
ชุดดิน ปราณบุร ี Series Pr  กลุมชุดดินท่ี 36 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic Paleustalfs 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนทราย ดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปน

แดงเขม ดินลางเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปน
แดงหรือสีแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และ  
เปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิม

ความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Pr-col ดินคลายชุดดินปราณบุรีท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Pr-gm ดินคลายชุดดินปราณบุรีท่ีมีจุดประสีเทา 

Pr-gm,col ดินคลายชุดดินปราณบุรีท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ 

Pr-mw ดินคลายชุดดินปราณบุรีท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Pr-mw,col ดินคลายชุดดินปราณบุรีท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนหยาบ 

 



ดินคลายชุดดินปราณบุรท่ีีเปนดินรวนหยาบ   (Pr-col)         กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือดนิทรายปนรวน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดงเขม 

ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด
เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และ เปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิม

ความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปราณบุรท่ีีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนหยาบ   (Pr-gm,col)               กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปน ดินรวนปนทราย หรือดินทรายปนรวน สีน้ําตาลหรือน้ําตาล     

ปนแดงเขม มีจุดประสีแดง สีน้ําตาลปนเหลือง และจุดประสีเทา ท่ีเกิดจากการดัดแปลงทํา  
คันนา ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทา สีน้ําตาล
แก สีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเปน  
กรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิม

ความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปราณบุรท่ีีมีจุดประสีเทา   (Pr-gm)                กลุมชุดดินท่ี 36b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปน ดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดงเขม มีจุดประสีแดง  

สีน้ําตาลปนเหลือง และจุดประสีเทา ท่ีเกิดจากการดัดแปลงทําคันนา ดินลางเปนดินรวน
เหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทา สีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และ เปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
(pH 5.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิม

ความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปราณบุรท่ีีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนหยาบ   (Pr-mw,col)   กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2% 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือดนิทรายปนรวน สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดงเขม 

ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและสีน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และ เปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
(pH 5.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 
ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิม

ความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินปราณบุรีท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง  (Pr-mw)                  กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนทราย ดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือน้ําตาล  

ปนแดงเขม ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนแดง   
มีจุดประสีน้ํ าตาลปนเหลืองและสีน้ํ าตาล ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย            
(pH 5.5-6.5) ในดินบน และเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ปลูกพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิม

ความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพใหดีข้ึน 

 

 


