
ชุดดิน ภูสะนา Series Ps  กลุมชุดดินท่ี 56 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults  
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมากภายในความลึก 

50 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขม 
หรือสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ปริมาณและขนาดของควอตซ
เหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความลึก พบชั้นหินแกรนิตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว 
และสีเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปน รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความ 
ลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ps-br ดินคลายชุดดินภสูะนาท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Ps-col ดินคลายชุดดินภสูะนาท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Ps-d ดินคลายชุดดินภสูะนาท่ีเปนดินลึก 

Ps-gm ดินคลายชุดดินภสูะนาท่ีมีจุดประสีเทา 

Ps-hb ดินคลายชุดดินภสูะนาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Ps-lsk ดินคลายชุดดินภสูะนาท่ีเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบ 

Ps-mw ดินคลายชุดดินภสูะนาท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ps-mw,vd ดินคลายชุดดินภสูะนาท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินลึกมาก 

Ps-vd ดินคลายชุดดินภสูะนาท่ีเปนดินลึกมาก 

Ps-vd,col ดินคลายชุดดินภสูะนาท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนหยาบ 

 

 



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีเปนดินสีน้ําตาล    (Ps-br)          กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมากภายในความลึก    

50-100 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขม
หรือ   สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)      
ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาล สีน้ําตาลแก หรือ      
สีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ปริมาณ
และขนาดของควอตซเหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความลึก พบชั้นหินแกรนิตท่ีกําลังผุพัง
สลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปน รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาด
ชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ควรไถ
พรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม
โดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 
 



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Ps-col)   กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมากภายในความลึก 

50-100 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขม 
หรือสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนปนทรายปนกรวดมาก สีน้ําตาลแกหรือสีแดงปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ปริมาณและขนาดของ
ควอตซเหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความลึก พบชั้นหินแกรนิตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง 
สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีเปนดินลึก   (Ps-d)    กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 5-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซ ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปน 

ดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปน
กลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาลแก
หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ปริมาณ
และขนาดของควอตซเหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความลึก ในชวงความลึก 100-150 ซม.
จากผิวดิน พบชั้นหินแกรนิตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีมีจุดประสีเทา   (Ps-gm)        กลุมชุดดินท่ี 56b 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมากภายในความลึก    

50-100 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขม
หรือ   สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก จุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง และจุดประสี
เทาจากการดัดแปลงทําคันนา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง 
พบจุดประสีเทา ภายในชวงความลึก 75 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ปริมาณและขนาดของควอตซเหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความ
ลึก พบชั้นหินแกรนิตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน ในชวง
ความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ  
 



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง    (Ps-hb)   กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมากภายในความลึก 

50-100 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขม 
หรือสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ปริมาณและขนาดของควอตซ
เหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความลึก พบชั้นหินแกรนิตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว 
และสีเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปน รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความ 
ลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ    (Ps-lsk)  กลุมชุดดินท่ี 48 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมากภายในความลึก50 ซม.จากผิว

ดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนปนทรายปนกรวดมาก สีน้ําตาลเขมหรือ     
สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)      
ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดมาก สีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ปริมาณและขนาดของควอตซ
เหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความลึก พบชั้นหินแกรนิตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว 
และสีเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปนมาก รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความ 
ลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 
 



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินลึกมาก   (Ps-mw,vd)  กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ       

สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)      
ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยม สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดง      
ปนเหลือง พบจุดประสีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน
กรดจัด (pH 5.0-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ควร  

ไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ  

 



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Ps-mw)  กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5% 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมากภายในความลึก 

50-100 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขม 
หรือสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง 
พบจุดประสีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด   
(pH 5.0-5.5) ปริมาณและขนาดของควอตซเหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความลึก พบชั้น
หินแกรนิตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินลึกมาก Series  Ps-mw,vd กลุมชุดดินท่ี 56 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมากถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมาก ภายในความลึก 

มากกวา 150 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล
เขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-
7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาลแกหรือสีแดงปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ปริมาณและขนาดของ
ควอตซเหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความลึก พบชั้นหินแกรนิตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง 
สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปน รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความ 
ลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

  



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีเปนดินลึกมาก Series Ps-vd กลุมชุดดินท่ี 56 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมากถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมาก ภายในความลึก 

มากกวา 150 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล
เขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-
7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาลแกหรือสีแดงปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ปริมาณและขนาดของ
ควอตซเหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความลึก พบชั้นหินแกรนิตท่ีกําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง 
สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปน รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความ 
ลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

  



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนหยาบ Series     Ps-vd,col กลุมชุดดินท่ี 56 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมากถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมาก ภายในความลึก 

มากกวา 150 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล
เขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-
7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน ปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาลแกหรือสี
แดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ปริมาณและ
ขนาดของควอตซเหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความลึก พบชั้นหินแกรนิตท่ีกําลังผุพัง
สลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปน รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความ 
ลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนหยาบ   (Ps-vd,col)  กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5% 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลเขมหรือ       

สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)      
ดินลางเปนดินรวนปนทรายปนกรวดเหลี่ยม สีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ  

 

 



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีเปนดินลึกมาก   (Ps-vd)   กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5% 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียว    
ปนทรายปนกรวดเหลี่ยม สีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา  
ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  

ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ  

 

 

  



ดินคลายชุดดินภูสะนาท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนหยาบ Series     Ps-vd,col กลุมชุดดินท่ี 56 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมากถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแรควอตซหนาแนนมาก ภายในความลึก 

มากกวา 150 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาล
เขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.0-
7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน ปนกรวดเหลี่ยมมาก สีน้ําตาลแกหรือสี
แดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ปริมาณและ
ขนาดของควอตซเหลี่ยมจะเพ่ิมมากข้ึนตามความลึก พบชั้นหินแกรนิตท่ีกําลังผุพัง
สลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน 

ขอจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปน รากพืชชอนไชไดยาก ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความ 
ลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  
ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
ท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

 

 


