
 

 

ชุดดิน บางคลา Series Bka กลุมชุดดินท่ี 48 

การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic Typic Haplustults. 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ทับอยูบนหินควอรตไซตและหินทราย 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นศิลาแลงของหินควอรตไซตและหินทราย ดินบนเนื้อดินเปนดินรวนหรือ

ดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ดินลางภายในความลึก 50 ซม. เปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว ท่ีปนลูกรัง รวมกับ

เศษหินควอรตไซตและหินทราย สีน้ําตาลปนเหลือง เหลืองปนแดง หรือแดง ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5)  

ขอจํากัด มีความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินตื้น มีกอนกรวดและหินอยูในดินชั้นลางมาก 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรใสปุยอินทรียวัตถุและปุยเคมีควบคูกัน ควรปลูกพืชคลุมดินหรือปลูกพืช

ตามแนวระดับ เพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก 

(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
 

 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 



 

 

ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Bka-gm ดินคลายชุดดินบางคลาท่ีมีจุดประสีเทา 

Bka-hb ดินคลายชุดดินบางคลาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Bka-hb,gm ดินคลายชุดดินบางคลาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Bka-hb,mw ดินคลายชุดดินบางคลาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Bka-mw ดินคลายชุดดินบางคลาท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

 



 

 

ดินคลายชุดดินบางคลาท่ีมีจุดประสีเทา   (Bka-gm)  กลุมชุดดินท่ี 25hi 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ทับอยูบนหินควอรตไซตและหินทราย 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นศิลาแลงของหินควอรตไซตและหินทราย ดินบนเปนดินรวนปนทราย     

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางภายใน

ความลึก 50 ซม. ดินรวนเหนียวปนลูกรัง หรือเศษหินควอรตไซตและหินทราย สีน้ําตาล

ปนเหลือง เหลืองปนแดง พบจุดประสีเทา น้ําตาลปนเทา ภายในความลึก 75 ซม. จาก   

ผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด มีความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินตื้น มีกอนกรวดและหินอยูในดินชั้นลางมาก 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรียวัตถุและปุยเคมีควบคูกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ดินคลายชุดดินบางคลาที่มีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา   (Bka-hb,gm) กลุมชุดดินที่ 25hi 

 

สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา ทับอยูบนหินควอรตไซตและหินทราย 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนถึงช้ันศิลาแลงของหินควอรตไซตและหินทราย ดินบนเปนดินรวนปนทราย     

สีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางภายใน

ความลึก 50 ซม. ดินรวนเหนียวปนลูกรัง หรือเศษหินควอรตไซตและหินทราย สีนํ้าตาล

ปนเหลือง เหลืองปนแดง พบจุดประสีเทา นํ้าตาลปนเทา ภายในความลึก 75 ซม. จาก   

ผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  

ขอจํากัด มีความอุดมสมบูรณตํ่า เปนดินต้ืน มีกอนกรวดและหินอยูในดินช้ันลางมาก 

ขอเสนอแนะ ควรใสปุยอินทรียวัตถุและปุยเคมีควบคูกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ดินคลายชุดดินบางคลาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง  (Bka-hb,mw) กลุมชุดดินท่ี 48 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ทับอยูบนหินควอรตไซตและหินทราย 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นศิลาแลงของหินควอรตไซตและหินทราย ดินบนเนื้อดินเปนดินรวนปน

ทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลาง

ภายในความลึก 50 ซม. เปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว ท่ีปนลูกรัง รวมกับ     

เศษหินควอรตไซตและหินทราย สีน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีเหลืองปนแดง น้ําตาล   

ปนแดง ภายใน 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย    

(pH 5.0-6.5)  

ขอจํากัด มีความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินตื้น มีกอนกรวดและหินอยูในดินชั้นลางมาก 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรใสปุยอินทรียวัตถุและปุยเคมีควบคูกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ดินคลายชุดดินบางคลาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Bka-hb)  กลุมชุดดินท่ี 48 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ทับอยูบนหินควอรตไซตและหินทราย 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นศิลาแลงของหินควอรตไซตและหินทราย ดินบนเนื้อดินเปนดินรวนปน

ทรายมีกรวดปน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ดินลางภายในความลึก 50 ซม. เปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว ท่ีปนลูกรัง รวมกับ

เศษหินควอรตไซตและหินทราย สีน้ําตาลปนเหลือง เหลืองปนแดง หรือแดง ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  

ขอจํากัด มีความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินตื้น มีกอนกรวดและหินอยูในดินชั้นลางมาก 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรใสปุยอินทรียวัตถุและปุยเคมีควบคูกัน ควรปลูกพืชคลุมดินหรือปลูกพืช

ตามแนวระดับ เพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ดินคลายชุดดินบางคลาท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Bka-mw) กลุมชุดดินท่ี 48 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ทับอยูบนหินควอรตไซตและหินทราย 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นศิลาแลงของหินควอรตไซตและหินทราย ดินบนเนื้อดินเปนดินรวนปน

ทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลาง

ภายในความลึก 50 ซม. เปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว ท่ีปนลูกรัง รวมกับ     

เศษหินควอรตไซตและหินทราย สีน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีเหลืองปนแดง น้ําตาล   

ปนแดง ภายใน 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด มีความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินตื้น มีกอนกรวดและหินอยูในดินชั้นลางมาก 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรใสปุยอินทรียวัตถุและปุยเคมีควบคูกัน ควรปลูกพืชคลุมดินหรือปลูกพืช

ตามแนวระดับ เพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


