
ชุดดิน จักราช Series Ckr กลุมชุดดินท่ี 40 

การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, isohyperthermic Typic (Kandic Oxyaquic) 

Paleustults 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล ดินลาง

เปนดินรวนปนทรายในตอนบนและอาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง  

มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลืองตลอด 

หนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน  

และเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับ

พืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทาง

กายภาพของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการ

ชะลางพังทลาย การเลือกระยะเวลาปลูกพืชท่ีเหมาะสม การไถพรวนแตนอยและ

การปลูกพืชแบบสลับ (intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ  

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ckr-fl ดินคลายชุดดินจักราชท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Ckr-gm ดินคลายชุดดินจักราชท่ีมีจุดประสีเทา 

Ckr-gm,vtks ดินคลายชุดดินจักราชท่ีมีจุดประสีเทาและมีทรายหนามาก 

Ckr-hb ดินคลายชุดดินจักราชท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Ckr-tks ดินคลายชุดดินจักราชท่ีมีทรายหนา 

 

 

 



ดินคลายชุดดินจักราชท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Ckr-fl)  กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ýą̂ Ă×น้ํา 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดนิรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางเปนดินรวน

ปนทรายในตอนบนและเปนดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง มีสีน้ําตาลหรือ

น้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ในดินบน และเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) 

ในดินลาง 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับ

พืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทาง

กายภาพของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการ

ชะลางพังทลาย การเลือกระยะเวลาปลูกพืชท่ีเหมาะสม การไถพรวนแตนอยและ

การปลูกพืชแบบสลับ (intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินจักราชท่ีมีจุดประสีเทาและมีทรายหนามาก   (Ckr-gm,vtks) กลุมชุดดินท่ี 44b 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินทรายจัดลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาล ดินลางเปนดิน

ทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีเทา สีน้ําตาลแกหรือ

แดงปนเหลืองตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ในดินบน 

และเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด เนื้อดินเปนทรายจัด มีความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน

ฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทาง

กายภาพของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน จัดหาแหลงน้ําโดยการ    

ขุดสระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินจักราชท่ีมีจุดประสีเทา   (Ckr-gm)  กลุมชุดดินท่ี 40b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนปนทราย    

มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีเทา สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง

ตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ในดินบน และเปนกรดจัด

มาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับ

พืชในฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทาง

กายภาพของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน จัดหาแหลงน้ําโดยการ    

ขุดสระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินจักราชท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Ckr-hb)                                       กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล ดินลาง

เปนดินรวนปนทรายในตอนบนและอาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง  

มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลืองตลอด 

หนาตัดดิน มีคาของการอ่ิมตัวดวยประจุบวกท่ีเปนดาง (base saturation) สูงกวา 

35 เปอรเซ็นต ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับ

พืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทาง

กายภาพของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการ

ชะลางพังทลาย การเลือกระยะเวลาปลูกพืชท่ีเหมาะสม การไถพรวนแตนอยและ

การปลูกพืชแบบสลับ (intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ  



ดินคลายชุดดินจักราชท่ีมีทรายหนา   (Ckr-tks)  กลุมชุดดินท่ี 41 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินทรายหนาลึกมาก ดินบนเปนเนื้อดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาล ดินลางเปน

ดินทรายปนดินรวนในตอนบน และพบดินรวนปนทรายในตอนลางชวง 50-100 ซม.

จากผิวดิน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง

ตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ในดินบน และเปนกรด    

จัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด เนื้อดินเปนทรายจัด มีความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน

ฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทาง

กายภาพของดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการ

ชะลางพังทลาย การเลือกระยะเวลาปลูกพืชท่ีเหมาะสม การไถพรวนแตนอยและ

การปลูกพืชแบบสลับ (intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


