
ชุดดิน โคกเคยีน Series   Ko กลุมชุดดินท่ี 17 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiaquults   
สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %     

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิต 

การระบายน้ํา เลว        

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทาหรือเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน

เหนียวปนทราย สีเทา พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)   

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา   

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับการทํานา มีขอจํากัดปานกลางท่ีมีเนื้อดินเปนดินปนทราย

และขาดแคลนน้ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมีและ 

ปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

   

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

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 คําอธิบาย 

Ko-col ดินคลายชุดดินโคกเคียนท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Ko-f ดินคลายชุดดินโคกเคียนท่ีเปนดินเหนียวละเอียด 

Ko-hb ดินคลายชุดดินโคกเคียนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Ko-hb,f ดินคลายชุดดินโคกเคียนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินเหนียวละเอียด 

Ko-hb,pic,f ดินคลายชุดดินโคกเคียนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีศิลาแลงออนและเปนดินเหนียว

ละเอียด 

Ko-pic ดินคลายชุดดินโคกเคียนท่ีมีศิลาแลงออน 

Ko-pic,col ดินคลายชุดดินโคกเคียนท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินรวนหยาบ 

Ko-pic,dk ดินคลายชุดดินโคกเคียนท่ีมีศิลาแลงออนและมีหนาดินสีดํา 

Ko-pic,f ดินคลายชุดดินโคกเคียนท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินเหนียวละเอียด 

 



ดินคลายชุดดินโคกเคยีนท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Ko-col)  กลุมชุดดินท่ี 22 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %     

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิต 

การระบายน้ํา เลว        

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมถึงสีเทา ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว

ปนทราย สีเทา พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลตลอดชั้น ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก

ถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)    

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา   

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับการทํานา มีขอจํากัดปานกลางท่ีมีเนื้อดินเปนดินปนทราย

และขาดแคลนน้ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมีและ 

ปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินโคกเคยีนท่ีเปนดินเหนียวละเอียด   (Ko-f) กลุมชุดดินท่ี 6 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %     

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิต 

การระบายน้ํา เลว        

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย 

สีน้ําตาลปนเทาหรือเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)  

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีเทา พบจุดประสีเหลืองหรือ    

สีน้ําตาลตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา   

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนา

แหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 
 



ดินคลายชุดดินโคกเคยีนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินเหนียวละเอียด   (Ko-hb,f) กลุมชุดดินท่ี 5 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %     

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิต 

การระบายน้ํา เลว        

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย 

สีน้ําตาลปนเทาหรือเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)  

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีเทา พบจุดประสีเหลืองหรือ    

สีน้ําตาลตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5)   

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา   

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนา

แหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินโคกเคยีนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีศิลาแลงออนและเปนดินเหนียวละเอียด     (Ko-hb,pic,f) 

                                    กลุมชุดดินท่ี 5 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %     

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิต 

การระบายน้ํา เลว        

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย 

สีน้ําตาลปนเทาหรือเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)  

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีเทา พบจุดประสีเหลืองหรือ    

สีน้ําตาลตลอดชั้นดิน พบศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือ

พบตอเนื่องกัน ภายในความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา   

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนา

แหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินโคกเคยีนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Ko-hb)  กลุมชุดดินท่ี 18 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %     

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิต 

การระบายน้ํา เลว        

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทาหรือเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน

เหนียวปนทราย สีเทา พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเปน

กรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5)   

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา   

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับการทํานา มีขอจํากัดปานกลางท่ีมีเนื้อดินเปนดินปนทราย

และขาดแคลนน้ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมีและ 

ปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 
 



ดินคลายชุดดินโคกเคยีนท่ีมีศิลาแลงออนและมีหนาดินสีดํา   (Ko-pic,dk) กลุมชุดดินท่ี 17 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %     

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิต 

การระบายน้ํา เลว        

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีดําหรือสีเทา ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปน

ทราย สีเทา พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลตลอดชั้นดิน พบศิลาแลงออน (plinthite) 

มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกัน ภายในความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)   

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา   

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับการทํานา มีขอจํากัดปานกลางท่ีมีเนื้อดินเปนดินปนทราย

และขาดแคลนน้ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมีและ 

ปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 



ดินคลายชุดดินโคกเคยีนท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินเหนียวละเอียด   (Ko-pic,f) กลุมชุดดินท่ี 6 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %     

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิต 

การระบายน้ํา เลว        

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย 

สีน้ําตาลปนเทาหรือเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)  

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีเทา พบจุดประสีเหลืองหรือ    

สีน้ําตาลตลอดชั้นดิน พบศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือ

พบตอเนื่องกัน ภายในความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 4.5-5.5)   

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา   

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนา

แหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 
 



ดินคลายชุดดินโคกเคยีนท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินรวนหยาบ   (Ko-pic,col) กลุมชุดดินท่ี 22 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %     

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิต 

การระบายน้ํา เลว        

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทาหรือเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน

ปนทราย สีเทา พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้ํ าตาลตลอดชั้นดิน พบศิลาแลงออน 

(plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกัน ภายในความลึก 150 ซม. 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)   

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา มีเนื้อดินเปนดินปนทรายและขาดแคลนน้ํา   

ขอเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางสําหรับการทํานา มีขอจํากัดปานกลางท่ีมีเนื้อดินเปนดินปนทราย

และขาดแคลนน้ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดรวมกับการใชปุยเคมีและ 

ปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 


