
ชุดดิน   ขาณ ุ   Series Khu   กลุมชุดดินที่ 35 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Typic Paleustults 

สภาพพื้นที่  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลํานํ้าระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา  

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินรวนปนทรายและ

เปนดินเหนียวปนทรายสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด

เล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินลางตอนลาง เปนดินเหนียวปนทราย สีเหลืองปนแดงถึง

นํ้าตาลปนแดง มีจุดประสีนํ้าตาลแกและสีแดงปนเหลือง อาจพบมวลกอนกลมของ

เหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย 

(pH 5.0-6.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความ

อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรสั

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 คําอธบิาย 

Khu-col ดินคลายชุดดินขาณุที่เปนดินรวนหยาบ 

Khu-fsi ดินคลายชุดดินขาณุที่เปนดินทรายแปงละเอียด 

Khu-gm ดินคลายชุดดินขาณุที่มีจุดประสีเทา 

Khu-lsk ดินคลายชุดดินขาณุที่เปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ 

Khu-md ดินคลายชุดดินขาณุที่เปนดินลึกปานกลาง 

Khu-mw ดินคลายชุดดินขาณุที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง 

 



ดินคลายชุดดินขาณุท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Khu-col)  กลุมชุดดินท่ี 40 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล     

ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลาง

เปนดินรวนปนทรายหรือรวนเหนียวปนทราย สีเหลืองปนแดงถึงน้ําตาลปนแดง      

มีจุดประสีน้ํ าตาลแกและสีแดงปนเหลือง อาจพบมวลกอนกลมของเหล็ก         

และแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย    

(pH 5.0-6.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 



ดินคลายชุดดินขาณุท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด   (Khu-fsi) กลุมชุดดินท่ี 33 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางเปน     

ดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน      

กรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีเหลืองปนแดง

ถึงน้ําตาลปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง อาจพบมวลกอนกลม

ของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด

เล็กนอย (pH 5.0-6.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 



ดินคลายชุดดินขาณุท่ีมีจุดประสีเทา   (Khu-gm)                                       กลุมชุดดินท่ี 35b 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินรวนปนทรายหรือ

เปนดินรวนเหนียวปนทรายสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินลางตอนลาง เปนดินรวนเหนียวปนทราย สีเหลือง

ปนแดงถึงน้ําตาลปนแดง มีจุดประสีเทาหรือสีเทาออน ภายในความลึก 75 

เซนติเมตร จากผิวดิน และจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง เหลือง อาจพบ

มวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก

ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป เพ่ือปรับปรุง

คุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 



ดินคลายชุดดินขาณุท่ีเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ   (Khu-lsk) กลุมชุดดินท่ี 48 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน  

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางเปนดินรวนปนทราย

ปนลูกรัง สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย     

(pH 5.0-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนลูกรังหนาแนน สีเหลืองปนแดง

ถึงน้ําตาลปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

มากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) 

ขอจํากัด  ดินตื้น มีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 



ดินคลายชุดดินขาณุท่ีมีเปนดินลึกปานกลาง   (Khu-md)                                   กลุมชุดดินท่ี 56 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนลางเปนดิน

รวนปนทรายหรือเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินลางตอนลาง เปนดินรวนเหนียว

ปนทรายปนลูกรังหนาแนน สีเหลืองปนแดงถึงน้ําตาลปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลแก

และสีแดงปนเหลือง เหลือง พบชั้นลูกรังหนาแนน ภายในความลึก 50-100 ซม. 

จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) 

ขอจํากัด  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป เพ่ือปรับปรุง

คุณสมบัติและโครงสรางของดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชใหแกดิน 

 


