
ชุดดิน   หินกอง   Series Hk   กลุมชุดดินท่ี 16 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Paleaquults 

สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง

เปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางตอนบน เปนดินรวนปนทรายแปงหรือ 

ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีเทา เทาออน หรือเทาปนชมพู มีจุดประสีน้ําตาลแก

หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 5.0-5.5) อาจพบจุดประสีแดง หรือกอนกรวด แมงกานีสสะสมปนอยูในชั้นดิน

ตอนลาง  

ขอจํากัด คุณสมบัติทางกายภาพของดินไมคอยดี ดินแนนทึบ งายตอการเกิดชั้นดานไถพรวน 

ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ ทํานา ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีข้ึน ทําใหดินรวนซุยและ

ดูดซับธาตุอาหารไวในดินไดดีข้ึนและควรใสปุยเคมีควบคูกันไปดวย เพ่ือเพ่ิมธาตุ

อาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณข้ึน 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Hk-f ดินคลายชุดดินหินกองท่ีเปนดินเหนียวละเอียด 

Hk-fl ดินคลายชุดดินหินกองท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Hk-hb,f ดินคลายชุดดินหินกองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินเหนียวละเอียด 

Hk-pic ดินคลายชุดดินหินกองท่ีมีศิลาแลงออน 

Hk-pic,f ดินคลายชุดดินหินกองท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินเหนียวละเอียด 

 

 

 



ดินคลายชุดดินหินกองท่ีเปนดินเหนียวละเอียด   (Hk-f)                             กลุมชุดดินท่ี 6 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปง

หรือดินเหนียว สีเทา เทาออน หรือเทาปนชมพู มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาล

ปนเหลือง ตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

อาจพบจุดประสีแดง หรือกอนกรวด แมงกานีสสะสมปนอยูในชั้นดินตอนลาง  

ขอจํากัด คุณสมบัติทางกายภาพของดินไมคอยดี ดินแนนทึบ งายตอการเกิดชั้นดานไถพรวน 

ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ ทํานา ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีข้ึน ทําใหดินรวนซุยและ

ดูดซับธาตุอาหารไวในดินไดดีข้ึนและควรใสปุยเคมีควบคูกันไปดวย เพ่ือเพ่ิมธาตุ

อาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณข้ึน 
 



ดินคลายชุดดินหินกองท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Hk-fl)                      กลุมชุดดินท่ี 17 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง

เปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สเีทา เทาออน 

หรือเทาปนชมพู มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) อาจพบจุดประสีแดง หรือกอน

กรวด แมงกานีสสะสมปนอยูในชั้นดินตอนลาง  

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําและบางบริเวณมีเนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ทํานา ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีข้ึน ทําใหดินรวนซุยและ

ดูดซับธาตุอาหารไวในดินไดดีข้ึนและควรใสปุยเคมีควบคูกันไปดวย เพ่ือเพ่ิมธาตุ

อาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณข้ึน 
 



ดินคลายชุดดินหินกองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินเหนียวละเอียด (Hk-hb,f)          กลุมชุดดินท่ี 5 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียว     

สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลาง

เปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สีเทา เทาออน หรือเทาปนชมพู มีจุด

ประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน

กรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) อาจพบจุดประสีแดง หรือกอนกรวด แมงกานีสสะสม

ปนอยูในชั้นดินตอนลาง  

ขอจํากัด คุณสมบัติทางกายภาพของดินไมคอยดี ดินแนนทึบ งายตอการเกิดชั้นดานไถพรวน 

ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ ทํานา ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีข้ึน ทําใหดินรวนซุยและ

ดูดซับธาตุอาหารไวในดินไดดีข้ึนและควรใสปุยเคมีควบคูกันไปดวย เพ่ือเพ่ิมธาตุ

อาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณข้ึน 
 



ดินคลายชุดดินหินกองท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินเหนียวละเอียด   (Hk-pic,f)        กลุมชุดดินท่ี 6 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง   

สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลาง

เปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สีเทา เทาออน หรือเทาปนชมพู มีจุด

ประสีน้ํ าตาลแกหรือสีน้ํ าตาลปนเหลือง ตลอดชั้น ดิน  และมีศิลาแลงออน 

(plinthite) 5 % หรือมากกวาโดยปริมาตรหรือพบตอเนื่องกันภายในความลึก 150 

ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) อาจพบจุดประสีแดง 

หรือกอนกรวด แมงกานีสสะสมปนอยูในชั้นดินตอนลาง  

ขอจํากัด คุณสมบัติทางกายภาพของดินไมคอยดี ดินแนนทึบ งายตอการเกิดชั้นดานไถพรวน 

ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ ทํานา ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีข้ึน ทําใหดินรวนซุยและ

ดูดซับธาตุอาหารไวในดินไดดีข้ึนและควรใสปุยเคมีควบคูกันไปดวย เพ่ือเพ่ิมธาตุ

อาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณข้ึน 
 



ดินคลายชุดดินหินกองท่ีมีศิลาแลงออน   (Hk-pic)                                      กลุมชุดดินท่ี 16 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

มากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดิน

รวนเหนียวปนทรายแปง สีเทา เทาออน หรือเทาปนชมพู มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือ

สีน้ําตาลปนเหลือง ตลอดชั้นดิน และมีศิลาแลงออน (plinthite) 5 % หรือมากกวา

โดยปริมาตรหรือพบตอเนื่องกันภายในความลึก 150 ซม.ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

มากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) อาจพบจุดประสีแดง หรือกอนกรวด แมงกานีส

สะสมปนอยูในชั้นดินตอนลาง  

ขอจํากัด คุณสมบัติทางกายภาพของดินไมคอยดี ดินแนนทึบ งายตอการเกิดชั้นดานไถพรวน 

ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ ทํานา ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีข้ึน ทําใหดินรวนซุยและ

ดูดซับธาตุอาหารไวในดินไดดีข้ึนและควรใสปุยเคมีควบคูกันไปดวย เพ่ือเพ่ิมธาตุ

อาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณข้ึน 
 


