and sandstone diameter 0.2-1.0 cm About 60-70% by volume;
slightly alkaline (field pH 7.5); abrupt and wavy boundary to 4BC3.

4BC3

185-200

Mixed red (2.5YR 5/8) and yellowish red (5YR 5/8) extremely gravelly
sandy clay loam; moderate fine subangular blocky structure; firm, slightly
sticky, slightly plastic; gravel composed of quartzite and sandstone
diameter 0.2-2.0 cm about 70-80% by volume; moderately alkaline (field
pH 8.0).
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กลุมชุดดินที่ 49
Soil name : Phon Phisai series
Soil symbol : Pp
Classification (1998) : Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic
Typic (Oxyaquic Plinthic) Paleustult
Location : Nong Khai Rubber Experiment Station, Ban Nam Pae, Tambon Rattanawapee, Amphoe
Phon Phisai, Changwat Nong Khai
Sheet name : Amphoe Phon Phisai
Map Sheet No. : 5645 III
Coordinate : 062085
Elevation : 170 m
Relief : nearly level
Slope : 0-1%
Physiography : erosional surface
Parent material : shale
Drainage : well drained
Permeability : slow
Runoff : medium
Ground water depth : > 2 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,622 mm
Mean temp. : 26.7 oC
Climate type : Tropical monsoon
Natural vegetation or Land use : para-rubber
Described by : W. Sirichuaychoo
Date : May 20, 1994
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-20

Mixed brown (10YR 5/3) and very pale brown (10YR 7/4) slightly
gravelly sandy loam; weak fine granular structure; slightly sticky, non
plastic; common fine and medium roots; strongly acid (field pH 5.5);
gradual and smooth boundary to Btc.

Btc1

20-40

Yellow (10YR 4/6) very gravelly clay loam; fine distinct strong brown
(7.5YR 5/8) mottles; massive structure; slightly sticky, non plastic; few
fine roots; gravels composed of unconsolidated ironstone about 40-50%;
strongle acid (field pH 5.5) gradual and smooth boundary to Btcv1.

Btcv1

40-60

Yellow (10YR 7/6) very gravelly clay loam; many medium distinct strong
brown (7.6YR 5/8) and common fine prominent red (2.5YR 4/6) mottles;
massive structure; slightly sticky, non plastic few fine roots; gravels
composed of unconsolidated ironstone about 50-60%; strong by acid
(field pH 5.5); gradual and smooth boundary to Btcv2.

Btcv2

60-83

Yellow (10YR 7/6) very gravelly clay loam; many medium prominent red
(2.5YR 4/6) mottles; massive structure; slightly sticky, non plastic;
gravels composed of unconsolidated ironstone about 50-60% and
plinthite about 30-40%; strongly acid (field pH 5.5); clear and smooth
boundary to Btv1.

Btv1

83-120

Light gray (10YR 7/2) slightly gravelly silty clay; many medium prominent
red (2.5YR 4/6) and common medium distinct yellowish red (5YR 5/6)
and strong brown (7.5YR 5/8) mottles; moderate coarse angular blocky
structure; sticky, slightly plastic; gravels composed of ironstone about 510% and plinthite about 30-40%; strongly acid (field pH 5.5); gradual and
smooth boundary to Btv2.

Btv2

120-140

Light gray (10YR 7/2); silty clay; many medium prominent red (10YR
4/6) and yellowish red (5YR 5/6) mottles; moderate coarse angular
blocky structure; sticky, plastic; plinthite about 30-40%; very strongly
acid (field pH 5.0); gradual and smooth boundary to Btv3.

