
ชุดดิน นาทาม Series Ntm กลุมชุดดินท่ี 34 

การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aquic)  

Plinthudults 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย 

มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลางตอนบนมี

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล มีจุดประสีตางๆ ดินลางในชวงความลึก 

60-100 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนลูกรังหรือกอนกรวดมาก สีน้ําตาล มีจุดประสี

ตางๆ และดินลางสุดเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียว พบศิลาแลงออน 

(plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตรหรือตอเนื่องกัน ภายในชวงความลึก 150 ซม. 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเปนดินลึกปานกลาง 

ขอเสนอแนะ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ควรมีวัสดุปกคลุมดิน 

เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําคันดินหรือปลูกพืชขวางความลาดเท เพ่ือลดอัตราการสูญเสีย

หนาดิน 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ 

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ntm-col ดินคลายชุดดินนาทามท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Ntm-d ดินคลายชุดดินนาทามท่ีเปนดินลึก 

Ntm-fsi ดินคลายชุดดินนาทามท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Ntm-mw ดินคลายชุดดินนาทามท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Ntm-mw,col ดินคลายชุดดินนาทามท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนหยาบ 

 



ดินคลายชุดดินนาทามท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Ntm-col)  กลุมชุดดินท่ี 39 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีถึงดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสี

น้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลางตอนบนมีเนื้อ

ดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล มีจุดประสีตางๆ ดินลางในชวงความลึก 100-150 ซม. 

มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนลูกรังหรือกอนกรวดมาก สีน้ําตาล มีจุดประสีตางๆ และดิน

ลางสุดเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียว พบศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 

50 % โดยปริมาตรหรือตอเนื่องกันภายในชวงความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรด

จัดมาก (pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย และควรมีวัสดุปกคลุมดิน เชน ปลูกพืชคลุมดิน 

เพ่ือลดอัตราการสูญเสียหนาดิน 



ดินคลายชุดดินนาทามท่ีเปนดินลึก   (Ntm-d)   กลุมชุดดินท่ี 34 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย 

มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลางตอนบน 

มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล มีจุดประสีตางๆ ดินลางในชวงความลึก 

100-150 ซม.จากผิวดิน มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนลูกรังหรือกอนกรวดมาก สีน้ําตาล  

มีจุดประสีตางๆ และดินลางสุดเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียว พบศิลาแลงออน 

(plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตรหรือตอเนื่องกัน ภายในชวงความลึก 150 ซม. 

จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ควรมีวัสดุปกคลุมดิน 

เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําคันดินหรือปลูกพืชขวางความลาดเท เพ่ือลดอัตราการสูญเสีย

หนาดิน 



ดินคลายชุดดินนาทามท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด   (Ntm-fsi) กลุมชุดดินท่ี 32 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินทรายแปงละเอียดลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน

ปนทรายแปง มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5)  

ดินลางตอนบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล มีจุดประสีตางๆ ดินลาง

ในชวงความลึก 60-100 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนลูกรังหรือกอนกรวดมาก  

สีน้ําตาล มีจุดประสีตางๆ และดินลางสุดเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียว 

พบศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตรหรือตอเนื่องกัน ภายในชวง

ความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเปนดินลึกปานกลาง 

ขอเสนอแนะ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ควรมีวัสดุปกคลุมดิน 

เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําคันดินหรือปลูกพืชขวางความลาดเท เพ่ือลดอัตราการสูญเสีย

หนาดิน 



ดินคลายชุดดินนาทามท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินรวนหยาบ (Ntm-mw,col)  กลุมชุดดินท่ี 39 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนหยาบลึกถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย  

มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลางตอนบน 

มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนน้ําตาล 

หรือสีเหลืองปนแดง ดินลางในชวงความลึก 100-150 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปน

ลูกรังหรือกอนกรวดมาก สีน้ําตาล มีจุดประสีตางๆ และดินลางสุดเปนดินเหนียวหรือ

ดินรวนปนดินเหนียว พบศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตรหรือ

ตอเนื่องกัน ภายในชวงความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ควรมีวัสดุปกคลุมดิน 

เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําคันดินหรือปลูกพืชขวางความลาดเท เพ่ือลดอัตราการสูญเสีย

หนาดิน 



ดินคลายชุดดินนาทามท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Ntm-mw) กลุมชุดดินท่ี 34 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินรวนละเอียดลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังหนาแนน ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปน

ทรายมีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลาง

ตอนบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง  

สีเหลืองปนน้ําตาล ภายในความลึก 100 ซม.จากผิวดิน และในดินลางชวงความลึก 

60-100 ซม. มีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนลูกรังหรือกอนกรวดมาก สีน้ําตาล มีจุดประสี

ตางๆ และดินลางตอนลางเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียว พบศิลาแลงออน 

(plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือตอเนื่องกันภายในชวงความลึก 150 ซม. 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเปนดินลึกปานกลาง 

ขอเสนอแนะ ควรมีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ควรมีวัสดุปกคลุมดิน 

เชน ปลูกพืชคลุมดิน ทําคันดินหรือปลูกพืชขวางความลาดเท เพ่ือลดอัตราการสูญเสีย

หนาดิน 


