
ชุดดิน โพนงาม Series   Png กลุมชุดดินท่ี 56 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 1-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ 

หินตะกอนพวกทรายเนื้อละเอียดหรือหินในกลุม และมีหินดินดาน หินฟลไลทเปนหินพ้ืน 

การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงลึกท่ีพบชั้นหินพ้ืนในชวงความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน 

ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีน้ําตาลเขม น้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว  
ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนแดง แดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) และพบลูกรังท่ีเปนพวกเหล็กเคลือบเศษหิน (pseudo-
laterite) และชั้นหินพ้ืนระหวางความลึก 100-150 ซม. 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

ใหสูงข้ึน ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ
ของดิน 

   (ซม.) 

 
0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Png-br ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Png-d ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึก 

Png-d,br ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกและเปนดินสีน้ําตาล 

Png-d,col,br ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึก เปนดินรวนหยาบและเปนดินสีน้ําตาล 

Png-d,mw ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Png-fsi ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Png-fsi,br ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินทรายแปงละเอียดและเปนดินสีน้ําตาล 

Png-lsk ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบ 

Png-mw ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Png-mw,fsi ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินทรายแปงละเอียด 

Png-vd ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกมาก 

Png-vd,br ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินสีน้ําตาล 

Png-vd,fsi ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินทรายแปงละเอียด 

Png-vd,gm ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกมากและมีจุดประสีเทา 

Png-vd,mw ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกมากและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Png-br)                                           กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา ความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม

ถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล สีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย   
สีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนแดง พบชั้นหินพ้ืนภายในชวงความลึก 50-100 ซม. 
จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน ควรมีมาตรการอนุรักษดินและนา และจัดระบบการปลูกพืชท่ี
เหมาะสม 

 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกและเปนดินสีน้ําตาล   (Png-d,br)                       กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม

ถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล สีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย   
สีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนแดง พบชั้นหินพ้ืนภายในชวงความลึก100-150 ซม. 
จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน  
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึก เปนดินรวนหยาบและเปนดินสีน้ําตาล         (Png-d,col,br)  
กลุมชุดดินท่ี 40 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม

ถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล สีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล
ปนเหลือง สีเหลืองปนแดง พบชั้นหินพ้ืนภายในชวงความลึก100-150 ซม. จากผิว
ดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน  
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกและมีการระบายดีน้ําปานกลาง   (Png-d,mw)        กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม

ถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนแดงเขมหรือสี

น้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสี
น้ําตาลปนเหลือง สีแดง และสีน้ําตาล พบชั้นหินพ้ืนภายในชวงความลึก 100-150 
ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน  
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึก   (Png-d)                                                   กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรง 

โนมถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนแดงเขมหรือสี

น้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง พบชั้นหินพ้ืนภายในชวง  
ความลึก100-150 ซม . จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด     
(pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน  
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินทรายแปงละเอียดและเปนดินสีน้ําตาล   (Png-fsi,br)    กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม

ถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายละเอียด สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาล  

ปนแดงเขมหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง      
(pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลือง 
พบชั้นหินพ้ืนภายในชวงความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ี
เหมาะสม 

 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด   (Png-fsi)                                กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม

ถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายละเอียด สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาล  

ปนแดงเขมหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง      
(pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สแีดงปนเหลืองถึงแดง พบชั้น
หินพ้ืนภายในชวงความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดจัด  (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน  
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ   (Png-lsk)                           กลุมชุดดินท่ี 48 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา ความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม

ถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงชั้นกอนกรวดและเศษหินหนาแนนตั้งแตภายใน 50 ซม. จากผิวดิน  

ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวนมีกรวดและเศษหินปะปน        
สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนแดงเขมหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรด      
ปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทรายปนกรวดมาก      
สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ี
เหมาะสม 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเปนดินทรายแปงละเอียด    (Png-mw,fsi) 
กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม

ถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายละเอียด สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาล  

ปนแดงเขมหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง      
(pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาล
ปนเหลือง มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีแดง และสีน้ําตาล พบชั้นหินพ้ืนภายใน
ความลึก 50-100 ซม . จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด      
(pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน  
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Png-mw)                            กลุมชุดดินท่ี 56 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม

ถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนแดงเขม

หรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0)    
ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาลปนเหลือง          
มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีแดง และสีน้ําตาล พบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก    
50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน  
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินสีน้ําตาล   (Png-vd,br)                กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2--12 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม

ถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล สีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปน

กรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย        
สีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด    
(pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการปลูกพืชท่ี
เหมาะสม 

 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินทรายแปงละเอียด   (Png-vd,fsi)     กลุมชุดดินท่ี 33 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม

ถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายละเอียด สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนแดง

เขมหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน  
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกมากและมีจุดประสีเทา   (Png-vd,gm)                กลุมชุดดินท่ี 35b 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  บริเวณรองระหวางเนินเขา ชายเนินของพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม

ถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนแดงเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทา สีน้ําตาลปนเหลือง 
สีแดง และสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน  
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกมากและมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Png-vd,mw)   
กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรง 

โนมถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนแดงเขมหรือ  

สีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสี
น้ําตาลปนเหลือง สีแดง และสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
(pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน  
 
 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินโพนงามท่ีเปนดินลึกมาก   (Png-vd)                                            กลุมชุดดินท่ี 35 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม

ถวงของโลกของหินทราย โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทเปนหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชาถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลปนแดงเขมหรือสี

น้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขอเสนอแนะ  ปรับปรุงบํารุงดินโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตใหสูงข้ึน  
 
 

 

 

 

 


