
ชุดดิน พิชัย Series Pch  กลุมชุดดินท่ี 40 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Paleustults 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย 
ในตอนบน และอาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง 
อาจจะพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง 
เปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือก
ระยะเวลาปลูกพืชท่ี เหมาะสม การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบสลับ 
(intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
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ประโยชน 
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   (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 

Pch-fl ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Pch-gm ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีจุดประสีเทา 

Pch-gm,fl ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Pch-gm,pic,fl ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีจุดประสีเทา มีศิลาแลงออนและเปนดินรวนละเอียด 

Pch-gm,pic ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน 

Pch-hb ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Pch-hb,fl ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด 

Pch-hb,gm ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Pch-hb,gm,fl ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Pch-hb,md ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินลึกปานกลาง 

Pch-hb,md,fl ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง เปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวน
ละเอียด 

Pch-md ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Pch-md,fl ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Pch-mw ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Pch-mw,fl ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Pch-vtks ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีเปนทรายหนามาก 

 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Pch-fl)        กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด

เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง 
อาจจะพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอ
การชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือก
ระยะเวลาปลูกพืชท่ี เหมาะสม การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบสลับ 
(intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด   (Pch-gm,fl)     กลุมชุดดินท่ี 35b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 
สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง พบจุดประสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลแกหรือแดง
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชในฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก       
ปุยหมัก และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีจุดประสีเทามีศิลาแลงออนและเปนดินรวนละเอียด   (Pch-gm,pic,fl)     
กลุมชุดดินท่ี 35b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก ชายเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 
สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง พบจุดประสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลแกหรือแดง
ปนเหลือง มี ศิลาแลงออน (plinthite) 5 % หรือมากกวาโดยปริมาตร หรือพบ
ตอเนื่องกันภายในความลึก 150 ซม. อาจพบจุดประสีแดง หรือกอนกรวด แมงกานีส
สะสมปนอยูในชั้นดินตอนลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชในฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน จัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก 
และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีจุดประสีเทาและมีศิลาแลงออน  (Pch-gm,pic)     กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก ชายเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
ในตอนบน และอาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง 
มีศิลาแลงออน (plinthite) 5 % หรือมากกวาโดยปริมาตรหรือพบตอเนื่องกันภายใน
ความลึก 150 ซม. พบจุดประสีเทา หรือสีเทาปนน้ําตาล สีแดง หรือกอนกรวด 
แมงกานีสสะสมปนอยูในชั้นดินตอนลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน จัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก 
และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีจุดประสีเทา   (Pch-gm)      กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก ชายเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาล

ปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดิน
เปนดินรวนปนทรายในตอนบน และอาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง สีน้ําตาล
หรือน้ําตาลปนแดง พบจุดประสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลแก หรือแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน จัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก 
และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด   (Pch-hb,fl)           กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก ชายเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด

เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง 
อาจจะพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปน
ดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือก
ระยะเวลาปลูกพืชท่ี เหมาะสม การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบสลับ 
(intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด    (Pch-hb,gm,fl) 
กลุมชุดดินท่ี 36b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก ชายเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สี
น้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง พบจุดประสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลแกหรือแดงปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชในฤดูเพาะปลูก 
ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน จัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก 
และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา   (Pch-hb,gm)     กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก ชายเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายใน
ตอนบน และอาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง พบ
จุดประสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
ปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)  

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูก 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน จัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก 
และปุยเคมี เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง เปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด    (Pch-hb,md,fl)   
กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก ชายเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาล
ปนแดง อาจจะพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) พบหินพ้ืนท่ีเปนหินทรายภายใน 50-100 ซม. จากผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอ
การชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือก
ระยะเวลาปลูกพืชท่ี เหมาะสม การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบสลับ 
(intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินลึกปานกลาง   (Pch-hb,md)            กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก ชายเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย 
สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง อาจจะพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) พบหินพ้ืนท่ีเปนหินทรายภายใน  
50-100 ซม. จากผิวดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือก
ระยะเวลาปลูกพืชท่ี เหมาะสม การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบสลับ 
(intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Pch-hb)        กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก ชายเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย 
ในตอนบน และอาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง 
อาจจะพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปน
กลาง (pH 6.0-7.0) 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือก
ระยะเวลาปลูกพืชท่ี เหมาะสม การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบสลับ 
(intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด   (Pch-md,fl)          กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก ชายเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาล
ปนแดง อาจจะพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) พบหินพ้ืนท่ีเปนหินทรายภายใน 50-100 ซม. จากผิวดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือก
ระยะเวลาปลูกพืชท่ี เหมาะสม การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบสลับ 
(intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Pch-md)        กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย 
ในตอนบน และอาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง 
อาจจะพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง 
เปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) พบหินพ้ืนท่ีเปนหินทรายภายใน 50-100 ซม. จากผิวดิน 

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือก
ระยะเวลาปลูกพืชท่ี เหมาะสม การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบสลับ 
(intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด   (Pch-mw,fl)     กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก ชายเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด

เล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง 
อาจจะพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลืองภายใน 100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปน 
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณตํ่า เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอ
การชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือก
ระยะเวลาปลูกพืชท่ี เหมาะสม การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบสลับ 
(intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Pch-mw)       กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก ชายเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย 
ในตอนบน และอาจพบดินรวนเหนียวปนทรายในตอนลาง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง 
อาจจะพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลืองภายใน 100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปน 
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือก
ระยะเวลาปลูกพืชท่ี เหมาะสม การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบสลับ 
(intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 



ดินคลายชุดดินพิชัยท่ีเปนทรายหนามาก   (Pch-vtks)        กลุมชุดดินท่ี 44 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 %  
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก ชายเนิน หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ พวกหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนใน
ตอนบน และอาจพบดินรวนปนทรายในตอนลาง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนแดง อาจจะ
พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือแดงปนเหลือง และพบชั้นสะสมดินเหนียวท่ีความลึกต่ํากวา 
100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด เนื้อดินเปนทรายจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับพืชใน 
ฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย 

ขอเสนอแนะ โดยท่ัวไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การเลือก
ระยะเวลาปลูกพืชท่ี เหมาะสม การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบสลับ 
(intercropping) การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี 
เพ่ือเพ่ิมแรธาตุตางๆ ใหแกดินและเพ่ิมสมบัติทางกายภาพของดิน 