Btv3

140+

Light gray (10YR 7/2); silty clay; many medium prominent red (10YR
4/6) mottles; moderate coarse angular blocky structure; sticky, plastic;
plinthite about 20-30%; vary strongly acid (field pH 5.0).
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กลุมชุดดินที่ 50
Soil name : Sawi series
Soil symbol : Sw
Classification (1998) : Fine-loamy over loamy-skeletal, kaolinitic, isohyperthemic Typic Kandiudult
Location : Right side of road No 415 from Surat Thani to Krabi Province at km. 32.2 Ban Than
Singkhon Village, Tham Singkhon Subdistinct, Khin Ratthanikhom Distinct, Surat Thani
province
Sheet name : Amphoe Phunphin
Map Sheet No. : 4827 III
Coordinate : 47PNK066969
Elevation : 40 m
Relief : undulating
Slope : 5-6%
Physiography : denudational landform
Parent material : alluvium
Drainage : well drained
Permeability : moderate
Runoff : medium
Ground water depth : 10 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,635.5 mm
Mean temp. : 26.4 oC
Climate type : Tropical moonsoon
Natural vegetation or Land use : para rubber plantation
Described by : W. Sirichuaychoo, S. Udomsri and
Date : June, 2000
I. Anukrakpongsathon
Horizon

Depth (cm)

Description

A

0-10

Dark yellowish brown (10YR 4/4); sandy loam; weak fine and medium
subangular blocky structure; friable, slightly sticky and slightly plastic;
many medium and common coarse roots; some termite activity; very
strongly acid (field pH 4.5); clear and smooth boundary to BA.

BA

10-28

Dark yellowish brown (10YR 4/4 and 10YR 4/6); sandy loam; moderate
fine and medium subangular blocky structure; firm, slightly sticky and
slightly plastic; common fine and few coarse roots; some termite activity;
very strongly acid (field pH 4.5); clear and smooth boundary to Bt1.

Bt1

28-45

Strong brown (7.5YR 4/6); sandy loam; moderate fine and medium
subangular blocky structure; firm, slightly sticky and slightly plastic;
patchy thin cutan on ped faces and in pores; common fine and few
coarse roots; some termite activity; very strongly acid (field pH 4.5);
clear and smooth boundary to Bt2.

Bt2

45-60

Strong brown (7.5YR 5/6); sandy clay loam; moderate medium and
coarse subangular blocky structure; firm, sticky and plastic; patchy thin
cutan on ped faces and in pores; common fine and few coarse roots;
some termite activity; very strongly acid (field pH 4.5); abrupt and
smooth boundary to 2 Bt3.

2Bt3

60-110

Yellowish red (5YR 5/6); very gravelly clay loam; moderate fine
subangular blocky structure; firm, sticky and slightly plastic; patchy thin
cutan on ped faces and in pores; few fine and medium roots; gravel
composed of iron stones about 50-60% by volume, diameter 2 cm; very
strongly acid (field pH 4.5); clear and smooth boundary to 2Bt4.

2Bt4

110-130

Mixed Yellowish red (5YR 5/8), red (2.5YR 4/8) and strong brown
(7.5YR 5/8) very gravelly clay; moderate fine subangular blocky
structure; firm, sticky and plastic; patchy thin cutan on ped faces; few
fine and medium roots; gravel composed of rounded and subrounded
iron stones and quarzt about 50-60% by volume, diameter 2-5 cm; very
strongly acid (field pH 4.5); abrupt and smooth boundary to 2Bt5.
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2Bt5

130-170

Mixed Yellowish red (5YR 5/8), red and strong brown (5YR 5/8, 2.5YR
4/8 and 7.5YR 5/8); very gravelly clay; moderate fine and medium
subangular blocky structure; firm, sticky and plastic; patchy thin cutan on
ped faces; few fine and medium roots; gravel composed of iron stones
and quartz about 35-50% by volume, diameter 2-5 cm; very strongly acid
(field pH 4.5); gradual and smooth boundary to 2Bt6.

2Bt6

170-200

Mixed Yellowish red, (5YR 5/8) red (2.5YR 4/8) and strong brown
(7.5YR 5/8); very gravelly clay; moderate fine and medium subangular
blocky structure; firm, sticky and plastic; patchy thin cutan on ped faces;
few fine roots; gravel composed of iron stones about 35-50% by volume,
diameter 2-5 cm; very strongly acid (field pH 4.5); clear and smooth
boundary to 3BC.

