
ชุดดิน หนองมด Series Nm กลุมชุดดินท่ี 29 

การจําแนกดิน (USDA) Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปน

เทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางเปน

ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก

ถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี จัดทํา

ระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ 

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Nm-br ดินคลายชุดดินหนองมดท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Nm-fl ดินคลายชุดดินหนองมดท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Nm-gm ดินคลายชุดดินหนองมดท่ีมีจุดประสีเทา 

Nm-hb ดินคลายชุดดินหนองมดท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Nm-hb,br ดินคลายชุดดินหนองมดท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินสีน้ําตาล 

Nm-mw ดินคลายชุดดินหนองมดท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

 



ดินคลายชุดดินหนองมดท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Nm-br)  กลุมชุดดินท่ี 29 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางเปนดินเหนียวปนทรายหรือ

ดินเหนียว น้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี จัดทํา

ระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินหนองมดท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Nm-fl)  กลุมชุดดินท่ี 35 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนเทา

เขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางเปนดิน

รวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนปนดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี จัดทํา

ระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินหนองมดท่ีมีจุดประสีเทา   (Nm-gm)  กลุมชุดดินท่ี 29b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลถึงน้ําตาล

ปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางเปนดิน

เหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงแดง และพบจุดประสีเทา สีเทาปน

แดง สีเหลืองปนแดงหรือสีแดงภายในความลึก 75 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรด

จัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี จัดทํา

ระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินหนองมดท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินสีน้ําตาล   (Nm-hb,br) กลุมชุดดินท่ี 29 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางเปนดินเหนียวปนทรายหรือ

ดินเหนียว น้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง  

(pH 6.0-7.0) และดินมีความอ่ิมตัวเบสสูงมากกวารอยละ 35  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี จัดทํา

ระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินหนองมดท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Nm-hb)  กลุมชุดดินท่ี 31 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 5-20 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขมถึง

น้ําตาลปนเทาเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงปานกลาง (pH 5.5-7.0) ดินลางเปน

ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน

กลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) และดินมีความอ่ิมตัวเบสสูงมากกวารอยละ 35 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะลางพังทลายไดงาย 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี จัดทํา

ระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 



ดินคลายชุดดินหนองมดท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Nm-mw) กลุมชุดดินท่ี 29 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนเทาเขมมาก 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลางเปนดินเหนียว

ปนทรายหรือดินเหนียว สีแดงปนเหลืองถึงแดง พบจุดประสีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนเหลือง 

หรือสีเหลืองปนน้ําตาล ภายในความลึก 100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

มากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี จัดทํา

ระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีรวมกัน 


