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

Paleustults 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

เขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปน
เหลือง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย อาจพบลูกรัง
ปริมาณเล็กนอยรวมกับเศษหินทรายในหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด
เล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินบน และกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มัก
พบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง
ดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน 

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 

Pu-d ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึก 

Pu-d,br ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกและเปนดินสีน้ําตาล 

Pu-d,fl ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกและเปนดินรวนละเอียด 

Pu-d,mw,fl ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปน 
ดินรวนละเอียด 

Pu-fl ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Pu-gm ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีจุดประสีเทา 

Pu-gm,fl ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Pu-hb ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Pu-hb,fl ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด 

Pu-hb,gm ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Pu-hb,gm,fl ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงมีจุดประสีเทาและเปน 
ดินรวนละเอียด 

Pu-hb,mw ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้าํดีปานกลาง 

Pu-hb,mw,br ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีการระบายน้ําดีปานกลางและ 
เปนดินสีน้ําตาล 

Pu-lsk ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบ 

Pu-md ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Pu-md,br ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล 

Pu-md,fl ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Pu-md,fl,br ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียดและ 
เปนดินสีน้ําตาล 

Pu-md,mw ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกปานกลางและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Pu-mw ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Pu-mw,br ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล 

Pu-mw,d ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินลึก 

Pu-mw,fl ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Pu-mw,fl,br ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีการระบายน้ําดปีานกลางและเปนดินรวนละเอียดและ 
เปนดินสีน้ําตาล 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกและเปนดินสีน้ําตาล   (Pu-d,br)         กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 12-20 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม  

ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือ
เหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย อาจพบลูกรังปริมาณเล็กนอยรวมกับเศษหินทรายในหนา
ตัดดิน และภายในชวงความลึก 100-150 ซม. จากผิวดิน จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินบน และกรดจัดมากถึง 
กรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง
ดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกและเปนดินรวนละเอียด   (Pu-d,fl)         กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวน

เหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง อาจพบจุด
ประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย อาจพบลูกรังปริมาณเล็กนอย
รวมกับเศษหินทรายในหนาตัดดิน และภายในชวงความลึก 100-150 ซม. จากผิวดิน  
จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5)    
ในดินบน และกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอย
อยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง
ดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด      (Pu-d,mw,fl)  
กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปน

ทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปน
เหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดง อาจพบลูกรังปริมาณเล็กนอยรวมกับ
เศษหินทรายในหนาตัดดิน และภายในชวงความลึก 100-150 ซม. จากผิวดิน จะพบชั้น
หินพ้ืนของหินทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินบน และ
กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย 

ขอเสนอแนะ  จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช
ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึก   (Pu-d)           กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดิน

ลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง 
อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย อาจพบลูกรังปริมาณ
เล็กนอยรวมกับเศษหินทรายในหนาตัดดิน และภายในชวงความลึก 100-150 ซม.   
จากผิวดิน จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย      
(pH 5.0-6.5) ในดินบน และกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบ  
กอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง
ดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Pu-fl)          กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 %  
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวน

เหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง อาจพบจุด
ประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย อาจพบลูกรังปริมาณเล็กนอย
รวมกับเศษหินทรายในหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) 
ในดินบน และกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอย
อยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง
ดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด   (Pu-gm,fl)       กลุมชุดดินท่ี 35b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-5 %  
ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวน

เหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง พบจุดประ
สีเทา ภายในความลึก 75 ซม. จากผิวดิน อาจพบลูกรังปริมาณเล็กนอยรวมกับเศษหิน
ทรายในหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินบน และ
กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ  จัดหาแหลงน้ําเพ่ิมเติม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรีย
รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีจุดประสีเทา   (Pu-gm)        กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวน

ปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง พบจุดประสีเทา 
ภายในความลึก 75 ซม. จากผิวดิน อาจพบลูกรังปริมาณเล็กนอยรวมกับเศษหินทรายใน
หนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินบน และกรดจัด
มากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ  จัดหาแหลงน้ําเพ่ิมเติม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรีย
รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินรวนละเอียด   (Pu-hb,fl)         กลุมชุดดินท่ี 36 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5% 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวน

เหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง อาจพบจุด
ประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย อาจพบลูกรังปริมาณเล็กนอย
รวมกับเศษหินทรายในหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) 
ในดินบน และเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินลาง มักพบกอนหนิทรายลอย
อยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย 

ขอเสนอแนะ  จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช
ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด      (Pu-hb,gm,fl) 
กลุมชุดดินท่ี 36b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 %  
ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวน

ปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดง
ปนเหลือง พบจุดประสีเทา ภายในความลึก 75 เซนติเมตร อาจพบลูกรังปริมาณ
เล็กนอยรวมกับเศษหินทรายในหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย   
(pH 5.0-6.5) ในดินบน และเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินลาง มักพบ
กอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ  จัดหาแหลงน้ําเพ่ิมเติม ปรับปรุงบํารงุดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรีย
รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา   (Pu-hb,gm)       กลุมชุดดินท่ี 40b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

เขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปน
เหลือง พบจุดประสีเทา ภายในความลึก 75 เซนติเมตร อาจพบลูกรังปริมาณเล็กนอย
รวมกับเศษหินทรายในหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) 
ในดินบน และเปนกรดจดัถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินลาง มักพบกอนหนิทรายลอย
อยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 