3BC

200-220

Mixed light gray (10YR 7/2) red (2.5YR 4/8) strong brown and yellowish
red (7.5YR 5/8 and 5YR 5/6); slightly gravelly clay; moderate medium
and coarse subangular blocky structure; firm, very sticky and plastic;
gravel composed of iron stones about 5-10% by volume; very strongly
acid (field pH 4.5).
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กลุมชุดดินที่ 51
Soil name : Huai Yot series
Soil symbol : Ho
Classification (1998) : Loamy-skeletal, mixed, semiactive, acid, shallow, isohyperthermic
Typic Udorthent
Location : Ban Thung Wa, Amphoe Thung Wa, Changwat Satun
Sheet name : Amphoe Thung Wa
Map Sheet No. : 4932 II
Coordinate : 840850
Elevation : Relief : undulating to hilly
Slope : 5-35%
Physiography : denudation surface
Parent material : residuum derived from fine grain clastic rocks
Drainage : well drained
Permeability : rapid
Runoff : rapid
Ground water depth : Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 2,000 mm
Mean temp. : 27-28 oC Climate type : Tropical monsoon
Natural vegetation or Land use : most are under Tropical Evergreen Forest but many parts have
been cleared for para rubber and oil palm growing
Described by : A. Pittayarak
Date : April 12, 1973
Horizon

Depth (cm)

Description

A

0-10

Dark yellowish brown (10YR 4/4); loam; weak medium granular
structure; friable, non sticky and non plastic; many fine interstitial pores,
common fine and medium tubular pores; many fine and common coarse
roots; strongly acid (field pH 5.0); clear and smooth boundary to Cr.

Cr

10-20/36

Yellowish brown (10YR 5/4-6); very gravelly loam; weak medium and
coarse subangular blocky structure; friable, slightly sticky and slightly
plastic; common fine and common very fine tubular pores; gravels
composed of shale fragments; very strongly acid (field pH 5.0); clear and
wavy smooth boundary to C.

C

20/36+

Level-bedded shale.
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กลุมชุดดินที่ 52
Soil name : Takhli series
Soil symbol : Tk
Classification (1998) : Loamy-skeletal, carbonatic, isohyperthermic Entic Haplustoll
Location : Field plot of Mr. Daeng Ma-li, Ban Chong Sarika Moo 5, Tambon Chong Sarika, Amphoe
Phattananikhom, Changwat Lopburi
Sheet name : Amphoe Phattananikhom
Map Sheet No. : 5138 I
Coordinate : 47PQS058388
Elevation : 100 m
Relief : nearly level to gently undulating
Slope : 3-4%
Physiography : marl terrace
Parent material : transported material over marl
Drainage : well drained
Permeability : slow
Runoff : medium
Ground water depth : > 2 m
Flooding depth : - cm
Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,211.9 mm
Mean temp. : 28.1 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : field crop; corn
Described by : P. Choldamrongkul, S. Udomsri,
Date : May 25, 2000
S. Riangthong, A. Pinjongskuldit, W. Panitkorn,
W. Pholrachom, B. Submak and R. Tawanroan
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap1

0-8/12

Black (10YR 2/1); clay loam; moderate fine granular structure mixed with
fine and medium subangular blocky structure; friable, sticky and plastic;
many very fine and common fine roots; some secondary lime
concretions; moderately alkaline (field pH 8.0); clear and wavy boundary
to Ap2.

Ap2

8/12-25/30

Black (10YR 2/1); clay loam; moderate fine, medium and coarse
subangular blocky structure and some granular structure; sticky and
plastic; common very fine roots; some secondary lime concretions;
moderately alkaline (field pH 8.0); clear and wavy boundary to AC.

AC

30-42/48

Dark yellowish brown (10YR 3/3) very gravelly clay loam; many medium
to coarse, irregular, soft and hard, secondary lime concretions (50% by
volume); calcareous; moderately alkaline(field pH 8.0); clear and wavy
boundary to 2Ck1.

2Ck1

48-90

Yellowish brown (10YR 3/4) very gravelly clay loam; many medium,
coarse and very coarse, irregular, soft and hard, secondary lime
concretions (50% by volume); calcareous; moderately alkaline (field pH
8.0); clear and smooth boundary 2Ck2.

