
 

 

ชุดดิน เขาหลวง Series Khl กลุมชุดดินท่ี 40 

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

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย

สีแดง 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนรวนปนทราย 

มีสีแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา การอุมน้ําของดินต่ํา  

ขอเสนอแนะ เนื่องจากมีเนื้อดินคอนขางเปนดินทราย ทําใหความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ความอุดม

สมบูรณของดินต่ํา สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน การใชประโยชนของพ้ืนท่ีบริเวณนี้จึงตองมี

การอนุรักษดินและน้ํา โดยการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดินและใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความ

อุดมสมบูรณของดิน 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก 

(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
 

 

0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
 

 

 



 

 

ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Khl-hb ดินคลายชุดดินเขาหลวงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Khl-hb,cal ดินคลายชุดดินเขาหลวงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินเนื้อปูน 

Khl-hb,fl ดินคลายชุดดินเขาหลวงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด 

Khl-md ดินคลายชุดดินเขาหลวงท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

 



 

 

ดินคลายชุดดินเขาหลวงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินเนื้อปูน   (Khl-hb,cal) กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย

สีแดง 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนรวนปนทราย   

มีสีแดงหรือสีแดงปนเหลือง และมีเม็ดปูนปน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางจัดมาก    

(pH 7.0-8.5) 

ขอจํากัด ดินดางจัด มีความอุดมสมบูรณต่ํา การอุมน้ําของดินต่ํา  

ขอเสนอแนะ เนื่องจากมีเนื้อดินคอนขางเปนดินทราย ทําใหความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ความอุดม

สมบูรณปานกลาง สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน การใชประโยชนของพ้ืนท่ีบริเวณนี้จึงตองมี

การอนุรักษดินและน้ํา โดยการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดินและใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความ

อุดมสมบูรณของดิน 



 

 

ดินคลายชุดดินเขาหลวงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด   (Khl-hb,fl)  กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย

สีแดง 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีสีแดงหรือ   

สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา การอุมน้ําของดินต่ํา  

ขอเสนอแนะ เนื่องจากมีเนื้อดินคอนขางเปนดินทราย ทําใหความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ความอุดม

สมบูรณของดินต่ํา ควรปลูกพืชคลุมดินและใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน 



 

 

ดินคลายชุดดินเขาหลวงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Khl-hb)  กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย

สีแดง 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนรวนปนทราย 

มีสีแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา การอุมน้ําของดินต่ํา  

ขอเสนอแนะ เนื่องจากมีเนื้อดินคอนขางเปนดินทราย ทําใหความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ความอุดม

สมบูรณของดินต่ํา สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน การใชประโยชนของพ้ืนท่ีบริเวณนี้จึงตองมี

การอนุรักษดินและน้ํา โดยการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดินและใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความ

อุดมสมบูรณของดิน 



 

 

ดินคลายชุดดินเขาหลวงท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Khl-md) กลุมชุดดินท่ี 56 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย

สีแดง 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหินทรายผุ ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดิน

รวน สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมี

เนื้อดินเปนรวนปนทราย มีสีแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา การอุมน้ําของดินต่ํา  

ขอเสนอแนะ เนื่องจากมีเนื้อดินคอนขางเปนดินทราย ทําใหความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ความอุดม

สมบูรณของดินต่ํา สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน การใชประโยชนของพ้ืนท่ีบริเวณนี้จึงตองมี

การอนุรักษดินและน้ํา โดยการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดินและใชปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมความ

อุดมสมบูรณของดิน 


