
ชุดดิน   หุบกะพง  Series Hg   กลุมชุดดินท่ี 40 

การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําของวัสดุท่ีสลายตัวและถูกเคลื่อนยายมาจากหินไมกาไนส หินไมกาชีสต 

หรือหินแกรนิต  

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก เปนดินรวนปนทรายตลอดและอนุภาคทรายมีขนาดหยาบข้ึนตาม 

ความลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปน

กรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนมีสีน้ําตาลปนเหลือง หรือ 

สีน้ําตาลแก ดินลางเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายท่ีมีขนาดหยาบเพ่ิมข้ึน ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) และอาจพบจุดประสีตางๆ 

พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดของดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

บางพ้ืนท่ีเกิดชั้นดานแนนทึบ 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรเลือกปลูกพืชท่ีทนแลงไดดี ควรมีการปรับปรุงบํารุงรักษาดินโดยการ

ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดินท้ัง

ทางกายภาพและเคมีใหดีข้ึนและควรใสปุยเคมีควบคูไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณ

ธาตุอาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณดีข้ึน 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณของ

ดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Hg-cal ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีเปนดินเนื้อปูน 

Hg-densic ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีมีชั้นดาน 

Hg-gm ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีมีจุดประสีเทา 

Hg-gm,fl ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Hg-md,gm ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีเปนดินลึกปานกลางและมีจุดประสีเทา 

Hg-mw ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Hg-tks ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีเปนทรายหนา 

Hg-vtks ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีเปนทรายหนามาก 

 

 



ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีเปนดินเนื้อปูน   (Hg-cal)             กลุมชุดดินท่ี 40  

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําของวัสดุท่ีสลายตัวและถูกเคลื่อนยายมาจากหินไมกาไนส หินไมกาชีสต 

หรือหินแกรนิต  

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกมาก เปนดินรวนปนทรายตลอดและอนุภาคทรายมีขนาดหยาบ

ข้ึนตามความลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนมีสีน้ําตาลปนเหลือง 

หรือสีน้ําตาลแก ดินลางเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายท่ีมีขนาดหยาบเพ่ิมข้ึน ปฏิกิริยา

ดินเปนดางเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.5-8.0) พบมีกอนปูนทุติยภูมิปะปนใน

ดินและจุดประสีตางๆ พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดของดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

บางพ้ืนท่ีเกิดชั้นดานแนนทึบ ดินเปนดางจัด 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรเลือกปลูกพืชท่ีทนแลงไดดี ควรมีการปรับปรุงบํารุงรักษาดินโดยการ

ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดินท้ัง

ทางกายภาพและเคมีใหดีข้ึนและควรใสปุยเคมีควบคูไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณ

ธาตุอาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณดีข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีมีช้ันดาน   (Hg-densic)                      กลุมชุดดินท่ี 40pan 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําของวัสดุท่ีสลายตัวและถูกเคลื่อนยายมาจากหินไมกาไนส หินไมกาชีสต 

หรือหินแกรนิต  

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกมาก เปนดินรวนปนทรายตลอดและอนุภาคทรายมีขนาดหยาบ

ข้ึนตามความลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนมีสีน้ําตาลปนเหลือง 

หรือสีน้ําตาลแก ดินลางเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายท่ีมีขนาดหยาบเพ่ิมข้ึน ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) พบชั้นดานภายใน 100 

ซม.จากผิวดิน และอาจพบจุดประสีตางๆ พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดของดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

และพบชั้นดานแนนทึบ 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรเลือกปลูกพืชท่ีทนแลงไดดี ควรมีการปรับปรุงบํารุงรักษาดินโดยการ

ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดินท้ัง

ทางกายภาพและเคมีใหดีข้ึนและควรใสปุยเคมีควบคูไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณ

ธาตุอาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณดีข้ึน และควรมีการไถระเบิดชั้น

ดานกอนทําการเพาะปลูก 

 



ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด   (Hg-gm,fl)            กลุมชุดดินท่ี 36b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําของวัสดุท่ีสลายตัวและถูกเคลื่อนยายมาจากหินไมกาไนส หินไมกาชีสต 

หรือหินแกรนิต  

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปน

เทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางมีสีน้ําตาลปน

เหลือง และพบจุดประสีเทา หรือสีเทาปนน้ําตาลออน สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปน

แดง เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดาง

ปานกลาง (pH 6.0-8.0) พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดของดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

บางพ้ืนท่ีเกิดชั้นดานแนนทึบ 

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงบํารุงรักษาดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และ

ปุยพืชสด เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดินท้ังทางกายภาพและเคมีใหดีข้ึนและควรใส

ปุยเคมีควบคูไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดม

สมบูรณดีข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีมีจุดประสีเทา   (Hg-gm)                                   กลุมชุดดินท่ี 40b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําของวัสดุท่ีสลายตัวและถูกเคลื่อนยายมาจากหินไมกาไนส หินไมกาชีสต 

หรือหินแกรนิต  

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกมาก เปนดินรวนปนทรายตลอดและอนุภาคทรายมีขนาดหยาบ

