
ชุดดิน   แพร   Series Pae   กลุมชุดดินท่ี 35 
การจําแนกดิน (USDA)  Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Paleustults 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา เร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวน สีน้ําตาลออนหรือน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวน ดินรวนเหนียวปน
ทรายถึงดินรวนปนดินเหนียว อาจพบกรวดลูกรังปริมาณเล็กนอยถึงปานกลางปะปนใน
เนื้อดิน สีน้ําตาล น้ําตาลออนหรือน้ําตาลปนแดง อาจพบจุดประสีตางๆ หรือการสะสม
ของเหล็ก แมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบู รณ ของดิ นต่ํ า เสี่ ยงต อการขาดแคลนน้ํ าหากฝนท้ิ งช วง พ้ื น ท่ี 
มีความลาดชัน เสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดิน 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี หาแหลงน้ําสํารอง 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช 
หรือ วิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน  

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Pae-gm ดินคลายชุดดินแพรท่ีมีจุดประสีเทา 

Pae-gm,pic ดินคลายชุดดินแพรท่ีมีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน 

Pae-mw ดินคลายชุดดินแพรท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Pae-mw,pic ดินคลายชุดดินแพรท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและมีศิลาแลงออน 

 



ดินคลายชุดดินแพรท่ีมีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน   (Pae-gm,pic)          กลุมชุดดินท่ี 35b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวน ดินรวน
เหนียวปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียว อาจพบกรวดลูกรังปริมาณเล็กนอยถึงปานกลาง
ปะปนในเนื้อดิน มีสีเทา สีเทาปนน้ําตาล หรือสีน้ําตาล และพบจุดประสีเหลืองปนแดง
หรือสีน้ําตาลเขมภายในความลึก 75 ซม.จากผิวดิน และพบศิลาแลงออน (plinthite) 5 % 
หรือมากกวาโดยปริมาตรหรือพบตอเนื่องกันภายในความลึก 150 ซม. อาจพบจุดประสีแดง 
หรือกอนกรวด แมงกานีสสะสมปนอยูในชั้นดินตอนลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบรูณของดินต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหากฝนท้ิงชวง 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี หาแหลงน้ําสํารอง 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช 
หรือ วิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินแพรท่ีมีจุดประสีเทา   (Pae-gm)             กลุมชุดดินท่ี 35b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวน ดินรวน
เหนียวปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียว อาจพบกรวดลูกรังปริมาณเล็กนอยถึงปานกลาง
ปะปนในเนื้อดิน สีน้ําตาลออน น้ําตาลปนเทา หรือสีเทา อาจพบจุดประสีตางๆ ภายใน
ความลึก 75 ซม.จากผิวดิน หรือการสะสมของเหล็ก แมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบรูณของดนิต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหากฝนท้ิงชวง 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี หาแหลงน้ําสํารอง 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช 
หรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินแพรท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและมีศิลาแลงออน   (Pae-mw,pic)          กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวน สีน้ําตาลออนหรือน้ําตาล 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวน ดินรวน
เหนียวปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียว อาจพบกรวดลูกรังปริมาณเล็กนอยถึงปานกลาง
ปะปนในเนื้อดิน สีน้ําตาล น้ําตาลออนหรือน้ําตาลปนแดง อาจพบจุดประสีตางๆ ภายใน
ความลึก 100 ซม.จากผิวดิน และพบศิลาแลงออน (plinthite) 5 % หรือมากกวาโดยปริมาตร 
หรือพบตอเนื่องกันภายในความลึก 150 ซม. อาจพบจุดประสีแดง หรือกอนกรวด 
แมงกานีสสะสมปนอยูในชั้นดินตอนลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
(pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบรูณของดินต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหากฝนท้ิงชวง  
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี หาแหลงน้ําสํารอง 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกไมผล จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช 
หรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินแพรท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Pae-mw)    กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวน สีน้ําตาลออนหรือน้ําตาล 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวน ดินรวน
เหนียวปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียว อาจพบกรวดลูกรังปริมาณเล็กนอยถึงปานกลาง
ปะปนในเนื้อดิน สีน้ําตาล น้ําตาลออนหรือน้ําตาลปนแดง อาจพบจุดประสีตางๆภายใน
ความลึก 100 ซม.จากผิวดิน หรือมีการสะสมของเหล็ก แมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบรูณของดินต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหากฝนท้ิงชวง 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี หาแหลงน้ําสํารอง 