2Ck2

90-120

Yellowish brown (10YR 4/4) very gravelly clay loam; many medium and
coarse irregular, soft and hard, secondary lime concretions (70-80% by
volume); calcareous; moderately alkaline(field pH 8.0).
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กลุมชุดดินที่ 53
Soil name : Na Thon series
Soil symbol : Ntn
Classification (1998) : Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplohumult
Location : Ban Na Thon, Amphoe Thung Wa, Changwat Satun
Sheet name : King Amphoe Thung Wa
Map Sheet No. : 4923 II
Coordinate : 780583
Elevation : Relief : undulating to rolling
Slope : 5-20%
Physiography : denudation surface
Parent material : residuum derived from fine grain clastic rocks
Drainage : well drained
Permeability : moderate
Runoff : medium or rapid
Ground water depth : > 2 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 2,000 mm
Mean temp. : 26-28 oC Climate type : Tropical monsoon
Natural vegetation or Land use : originally under Tropical Evergreen Forest, now many parts were
cleared and planted to para rubber oil palm and fruit trees
Described by : A. Pittayarak
Date : December 23, 1974
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-10

Yellowish brown (10YR 5/4); loam; weak medium and coarse
subangular blocky structure; friable, slightly sticky and slightly plastic;
common fine and very fine interstitial pores, few fine and very fine
tubular pores; plentiful fine and medium roots; moderately acid (field pH
6.0); clear and smooth boundary to Bt1.

Bt1

10-17

Brown to strong brown (7.5YR 5/4-6); clay loam; weak to moderate
medium and coarse subangular blocky structure; friable, slightly sticky
and slightly plastic; many moderately thick clay films on ped faces;
common fine and very fine interstitial pores, few fine tubular pores; few
fine and medium roots; strongly acid (field pH 5.5); gradual and smooth
boundary to Bt2.

Bt2

17-40

Mixed brownish yellow (10YR 5/6), yellowish red (5YR 5/8) and red
(2.5YR 4/6); clay; moderate medium and coarse subangular blocky
structure; slightly firm, sticky and plastic; many moderately thick clay
films on ped faces; few fine and medium roots; very strongly acid (field
pH 5.0); diffuse and smooth boundary to Bt3.

Bt3

40-87

Mixed brownish yellow (10YR 6/6) and yellowish red (5YR 5/8); clay;
moderate fine and medium subangular blocky structure; friable, sticky
and plastic; many moderately thick clay films on ped faces; common fine
and very fine interstitial pores, few very fine tubular pores; few fine roots;
very strongly acid (field pH 4.5); clear and smooth boundary to Cr.

Cr

87-110

Mixed light yellowish brown to brownish yellow (10YR 6/4-6) and red
(2.5YR 4/6); clay with shale fraction; structureless; friable, slightly sticky
and plastic; the layer of weathered shale; very strongly acid (field
pH 4.5).
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กลุมชุดดินที่ 54
Soil name : Lam Narai series
Soil symbol : Ln
Classification (1998) : Fine, smectitic, isohyperthermic Vertic Haplustolls
Location : Tambon Lam Narai, Amphoe Chai Badan, Changwat Lop Buri
Sheet name : Amphoe Chai Badan
Map Sheet No. : 5239 III
Coordinate : 179715
Elevation : 50 m (MSL)
Relief : gently undulating
Slope : 2%
Physiography : dissected lava flows and erosion surfaces
Parent material : material: resdiuum and colluvium derived from basalt, limestone, calcareous
sandstone and andesite
Drainage : well drained
Permeability : moderate
Runoff : medium
Ground water depth : >1.5 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,211.9 mm
Mean temp. : 25.6 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : maize
Described by : V. Thunduan
Date : November 28, 1980
Horizon

Depth (cm)

Description

Ap

0-29

Dark brown (7.5YR 3/2) clay; moderate medium subangular blocky
structure; slightly firm, sticky, plastic; few fine (Ф+ 2 mm) lime
concretions; common very fine and fine roots; moderately alkaline (field
pH 8.0); clear and smooth boundary to Bw1.

Bw1

29-49

Dark reddish brown (5YR 3/4) clay; moderate medium subangular
blocky structure; friable, sticky, plastic; few fine (Ф+ 2 mm) lime
concretions; few very fine roots; moderately alkaline (field pH 8.0);
gradual and wavy boundary to Bw2.

