
ชุดดิน คลองนกกระทุง Series Knk กลุมชุดดินที่ 34 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults   

สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 %   

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับที่  และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเน้ือดินเปนดินรวนปนทราย มีสีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเน้ือดินเปนดินรวนเหนียวปน

ทราย ช้ันดินลางถัดไปอาจพบดินเหนียวปนทราย เม็ดทรายมีขนาดใหญขึ้นตามความลึก 

มีสีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เน้ือดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน หนาดินงาย

ตอการถูกชะลางพังทลาย และขาดแคลนนํ้า     

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก

รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียนํ้า พด.2 มีระบบอนุรักษดินและนํ้า เชน ปลูกพืชคลุมดิน 

ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงนํ้าไวใชในชวงที่พืชขาดนํ้า 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความ

อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรสั

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธบิาย 

Knk-col ดินคลายชุดดินคลองนกกระทุงที่เปนดินรวนหยาบ 

Knk-d  

Knk-gm,pic  

Knk-hb ดินคลายชุดดินคลองนกกระทุงที่มีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Knk-lsk ดินคลายชุดดินคลองนกกระทุงที่เปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ 

Knk-md ดินคลายชุดดินคลองนกกระทุงที่เปนดินลึกปานกลาง 

Knk-mw ดินคลายชุดดินคลองนกกระทุงที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง 

Knk-mw,pic  

 



ดินคลายชุดดินคลองนกกระทุงท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Knk-col) กลุมชุดดินท่ี 39 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 %   

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ชั้น

ดินลางถัดไปอาจพบดินรวนเหนียวปนทราย เม็ดทรายมีขนาดใหญข้ึนตามความลึก มีสี

น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน หนาดินงาย

ตอการถูกชะลางพังทลาย และขาดแคลนน้ํา     

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก

รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 

ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินคลองนกกระทุงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Knk-hb) กลุมชุดดินท่ี 34 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 %   

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปน

ทราย ชั้นดินลางถัดไปอาจพบดินเหนียวปนทราย เม็ดทรายมีขนาดใหญข้ึนตามความลึก 

มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน หนาดินงาย

ตอการถูกชะลางพังทลาย และขาดแคลนน้ํา     

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก

รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 

ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 



ดินคลายชุดดินคลองนกกระทุงท่ีเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ   (Knk-lsk) กลุมชุดดินท่ี 45 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 %   

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนปนกรวดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหยาบ มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว

ปนทรายหยาบ ชั้นดินลางถัดไปอาจพบดินเหนียวปนทรายหยาบมาก มีสีน้ําตาล พบเม็ด

ทรายมีขนาดใหญเพ่ิมข้ึนตามความลึกในปริมาณมากตั้งแตดินชั้นบน ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ดินตื้น ความอุดมสมบูรณต่ํา    

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก

รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 

ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 



ดินคลายชุดดินคลองนกกระทุงท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Knk-md)                                กลุมชุดดินท่ี 50 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปน

ทราย ชั้นดินลางถัดไปอาจพบดินเหนียวปนทราย เม็ดทรายมีขนาดใหญข้ึนตามความลึก 

มีสีน้ําตาล พบชั้นหินพ้ืนท่ีเปนหินแกรนิตภายใน 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน หนาดินงาย

ตอการถูกชะลางพังทลาย และขาดแคลนน้ํา     

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก

รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 

ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 


