
ชุดดิน ปาดังเบซาร Series Pad กลุมชุดดินท่ี 53 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy over clayey-skeletal, siliceous over kaolinitic, subactive,  
  isohyperthermic Typic Paleudults  
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี   
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ดี 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล 

น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลาง
ตอนบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมถึงแดงปนเหลือง ระหวางความลึก 
50-100 ซม. พบชั้นดินเหนียวปนทรายปนกรวดมาก สีน้ําตาลปนแดงถึงแดง ลักษณะ
ของกรวด เปนลูกรังปะปนกับหินกอนกลมของหินทราย ควอรตไซต ปฏิกิริยาดิน 
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย และมีกอนหินปะปนอยูใน
 ดินลาง 
ขอเสนอแนะ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับการปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการสูญเสียหนาดินและชวย

รักษาความชื้นในดิน 
 

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 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Pad-br ดินคลายชุดดินปาดังเบซารท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Pad-d,fl ดินคลายชุดดินปาดังเบซารท่ีเปนดินลึกและเปนดินรวนละเอียด 

Pad-fl ดินคลายชุดดินปาดังเบซารท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Pad-fl,br ดินคลายชุดดินปาดังเบซารท่ีเปนดินรวนละเอียดและเปนดินสีน้ําตาล 

Pad-fl,yl ดินคลายชุดดินปาดังเบซารท่ีเปนดินรวนละเอียดและเปนดินสีเหลือง 

Pad-yl ดินคลายชุดดินปาดังเบซารท่ีเปนดินสีเหลือง 

 



ดินคลายชุดดินปาดังเบซารท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Pad-br)  กลุมชุดดินท่ี 53 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี   
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ดี 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน 

สีน้ําตาล น้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) 
ดินลางตอนบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ระหวาง
ความลึก 50-100 ซม. พบชั้นดินเหนียวปนทรายปนกรวดมาก สีน้ําตาลปนเหลือง 
ลักษณะของกรวด เปนลูกรังปะปนกับหินกอนกลมของหินทราย ควอรตไซต ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย และมีกอนหินปะปนอยูใน
 ดินลาง 
ขอเสนอแนะ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับการปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการสูญเสียหนาดินและชวย

รักษาความชื้นในดิน 



ดินคลายชุดดินปาดังเบซารท่ีเปนดินลึกและเปนดินรวนละเอียด   (Pad-d,fl)  กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี   
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ดี 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเทาเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางตอนบนมีเนื้อดินเปน
ดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลเขมถึงแดงปนเหลือง พบชั้นดินเหนียวปนทราย 
ปนกรวดมากในชวงความลึก 100 -150 ซม.จากผิวดิน สีน้ําตาลปนแดงถึงแดง ลักษณะ
ของกรวดเปนลูกรังปะปนกับหินกอนกลมของหินทราย ควอรตไซต ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับการปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการสูญเสียหนาดินและชวย

รักษาความชื้นในดิน 



ดินคลายชุดดินปาดังเบซารท่ีเปนดินรวนละเอียดและเปนดินสีน้ําตาล   (Pad-fl,br)     กลุมชุดดินท่ี 53 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี  
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ดี 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเทาเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางตอนบนมีเนื้อดินเปน
ดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง พบชั้นดินเหนียวปนทรายปนกรวด
เล็กนอย ความลึกมากกวา 100 ซม. สีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และมีกอนหินปะปนอยูในดินลาง 
ขอเสนอแนะ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับการปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการสูญเสียหนาดินและชวย

รักษาความชื้นในดิน 



ดินคลายชุดดินปาดังเบซารท่ีเปนดินรวนละเอียดและเปนดินสีเหลือง   (Pad-fl,yl)     กลุมชุดดินท่ี 53 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ดี 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางตอนบนมีเนื้อดินเปน
ดินรวนปนทราย สีเหลืองหรือสเีหลืองปนน้ําตาล พบชั้นดินเหนียวปนทรายปนกรวดมาก 
สีเหลืองปนสีน้ําตาลถึงเหลือง ลักษณะของกรวด เปนลูกรังปะปนกับหินกอนกลมของ
หินทราย ควอรตไซต ความลึกมากกวา 100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย และมีกอนหินปะปนอยูใน
 ดินลาง 
ขอเสนอแนะ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับการปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการสูญเสียหนาดินและชวย

รักษาความชื้นในดิน 



ดินคลายชุดดินปาดังเบซารท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Pad-fl)  กลุมชุดดินท่ี 53 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี   
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ดี 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเทาเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางตอนบนมีเนื้อดินเปน
ดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลเขมถึงแดงปนเหลือง พบชั้นดินเหนียวปนทรายปน
กรวดมาก สีน้ําตาลปนแดงถึงแดง ลักษณะของกรวด เปนลูกรังปะปนกับหินกอนกลม
ของหินทราย ควอรตไซต ท่ีความลึกมากกวา 100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และมีกอนหินปะปนอยูในดินลางตอนลาง 
ขอเสนอแนะ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับการปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการสูญเสียหนาดินและชวย

รักษาความชื้นในดิน 



ดินคลายชุดดินปาดังเบซารท่ีเปนดินสีเหลือง    (Pad-yl)  กลุมชุดดินท่ี 53 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี   
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ดี 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน 

สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) 
ดินลางตอนบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ําตาล ระหวาง
ความลึก 50-100 ซม. พบชั้นดินเหนียวปนทรายปนกรวดมาก สีเหลืองหรือน้ําตาลปนเหลือง 
ลักษณะของกรวด เปนลูกรังปะปนกับหินกอนกลมของหินทราย ควอรตไซต ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย และมีกอนหินปะปนอยูใน
 ดินลาง 
ขอเสนอแนะ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับการปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการสูญเสียหนาดินและชวย

รักษาความชื้นในดิน 


