
ชุดดิน เพชรบูรณ Series Pe กลุมชุดดินท่ี 56 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy (Loamy over skeletal), mixed, semiactive, isohyperthermic 
 Ultic Paleustalfs 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมบนหินตะกอนพวกหินทราย หินดินดาน หรือหินทรายแปง 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังและเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย 

หรือดินรวน สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
ถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลือง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองเล็กนอย ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ถัดลงไปเปนดินรวนปนดินเหนียวปนลูกรัง
และเศษหินมาก สีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) และพบเศษหินคอนขางกลมมน  
เปนพวกหนิทราย หินควอรตไซต  

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Pe-br ดินคลายชุดดินเพชรบูรณท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Pe-col ดินคลายชุดดินเพชรบูรณท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Pe-col,br ดินคลายชุดดินเพชรบูรณท่ีเปนดินรวนหยาบและเปนดินสีน้ําตาล 

Pe-gm ดินคลายชุดดินเพชรบูรณท่ีมีจุดประสีเทา 

Pe-mw ดินคลายชุดดินเพชรบูรณท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Pe-vd,br ดินคลายชุดดินเพชรบูรณท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินสีน้ําตาล 

 



ดินคลายชุดดินเพชรบูรณท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Pe-br)        กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมบนหินตะกอนพวกหินทราย หินดินดาน หรือหินทรายแปง 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังและเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย 

หรือดินรวน สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0)  
ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทราย 
สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ถัดลงไปเปน
ดินรวนปนดินเหนียวปนลูกรังและเศษหินมาก สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) และพบเศษหินคอนขางกลมมน เปนพวก
หินทราย หินควอรตไซต  

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเพชรบูรณท่ีเปนดินรวนหยาบและเปนดินสีน้ําตาล   (Pe-col,br)           กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมบนหินตะกอนพวกหินทราย หินดินดาน หรือหินทรายแปง 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังและเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย 

สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางตอนบน
เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
(pH 4.5-5.5) ถัดลงไปเปนดินรวนปนทรายปนลูกรังและเศษหินมาก สีน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) และพบเศษหิน
คอนขางกลมมน เปนพวกหินทราย หินควอรตไซต 

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเพชรบูรณท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Pe-col)       กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมบนหินตะกอนพวกหินทราย หินดินดาน หรือหินทรายแปง 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังและเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย 

สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
(pH 5.5-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินรวนปนทราย สีแดงปนเหลือง มีจุดประสีน้ําตาลปน
เหลืองเล็กนอย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ถัดลงไปเปนดิน
รวนปนทรายปนลูกรังและเศษหินมาก สีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) และพบเศษหิน
คอนขางกลมมนเปนพวกหินทราย หินควอรตไซต  

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเพชรบูรณท่ีมีจุดประสีเทา   (Pe-gm)      กลุมชุดดินท่ี 56b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมบนหินตะกอนพวกหินทราย หินดินดาน หรือหินทรายแปง 
การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังและเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล

ถึงน้ําตาลเขมปนเทาหรือน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง        
(pH 5.5-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลือง มีจุดประสีเทา     
สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ถัดลงไปเปน 
ดินรวนปนดินเหนียวปนลูกรังและเศษหินมาก สีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทา หรือ  
สีเทาปนน้ําตาล สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง    
(pH 6.5-8.0) และพบเศษหินคอนขางกลมมน เปนพวกหินทราย หินควอรตไซต  

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 
ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุและใชปุย

อินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน และจัดหาแหลงน้ําเพ่ิมเติม 



ดินคลายชุดดินเพชรบูรณท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง    (Pe-mw)       กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมบนหินตะกอนพวกหินทราย หินดินดาน หรือหินทรายแปง 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังและเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทราย 

สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
(pH 5.5-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียว หรือดิน
เหนียวปนทราย สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ถัดลงไปเปนดินรวนปนดินเหนียวปนลูกรังและเศษหินมาก สีน้ําตาลปนเหลือง และพบ
จุดประสีเหลืองปนแดงหรือสีน้ําตาลเขม ภายในความลึก 100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) และพบเศษหินคอนขางกลมมน เปนพวก
หินทราย หินควอรตไซต  

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินเพชรบูรณท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินสีน้ําตาล   (Pe-vd,br)           กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมบนหินตะกอนพวกหินทราย หินดินดาน หรือหินทรายแปง 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมากถึงชั้นลูกรังและเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน 

สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางตอนบน
เปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ถัดลงไปเปนดินรวนปนดิน
เหนียวปนลูกรังและเศษหินมาก สีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) และพบเศษหินคอนขางกลมมน 
เปนพวกหนิทราย หินควอรตไซต ท่ีความลึกมากกวา 150 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

อยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 


