
ชุดดิน   หางฉัตร   Series Hc   กลุมชุดดินท่ี 35 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีสวนใหญมาจากวัสดุท่ีเปนหินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลเขม 

หรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลาง

เปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย หรือดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึง

สีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดน้ําเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ี

ท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี   

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกลหรือท้ังสองวิธีรวมกัน 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Hc-br ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Hc-gm ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีมีจุดประสีเทา 

Hc-hb ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Hc-hb,br ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินสีน้ําตาล 

Hc-hb,gm ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Hc-md ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Hc-mw ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

 

 



ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Hc-br)                                           กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีสวนใหญมาจากวัสดุท่ีเปนหินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลเขม 

หรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลาง

เปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย หรือดินเหนียว สีน้ําตาลถึง 

สนี้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดน้ําเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ี

ท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี   

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกลหรือท้ังสองวิธีรวมกัน 
 



ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีมีจุดประสีเทา   (Hc-gm)                                           กลุมชุดดินท่ี 35b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีสวนใหญมาจากวัสดุท่ีเปนหินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย(pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียว

ปนทราย สีน้ําตาลซีดหรือสีน้ําตาลปนเหลืองออน มีจุดประสีเทา สีเทาปนน้ําตาล

ออน ภายใน 75 ซม. จากผิวดิน และมีจุดประสีแดงปนเหลือง น้ําตาลเขมหรือ      

สีเหลืองปะปน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดน้ําเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ี

ท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี    
 



ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินสีน้ําตาล   (Hc-hb,br)           กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีสวนใหญมาจากวัสดุท่ีเปนหินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลเขม 

หรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลาง

เปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดน้ําเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ี

ท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี   

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกลหรือท้ังสองวิธีรวมกัน 
 



ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา   (Hc-hb,gm)          กลุมชุดดินท่ี 36b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีสวนใหญมาจากวัสดุท่ีเปนหินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เป น ดินลึ กมาก  ดิ นบน เป นดิ น ร วนปนทราย ถึ งดิ น ร วน เหนี ยวปนทราย  

สีน้ําตาล น้ําตาลปนเทาหรือเทาปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง  

(pH 5.5-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย สีน้ําตาล  

สีน้ําตาลออน มีจุดประสีเทา สีเทาปนน้ําตาลออน ภายใน 75 ซม. จากผิวดิน และมี

จุดประสีแดงปนเหลือง สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลืองปะปน ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดน้ําเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ี

ท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี   

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกลหรือท้ังสองวิธีรวมกัน 
 



ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Hc-hb)                                       กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 %  

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีสวนใหญมาจากวัสดุท่ีเปนหินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลเขม 

หรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลาง

เปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย หรือดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึง

สีแดง ปฏิกิริยาดินเปนเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดน้ําเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ี

ท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี   

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกลหรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Hc-md)                                   กลุมชุดดินท่ี 56 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีสวนใหญมาจากวัสดุท่ีเปนหินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นกอนกรวดหรือหินมนหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปน

ทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลเขม หรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึง

ดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ดินลางตอนลางเปนดินรวนเหนียว 

ปนทรายปนกรวดมาก และสวนใหญพบชั้นกอนกรวดและหินมนหนาแนนในชวง

ความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด  

(pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดน้ําเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ี

ท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี   

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกลหรือท้ังสองวิธีรวมกัน 
 



ดินคลายชุดดินหางฉัตรท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Hc-mw)                           กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีสวนใหญมาจากวัสดุท่ีเปนหินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน    ปานกลางถึงเร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลเขม 

หรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางเปน

ดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลือง มีจุดประสีน้ําตาลปน

เหลือง สีน้ําตาลหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดน้ําเล็กนอยถึงปานกลางหากฝนท้ิงชวง พ้ืนท่ี

ท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี   

หาแหลงน้ําสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกลหรือท้ังสองวิธีรวมกัน 
 


