
ชุดดิน   แกงคอย   Series Kak        กลุมชุดดินท่ี 48 

การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, mixed, active, isohyperthermic Ultic Haplustalfs 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินอัคนีพวกหินแอนดีไซต ไรโอไลท หรือทัฟฟ 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นเศษหินหนาแนนของพวกหินอัคนี ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวน

เหนียวปนทรายแปงปนเศษหินเล็กนอย สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียว

หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงปนเศษหินมาก สีน้ําตาล น้ําตาลออน ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) และพบชั้นวัตถุตนกําเนิดดินของ 

หินอัคนีพวกแอนดีไซต ไรโอไลท ทัฟฟ ภายในความลึก 100 ซม. 

ขอจํากัด  เปนดินตื้น พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน หนาดินเกิดชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ บริเวณท่ีมีความลาดชันไมมากและดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไรได แตตองรบกวนดิน

นอยท่ีสุด พรอมท้ังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม เพ่ิมความอุดมสมบูรณ

แกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงควรคง

สภาพเปนปาตามธรรมชาติหรือมีการฟนฟูสภาพปา 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Kak-gm ดินคลายชุดดินแกงคอยท่ีมีจุดประสีเทา 

Kak-lsk ดินคลายชุดดินแกงคอยท่ีเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบ 

Kak-md ดินคลายชุดดินแกงคอยท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

 



ดินคลายชุดดินแกงคอยท่ีมีจุดประสีเทา   (Kak-gm)    กลุมชุดดินท่ี 48b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินอัคนีพวกหินแอนดีไซต ไรโอไลท หรือทัฟฟ 

การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนถึงชั้นเศษหินหนาแนนของพวกหินอัคนี ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวน

เหนียวปนทรายแปงปนเศษหินเล็กนอย สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียว

หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงปนเศษหินมาก สีน้ําตาล น้ําตาลออน พบจุดประสี

เทาหรือสีน้ําตาลปนเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร จากผิวดิน และจุดประสี

น้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย 

(pH 5.5-6.5) และพบชั้นวัตถุตนกําเนิดดินของหินอัคนีพวกแอนดีไซต ไรโอไลท 

ทัฟฟ ภายในความลึก 100 ซม. 

ขอจํากัด  เปนดินตื้น  

ขอเสนอแนะ บริเวณท่ีมีความลาดชันไมมากและดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไรได แตตองรบกวนดิน

นอยท่ีสุด เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับ

ปุยเคมี  

 
 



ดินคลายชุดดินแกงคอยท่ีเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ   (Kak-lsk)    กลุมชุดดินท่ี 48 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินอัคนีพวกหินแอนดีไซต ไรโอไลท หรือทัฟฟ 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นเศษหินหนาแนนของพวกหินอัคนี ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวน

เหนียวปนทรายแปงปนเศษหินเล็กนอย สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียว

หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงปนเศษหินมาก สีน้ําตาล น้ําตาลออน ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) และพบชั้นวัตถุตนกําเนิดดินของ 

หินอัคนีพวกแอนดีไซต ไรโอไลท ทัฟฟ ภายในความลึก 100 ซม. 

ขอจํากัด  เปนดินตื้น พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน หนาดินเกิดชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ บริเวณท่ีมีความลาดชันไมมากและดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไรได แตตองรบกวนดิน

นอยท่ีสุด พรอมท้ังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม เพ่ิมความอุดมสมบูรณ

แกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงควรคง

สภาพเปนปาตามธรรมชาติหรือมีการฟนฟูสภาพปา 
 

 



ดินคลายชุดดินแกงคอยท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Kak-md)     กลุมชุดดินท่ี 56 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินอัคนีพวกหินแอนดีไซต ไรโอไลท หรือทัฟฟ 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางพบชั้นเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียว

ปนทรายแปงปนเศษหินเล็กนอย สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวหรือดิน

รวนเหนียวปนทรายแปงปนเศษหิน สีน้ําตาล น้ําตาลออน และพบชั้นวัตถุตนกําเนิด

ดินของหินอัคนีพวกแอนดีไซต ไรโอไลท ทัฟฟ ภายในความลึก 50-100 ซม.

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  

ขอจํากัด  เปนดินลึกปานกลาง พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน หนาดินเกิดชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ บริเวณท่ีมีความลาดชันไมมากและดินไมต้ืนมาก อาจใชปลูกพืชไรได แตตองรบกวนดิน

นอยท่ีสุด พรอมท้ังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม เพ่ิมความอุดมสมบูรณ

แกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงควรคง

สภาพเปนปาตามธรรมชาติหรือมีการฟนฟูสภาพปา 
 