Bw2

49-82

Reddish brown (5YR 4/4) clay; moderate medium subangular blocky
structure; slightly firm, sticky, plastic; shiny faces that may be patchy thin
cutans or pressure faces; few fine (Ф+ 2 mm) lime concretion and very
few fine angular rock fragments; few very fine roots; moderately alkaline
(field pH 8.0); abrupt and wavy boundary to Ck.

Ck

82-150+

Layer of weathered rock (basalt) contain more than 80% lime
concretions and some basalt fragments (Ф+ 2 mm); moderately alkaline
(field pH 8.0).
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กลุมชุดดินที่ 55
Soil name : Chatturat series
Soil symbol : Ct
Classification (1998) : Fine, mixed, active isohyperthermic Typic Haplustalf
Location : at km 70, west side of the road from Sikhio to Chaiyaphum, Amphoe Chatturat,
Changwat Chaiyaphum
Sheet name : Map Sheet No. : 5357 I
Coordinate : Elevation : 180-220 m
Relief : nearly level to gently undulating
Slope : 1-5%
Physiography : upper part of peneplain
Parent material : residuum and local colluvium from calcareous siltstone, calcareous shale and/or
some calcareous fine grain sandstone
Drainage : well drained
Permeability : slow
Runoff : slow to medium
Ground water depth : >2 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,100-1,300
Mean temp. : 26-28°C Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use :
Described by : S. Kittayarak
Date : January 21, 1969
Horizon

Depth (cm)

Description

A

0-7

Dark reddish brown (5YR 3/3); silt loam; moderate medium subangular
blocky structure; slightly firm, sticky, slightly plastic; many fine roots; few
fine hard subrounded iron-manganese nodules; slightly alkaline (field pH
7.5); gradual and smooth boundary to Bt1.

Bt1

7-16

Reddish brown (2.5YR 4/4); silty clay loam; moderate fine and medium
subangular structure; slightly firm, sticky, plastic; common patchy spots
of dark reddish brown (5YR 3/3) on ped faces; common patchy thin clay
coating on ped faces; few fine interstitial pores; many fine roots; few fine
hard subrounded iron-manganese nodules; slightly alkaline (field pH
7.5); clear and smooth boundary to Bt2.

Bt2

16-43

Reddish brown (2.5YR 4/4); clay; strong coarse subangular blocky
breaking to fine and medium subangular blocky structure; very firm,
sticky, plastic; cracking; many broken moderately thick clay coating on
ped faces; some shifting fine sand and silt coated on ped faces at the
upper part of the horizon; common fine tubular and interstitial pores;
common fine hard subrounded iron-manganese nodules; slightly acid
(field pH 6.5); gradual and smooth boundary to BC.

BC

43-54

Red to dark red (2.5YR 3-4/6); silty clay loam; massive to weak coarse
subangular blocky structure; very firm, slightly sticky, slightly plastic;
common fine black spots iron-manganese concretions; slightly acid (field
pH 6.5); clear and smooth boundary to Cr.

Cr

54-120

Dark red (2.5YR 3/6); silty clay loam with about 80% of siltstone and
shale fragments; neutral (field pH 7.0).
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กลุมชุดดินที่ 56
Soil name : Lat Ya series
Soil symbol : Ly
Classification (1998) : Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustult
Location : Ban Tambon Lum Rang Amphoe Bo Ploi, Changwat Kanchanaburi
Sheet name : Ban Lam Hoei
Map Sheet No. : 4837I
Coordinate : Elevation : Relief : undulating to rolling
Slope : 5-8%
Physiography : Parent material : coluvium and residuum derived from sandstone
Drainage : well drained
Permeability : moderate
Runoff : medium
Ground water depth : > 2 m
Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 1,044.1 mm
Mean temp. : 27.6 oC
Climate type : Tropical savanna
Natural vegetation or Land use : Cassava, sugarcane, rubber, corn
Described by : C. Kanjanaserm, S. Udomsri and
Date : June 12, 1997
K. Malairotsiri
Horizon
Ap

