
ชุดดิน พะโตะ Series Pto  กลุมชุดดินท่ี 50 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Hapludults 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาล 
ถึงสีแดงปนเหลือง และภายในความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ 
การปลูกไมยืนตน ควรมีการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใหปุยเคมีแกพืชท่ีปลูก 

 

ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Pto-col ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Pto-d ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึก 

Pto-d,col ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกและเปนดินรวนหยาบ 

Pto-d,fl ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกและเปนดินรวนละเอียด 

Pto-fl ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Pto-mw ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Pto-hb,mw ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Pto-vd ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมาก 

Pto-vd,br ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินสีน้ําตาล 

Pto-vd,col ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนหยาบ 

Pto-vd,fl ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนละเอียด 

Pto-vd,gm,col ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมาก มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ 

 



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Pto-col)          กลุมชุดดินท่ี 50 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินรวนปนทราย ท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปนสีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง และภายใน
ความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน
กรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูก
พืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยพืชสด เพ่ือชวยใหดิน
อุมน้ํา และยึดธาตุอาหารพืชไดดีข้ึน พืชสามารถดูดไปใชได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกและเปนดินรวนหยาบ   (Pto-d,col)         กลุมชุดดินท่ี 39 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย   

ท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง และภายในชวงความลึก     
100-150 ซม. จากผิวดิน จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ มีขอจํากัดท่ีปนดินรวนหยาบ มีเนื้อดินเปนดินปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ําและขาด
แคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอก
รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 
ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ํา และระบบใหน้ําใน
แปลงปลูก ไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกและเปนดินรวนละเอียด   (Pto-d,fl)         กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปน

ทรายท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง และภายในความลึก    
100-150 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด    
(pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ มีขอจํากัดเล็กนอยท่ีดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 สภาพ
พ้ืนท่ีมีความลาดชัน มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน แนวรั้วหญาแฝก
หรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูกพืชเพ่ือไวใช
ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินรวนละเอียด Series Pto-fl กลุมชุดดินท่ี 50 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายแปงท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สี
น้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง และภายในความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหิน
ทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ 
การปลูกไมยืนตน ควรมีการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใหปุยเคมีแกพืชท่ีปลูก 

 

ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง Series Pto-mw  กลุมชุดดินท่ี 50 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาล 
ถึงสีแดงปนเหลือง และภายในความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ 
การปลูกไมยืนตน ควรมีการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใหปุยเคมีแกพืชท่ีปลูก 

 

ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีมีธาตุเปนดางสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง Series Pto-hb,mw กลุมชุดดินท่ี 50 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวน
เหนียวปนทรายท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง และภายใน
ความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย ปฏิกิริยาดินเปนปานกลางถึงเปน
ดางเล็กนอย (pH 6.0-8.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ 
การปลูกไมยืนตน ควรมีการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใหปุยเคมีแกพืชท่ีปลูก 

 

ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมาก Series Pto-vd กลุมชุดดินท่ี 50 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน

ท ราย ถึ งดิ น ร ว น เห นี ย ว ป น ท ราย ท่ี อ าจ มี เศ ษ หิ น ท ราย ป ะป น  สี น้ํ า ต าล 
ถึงสีแดงปนเหลือง และภายในความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ 
การปลูกไมยืนตน ควรมีการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใหปุยเคมีแกพืชท่ีปลูก 

 

ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนหยาบ Series Pto-vd,col กลุมชุดดินท่ี 50 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน

ทรายถึงดินรวนปนทรายแปงท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง 
และภายในความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ 
การปลูกไมยืนตน ควรมีการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใหปุยเคมีแกพืชท่ีปลูก 

 

ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนละเอียด Series Pto-vd,fl กลุมชุดดินท่ี 50 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว

ปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายแปงท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาลถึงสีแดงปน
เหลือง และภายในความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ 
การปลูกไมยืนตน ควรมีการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใหปุยเคมีแกพืชท่ีปลูก 

 

ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมาก มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ Series Pto-vd,gm,col  
กลุมชุดดินท่ี 50 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนปนทรายแปงท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาล 
ถึงสีแดงปนเหลือง มีจุดประสีเทา และภายในความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืน
ของหินทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ 
การปลูกไมยืนตน ควรมีการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใหปุยเคมีแกพืชท่ีปลูก 

