
ชุดดิน โคกสําโรง Series Ksr กลุมชุดดินท่ี 18 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา จุดประสีน้ําตาล เหลือง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย 

ถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนเทา และสีน้ําตาล มีจุดประสีเหลืองปนแดง 

น้ําตาลเขม ถัดลงไปเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเล็กนอย พบกอนปูนทุติยภูมิ

ภายใน 150 ซม.ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ทํานา ควรมีระบบการชลประทานเขาชวย และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินดวยการ

ปรับปรุงบํารงุดิน โดยใชปุยอินทรียและปุยเคมีในอัตราท่ีเหมาะสม 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ 

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ksr-col ดินคลายชุดดินโคกสําโรงท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Ksr-lb ดินคลายชุดดินโคกสําโรงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา 

Ksr-lb,pic ดินคลายชุดดินโคกสําโรงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ําและมีศิลาแลงออน 

Ksr-pic ดินคลายชุดดินโคกสําโรงท่ีมีศิลาแลงออน 

Ksr-pic,col ดินคลายชุดดินโคกสําโรงท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินรวนหยาบ 

 



ดินคลายชุดดินโคกสําโรงท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Ksr-col) กลุมชุดดินท่ี 22 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล

ปนเทา จุดประสีน้ํ าตาล  เหลือง ปฏิ กิริยาดิน เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง            

(pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา และสีน้ําตาล มีจุดประสี

เหลืองปนแดง น้ําตาลเขม ถัดลงไปเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเล็กนอย      

พบกอนปูนทุติยภูมิภายใน 150 ซม.ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง 

(pH 6.5-8.0) 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ทํานา ควรมีระบบการชลประทานเขาชวย และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินดวยการ

ปรับปรุงบํารงุดิน โดยใชปุยอินทรียและปุยเคมีในอัตราท่ีเหมาะสม 



ดินคลายชุดดินโคกสําโรงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ําและมีศิลาแลงออน   (Ksr-lb,pic) กลุมชุดดินท่ี 17 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา จุดประสีน้ําตาล เหลือง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปน

ทราย สีน้ําตาลปนเทา และสีน้ําตาล มีจุดประสีเหลืองปนแดง น้ําตาลเขม ถัดลงไปเปน

ดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเล็กนอย พบศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % 

โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกัน ภายในความลึก 150 ซม..ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด  

(pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ทํานา ควรมีระบบการชลประทานเขาชวย และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินดวยการ

ปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปุยอินทรียและปุยเคมีในอัตราท่ีเหมาะสม 



ดินคลายชุดดินโคกสําโรงท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา   (Ksr-lb)  กลุมชุดดินท่ี 17 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา จุดประสีน้ําตาล เหลือง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียว   

ปนทราย สีน้ําตาลปนเทา และสีน้ําตาล มีจุดประสีเหลืองปนแดง น้ําตาลเขม ถัดลงไป

เปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ทํานา ควรมีระบบการชลประทานเขาชวย และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินดวยการ

ปรับปรุงบํารงุดิน โดยใชปุยอินทรียและปุยเคมีในอัตราท่ีเหมาะสม 



ดินคลายชุดดินโคกสําโรงท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินรวนหยาบ   (Ksr-pic,col) กลุมชุดดินท่ี 22 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา จุดประสีน้ําตาล 

เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปน

ทราย สีน้ําตาลปนเทา และสีน้ําตาล มีจุดประสีเหลืองปนแดง น้ําตาลเขม ถัดลงไปเปน

ดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเล็กนอย พบศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % 

โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกัน ภายในความลึก 150 ซม. พบกอนปูนทุติยภูมิภายใน 

150 ซม.ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ทํานา ควรมีระบบการชลประทานเขาชวย และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินดวยการ

ปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปุยอินทรียและปุยเคมีในอัตราท่ีเหมาะสม 
 



ดินคลายชุดดินโคกสําโรงท่ีมีศิลาแลงออน   (Ksr-pic)  กลุมชุดดินท่ี 18 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา จุดประสีน้ําตาล เหลือง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปน

ทราย สีน้ําตาลปนเทา และสีน้ําตาล มีจุดประสีเหลืองปนแดง น้ําตาลเขม ถัดลงไปเปน

ดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเล็กนอย พบศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % 

โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกัน ภายในความลึก 150 ซม. พบกอนปูนทุติยภูมิภายใน 

150 ซม.ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ทํานา ควรมีระบบการชลประทานเขาชวย และเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินดวยการ

ปรับปรุงบํารงุดิน โดยใชปุยอินทรียและปุยเคมีในอัตราท่ีเหมาะสม 