Depth (cm)
0-10

BA

10-23/25

Bt1

25-53/55

Bt2

55-80/85

Bt3

85-130+

Description
Mixed grayish brown (7.5R5/2) and brown (7.5YR 5/3); sandy loam;
moderate very fine and medium subangular blocky structure; slightly
hard, very friable, slightly sticky and slightly plastic; common very fine
and fine roots; moderately acid (field pH 6.0); clear and wavy boundary
to BA.
Mixed grayish brown (7.5YR 5/2) and brown (7.5R5/4); sandy loam;
moderate to strong fine and medium subangular blocky structure; slightly
hard, friable, slightly sticky and slightly plastic; common very fine roots;
some charcoals fragments; very strongly acid (field pH 4.5); clear and
smooth boundary to Bt1.
Brown (7.5YR 5/4); sandy clay loam; moderate very fine, fine and
medium subangular blocky structure; friable, slightly sticky and slightly
plastic; patchy moderately thick clay coating on ped faces and in pores;
few very fine roots; very strongly acid (field pH 4.5); clear and smooth
boundary to Bt2.
Strong brown (7.5YR 5/6); slightly gravelly sandy clay loam; moderate
very fine, fine and medium subangular blocky structure; friable, slightly
sticky and slightly plastic; broken moderately thick clay coating on ped
faces and in pores; few very fine roots; common gravel subangular (3-4
cm) of quartzite; very strongly acid (field pH 4.5); clear and wavy
boundary to Bt3.
Mixed brown (7.5YR 5/4) and yellowish red (5YR 5/6-8); very gravelly
sandy clay loam; moderate fine and medium subangular blocky
structure; slightly sticky and slightly plastic; broken moderately thick clay
coating on ped faces and in pores; many gravel subangular of quartzite;
very strongly acid (field pH 4.5).
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กลุมชุดดินที่ 57
Soil name : Kab Daeng series
Soil symbol : Kd
Classification (1998) : Loamy, mixed, superactive, dysic, isohyperthermic Terric Sulfihemist
Location : Ban Khok Kaduk Moo, Kab Daeng swamp, Amphoe Muang, Changwat Narathiwat
Sheet name : Changwat Narathiwat
Map Sheet No. : 5321 I
Coordinate : 232998
Elevation : 2 m
Relief : swamp
Slope : Physiography : coastal of margial of swampy areas
Parent material : organic soil materials
Drainage : very poorly drained
Permeability : slow to moderate
Runoff : slow
Ground water depth : Flooding depth : Duration : Frequency : Annual rainfall : 2,500-3,000 mm Mean temp. : 26-28 oC Climate type : Tropical monsoon
Natural vegetation or Land use : Grasses, reeds, sedges and Melaleuca leucadendron forest.
Some part cleared for rice cultivation and oil palm
Described by : P. Vijarnsorn
Date : March 10, 1984
Horizon

Depth (cm)

Description

Oe

0-30

Dark brown (10YR 3/3); unrubbed and rubbed, fibric materials and loam
about 60% fiber; mostly consisting of undecomposed fine roots;
massive; slightly sticky and non plastic; react with α-dipyridyl but not with
bentizine; sodium pyrophosphate test paper is light brown (7.5YR 6/4);
very strongly acid (field pH 5.0).

Oi

30-85

Dark brown (10YR 3/2); unrubbed, dark reddish brown (5YR 3/2)
rubbed, fibric materials about 80% fiber; woody fragments of less than 1
cm consist about 50% and can be rubbed; massive; non sticky and non
plastic; not react with α-dipyridyl and bentizine; sodium pyrophosphate
test paper is pinkish white (7.5YR 8/2); very strongly acid (field pH 5.0).

Cg1

85-110

Mixed gray (5Y 5/1) and dark brown (10YR 3/3); clay; unrubbed
(muddy), estimated 15% fibric materials and wood fragments; massive;
sticky and plastic; strongly react with α-dipyridyl but not bentizine; very
strongly acid (field pH 5.0).

Cg2

110-170

Greenish gray (5GY 5/1); clay; unrubbed (muddy); massive; sticky and
plastic; strongly react with α-dipyridyl but not bentizine; strongly acid
(field pH 5.5).

