
ชุดดิน กําแพงเพชร Series Kp กลุมชุดดินที่ 33 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 

สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง  สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขม  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย

แปงถึงดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)   

ขอจํากัด ใตช้ันไถพรวนมักแนนทึบ เน่ืองมาจากการไถพรวน รากพืชชอนไชไดยาก  

ขอเสนอแนะ ทําลายช้ันดานใตช้ันไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพ

ดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้น   

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความ 

อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรสั

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธบิาย 

Kp-fl ดินคลายชุดดินกําแพงเพชรที่เปนดินรวนละเอียด 

Kp-gm ดินคลายชุดดินกําแพงเพชรที่มีจุดประสีเทา 

Kp-gm,f ดินคลายชุดดินกําแพงเพชรที่มีจุดประสีเทาและเปนดินเหนียวละเอียด 

Kp-gm,fl ดินคลายชุดดินกําแพงเพชรที่มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Kp-mw ดินคลายชุดดินกําแพงเพชรที่มกีารระบายนํ้าดีปานกลาง 

 



ดินคลายชุดดินกําแพงเพชรท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Kp-fl)                                       กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปน

ทรายถึงดินรวนเหนียว สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน

กรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)   

ขอจํากัด ใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบ เนื่องมาจากการไถพรวน รากพืชชอนไชไดยาก  

ขอเสนอแนะ ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพ

ดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน   



ดินคลายชุดดินกําแพงเพชรท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินเหนียวละเอียด   (Kp-gm,f)         กลุมชุดดินท่ี 31b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลถึงสี

น้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดิน

เหนียวถึงดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทาหรือสี

เทาออน ภายในความลึก 75 เซนติเมตร จากผิวดิน และจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดง

ปนเหลือง สเีหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  

ขอจํากัด ใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบ เนื่องมาจากการไถพรวน รากพืชชอนไชไดยาก  

ขอเสนอแนะ ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพ

ดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน   

 



ดินคลายชุดดินกําแพงเพชรท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด   (Kp-gm,fl)            กลุมชุดดินท่ี 36b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปน

ทรายถึงดินรวนเหนียว สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทาหรือสีเทาออน 

ภายในความลึก 75 เซนติเมตร จากผิวดิน และจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง 

สเีหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  

ขอจํากัด ใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบ เนื่องมาจากการไถพรวน รากพืชชอนไชไดยาก  

ขอเสนอแนะ ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพ

ดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน   

 



ดินคลายชุดดินกําแพงเพชรท่ีมีจุดประสีเทา   (Kp-gm)                                กลุมชุดดินท่ี 33b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย

แปงถึงดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทาหรือสี

เทาออน ภายในความลึก 75 เซนติเมตร จากผิวดิน และจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดง

ปนเหลือง สเีหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  

ขอจํากัด ใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบ เนื่องมาจากการไถพรวน รากพืชชอนไชไดยาก  

ขอเสนอแนะ ทําลายชั้นดานใตชั้นไถพรวนโดยไถใหลึกกวาปกติ และใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพ

ดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน   

 


