
ชุดดิน   หางดง   Series Hd   กลุมชุดดินท่ี 5 

การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Endoaqualfs 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

สีเทาถึงเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง

เปนดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทา พบจุดประสี

น้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแกตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึง

เปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ในบางพ้ืนท่ี อาจพบชั้นทรายบางๆ แทรกสลับ 

ในดินชั้นลาง 

ขอจํากัด  ไมมี 

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตโดยใชปุ ยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ี

ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดิน

ใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Hd-fl ดินคลายชุดดินหางดงท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Hd-fsi ดินคลายชุดดินหางดงท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Hd-spd ดินคลายชุดดินหางดงท่ีมีการระบายน้ําคอนขางเลว 

Hd-str ดินคลายชุดดินหางดงท่ีมีเนื้อดินสลับ 

Hd-vertic ดินคลายชุดดินหางดงท่ีมีหนาดินแตกระแหง 

 

 

 



ดินคลายชุดดินหางดงท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Hd-fl)                                         กลุมชุดดินท่ี 18 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีเทาถึงเทาเขม ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย   

สีเทา พบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแกตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ในบางพ้ืนท่ี อาจพบชั้นทราย

บางๆ แทรกสลับในดินชั้นลาง 

ขอจํากัด  ไมมี 

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตโดยใชปุ ยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ี

ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดิน

ใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
 



ดินคลายชุดดินหางดงท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด   (Hd-fsi)                           กลุมชุดดินท่ี 15 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินทรายแปงละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สีเทาถึงเทาเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียว

ปนทรายแปง สีเทา พบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแกตลอดหนาตัดดิน 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ในบางพ้ืนท่ี อาจ

พบชั้นทรายบางๆ แทรกสลับในดินชั้นลาง 

ขอจํากัด  หนาดินแนนทึบ 

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตโดยใชปุ ยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ี

ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดิน

ใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
 



ดินคลายชุดดินหางดงท่ีมีการระบายน้ําคอนขางเลว   (Hd-spd)                               กลุมชุดดินท่ี 7 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

สีเทาถึงเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง

เปนดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทา

และมีสีเทาในตอนลาง พบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแกตลอดหนา   

ตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ในบางพ้ืนท่ี 

อาจพบชั้นทรายบางๆ แทรกสลับในดินชั้นลาง 

ขอจํากัด  เสี่ยงตอการขาดน้ําในฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตโดยใชปุ ยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ี

ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดิน

ใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
 



ดินคลายชุดดินหางดงท่ีมีเนื้อดินสลับ   (Hd-str)                                                 กลุมชุดดินท่ี 5 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

สีเทาถึงเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมี

ลักษณะไมแนนอน เปนพวกดินเหนียวหรือพวกดินทรายและจะแสดงลักษณะการ

เรียงชั้นสลับกันแลวแตชนิดของวัตถุตนกําเนิดท่ีน้ําพามาทับถมในแตละป มีสีเทา  

สีหรือสีน้ําตาลปนเทา จะพบจุดประสีแดงปนเหลือง สีพวกสีน้ําตาลหรือสีพวก 

สีเหลืองตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง  

(pH 6.5-8.0)  

ขอจํากัด  ไมมี 

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตโดยใชปุ ยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ี

ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดิน

ใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
 



ดินคลายชุดดินหางดงท่ีมีหนาดินแตกระแหง   (Hd-vertic)                                    กลุมชุดดินท่ี 4 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบตะกอนน้ําพา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทาถึงเทา

เขม หนาดินแตกระแหง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) 

ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีเทา พบจุดประสีน้ําตาลปน

เหลืองหรือสีน้ําตาลแกตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดาง

ปานกลาง (pH 6.5-8.0) ในบางพ้ืนท่ี อาจพบชั้นทรายบางๆ แทรกสลับในดินชั้นลาง 

ขอจํากัด  หนาดินแนนทึบและแตกระแหง 

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตโดยใชปุ ยอินทรียรวมกับปุยเคมี ในพ้ืนท่ี

ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดิน

ใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
 