Remark: ** Pisoot Vijarnsorn, 1985. Characterization, genesis, classification and agricultural potential
of peat and saline/acid sulphate soils of Thailand. A thesis submitted to the University of Tokyo, in
partial fulfiment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy, 1985.
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กลุมชุดดินที่ 58
Soil name : Narathiwat series
Soil symbol : Nw
Classification (1998) : Dysic, isohyperthermic Typic Haplofibrist
Location : Bacho Land Resettlement, Amphoe Muang, Changwat Narathiwat
Sheet name : Changwat Narathiwat
Map Sheet No. : 5321 I
Coordinate : 048183
Elevation : 1-2 m MSL
Relief : level
Slope : > 1%
Physiography : swamp
Parent material : organic soil materials
Drainage : very poorly drained
Permeability : slow to moderate
Runoff : slow
Ground water depth : < 50 cm
Flooding depth : 1-10 m
Duration : almost of
Frequency : almost of the year
the year
Annual rainfall : 2,500-2,800 mm Mean temp. : 26-28 oC Climate type : Tropical monsoon
Natural vegetation or Land use : the natural vegetation are fresh water swamp forest such as
Melaleuca leucadendron, ferns, reeds and sedges. In some part
cleared forest and drained water out for rice cultivation
Described by : P. Vijarnsorn
Date : March 12, 1984
Horizon

Depth (cm)

Description

Oig1

0-4

Black (7.5YR 2/0); unrubbed and rubbed, fibric materials (burnt) about
70% fiber; most remain consisting of roots; many charcoal fragments
(irreversible drying); fine subangular blocky structure; hard, nonsticky
and nonplastic; not react with α-dipyridyl and bentizine; sodium
pyrophosphate test paper is pinkish gray to pink (7.5YR 7/2-4);
extremely acid (field pH 4.0).

Oeg

4-15

Dark reddish brown (5YR 3/2); unrubbed and rubbed, fibric materials
about 50% fiber; most remain consisting of roots and woody fragments;
massive; nonsticky and nonplastic; not react with α-dipyridyl and
bentizine; sodium pyrophosphate test paper is light brown (7.5YR 6/4);
very strongly acid (field pH 4.5).

Oig2

15-30

Black (5YR 2.5/1); unrubbed and rubbed, fibric materials about 70% fiber;
most remain consisting of roots; massive; nonsticky and nonplastic; not
react with α-dipyridyl and bentizine; sodium pyrophosphate test paper is
pink (7.5YR 7/4); very strongly acid (field pH 4.5).

Oig3

30-90

Dark reddish brown (5YR 2.5/2); unrubbed and rubbed, fibric materials
about 50% fiber; most remain consisting of fine roots and easy to be
rubbed; massive; nonsticky and nonplastic; not react with α-dipyridyl and
bentizine; sodium pyrophosphate test paper is pink (7.5YR 8/4); very
strongly acid (field pH 4.5).

Oig4

90-140

Dark reddish brown (5YR 3/2); unrubbed and rubbed, fibric materials
about 52% fiber; most remain consisting of fine roots, some as coarse as
2 cm partially decayed and easy to be rubbed; massive; nonsticky and
nonplastic; not react with α-dipyridyl and bentizine; sodium pyrophosphate
test paper is pinkish white (7.5YR 8/2); very strongly acid (field pH 4.5).

Oig5

140-200

Dark reddish brown (5YR 2.5/2); unrubbed and rubbed, fibric materials
about 68% fiber; most remain consisting of roots and wood fragments
about 2-4 cm; massive; nonsticky and nonplastic; not react with αdipyridyl and bentizine; sodium pyrophosphate test paper is pinkish
white (7.5YR 8/2); very strongly acid (field pH 4.5).
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คณะผูดําเนินการ
ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน
(นายชุมพล ลิลิตธรรม)
นายสุนันท
คุณาภรณ
นางจรรยา
อินทรังษี
นายวุฒิชาติ
สิริชวยชู
นายภูษิต
วิวัฒนวงศวนา
นายอิสรา
อนุรักษพงศธร
นายอนิรุทธิ์
โพธิจันทร
นายกิติ
มาลัยโรจนศิริ
นายสมศักดิ์
สุขจันทร
นายสถิระ
อุดมศรี
นายชัยรัตน
วรรณรักษ
นายอนุกูล
สุจินัย
นายอัธยะ
พินจงสกุลดิษฐ
นางสาวสุมิตรา
วัฒนา
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