
ชุดดิน เขาขาด Series Kkt กลุมชุดดินท่ี 45 

การจําแนกดิน (USDA) Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Plinthudults 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินดินดานหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดีถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวตื้นถึงชั้นลูกรัง เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน มีสีน้ําตาลหรือ

น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลาง 

มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวปนลูกรังทับอยูบนดินเหนียวปนลูกรังมาก มีสีน้ําตาล

ปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลืองและดินลางชั้นถัดไปจะมีเนื้อดินเปนดินเหนียว (อาจมี

ลูกรังปนเล็กนอย) และมีศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือพบ

ตอเนื่องกัน ภายในความลึก 150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ดินตื้น ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีสําหรับปลูกปาลมน้ํามัน เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกยางพารา พืชไร 

ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล มีขอจํากัดท่ีดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ดินตื้น พ้ืนท่ีมี

ความลาดชัน หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลายและขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดิน

ดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและ 

ปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝก

หรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดิน ดินคลายชุดดินเขาขาดท่ีเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบ Series Kkt-lsk

 กลุมชุดดินท่ี 45 

การจําแนกดิน (USDA) Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Plinthudults 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Kkt-lsk ดินคลายชุดดินเขาขาดท่ีเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบ 

Kkt-md ดินคลายชุดดินเขาขาดท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

 



ดินคลายชุดดินเขาขาดท่ีเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ   (Kkt-lsk) กลุมชุดดินท่ี 45 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินดินดานหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดีถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนปนดินเหนียวถึงชั้นลูกรัง เนื้อดินบนเปนดินรวนปนเหนียวปนทรายหรือดินรวน 

มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 

4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนลูกรังทับอยูบนดินเหนียวปน

ลูกรังมาก มีสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลืองและดินลางชั้นถัดไปจะมีเนื้อดินเปน

ดินเหนียว (อาจมีลูกรังปนเล็กนอย) และมีศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % 

โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกัน ภายในความลึก 150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรด

จัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ดินตื้น ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีสําหรับปลูกปาลมน้ํามัน เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกยางพารา พืชไร 

ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล มีขอจํากัดท่ีดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ดินตื้น พ้ืนท่ีมี

ความลาดชัน หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลายและขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดิน

ดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและ 

ปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝก

หรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 
 



ดินคลายชุดดินเขาขาดท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Kkt-md) กลุมชุดดินท่ี 50 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินดินดานหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดีถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน           

มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง       

(pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวทับอยูบนดินเหนียวปนลกูรังมาก 

ภายในความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ดินมีสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลือง

และดินลางชั้นถัดไปจะมีเนื้อดินเปนดินเหนียว (อาจมีลูกรังปนเล็กนอย) และมีศิลาแลง

ออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกัน ภายในความลึก 150 

ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีสําหรับปลูกปาลมน้ํามัน เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกยางพารา พืชไร   

ไมผล มีขอจํากัดท่ีดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีมีความลาดชัน หนาดินงายตอการถูก

ชะลางพังทลายและขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูก

ดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและ

น้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลง

น้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 
 


