
ชุดดิน นาทอน Series Ntn กลุมชุดดินท่ี 53 

การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Hapludults 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินตะกอน

เนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาล  

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง

และมีสีผสมของหินดินดานผุ (weathered shale) ภายในความลึกระหวาง 50-100 ซม.

จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด เปนดินท่ีมีความลาดชันสูงและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ เนื่องจากชุดดินนี้พบในบริเวณท่ีมีความลาดชัน การใชประโยชนของพ้ืนท่ีดินบริเวณนี้

ตองมีการอนุรักษดินและน้ําโดยการทําข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดินเพ่ือปองกัน 

การ กรอนของดินและรักษาความชื้นในดิน การใชปุยเคมีควรใหแตนอยและบอยครั้ง 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ 

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

  25-50 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ntn-csk ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีเปนดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบ 

Ntn-d ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีเปนดินลึก 

Ntn-fl ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Ntn-hb ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Ntn-hb,vd ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินลึกมาก 

Ntn-vd ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีเปนดินลึกมาก 

Ntn-vd,fl ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนละเอียด 

 

 



ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีเปนดินเหนียวปนช้ินสวนหยาบ   (Ntn-csk)  กลุมชุดดินท่ี 51 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินตะกอน

เนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวตื้นปนเศษหินหนาแนน ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนเศษหินเล็กนอย 

สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนเศษหินมากกวารอยละ35 โดยปริมาตร  

มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลืองและมีสีผสมของหินดินดานผุ (weathered shale) 

ภายในความลึกระหวาง 50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

(pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด เปนดินตื้นปนเศษหินมาก ความลาดชันสูงและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ เนื่องจากชุดดินนี้พบในบริเวณท่ีมีความลาดชัน การใชประโยชนของพ้ืนท่ีดินบริเวณนี้

ตองมีการอนุรักษดินและน้ําโดยการทําข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดินเพ่ือปองกัน 

การกรอนของดินและรักษาความชื้นในดิน การใชปุยเคมีควรใหแตนอยและบอยครั้ง 



ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีเปนดินลึก   (Ntn-d)    กลุมชุดดินท่ี 26 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินตะกอน

เนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาล  

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง

และพบชั้นหินดินดานผุ (weathered shale) ในชวงความลึกระหวาง 100-150 ซม. 

จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด เปนดินท่ีมีความลาดชันสูงและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ เนื่องจากชุดดินนี้พบในบริเวณท่ีมีความลาดชัน การใชประโยชนของพ้ืนท่ีดินบริเวณนี้

ตองมีการอนุรักษดินและน้ําโดยการทําข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดินเพ่ือปองกัน 

การกรอนของดินและรักษาความชื้นในดิน การใชปุยเคมีควรใหแตนอยและบอยครั้ง 



ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Ntn-fl)  กลุมชุดดินท่ี 34 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินตะกอน

เนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว  

สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปน

ดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลืองและมีสีผสมของหินดินดานผุ 

(weathered shale) ภายในความลึกระหวาง 50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด เปนดินท่ีมีความลาดชันสูงและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ เนื่องจากชุดดินนี้พบในบริเวณท่ีมีความลาดชัน การใชประโยชนของพ้ืนท่ีดินบริเวณนี้

ตองมีการอนุรักษดินและน้ําโดยการทําข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดินเพ่ือปองกัน 

การ กรอนของดินและรักษาความชื้นในดิน การใชปุยเคมีควรใหแตนอยและบอยครั้ง 



ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและเปนดินลึกมาก    (Ntn-hb,vd)  กลุมชุดดินท่ี 26 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 12-20 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินตะกอน

เนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาล มีปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว 

มีสีน้ํ าตาลหรือน้ําตาลปนเหลือง มีปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง 

(pH 6.0-8.0 ) มีค าความ อ่ิมตัว เบสสู งกวารอยละ 35 % และพบหินดินดานผุ 

(weathered shale) ความลึกมากกวา 150 ซม.จากผิวดิน 

ขอจํากัด เปนดินท่ีมีความลาดชันสูงและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ เนื่องจากชุดดินนี้พบในบริเวณท่ีมีความลาดชัน การใชประโยชนของพ้ืนท่ีดินบริเวณนี้

ตองมีการอนุรักษดินและน้ําโดยการทําข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดินเพ่ือปองกัน 

การกรอนของดินและรักษาความชื้นในดิน การใชปุยเคมีควรใหแตนอยและบอยครั้ง 



ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง  (Ntn-hb)  กลุมชุดดินท่ี 53 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินตะกอน

เนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว 

สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปน

ดินรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลืองและมีสีผสมของ

หินดินดานผุ (weathered shale) ภายในความลึกระหวาง 50-100 ซม.จากผิวดิน 

มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) และมีคาความอ่ิมตัวเบสสูง

กวารอยละ 35  

ขอจํากัด เปนดินท่ีมีความลาดชันสูงและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ เนื่องจากชุดดินนี้พบในบริเวณท่ีมีความลาดชัน การใชประโยชนของพ้ืนท่ีดินบริเวณนี้

ตองมีการอนุรักษดินและน้ําโดยการทําข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดินเพ่ือปองกัน 

การกรอนของดินและรักษาความชื้นในดิน การใชปุยเคมีควรใหแตนอยและบอยครั้ง 



ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินรวนละเอียด   (Ntn-vd,fl)  กลุมชุดดินท่ี 34 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินตะกอน

เนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาล  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน

ดินเหนียว มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลืองและพบชั้นหินดินดานผุ (weathered shale) 

ความลึกมากกวา 150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด  

(pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด เปนดินท่ีมีความลาดชันสูงและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ เนื่องจากชุดดินนี้พบในบริเวณท่ีมีความลาดชัน การใชประโยชนของพ้ืนท่ีดินบริเวณนี้

ตองมีการอนุรักษดินและน้ําโดยการทําข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดินเพ่ือปองกัน 

การกรอนของดินและรักษาความชื้นในดิน การใชปุยเคมีควรใหแตนอยและบอยครั้ง 



ดินคลายชุดดินนาทอนท่ีเปนดินลึกมาก  (Ntn-vd)   กลุมชุดดินท่ี 53 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินตะกอน

เนื้อละเอียดหรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาล  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน

ดินเหนียวถึงดินเหนียว มีสีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนเหลืองและพบชั้นหินดินดานผุ 

(weathered shale) ท่ีความลึกมากกวา 150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก

ถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ขอจํากัด เปนดินท่ีมีความลาดชันสูงและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ เนื่องจากชุดดินนี้พบในบริเวณท่ีมีความลาดชัน การใชประโยชนของพ้ืนท่ีดินบริเวณนี้

ตองมีการอนุรักษดินและน้ําโดยการทําข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดินเพ่ือปองกัน 

การกรอนของดินและรักษาความชื้นในดิน การใชปุยเคมีควรใหแตนอยและบอยครั้ง 


