
ชุดดิน   คําบง   Series Kg   กลุมชุดดินท่ี 44 

การจําแนกดิน (USDA) Sandy, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustalfs 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทรายหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา  ดีถึงคอนขางมากเกินไป 

การซึมผานไดของน้ํา ดี   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงดี 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม ดินลางเปนทรายปนดินรวน

และเปลี่ยนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย ในชวงความลึก 100-150 ซม.

ซ่ึงเปนชั้นสะสมอนุภาคดินเหนียว สีน้ําตาลและอาจพบจุดประสีตางๆ ในดินลาง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบน และเปนกรด

ปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ดินเปนทรายจัด ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ธาตุอาหารพืชในดินถูกชะลางไดงาย 

เสี่ยงตอความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรียพวกปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด  

เพ่ือปรับปรุงสมบั ติของดินท้ังทางกายภาพและทางเคมี โดยจะชวยให ดิน 

มีความสามารถในการอุมน้ําไวไดดี ข้ึน สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินไดดีข้ึน  

ควรใสปุยเคมีควบคูกันไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินและทําใหดิน 

มีความอุดมสมบูรณดีข้ึน 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Kg-md,tks ดินคลายชุดดินคําบงท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนทรายหนา 

Kg-mw ดินคลายชุดดินคําบงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Kg-mw,tks ดินคลายชุดดินคําบงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนทรายหนา 

Kg-tks ดินคลายชุดดินคําบงท่ีเปนทรายหนา 

 



ดินคลายชุดดินคําบงท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนทรายหนา   (Kg-md,tks)   กลุมชุดดินท่ี 41 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทรายหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ดี   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงดี 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม ดินลางเปนทรายปนดิน

รวน และเปลี่ยนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย ในชวงความลึก 50-100 

ซม.ซ่ึงเปนชั้นสะสมอนุภาคดินเหนียว สีน้ําตาล และอาจพบจุดประสีตางๆ ในดินลาง 

พบลูกรังหรือเศษหินหนาแนน ภายในความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบน และเปนกรดปานกลางถึง

เปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ดินเปนทรายหนา ความสามารถในการอุมน้ําตํ่า ธาตุอาหารพืชในดินถูกชะลางได

งาย เสี่ยงตอความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรียพวกปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด   

เพ่ือปรับปรุงสมบัติของดินท้ังทางกายภาพและทางเคมี โดยจะชวยให ดินมี

ความสามารถในการอุมน้ําไวไดดีข้ึน สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินไดดีข้ึน ควรใส

ปุยเคมีควบคูกันไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินและทําใหดินมีความ

อุดมสมบูรณดีข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินคําบงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนทรายหนา   (Kg-mw,tks)  กลุมชุดดินท่ี 41 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทรายหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ดี   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงดี 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม ดินลางเปนทรายปนดินรวน 

และเปลี่ยนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย ในชวงความลึก 50-100 ซม.

ซ่ึงเปนชั้นสะสมอนุภาคดินเหนียว สีน้ําตาล และอาจพบจุดประสีตางๆ ในดินลาง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบน และเปนกรด

ปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ดินเปนทรายหนา ความสามารถในการอุมน้ําตํ่า ธาตุอาหารพืชในดินถูกชะลางได

งาย เสี่ยงตอความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรียพวกปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด  

เพ่ือปรับปรุงสมบั ติของดินท้ังทางกายภาพและทางเคมี โดยจะชวยให ดิน 

มีความสามารถในการอุมน้ําไวไดดี ข้ึน สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินไดดีข้ึน  

ควรใสปุยเคมีควบคูกันไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินและทําใหดิน 

มีความอุดมสมบูรณดีข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินคําบงท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Kg-mw)   กลุมชุดดินท่ี 44 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทรายหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ดี   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงดี 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม ดินลางเปนทรายปนดินรวน

และเปลี่ยนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย ในชวงความลึก 100-150 ซม.

ซ่ึงเปนชั้นสะสมอนุภาคดินเหนียว สีน้ําตาล และพบจุดประสีตางๆ ในดินลาง ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบน และเปนกรดปานกลางถึง

เปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ดินเปนทรายจัด ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ธาตุอาหารพืชในดินถูกชะลางไดงาย 

เสี่ยงตอความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรียพวกปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด  

เพ่ือปรับปรุงสมบัติของดิน ท้ังทางกายภาพและทางเคมี โดยจะชวยใหดิน 

มีความสามารถในการอุมน้ําไวไดดี ข้ึน สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินไดดีข้ึน  

ควรใสปุยเคมีควบคูกันไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินและทําใหดิน 

มีความอุดมสมบูรณดีข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินคําบงท่ีเปนทรายหนา   (Kg-tks)       กลุมชุดดินท่ี 41 

 

สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน -12 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทรายหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ดี   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงดี 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม ดินลางเปนทรายปนดินรวน 

และเปลี่ยนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย ในชวงความลึก 50-100 ซม.

ซ่ึงเปนชั้นสะสมอนุภาคดินเหนียว สีน้ําตาล และอาจพบจุดประสีตางๆ ในดินลาง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบน และเปนกรด

ปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ดินเปนทรายหนา ความสามารถในการอุมน้ําตํ่า ธาตุอาหารพืชในดินถูกชะลางได

งาย เสี่ยงตอความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรียพวกปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด   

เพ่ือปรับปรุงสมบัติของดินท้ังทางกายภาพและทางเคมี โดยจะชวยให ดินมี

ความสามารถในการอุมน้ําไวไดดีข้ึน สามารถดูดซับธาตุอาหารในดินไดดีข้ึน ควรใส

ปุยเคมีควบคูกันไปดวย เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินและทําใหดินมีความ

อุดมสมบูรณดีข้ึน 

 