ขอเสนอแนะ  จัดหาแหลงน้ําเพ่ิมเติม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรีย
รวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง มีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล  
(Pu-hb,mw,br)         กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

เขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปน
เหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดง พบลูกรังปริมาณเล็กนอยรวมกับเศษ
หินทรายในหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินบน 
และเปนกรดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย 

ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง      (Pu-hb,mw) 
กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

เขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปน
เหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดง พบลูกรังปริมาณเล็กนอยรวมกับเศษ
หินทรายในหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินบน 
และเปนกรดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง
ดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Pu-hb)          กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12% 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

เขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปน
เหลือง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย อาจพบลูกรัง
ปริมาณเล็กนอยรวมกับเศษหินทรายในหนาตัดดิน ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดถึง         
กรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินบน  และเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0)        
ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง
ดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ   (Pu-lsk)  กลุมชุดดินท่ี 48 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้น ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายปนกรวด สีน้ําตาลหรือ

น้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนทรายปนกรวดมาก สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาล
ปนแดง หรือแดงปนเหลือง อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดงปริมาณ
เล็กนอย พบลูกรังรวมกับเศษหินทรายปริมาณมากในหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินบน และกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)    
ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายปนกอนกรวดและสภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง  

ขอเสนอแนะ เปนดินท่ีไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก ควรปลอยไวใหเปนปาตามธรรมชาติ 
การปลูกไมยืนตน ควรมีการทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน และใหปุยเคมีแกพืชท่ีปลูก 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล   (Pu-md,br)  กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือ

น้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย ดินลางตอนลางชวง 50-100 เซนติเมตร มีดินรวน
เหนียวปนทรายปนกรวด สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง 
พบกอนหินเหลี่ยมของหินทรายในชวงความลึกความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบน และกรดจัดมากถึง  
กรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง
ดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียดและเปนดินสีน้ําตาล   (Pu-md,fl,br) 
กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือ

น้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง 
หรือแดงปนเหลือง พบกอนหินเหลี่ยมของหินทรายระหวางความลึก 50-100 ซม. จาก
ผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินบน และกรดจัดมาก
ถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง
ดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด   (Pu-md,fl)         กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือ

น้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง 
หรือแดงปนเหลือง พบกอนหินเหลี่ยมของหินทรายระหวางความลึก 50-100 ซม. จาก
ผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินบน และกรดจัดมาก
ถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง
ดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกปานกลางและมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Pu-md,mw)  กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือ

น้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง จุดประสีน้ําตาลปน
แดง หรือแดงปนเหลือง พบกอนหินเหลี่ยมของหินทรายในชวงความลึกความลึก 50-100 
ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินบน และ  
กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย 

ขอเสนอแนะ  จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช
ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Pu-md)          กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือ

น้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย ดินลางตอนลางชวง 50-100 เซนติเมตร มีดินรวน
เหนียวปนทรายปนกรวด สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง 
พบกอนหินเหลี่ยมของหินทรายในชวงความลึกความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบน และกรดจัดมากถึง  
กรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง
ดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินสีน้ําตาล  (Pu-mw,br)         กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็นอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

เขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปน
เหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย อาจพบลูกรังปริมาณ
เล็กนอยรวมกับเศษหินทรายในหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย   
(pH 5.0-6.5) ในดินบน และกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอน
หินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง
ดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินลึก    (Pu-mw,d)               กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปน

ทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง พบจุดประสีน้ําตาล
แกหรือเหลืองปนแดง อาจพบลูกรังปริมาณเล็กนอยรวมกับเศษหินทรายในหนาตัดดิน 
และภายในชวงความลึก 100-150 ซม. จากผิวดิน จะพบชั้นหินพ้ืนของหินทราย 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5) ในดินบน และกรดจัดมากถึงกรด
จัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย 

ขอเสนอแนะ  จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช
ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียดและเปนดินสีน้ําตาล 
(Pu-mw,fl,br)           กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวน

เหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง พบจุดประ
สีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย อาจพบลูกรังปริมาณเล็กนอยรวมกับ 
เศษหินทรายในหนาตัดดิน ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5)        
ในดินบน และกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอย
อยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย 

ขอเสนอแนะ  จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช
ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนละเอียด   (Pu-mw,fl)     กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวน

เหนียวปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปนเหลือง พบจุดประ
สีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย อาจพบลูกรังปริมาณเล็กนอยรวมกับ 
เศษหินทรายในหนาตัดดิน ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย(pH 5.0-6.5)        
ในดินบน และกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอนหินทรายลอย
อยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทราย 

ขอเสนอแนะ  จัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช
ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูพานท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Pu-mw)         กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหินทราย 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือน้ําตาล

เขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง น้ําตาลปนแดง หรือแดงปน
เหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแกหรือเหลืองปนแดงปริมาณเล็กนอย อาจพบลูกรังปริมาณ
เล็กนอยรวมกับเศษหินทรายในหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย   
(pH 5.0-6.5) ในดินบน และกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินลาง มักพบกอน
หินทรายลอยอยูบนผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนดินปนทรายและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง 

ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม ปรับปรุงบํารุง
ดินอยูเสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให
สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


