
ชุดดิน ภูเรือ Series Pur  กลุมชุดดินท่ี 35 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Typic Paleustults 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลาง

เปนดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีแดงปนเหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน อาจพบชั้นสวนของ 
หินทรายแปงปะปนในหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินอาจถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดิน

โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 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 

Pur-br ดินคลายชุดดินภเูรือท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Pur-f ดินคลายชุดดินภเูรือท่ีเปนดินเหนียวละเอียด 

Pur-gm ดินคลายชุดดินภเูรือท่ีมีจุดประสีเทา 

Pur-lsk ดินคลายชุดดินภเูรือท่ีเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบ 

Pur-md ดินคลายชุดดินภเูรือท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Pur-md,f ดินคลายชุดดินภเูรือท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินเหนียวละเอียด 

Pur-mw ดินคลายชุดดินภเูรือท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Pur-mw,f ดินคลายชุดดินภเูรือท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินเหนียวละเอียด 

Pur-mw,br ดินคลายชุดดินภูเรือท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล 

Pur-mw,f,br ดินคลายชุดดินภูเรือท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินเหนียวละเอียดและ 
เปนดินสีน้ําตาล 

 



ดินคลายชุดดินภูเรือท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Pur-br)           กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม   

ดินลางเปนดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนแดง สีเหลือง

ปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

อาจพบชั้นสวนของหินทรายแปงปะปนในหนาตัดดิน 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินอาจถูกชะลางพังทลาย   

ไดงาย 

ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง

ดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินภูเรือท่ีเปนดินเหนียวละเอียด   (Pur-f)          กลุมชุดดินท่ี 29 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง     

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีแดงปน

เหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนา

ตัดดิน อาจพบชั้นสวนของหินทรายแปงปะปนในหนาตัดดิน 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินอาจถูกชะลางพังทลาย   

  ไดงาย 

ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง

ดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินภูเรือท่ีมีจุดประสีเทา   (Pur-gm)         กลุมชุดดินท่ี 35b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม มี

จุดประสีแดง  สีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางเปนดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง สีน้ําตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง และมีจุดประสีเทาภายใน 75 ซม. 

จากผิวดินปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

อาจพบชั้นสวนของหินทรายแปงปะปนในหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินภูเรือท่ีเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ   (Pur-lsk)         กลุมชุดดินท่ี 48 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปน

ทรายปนเศษหินหรือกรวด สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนเหนียวปน

ทรายปนเศษหินหรือกรวดหนาแนนมาก สีแดงปนเหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน พบชั้นสวนของหินทราย

แปงปะปนในหนาตัดดิน 

ขอจํากัด  ดินตื้น ความอุดมสมบูรณตํ่า ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินอาจถูกชะลาง

พังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ 

ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง

ดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 
 



ดินคลายชุดดินภูเรือท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินเหนียวละเอียด   (Pur-md,f)       กลุมชุดดินท่ี 55 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย

แปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง 

สีแดงปนเหลืองถึงแดง และพบชั้นหินพ้ืนภายในชวงความลึก 50-100 ซม. จากผิว

ดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินอาจถูกชะลางพังทลาย    

ไดงาย 

ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง

ดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินภูเรือท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Pur-md)          กลุมชุดดินท่ี 56 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย

แปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึง

แดง และพบชั้นหินพ้ืนภายในชวงความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน  

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ดินอาจถูกชะลางพังทลาย   

ไดงาย 

ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง

ดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินภูเรือท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล   (Pur-mw,br)     กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม   

ดินลางเปนดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีแดงปนเหลือง มีจุดประ

สีน้ํ าตาลปนเหลืองและสีน้ํ าตาล ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด         

(pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน อาจพบชั้นสวนของหินทรายแปงปะปนในหนาตัดดิน 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุย

อินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินภูเรือท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินเหนียวละเอียดและเปนดินสีน้ําตาล    

(Pur-mw,f,br)           กลุมชุดดินท่ี 29 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล

หรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีแดงปนเหลือง  

มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน อาจพบชั้นสวนของหินทรายแปงปะปนในหนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุย

อินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินภูเรือท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินเหนียวละเอียด    (Pur-mw,f)  

กลุมชุดดินท่ี 29 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล

หรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีแดงปนเหลืองถึง

แดง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน อาจพบชั้นสวนของหินทรายแปงปะปนใน

หนาตัดดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุย

อินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินภูเรือท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Pur-mw)         กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินทรายแปงรวมกับหินดินดาน 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม   

ดินลางเปนดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีแดงปนเหลืองถึงแดง มี

จุดประสีน้ําตาลปนเหลืองและสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน อาจพบชั้นสวนของหินทรายแปงปะปนในหนาตัดดิน 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณต่ํา  

ขอเสนอแนะ จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุย

อินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 


