
ชุดดิน   คอหงษ   Series Kh   กลุมชุดดินที่ 39 

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

สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลํานํ้า 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนนํ้าพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนมีเน้ือดินเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย 

มีสีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเน้ือดิน

เปนดินรวนปนทราย มีสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง อาจพบดินรวนเหนียว 

ปนทรายในดินลางช้ันถัดไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า ดินคอนขางเปนทรายและสภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน หนาดิน

งายตอการถูกชะลางพังทลาย และขาดแคลนนํ้า 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีสําหรับปลูกยางพาราและปาลมนํ้ามัน เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก

ไมผลและพืชไร มีจํากัดที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า มีเน้ือดินเปนดินรวนหยาบ มีเน้ือ

ดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน ขาดแคลนนํ้า ควรปรับปรุงดิน

ดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุย

อินทรียนํ้า พด.2 มีระบบอนุรักษดินและนํ้า เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝก

หรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงนํ้าและระบบการใหนํ้าในแปลงปลูกพืช 

ไวใชในชวงที่พืชขาดนํ้า 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความ

อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรสั

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 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธบิาย 

Kh-fl ดินคลายชุดดินคอหงษที่เปนดินรวนละเอียด 

Kh-gm ดินคลายชุดดินคอหงษที่มีจดุประสีเทา 

Kh-gm,pic  

Kh-hb,gm ดินคลายชุดดินคอหงษที่มีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Kh-md ดินคลายชุดดินคอหงษที่เปนดินลึกปานกลาง 

Kh-mw ดินคลายชุดดินคอหงษ 

Kh-mw,fl ดินคลายชุดดินคอหงษ 

Kh-mw,pic ดินคลายชุดดินคอหงษ 

Kh-mw,pic,fl ดินคลายชุดดินคอหงษ 

Kh-pic ดินคลายชุดดินคอหงษ 

Kh-tks ดินคลายชุดดินคอหงษที่เปนทรายหนา 

Kh-vtks ดินคลายชุดดินคอหงษที่เปนทรายหนามาก 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินคอหงษท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Kh-fl)                                       กลุมชุดดินท่ี 34 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยมีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปน

ทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินคอนขางเปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน หนาดิน

งายตอการถูกชะลางพังทลาย และขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ เหมาะสมดีสําหรับปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก

ไมผลและพืชไร มีจํากัดท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินรวนหยาบ มีเนื้อ

ดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน ขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดิน

ดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุย

อินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญาแฝก

หรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช 

ไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินคอหงษท่ีมีจุดประสีเทา   (Kh-gm)                                       กลุมชุดดินท่ี 39gm 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย มีสี

น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทาหรือสีเทาออน 

ภายในความลึก 75 เซนติเมตร จากผิวดิน อาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในดินลาง

ชั้นถัดไป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

 



ดินคลายชุดดินคอหงษท่ีอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา   (Kh-hb,gm)                กลุมชุดดินท่ี 39gm 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย มีสี

น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทาหรือสีเทาออน 

ภายในความลึก 75 เซนติเมตร จากผิวดิน อาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในดินลาง

ชั้นถัดไป มีคาของการอ่ิมตัวดวยประจุบวกท่ีเปนดาง (base saturation) สูงกวา 35 

เปอรเซ็นต ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

 



ดินคลายชุดดินคอหงษท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Kh-md)                              กลุมชุดดินท่ี 50 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนหยาบลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย 

มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง อาจพบดินรวนเหนียวปน

ทรายในดินลางชั้นถัดไป พบชั้นลูกรังหรือเศษหินหนาแนน ภายในความลึก 50-100 

ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

 



ดินคลายชุดดินคอหงษท่ีเปนทรายหนา   (Kh-tks)                                       กลุมชุดดินท่ี 43 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน 1-20 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินทรายหนา ลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางภายในชวงความลึก 50-100 

ซม จากผิวดิน มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนถัดลงไปเปนดินรวนปนทราย        

สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง อาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในดินลางชั้นถัดไป 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินเปนทรายจัด 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

 



ดินคลายชุดดินคอหงษท่ีเปนทรายหนามาก   (Kh-vtks)                                       กลุมชุดดินท่ี 43 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินทรายหนา ลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางภายในชวงความลึก 100-150 

ซม จากผิวดิน มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนถัดลงไปเปนดินรวนปนทราย        

สีน้ํ าตาลหรือสีน้ํ าตาลปนเหลือง ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด         

(pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินเปนทรายจัด 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

 


