
ชุดดิน   กบินทรบรุ ี  Series Kb   กลุมชุดดินที่ 46 

การจําแนกดิน (USDA) Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults 

สภาพพื้นที ่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  พ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหิน

ตะกอนเน้ือละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้าํ  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนถึงช้ันลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียว

ปนลูกรัง สีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางเปน

ดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียวและมีลูกรังหนาแนน สีนํ้าตาลปนแดง ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด เปนดินต้ืนถึงช้ันลูกรังหนาแนน ความอุดมสมบูรณตํ่า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน

และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนที่ลาดชันสูงไมควรนํามาใช

เพาะปลูก 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความ

อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรสั

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธบิาย 

Kb-gm ดินคลายชุดดินกบินทรบุรีทีม่ีจุดประสีเทา 

Kb-gm,lsk  

Kb-hb ดินคลายชุดดินกบินทรบุรีที่มีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Kb-hb,gm ดินคลายชุดดินกบินทรบุรีที่มีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Kb-hb,gm,lsk 
ดินคลายชุดดินกบินทรบุรีที่มีความอ่ิมตัวเบสสูง มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนปน

ช้ินสวนหยาบ 

Kb-hb,lsk ดินคลายชุดดินกบินทรบุรีที่มีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ 

Kb-hb,mw  

Kb-lsk ดินคลายชุดดินกบินทรบุรีที่เปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ 

Kb-mw  

Kb-mw,lsk  

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินกบินทรบุรีท่ีมีจุดประสีเทา   (Kb-gm)  กลุมชุดดินท่ี 46b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  รองระหวางเนิน หรือชายเนินของพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหิน

ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดนิรวนเหนียว

ปนลูกรัง สีน้ําตาล น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียวและมีลูกรังหนาแนน สีน้ําตาล 

น้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทาหรือสีเทาออน ภายในความลึก 75 เซนติเมตรจาก

ผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนน ความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

 



ดินคลายชุดดินกบินทรบุรีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ 

(Kb-hb,gm,lsk)   กลุมชุดดินท่ี 46b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  รองระหวางเนิน หรือชายเนินของพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหิน

ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวนปนทรายปน

ลูกรัง สีน้ําตาล น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวท่ีมีลูกรังหนาแนน สีน้ําตาล 

น้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทาหรือสีเทาออน ภายในความลึก 75 เซนติเมตรจาก

ผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0)  

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนน ความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

 



ดินคลายชุดดินกบินทรบุรีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา   (Kb-hb,gm)  กลุมชุดดินท่ี 46b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  รองระหวางเนิน หรือชายเนินของพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหิน

ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียว

ปนลูกรัง สีน้ําตาล น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 

ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียวและมีลูกรังหนาแนน สนี้ําตาล 

น้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทาหรือสีเทาออน ภายในความลึก 75 เซนติเมตรจาก

ผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0)  

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนน ความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

 



ดินคลายชุดดินกบินทรบุรีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ (Kb-hb,lsk)  

กลุมชุดดินท่ี 46 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหิน

ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวนปนทราย 

ปนลูกรัง สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางเปน 

ดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวท่ีมีลูกรังหนาแนน สีน้ําตาลปนแดง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0)  

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนน ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน

และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงไมควรนํามาใช

เพาะปลูก 



ดินคลายชุดดินกบินทรบุรีท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Kb-hb) กลุมชุดดินท่ี 46b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหิน

ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียว

ปนลูกรัง สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางเปนดิน

รวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียวและมีลูกรังหนาแนน สีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0)  

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนน ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน

และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงไมควรนํามาใช

เพาะปลูก 



ดินคลายชุดดินกบินทรบุรีท่ีเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ   (Kb-lsk)  กลุมชุดดินท่ี 46 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหิน

ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว  

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวนปนทราย 

ปนลูกรัง สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางเปน 

ดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียวท่ีมีลูกรังหนาแนน สีน้ําตาลปนแดง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรังหนาแนน ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน

และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงไมควรนํามาใช

เพาะปลูก 