 

ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน 

โพแทสเซียมที่
เปนประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

 (ซม.) 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Pto-col ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Pto-d ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึก 

Pto-d,col ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกและเปนดินรวนหยาบ 

Pto-d,fl ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกและเปนดินรวนละเอียด 

Pto-fl ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Pto-mw ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Pto-hb,mw ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีมีธาตุเปนดางสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Pto-vd ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมาก 

Pto-vd,col ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนหยาบ 

Pto-vd,fl ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนละเอียด 

Pto-vd,gm,col ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมาก มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ 

 



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึก   (Pto-d)           กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดิน

รวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายท่ีอาจมี เศษหินทรายปะปน สีน้ํ าตาล 
ถึงสีแดงปนเหลือง และภายในความลึก 100-150 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ มีขอจํากัดเล็กนอยท่ีดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 สภาพ
พ้ืนท่ีมีความลาดชัน มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน แนวรั้วหญาแฝก
หรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูกพืชเพ่ือไวใช
ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Pto-fl)          กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินรวนเหนียวปนทราย ท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง และ
ภายในความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ มีขอจํากัดเล็กนอยท่ีดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรมีการปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือ
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 สภาพ
พ้ืนท่ีมีความลาดชัน มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน แนวรั้วหญาแฝก
หรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบใหน้ําในแปลงปลูกพืชเพ่ือไวใช
ในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง     (Pto-hb,mw)  
กลุมชุดดินท่ี 50 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวน
เหนียวปนทรายท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง และภายใน
ความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย ปฏิกิริยาดินเปนปานกลางถึงเปน
ดางเล็กนอย (pH 6.0-8.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวด 
ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ 

การปลูกไมยืนตน ควรมีการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใหปุยเคมีแกพืชท่ีปลูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Pto-mw)         กลุมชุดดินท่ี 50 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาล 
ถึงสีแดงปนเหลือง และภายในความลึก 50-100 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวด 
ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ 

การปลูกไมยืนตน ควรมีการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใหปุยเคมีแกพืชท่ีปลูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินสีน้ําตาล   (Pto-vd,br)  กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน

ทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาลถึงสีหลืองปนแดง
และภายในความลึกมากกวา 150 ซม. จากผิวดิน จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ เปนมีขอจํากัดท่ีปนดินรวนหยาบ มีเนื้อดินเปนดินปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ําและ
ขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอก
รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 
ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ํา และระบบใหน้ําใน
แปลงปลูก ไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนหยาบ   (Pto-vd,col)         กลุมชุดดินท่ี 39 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน

ทรายท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง และภายในความลึก 
มากกวา 150 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน 
กรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ มีขอจํากัดท่ีปนดินรวนหยาบ มีเนื้อดินเปนดินปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ําและขาด
แคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอก
รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 
ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ํา และระบบใหน้ําใน
แปลงปลูก ไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนละเอียด   (Pto-vd,fl)         กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว

ปนทรายท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง และภายในความลึก 
มากกวา 150 ซม. จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย สีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ มีขอจํากัดท่ีปนดินรวนหยาบ มีเนื้อดินเปนดินปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ําและขาด
แคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอก
รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 
ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ํา และระบบใหน้ําใน
แปลงปลูก ไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมาก มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ    (Pto-vd,gm,col)  
กลุมชุดดินท่ี  39gm 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล 

จุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง และจุดประสีเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน
ปนทราย สีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง มีจุดประสีเทา ภายในความลึก 75 ซม. จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินคอนขางเปนทราย  
ขอเสนอแนะ ใชอินทรียวัตถุในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอ โดย

เพ่ิมอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินพะโตะท่ีเปนดินลึกมาก   (Pto-vd)          กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน เชิงเขา เนินเขา และพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินทราย  
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน

ทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายท่ีอาจมีเศษหินทรายปะปน สีน้ําตาลถึงสีแดงปนเหลือง 
และภายในความลึกมากกวา 150 ซม. จากผิวดิน จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ เปนมีขอจํากัดท่ีปนดินรวนหยาบ มีเนื้อดินเปนดินปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ําและ
ขาดแคลนน้ํา ควรปรับปรุงดินดวยพืชปุยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักปุยคอก
รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 
ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ํา และระบบใหน้ําใน
แปลงปลูก ไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


