
ชุดดิน ปากจั่น Series Pac กลุมชุดดินท่ี 26 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleudults  
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน

ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวจัดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา    

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีผสมของสีน้ําตาล น้ําตาลปนเทา เหลืองและแดง พบ
จุดประสีตางๆ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอด
หนาตัดดิน  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ําและสภาพพ้ืนท่ีคอนขางมีความลาดชัน 
ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีมีความเหมาะสมในการใชประโยชนสําหรับการทําสวนผลไมและสวนยางพารา 

แตมีขอจํากัดท่ีสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน ทําใหดินขาดน้ําและมีการชะลางหนาดิน  
จึงควรมีการจัดการท่ีดี โดยการปลูกพืชคลุมดินและทําข้ันบันได ตลอดจนมีการใช
ปุยเคมีรวมดวย ในฤดูแลงหรือในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ ควรมีการชลประทานเขาชวย 
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  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
  25-50 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Pac-br ดินคลายชุดดินปากจั่นท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Pac-f ดินคลายชุดดินปากจั่นท่ีเปนดินเหนียวละเอียด 

Pac-fl ดินคลายชุดดินปากจั่นท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Pac-pic ดินคลายชุดดินปากจั่นท่ีมีศิลาแลงออน 

 



ดินคลายชุดดินปากจั่นท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Pac-br)   กลุมชุดดินท่ี 26 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน

ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว  

สีน้ําตาล น้ําตาลปนเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีผสมของสีน้ําตาล สีน้ําตาล
ปนเหลืองพบจุดประสีตางๆ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
ตลอดหนาตัดดิน  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ํา 
ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีมีความเหมาะสมในการใชประโยชนสําหรับการทําสวนผลไมและสวนยางพารา 

ควรมีการจัดการท่ีดี โดยการปลูกพืชคลุมดิน มีการใชปุยเคมีรวมดวย ในฤดูแลงหรือ
ในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ ควรมีการชลประทานเขาชวย 



ดินคลายชุดดินปากจั่นท่ีเปนดินเหนียวละเอียด   (Pac-f)  กลุมชุดดินท่ี 26 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12%  
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน

ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา ดินลาง

มีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีผสมของสีน้ําตาล น้ําตาลปนเทา เหลืองและแดง พบจุดประ
สีตางๆ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอดหนาตัดดิน  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ําและสภาพพ้ืนท่ีคอนขางมีความลาดชัน 
ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีมีความเหมาะสมในการใชประโยชนสําหรับการทําสวนผลไมและสวนยางพารา 

แตมีขอจํากัดท่ีสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน ทําใหดินขาดน้ําและมีการชะลางหนาดิน  
จึงควรมีการจัดการท่ีดี โดยการปลูกพืชคลุมดินและทําข้ันบันได ตลอดจนมีการใช
ปุยเคมีรวมดวย ในฤดูแลงหรือในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ ควรมีการชลประทานเขาชวย 



ดินคลายชุดดินปากจั่นท่ีเปนดินรวนละเอียด    (Pac-fl)   กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน

ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวน หรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา 

ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีผสมของสีน้ําตาล น้ําตาลปนเทา เหลืองและแดง 
พบจุดประสีตางๆ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
ตลอดหนาตัดดิน  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ําและสภาพพ้ืนท่ีคอนขางมีความลาดชัน 
ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีมีความเหมาะสมในการใชประโยชนสําหรับการทําสวนผลไมและสวนยางพารา 

แตมีขอจํากัดท่ีสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน ทําใหดินขาดน้ําและมีการชะลางหนาดิน  
จึงควรมีการจัดการท่ีดี โดยการปลูกพืชคลุมดินและทําข้ันบันได ตลอดจนมีการใช
ปุยเคมีรวมดวย ในฤดูแลงหรือในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ ควรมีการชลประทานเขาชวย 



ดินคลายชุดดินปากจั่นท่ีมีศิลาแลงออน   (Pac-pic)   กลุมชุดดินท่ี 26 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน

ตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา 

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีผสมของสีน้ําตาล น้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง 
และพบศิลาแลงออน (plinthite) 5 % หรือมากกวาโดยปริมาตรหรือพบตอเนื่องกัน
ภายในความลึก 150 ซม. อาจพบกอนกรวด แมงกานีสสะสมปนอยูในชั้นดินตอนลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ํา 
ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีมีความเหมาะสมในการใชประโยชนสําหรับการทําสวนผลไมและสวนยางพารา 

แตมีขอจํากัดท่ีสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน ทําใหดินขาดน้ําและมีการชะลางหนาดิน  
จึงควรมีการจัดการท่ีดี โดยการปลูกพืชคลุมดินและทําข้ันบันได ตลอดจนมีการใช
ปุยเคมีรวมดวย ในฤดูแลงหรือในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนานๆ ควรมีการชลประทานเขาชวย 


