
ชุดดิน นาน Series Na กลุมชุดดินท่ี 7 

การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดิน

รวนปนดินเหนียว สีเทาปนแดงหรือปนชมพู มีจุดประสีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปน

เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียว

ปนทรายแปง ดินเหนียว สีเทาปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือน้ําตาลปนเหลือง 

หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) 

ขอจํากัด ดินแนนเนื่องจากมีอนุภาคทรายแปงมาก ขาวอาจแตกกอไดนอย 

ขอเสนอแนะ ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ ปรับปรุงบํารุงดินโดยอินทรียวัตถุ 

และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานา

อาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบาย

น้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Na-br ดินคลายชุดดินนานท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Na-fsi ดินคลายชุดดินนานท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Na-pd ดินคลายชุดดินนานท่ีมีการระบายน้ําเลว 

Na-pic ดินคลายชุดดินนานท่ีมีศิลาแลงออน 

Na-pic,fsi ดินคลายชุดดินนานท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินทรายแปงละเอียด 

Na-vertic ดินคลายชุดดินนานท่ีมีหนาดินแตกระแหง 

 



ดินคลายชุดดินนานท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Na-br)  กลุมชุดดินท่ี 7 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดิน

รวนปนดินเหนียว สีเทาปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเหลือง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียวปน

ทรายแปง ดินเหนียว สีเทาปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือน้ําตาลปนเหลือง 

หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) 

ขอจํากัด ดินแนนเนื่องจากมีอนุภาคทรายแปงมาก ขาวอาจแตกกอไดนอย 

ขอเสนอแนะ ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก 

ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิม

อินทรียวัตถุ 



ดินคลายชุดดินนานท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด   (Na-fsi) กลุมชุดดินท่ี 15 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง     

สีเทาปนแดงหรือปนชมพู มีจุดประสีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง  

สีเทาปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือน้ําตาลปนเหลือง หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปน

กรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) 

ขอจํากัด ดินแนนเนื่องจากมีอนุภาคทรายแปงมาก ขาวอาจแตกกอไดนอย 

ขอเสนอแนะ ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก 

ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิม

อินทรียวัตถุ 



ดินคลายชุดดินนานท่ีมีการระบายน้ําเลว   (Na-pd)  กลุมชุดดินท่ี 5 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดิน

รวนปนดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาออน มีจุดประสีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเหลือง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียวปน

ทรายแปง ดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาออน มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือน้ําตาลปนเหลือง 

หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) 

ขอจํากัด ดินแนนเนื่องจากมีอนุภาคทรายแปงมาก ขาวอาจแตกกอไดนอย 

ขอเสนอแนะ ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก 

ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิม

อินทรียวัตถุ 



ดินคลายชุดดินนานท่ีมีศิลาแลงออนและเปนดินทรายแปงละเอียด   (Na-pic,fsi) กลุมชุดดินท่ี 15 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง     

สีเทาปนแดงหรือปนชมพู มีจุดประสีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง  

สีเทาปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือน้ําตาลปนเหลือง หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปน

กรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) และพบศิลาแลงออน (plinthite) 

ปริมาณ 5% ข้ึนไปโดยปริมาตร ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินแนนเนื่องจากมีอนุภาคทรายแปงมาก ขาวอาจแตกกอไดนอย 

ขอเสนอแนะ ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก 

ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิม

อินทรียวัตถุ 



ดินคลายชุดดินนานท่ีมีศิลาแลงออน   (Na-pic)  กลุมชุดดินท่ี 7 

 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %  

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา คอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดิน

รวนปนดินเหนียว สีเทาปนแดงหรือปนชมพู มีจุดประสีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลปน

เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียว

ปนทรายแปง ดินเหนียว สีเทาปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือน้ําตาลปนเหลือง 

หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) และ

พบศิลาแลงออน (plinthite) ปริมาณ 5% ข้ึนไปโดยปริมาตร ภายในความลึก 150 ซม. 

จากผิวดิน 

ขอจํากัด ดินแนนเนื่องจากมีอนุภาคทรายแปงมาก ขาวอาจแตกกอไดนอย 

ขอเสนอแนะ ควรไถพรวนใหลึกและปรับปรุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ในพ้ืนท่ีชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผัก 

ซ่ึงจะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึน โดยการเพ่ิม

อินทรยีวัตถุ 


