
ชุดดิน บานไร Series   Bar กลุมชุดดินที่ 56 

การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Haplustults 

สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 2-35% 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้าํ ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนทรายปนดินรวนถึงดินรวนปนทรายที่อาจมีกรวด

ปะปนเล็กนอย สีเขมของนํ้าตาลปนเทา ดินลางตอนบนมีเน้ือดินเปนดินรวนปนทราย

ปนกรวดเล็กนอย ถัดไปในชวงความลึก 50-100 ซม. เปนดินรวนปนทรายปน 

กอนกรวดมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลืองหรือนํ้าตาล

ปนเหลืองเขม และมักพบช้ันหินพ้ืนภายในช้ันความลึก 100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดมถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดแคลนนํ้า และการกัดกรอนของดิน ถาไมมี

การจัดการที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพ่ืออนุรักษดินและนํ้า เชน ปลูกพืชคลุมดิน 

ปลูกพืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด 

เพ่ือชวยใหดินอุมนํ้า และยึดธาตุอาหารพืชไดดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใชได 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความ

อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรสั

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 คําอธบิาย 

Bar-fl ดินคลายชุดดินบานไรที่เปนดินรวนละเอียด 

Bar-hb ดินคลายชุดดินบานไรที่มีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Bar-hb,mw ดินคลายชุดดินบานไรที่มีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายนํ้าดีปานกลาง 

 

 



ดินคลายชุดดินบานไรทีเ่ปนดินรวนละเอียด   (Bar-fl)  กลุมชุดดินที่ 56 

 

สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 2-12% 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้าํ ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีเขมของนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางตอนบนมีเน้ือดินเปนดินรวน

เหนียวปนทรายปนกรวดเล็กนอย ถัดไปในชวงความลึก 50-100 ซม.เปนดินรวน

เหนียวปนทรายปนกอนกรวดมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร สีนํ้าตาล นํ้าตาลปน

เหลืองหรือนํ้าตาลปนเหลืองเขม และมกัพบช้ันหินพ้ืนภายในช้ันความลึก 100 ซม.จาก

ผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดแคลนนํ้า และการกัดกรอนของดิน ถาไมมี

การจัดการที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพ่ืออนุรักษดินและนํ้า เชน ปลูกพืชคลุมดิน 

ปลูกพืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด 

เพ่ือชวยใหดินอุมนํ้า และยึดธาตุอาหารพืชไดดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใชได 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินบานไรที่มีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Bar-hb)  กลุมชุดดินที่ 56 

 

สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 2-12% 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้าํ ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนรวนปนทราย สีเขมของนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางตอนบนมีเน้ือดินเปนดินรวนปน

ทรายปนกรวดเล็กนอย ถัดไปในชวงความลึก 50-100 ซม. เปนดินรวนปนทรายปน

กอนกรวดมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลืองหรือนํ้าตาล

ปนเหลืองเขม และมักพบช้ันหินพ้ืนภายในช้ันความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดแคลนนํ้า และการกัดกรอนของดิน ถาไมมี

การจัดการที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพ่ืออนุรักษดินและนํ้า เชน ปลูกพืชคลุมดิน 

ปลูกพืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด 

เพ่ือชวยใหดินอุมนํ้า และยึดธาตุอาหารพืชไดดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใชได 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดินคลายชุดดิน คําอธบิาย 



Bar-fl ดินคลายชุดดินบานไรที่เปนดินรวนละเอียด 

Bar-hb ดินคลายชุดดินบานไรที่มีธาตุเปนดางสูง 

Bar-hb,mw ดินคลายชุดดินบานไรที่มีธาตุเปนดางสูงและมีการระบายนํ้าดีปานกลาง 

 

 



ดินคลายชุดดินบานไรที่มีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง(Bar-hb,mw)กลุมชุดดินที่ 56 

 

สภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5% 

ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่ที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้าํ ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายที่อาจมีกรวดปะปนเล็กนอย สีเขม

ของนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง

ตอนบนมีเน้ือดินเปนดินรวนปนทรายปนกรวดเล็กนอย ถัดไปในชวงความลึก      

50-100 ซม. เปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร      

สีนํ้าตาล นํ้าตาลปนเหลืองหรือนํ้าตาลปนเหลืองเขม พบจุดประสีเหลืองปนแดง 

นํ้าตาลปนแดง ภายใน 100 ซม. จากผิวดิน และมักพบช้ันหินพ้ืนภายในช้ันความลึก 

100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดแคลนนํ้า และการกัดกรอนของดิน ถาไมมี

การจัดการที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพ่ืออนุรักษดินและนํ้า เชน ปลูกพืชคลุมดิน 

ปลูกพืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด 

เพ่ือชวยใหดินอุมนํ้า และยึดธาตุอาหารพืชไดดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใชได 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


