
ชุดดิน หนองบุญนาก Series Nbn  กลุมชุดดินท่ี 18 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาหรือ

น้ําตาล ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนปน 

ดินเหนียว สีเทาปนน้ําตาลออนหรือเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือ 

สีน้ําตาลปนแดงตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-

6.5) ในดินบน และกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใส

ปุยพืชสด ปุยคอก และปุยเคมีเพ่ิมข้ึน ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควรเลือก

ระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพ่ือลดอัตราเสี่ยงของการขาดแคลนน้ํา 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Nbn-col ดินคลายชุดดินหนองบุญนากท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Nbn-lb ดินคลายชุดดินหนองบุญนากท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา 

Nbn-pic ดินคลายชุดดินหนองบุญนากท่ีมีศิลาแลงออน 

Nbn-pic,col ดินคลายชุดดินหนองบุญนากท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินรวนหยาบ 

 



ดินคลายชุดดินหนองบุญนากท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Nbn-col)  กลุมชุดดินท่ี 22 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาหรือ

น้ําตาล ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีเทาปนน้ําตาลออนหรือเทาปนชมพู พบจุด

ประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลปนแดงตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง

เปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ในดินบน และกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง 

(pH 6.0-8.0) ในดินลาง 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใส

ปุยพืชสด ปุยคอก และปุยเคมีเพ่ิมข้ึน ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควรเลือก

ระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพ่ือลดอัตราเสี่ยงของการขาดแคลนน้ํา 



ดินคลายชุดดินหนองบุญนากท่ีมีความอ่ิมตัวเบสต่ํา   (Nbn-lb)  กลุมชุดดินท่ี 17 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทาหรือน้ําตาล มีปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียว   

ปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว สีเทาปนน้ําตาลออนหรือเทาปนชมพู พบจุดประ

สีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาลปนแดงตลอด มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปน

กรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใส

ปุยพืชสด ปุยคอก และปุยเคมีเพ่ิมข้ึน ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควรเลือก

ระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพ่ือลดอัตราเสี่ยงของการขาดแคลนน้ํา 



ดินคลายชุดดินหนองบุญนากท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินรวนหยาบ   (Nbn-pic,col)    กลุมชุดดินท่ี 22 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทาหรือ

น้ําตาล มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางเปน

ดินรวนปนทราย สีเทาปนน้ําตาลออนหรือเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง

หรือสีน้ําตาลปนแดงตลอด มีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง 

(pH 6.0-8.0) และพบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณ 5-50% โดยปริมาตร 

ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใส

ปุยพืชสด ปุยคอก และปุยเคมีเพ่ิมข้ึน ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควรเลือก

ระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพ่ือลดอัตราเสี่ยงของการขาดแคลนน้ํา 



ดินคลายชุดดินหนองบุญนากท่ีมีศิลาแลงออน   (Nbn-pic)  กลุมชุดดินท่ี 18 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ํา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทาหรือน้ําตาล มีปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางเปนดินรวนเหนียว   

ปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว สีเทาปนน้ําตาลออนหรือเทาปนชมพู พบจุดประ

สีน้ําตาลปนเหลือง หรือสีน้ําตาลปนแดงตลอด มีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง

เปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) และพบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณ 5-50% 

โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย 

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน โดยการใส

ปุยพืชสด ปุยคอก และปุยเคมีเพ่ิมข้ึน ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควรเลือก

ระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพ่ือลดอัตราเสี่ยงของการขาดแคลนน้ํา 


