
ชุดดิน เขาพลอง Series Kpg กลุมชุดดินท่ี 40 

การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Typic (Kandic) 

 Paleustults 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ํ าตาลเขม  

หรือน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายในสวนลึกๆ สีน้ําตาล

หรือน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ตลอดท้ัง

ชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Kpg-fl ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Kpg-fl,rd ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีเปนดินรวนละเอียดและเปนดินสีแดง 

Kpg-gm ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีจุดประสีเทา 

Kpg-gm,fl ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Kpg-hb ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Kpg-hb,cal ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินเนื้อปูน 

Kpg-hb,fl ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด 

Kpg-hb,gm ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Kpg-hb,gm,fl ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีจุดประสีเทาและเปนดินรวน

ละเอียด 

Kpg-hb,md ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินลึกปานกลาง 

Kpg-hb,mw ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Kpg-hb,mw,fl ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปน

ดินรวนละเอียด 

Kpg-hb,rd ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินสีแดง 

Kpg-hb,tks ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนทรายหนา 

Kpg-mw ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Kpg-mw,fl ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Kpg-rd ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีเปนดินสีแดง 

Kpg-tks ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีเปนทรายหนา 

Kpg-vtks ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีเปนทรายหนามาก 

 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีเปนดินรวนละเอียดและเปนดินสีแดง   (Kpg-fl,rd) กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล ดินลางเปนดิน  

รวนเหนียวปนทราย สีแดง สีแดงปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย 

(pH 5.5-6.5) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Kpg-fl) กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล ดินลาง

เปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน

กรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด   (Kpg-gm,fl) กลุมชุดดินท่ี 35b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล ดินลาง

เปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง พบจุดประสีเทาหรือสีน้ําตาล

ปนเทาภายในความลึก 75 ซม.จากผิวดิน และจุดประสีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปน

เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีจุดประสีเทา   (Kpg-gm)  กลุมชุดดินท่ี 40b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขม หรือ

น้ําตาล ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายในสวนลึกๆ สีน้ําตาลหรือ

น้ําตาลปนแดง พบจุดประสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทาภายในความลึก 75 ซม.จาก ผิวดิน 

และจุดประสีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด

เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินเนื้อปูน   (Kpg-hb,cal) กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ํ าตาลเขม  

หรือน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายในสวนลึกๆ สีน้ําตาล

หรือน้ําตาลปนแดง พบเศษหินปูนทุติยภูมิปะปนในปริมาณมาก เปนกรดปานกลางถึง

เปนดางจัด (pH 6.0-8.5) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด   (Kpg-hb,fl) กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล

เขม หรือน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายในสวนลึกๆ      

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 

ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด      (Kpg-hb,gm,fl) 

กลุมชุดดินท่ี 36b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล ดินลางเปนดินรวน

เหนียวปนทรายในสวนลึกๆ สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง พบจุดประสีเทาหรือสีน้ําตาล

ปนเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร จากผิวดิน และจุดประสีน้ําตาลปนแดงหรือ

น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ตลอดท้ัง 

ชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา  (Kpg-hb,gm) กลุมชุดดินท่ี 40b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ํ าตาลเขม  

หรือน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายในสวนลึกๆ สีน้ําตาล

หรือน้ําตาลปนแดง พบจุดประสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 

จากผิวดิน และจุดประสีน้ําตาลปนแดงหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ตลอดท้ัง ชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินลึกปานกลาง   (Kpg-hb,md) กลุมชุดดินท่ี 56 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขม  

หรือน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง และพบชั้นลูกรัง

หรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบหนาแนน ภายในความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด  

(Kpg-hb,mw,fl)   กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล ดินลาง

เปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง พบจุดประสีตางๆ ท่ีระดับ

ความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5)  

ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Kpg-hb,mw)    

กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล ดินลาง

เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง พบจุดประสีตางๆ ท่ีระดับความลึก 

100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ตลอดท้ัง

ชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินสีแดง   (Kpg-hb,rd) กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ํ าตาลเขม  

หรือน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายในสวนลึกๆ สีแดง

หรือ น้ําตาลแดงปนน้ําตาลปฏิกิริยา ดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนทรายหนา   (Kpg-hb,tks) กลุมชุดดินท่ี 41 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล 

ดินลางเปนดินทรายปนดินรวน ภายในความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ลึกลงไปมี   

เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย ดินมีสีน้ําตาลหรือน้ําตาล     

ปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ดินเปนทรายหนา ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ธาตุอาหารพืชในดินถูกชะลางไดงาย 

เสี่ยงตอความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรียพวกปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เพ่ือ

ปรับปรุงสมบัติของดินท้ังทางกายภาพและทางเคมี โดยจะชวยใหดินมีความสามารถใน

การอุมน้ําไวไดดีข้ึน สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินไดดีข้ึน ควรใสปุยเคมีควบคูกันไป

ดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินและทําใหดินมีความอุดมสมบูรณดีข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Kpg-hb)  กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ํ าตาลเขม  

หรือน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายในสวนลึกๆ สีน้ําตาล

หรือน้ําตาลปนแดง  ดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด (Kpg-mw,fl)  กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล ดินลาง

เปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง พบจุดประสีตางๆ ท่ีระดับ

ความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) 

ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Kpg-mw) กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล ดินลาง

เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง พบจุดประสีตางๆ ท่ีระดับความลึก 

100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ตลอดท้ัง

ชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีเปนดินสีแดง   (Kpg-rd)  กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ

น้ําตาล ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายในสวนลึกๆ สีแดง สีแดง

ปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินใหรวนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู เสมอ โดยเพ่ิม

อินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีเปนทรายหนา   (Kpg-tks)  กลุมชุดดินท่ี 41 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล 

ดินลางเปนดินทรายปนดินรวน ภายในความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ลึกลงไปมี   

เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย ดินมีสีน้ําตาลหรือน้ําตาล     

ปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ดินเปนทรายหนา ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ธาตุอาหารพืชในดินถูกชะลางไดงาย 

เสี่ยงตอความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรียพวกปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เพ่ือ

ปรับปรุงสมบัติของดินท้ังทางกายภาพและทางเคมี โดยจะชวยใหดินมีความสามารถใน

การอุมน้ําไวไดดีข้ึน สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินไดดีข้ึน ควรใสปุยเคมีควบคูกันไป

ดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินและทําใหดินมีความอุดมสมบูรณดีข้ึน 

 

 



ดินคลายชุดดินเขาพลองท่ีเปนทรายหนามาก   (Kpg-vtks) กลุมชุดดินท่ี 44 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางมาก 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล 

ดินลางเปนดินทรายปนดินรวน ภายในความลึกมากกวา 100 ซม. จากผิวดิน ลึกลงไปมี   

เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย ดินมีสีน้ําตาลหรือน้ําตาล     

ปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ตลอดท้ังชั้นดิน 

ขอจํากัด ดินเปนทรายจัด ความสามารถในการอุมน้ําตํ่า ธาตุอาหารพืชในดินถูกชะลางไดงาย 

เสี่ยงตอความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรียพวกปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด เพ่ือ

ปรับปรุงสมบัติของดินท้ังทางกายภาพและทางเคมี โดยจะชวยใหดินมีความสามารถใน

การอุมน้ําไวไดดีข้ึน สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินไดดีข้ึน ควรใสปุยเคมีควบคูกันไป

ดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินและทําใหดินมีความอุดมสมบูรณดีข้ึน 

 
 


