
ชุดดิน ปกธงชัย Series Ptc  กลุมชุดดินท่ี 40 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic (Kandic) 

Peleustults 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง 
อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย ภายในความลึก 100 ซม. 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินอาจถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

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 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ptc-d ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีเปนดินลึก 

Ptc-fl ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Ptc-gm ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีจุดประสีเทา 

Ptc-gm,fl ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Ptc-hb ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง  

Ptc-hb,fl ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด 

Ptc-hb,gm,fl ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีจุดประสีเทาและเปน 
ดินรวนละเอียด 

Ptc-hb,gm,pic ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน 

Ptc-hb,gm ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Ptc-hb,md,fl ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง เปนดินลึกปานกลางและเปน 
ดินรวนละเอียด 

Ptc-hb,mw ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ptc-hb,mw,fl ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีการระบายน้ําดีปานกลางและ 
เปนดินรวนละเอียด 

Ptc-hb,mw,fl,br ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีการระบายน้ําดีปานกลาง เปนดิน
รวนละเอียด และเปนดินสีน้ําตาล 

Ptc-md,br ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล 

Ptc-md,fl ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Ptc-mw ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ptc-mw,br ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล 

Ptc-mw,fl ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Ptc-mw,fl,br ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางเปนดินรวนละเอียดและเปน 
ดินสีน้ําตาล 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีเปนดินลึก   (Ptc-d)    กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม ดินลาง

เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง อาจ
พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย ภายในความลึก 100 ซม. และ
พบชั้นเศษหินกรวดของหินทรายในชวงความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด
จัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินอาจถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Ptc-fl)   กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปน
เหลือง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย ภายในความลึก 
100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปน
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินอาจถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีจุดประสีเทา   (Ptc-gm)        กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

และพบสีจุดประสีเทา ในชวงความลึก 75 ซม.จากผิวดิน ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากดัดแปลง
ทําคันนา และดินลางเปนดินรวนปนทราย สีเทาปนน้ําตาล สีเทาหรือสีเทาปนชมพูในดิน
ลางลึกลงไป และจุดประสี น้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด   (Ptc-hb,fl)         กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปน
เหลือง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย ภายในความลึก 
100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและ
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด      (Ptc-hb,gm,fl)  
กลุมชุดดินท่ี 36b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

และพบสีจุดประสีเทา ในชวงความลึก 75 ซม.จากผิวดิน ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากดัดแปลง
ทําคันนา และดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีเทาปนน้ําตาล สีเทาหรือสีเทาปนชมพู
ในดินลางลึกลงไป และจุดประสี น้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย 
(pH 5.5-6.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน     (Ptc-hb,gm,pic) 
กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

และพบสีจุดประสีเทา ในชวงความลึก 75 ซม.จากผิวดิน ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากดัดแปลง
ทําคันนา และดินลางเปนดินรวนปนทราย สีเทาปนน้ําตาล สีเทาหรือสีเทาปนชมพูในดิน
ลางลึกลงไป และจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง มีศิลาแลงออน (plinthite) 
ปริมาณ 5-50 % ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย 
(pH 5.5-6.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา   (Ptc-hb,gm)       กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

และพบสีจุดประสีเทา ในชวงความลึก 75 ซม.จากผิวดิน ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากดัดแปลง
ทําคันนา และดินลางเปนดินรวนปนทราย สีเทาปนน้ําตาล สีเทาหรือสีเทาปนชมพูในดิน
ลางลึกลงไป และจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย  
(pH 5.5-6.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง เปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด    Ptc-hb,md,fl 
กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาล

เขม ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือ
แดงปนเหลือง ดินลางตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดมาก สีแดงปนเหลือง 
สวนใหญพบชั้นหินพ้ืนพวกหินทราย ในชวงความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินอาจถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีการระบายน้ําดีปานกลาง เปนดินรวนละเอียด และเปนดินสีน้ําตาล    
(Ptc-hb,mw,fl,br)      กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปน
เหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 ซม. ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด    
(Ptc-hb,mw,fl)          กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปน
เหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 ซม. ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง    (Ptc-hb,mw) 
กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง 
พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปน 
กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Ptc-hb)  กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง 
อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย ภายในความลึก 100 ซม. 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินอาจถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล   (Ptc-md,br)  กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาล

เขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง พบชั้นหินพ้ืนพวก      
หินทราย ในชวงความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน     
กรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)      
ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินอาจถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด   (Ptc-md,fl)  กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาล

เขม ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือ
แดงปนเหลือง พบชั้นหินพ้ืนพวกหินทราย ในชวงความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินอาจถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล   (Ptc-mw,br) กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง หรือน้ําตาลปนแดง พบจุดประสี
น้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปน  
กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
(pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางเปนดินรวนละเอียดและเปนดินสีน้ําตาล  
(Ptc-mw,fl,br)           กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง หรือน้ําตาลปนแดง พบจุด
ประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
(pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด    (Ptc-mw,fl)   
กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบลูกถึงคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง หรือน้ําตาลปนแดง พบจุด
ประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
(pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินปกธงชัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Ptc-mw)  กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเกือบราบหรือท่ีเกือบราบ (peneplain) 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนเนื้อหยาบพวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลเขม 

ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง หรือน้ําตาลปนแดง พบจุดประสี
น้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปน  
กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
(pH 4.5-5.5) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช

ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


