
ชุดดิน แมริม Series Mr กลุมชุดดินท่ี 48 

การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นกอนกรวดและหินมนเล็กหนาแนนตั้งแตภายใน 50 ซม.

จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน อาจมีกรวดและหินมน

เล็กปะปน สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน

กรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย 

มีกรวดและหินมนเล็กปะปนอยูหนาแนนมาก มากกวา 35 % โดยปริมาตร  

สีน้ําตาลปนเหลืองถึงแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด  

(pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดและหินมนเล็ก ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง

ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ บริเวณท่ีมีความลาดชันไมมากนัก (ไมเกิน 12%) และดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไร

ได แตตองรบกวนดินนอยท่ีสุด พรอมท้ังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม 

โดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟู

สภาพปา 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Mr-fl ดินคลายชุดดินแมริมท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Mr-g ดินคลายชุดดินแมริมท่ีเปนดินปนกรวดมนเล็ก 

Mr-gm ดินคลายชุดดินแมริมท่ีมีจุดประสีเทา 

Mr-hb ดินคลายชุดดินแมริมท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Mr-md ดินคลายชุดดินแมริมท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินแมริมท่ีเปนดินปนกรวดมนเล็ก   (Mr-g)  กลุมชุดดินท่ี 48 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นกอนกรวดมนเล็กหนาแนนตั้งแตภายใน 50 ซม.จากผิว

ดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน อาจมีกรวดมนเล็กปะปน        

สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย 

(pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีกรวดมน

เล็กปะปนอยูหนาแนนมาก มากกวา 35 % โดยปริมาตร สีน้ําตาลปนเหลืองถึงแดง

ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดมนเล็ก ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูงดินจะ

ถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ บริเวณท่ีมีความลาดชันไมมากนัก (ไมเกิน 12%) และดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไรได 

แตตองรบกวนดินนอยท่ีสุด พรอมท้ังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม   

โดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟู

สภาพปา 



ดินคลายชุดดินแมริมท่ีมีจุดประสีเทา   (Mr-gm)  กลุมชุดดินท่ี 48b 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นกอนกรวดและหินมนเล็กหนาแนนตั้งแตภายใน 50 ซม.

จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน อาจมีกรวดและหินมน

เล็กปะปน สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน

กรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย 

มีกรวดและหินมนเล็กปะปนอยูหนาแนนมาก มากกวา 35 % โดยปริมาตร สีน้ําตาล

ปนเหลืองถึงแดงปนเหลือง พบจุดประสีเทา สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดง ภายใน 75 

ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดและหินมนเล็ก ความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ บริเวณท่ีมีความลาดชันไมมากนัก (ไมเกิน 12%) และดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไรได 

แตตองรบกวนดินนอยท่ีสุด พรอมท้ังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม 

โดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟู

สภาพปา 



ดินคลายชุดดินแมริมท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Mr-hb)  กลุมชุดดินท่ี 48 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นกอนกรวดและหินมนเล็กหนาแนนตั้งแตภายใน 50 ซม.

จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน อาจมีกรวดและหินมน

เล็กปะปน สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 

(pH 5.5-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีกรวดและ

หินมนเล็กปะปนอยูหนาแนนมาก มากกวา 35 % โดยปริมาตร สีน้ําตาลปนเหลือง

ถึงแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดและหินมนเล็ก ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ บริเวณท่ีมีความลาดชันไมมากนัก (ไมเกิน 12%) และดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไรได 

แตตองรบกวนดินนอยท่ีสุด พรอมท้ังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม 

โดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรีย

รวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงไมควรนํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟู

สภาพปา 



ดินคลายชุดดินแมริมท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Mr-md)   กลุมชุดดินท่ี 56 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ําระดับสูง 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นกอนกรวดและหินมนเล็กหนาแนนต้ังแตภายใน 50-100 ซม. 

จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน อาจมีกรวดและหินมน

เล็กปะปนเล็กนอย สีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรด

จัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวน

เหนียวปนทราย มีกรวดและหินมนเล็กปะปนอยูหนาแนนมาก มากกวา 35 % โดย

ปริมาตร สีน้ําตาลปนเหลืองถึงแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน 

กรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นกรวดและหินมนเล็ก ความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ การปลูกพืชไรตองจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความ

อุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  


