
ชุดดิน กําแพงแสน Series Ks กลุมชุดดินท่ี 33 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplustalfs 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินบน

ตอนลางเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ําตาล

หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางออน (pH 7.0-8.0) ดินลาง

ตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม พบเกล็ดแรไมกา

ตลอดหนาตัดของดินและมวลสารพวกปูนสะสมปะปนอยูในดินชั้นลางปฏิกิริยาดิน 

เปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) บางบริเวณอาจพบชั้นทรายแทรกในชั้นดินลางๆ 

ขอจํากัด อาจจะขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูกซ่ึงทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต 

ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชท่ัวๆ ไป ถามีการชลประทานหรือมีแหลงน้ํา

เพียงพอ ดินนี้จะเปนแหลงผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศ ควรปรับปรุงบํารุง

ดินโดยใชปุยเคมี ปุยคอก และปุยหมัก เพ่ือเพ่ิมแรธาตุท่ีจําเปนตอพืชใหกับดินและทําให

สมบัติทางกายภาพของดินดีข้ึน 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ 

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 สูง ต่ํา สูง สูง สูง สูง 

  25-50 ปานกลาง ต่ํา สูง สูง สูง ปานกลาง 

  50-100 ปานกลาง ต่ํา สูง สูง สูง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ks-fl ดินคลายชุดดินกําแพงแสนท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Ks-gm ดินคลายชุดดินกําแพงแสนท่ีมีจุดประสีเทา 

Ks-gm,fl ดินคลายชุดดินกําแพงแสนท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Ks-mw ดินคลายชุดดินกําแพงแสนท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ks-mw,fl ดินคลายชุดดินกําแพงแสนท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

 



ดินคลายชุดดินกําแพงแสนท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Ks-fl)                                       กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินบน

ตอนลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปน

เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางออน (pH 7.0-8.0) ดินลางตอนลางเปนดินรวน

เหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียว สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนา

ตัดของดินและมวลสารพวกปูนสะสมปะปนอยูในดินชั้นลางปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปน

ดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) บางบริเวณอาจพบชั้นทรายแทรกในชั้นดินลางๆ 

ขอจํากัด อาจจะขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูกซ่ึงทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต 

ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชท่ัวๆ ไป ถามีการชลประทานหรือมีแหลงน้ํา

เพียงพอ ดินนี้จะเปนแหลงผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศ ควรปรับปรุงบํารุง

ดินโดยใชปุยเคมี ปุยคอก และปุยหมัก เพ่ือเพ่ิมแรธาตุท่ีจําเปนตอพืชใหกับดินและทําให  

 

 

 



ดินคลายชุดดินกําแพงแสนท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด   (Ks-gm,fl)             กลุมชุดดินท่ี 36b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินบน

ตอนลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปน

เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางออน (pH 7.0-8.0) ดินลางตอนลางเปนดินรวน

เหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียว สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม มีจุดประสีเทาหรือสีเทา

ออน ภายในความลึก 75 เซนติเมตร จากผิวดิน และจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปน

เหลือง สีเหลือง พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดของดินและมวลสารพวกปูนสะสมปะปน

อยูในดินชั้นลางปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) บางบริเวณอาจพบ

ชั้นทรายแทรกในชั้นดินลางๆ 

ขอจํากัด อาจจะขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูกซ่ึงทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต 

ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชท่ัวๆ ไป ถามีการชลประทานหรือมีแหลงน้ํา

เพียงพอ ดินนี้จะเปนแหลงผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศ ควรปรับปรุงบํารุง

ดินโดยใชปุยเคมี ปุยคอก และปุยหมัก เพ่ือเพ่ิมแรธาตุท่ีจําเปนตอพืชใหกับดินและทําให  

 

 

 



ดินคลายชุดดินกําแพงแสนท่ีมีจุดประสีเทา   (Ks-gm)                กลุมชุดดินท่ี 33b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินบน

ตอนลางเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ําตาล

หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางออน (pH 7.0-8.0) ดินลาง

ตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม มีจุดประสีเทาหรือ   

สีเทาออน ภายในความลึก 75 เซนติเมตร จากผิวดิน และจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดง

ปนเหลือง สีเหลือง พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดของดินและมวลสารพวกปูนสะสม

ปะปนอยูในดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) บางบริเวณ

อาจพบชั้นทรายแทรกในชั้นดินลางๆ 

ขอจํากัด อาจจะขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูกซ่ึงทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต 

ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชท่ัวๆ ไป ถามีการชลประทานหรือมีแหลงน้ํา

เพียงพอ ดินนี้จะเปนแหลงผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศ ควรปรับปรุงบํารุง

ดินโดยใชปุยเคมี ปุยคอก และปุยหมัก เพ่ือเพ่ิมแรธาตุท่ีจําเปนตอพืชใหกับดินและทําให

สมบัติทางกายภาพของดินดีข้ึน 

 

 

 



ดินคลายชุดดินกําแพงแสนท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด(Ks-mw,fl)  กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินบน

ตอนลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปน

เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางออน (pH 7.0-8.0) ดินลางตอนลางเปนดินรวน

เหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียว สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม มีจุดประสีน้ําตาลแก สีแดง

ปนเหลือง และสีเหลือง ภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน พบเกล็ดแรไมกา

ตลอดหนาตัดของดินและมวลสารพวกปูนสะสมปะปนอยูในดินชั้นลางปฏิกิริยาดินเปน

กลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) บางบริเวณอาจพบชั้นทรายแทรกในชั้นดินลางๆ 

ขอจํากัด อาจจะขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูกซ่ึงทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต 

ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชท่ัวๆ ไป ถามีการชลประทานหรือมีแหลงน้ํา

เพียงพอ ดินนี้จะเปนแหลงผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศ ควรปรับปรุงบํารุง

ดินโดยใชปุยเคมี ปุยคอก และปุยหมัก เพ่ือเพ่ิมแรธาตุท่ีจําเปนตอพืชใหกับดินและทําให  

 

 

 



ดินคลายชุดดินกําแพงแสนท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Ks-mw)               กลุมชุดดินท่ี 33 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินบน

ตอนลางเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ําตาล

หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางออน (pH 7.0-8.0) ดินลาง

ตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม มีจุดประสีน้ําตาลแก 

สีแดงปนเหลือง และสีเหลือง ภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน พบเกล็ดแร

ไมกาตลอดหนาตัดของดินและมวลสารพวกปูนสะสมปะปนอยูในดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดิน

เปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) บางบริเวณอาจพบชั้นทรายแทรกในชั้นดินลางๆ 

ขอจํากัด อาจจะขาดน้ําในชวงฤดูเพาะปลูกซ่ึงทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต 

ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชท่ัวๆ ไป ถามีการชลประทานหรือมีแหลงน้ํา

เพียงพอ ดินนี้จะเปนแหลงผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศ ควรปรับปรุงบํารุง

ดินโดยใชปุยเคมี ปุยคอก และปุยหมัก เพ่ือเพ่ิมแรธาตุท่ีจําเปนตอพืชใหกับดินและทําให

สมบัติทางกายภาพของดินดีข้ึน 

 

 

 