ข้ึนตามความลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนมีสีน้ําตาลปนเหลือง 

และพบจุดประสีเทา หรือสีเทาปนน้ําตาล ดินลางเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย        

ท่ี มีขนาดหยาบเพ่ิมข้ึน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง       

(pH 6.0-8.0) และอาจพบจุดประสีตางๆ พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดของดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

บางพ้ืนท่ีเกิดชั้นดานแนนทึบ 

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงบํารุงรักษาดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และ

ปุยพืชสด เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดินท้ังทางกายภาพและเคมีใหดีข้ึนและควรใส

ปุยเคมีควบคูไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดม

สมบูรณดีข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีเปนดินลึกปานกลางและมีจุดประสีเทา   (Hg-md,gm)        กลุมชุดดินท่ี 56b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําของวัสดุท่ีสลายตัวและถูกเคลื่อนยายมาจากหินไมกาไนส หินไมกาชีสต 

หรือหินแกรนิต  

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ดิน

ลางตอนบนมีสีน้ําตาลปนเหลือง และพบจุดประสีเทา หรือสีเทาปนน้ําตาล สีเหลือง

ปนแดงหรือสีน้ําตาลเขม ดินลางตอนลางเปนดินรวนปนทราย พบกอนกรวดหรือ

เศษหินหนาแนน ภายในชวงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรด

ปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) และอาจพบจุดประสีตางๆ พบเกล็ด

แรไมกาตลอดหนาตัดของดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ดินลึกปานกลางท่ีมีการระบายน้ําคอนขางเลว มี

ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา  

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงบํารุงรักษาดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และ

ปุยพืชสด เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดินท้ังทางกายภาพและเคมีใหดีข้ึนและควรใส

ปุยเคมีควบคูไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดม

สมบูรณดีข้ึน 



ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Hg-mw)                           กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําของวัสดุท่ีสลายตัวและถูกเคลื่อนยายมาจากหินไมกาไนส หินไมกาชีสต 

หรือหินแกรนิต  

การระบายน้ํา  ดีปากลาง 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกมาก เปนดินรวนปนทรายตลอดและอนุภาคทรายมีขนาดหยาบ

ข้ึนตามความลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางตอนบนมีสีน้ําตาลปนเหลือง 

หรือสีน้ําตาลแก พบจุดประสีเหลืองปนแดงหรือสีน้ําตาลเขม ดินลางเนื้อดินเปนดิน

รวนปนทรายท่ีมีขนาดหยาบเพ่ิมข้ึน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปาน

กลาง (pH 6.0-8.0) พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดของดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย การระบายน้ําดีปานกลาง มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา 

เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา บางพ้ืนท่ีเกิดชั้นดานแนนทึบ 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรเลือกปลูกพืชท่ีทนแลงไดดี ควรมีการปรับปรุงบํารุงรักษาดินโดยการ

ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดินท้ัง

ทางกายภาพและเคมีใหดีข้ึนและควรใสปุยเคมีควบคูไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณ

ธาตุอาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณดีข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีเปนทรายหนา   (Hg-tks)          กลุมชุดดินท่ี 41 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําของวัสดุท่ีสลายตัวและถูกเคลื่อนยายมาจากหินไมกาไนส หินไมกาชีสต 

หรือหินแกรนิต  

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาล

ปนเทา ดินลางเปนดินทรายปนดินรวนสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาลแก และมี

เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายในระหวางความลึก 50-100 ซม.ปฏิกิริยาดินเปนกรด

ปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) และอาจพบจุดประสีตางๆ พบเกล็ด

แรไมกาตลอดหนาตัดของดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินเปนทรายจัด มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา บาง

พ้ืนท่ีเกิดชั้นดานแนนทึบในชั้นดินลาง 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรเลือกปลูกพืชท่ีทนแลงไดดี ควรมีการปรับปรุงบํารุงรักษาดินโดยการ

ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดินท้ัง

ทางกายภาพและเคมีใหดีข้ึนและควรใสปุยเคมีควบคูไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณ

ธาตุอาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณดีข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินหุบกะพงท่ีเปนทรายหนามาก   (Hg-vtks)                                      กลุมชุดดินท่ี 44 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําของวัสดุท่ีสลายตัวและถูกเคลื่อนยายมาจากหินไมกาไนส หินไมกาชีสต 

หรือหินแกรนิต  

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาล

ปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดิน

ทรายปนดินรวน สีน้ําตาลซีดมาก พบชั้นสะสมดินเหนียวท่ีความลึกต่ํากวา 100 ซม. 

จากผิวดิน มีสีน้ําตาลซีด น้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาลแก มีเนื้อดินเปนดินรวนปน

ทรายในดินลางลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง      

(pH 6.0-8.0) พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดของดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินเปนทรายจัด มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรเลือกปลูกพืชท่ีทนแลงไดดี ควรมีการปรับปรุงบํารุงรักษาดินโดยการ

ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของดินท้ัง

ทางกายภาพและเคมีใหดีข้ึนและควรใสปุยเคมีควบคูไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณ

ธาตุอาหารใหแกดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณดีข้ึน 

 


