
ชุดดิน   ตรัง    Series  Tng    กลุมชุดดินท่ี 53 

การจําแนกดิน (USDA) Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ําระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว     การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวมีแดงหรือสีแดงปน
เหลือง และดินลางลึกกวา100 ซม.ลงไป อาจจะพบลูกรังปะปนกับกอนกรวดท่ีมีขนาด
กลมมน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญมีความลาดชัน 

ขอเสนอแนะ ชุดดินนี้มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา สวนผลไมและพืชไรตางๆ แตชุดดินนี้มี
ความอุดมสมบูรณต่ําและสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญมีความลาดชันสูง ดังนั้น การใชประโยชน
ของพ้ืนท่ีดินในบริเวณนี้ จึงตองมีการใชปุยเคมี รวมกับการปลูกพืชคลุมดินและการทํา
ข้ันบันไดในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 

 
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 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Tng-br ดินคลายชุดดินตรังท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Tng-d ดินคลายชุดดินตรังท่ีเปนดินลึก 

Tng-d,br ดินคลายชุดดินตรังท่ีเปนดินลึกและเปนดินสีน้ําตาล 

Tng-vd ดินคลายชุดดินตรังท่ีเปนดินลึกมาก 

 



ดินคลายชุดดินตรังท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Tng-br)           กลุมชุดดินท่ี 53 
 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ําระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว     การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลปนแดง หรือ
เหลืองปนแดง ดินลางท่ีความลึกมากกวา100 ซม.ลงไป อาจจะพบลูกรังปะปนกับกอน
กรวดท่ีมีขนาดกลมมน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญมีความลาดชัน 

ขอเสนอแนะ ชุดดินนี้มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา สวนผลไมและพืชไรตางๆ แตชุดดินนี้มี
ความอุดมสมบูรณต่ําและสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญมีความลาดชันสูง ดังนั้น การใชประโยชน
ของพ้ืนท่ีดินในบริเวณนี้ จึงตองมีการใชปุยเคมี รวมกับการปลูกพืชคลุมดินและการทํา
ข้ันบันไดในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 



ดินคลายชุดดินตรังท่ีเปนดินลึกและเปนดินสีน้ําตาล   (Tng-d,br)         กลุมชุดดินท่ี 26 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ําระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว     การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดง หรือ
เหลืองปนแดง และดินลางท่ีความลึก 100-150 ซม พบชั้นลูกรังปะปนกับกอนกรวดท่ีมี
ขนาดกลมมนหนาแนน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญมีความลาดชัน 

ขอเสนอแนะ ชุดดินนี้มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา สวนผลไมและพืชไรตางๆ แตชุดดินนี้มี
ความอุดมสมบูรณต่ําและสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญมีความลาดชันสูง ดังนั้น การใชประโยชน
ของพ้ืนท่ีดินในบริเวณนี้ จึงตองมีการใชปุยเคมี รวมกับการปลูกพืชคลุมดินและการทํา
ข้ันบันไดในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 



ดินคลายชุดดินตรังท่ีเปนดินลึก   (Tng-d)             กลุมชุดดินท่ี 26 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ําระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว     การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีแดงหรือสีแดงปน
เหลือง และดินลางท่ีความลึก 100-150 ซม. พบชั้นลูกรังปะปนกับกอนกรวดท่ีมีขนาด
กลมมนหนาแนน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญมีความลาดชัน 

ขอเสนอแนะ ชุดดินนี้มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา สวนผลไมและพืชไรตางๆ แตชุดดินนี้มี
ความอุดมสมบูรณต่ําและสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญมีความลาดชันสูง ดังนั้น การใชประโยชน
ของพ้ืนท่ีดินในบริเวณนี้ จึงตองมีการใชปุยเคมี รวมกับการปลูกพืชคลุมดินและการทํา
ข้ันบันไดในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 



ดินคลายชุดดินตรังท่ีเปนดินลึกมาก   (Tng-vd)           กลุมชุดดินท่ี 26 

 

สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลําน้ําระดับสูง 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา เร็ว     การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มีสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
ถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีแดงหรือสีแดงปน
เหลือง และดินลางท่ีความลึกมากกวา 150 ซม. ลงไป พบชั้นลูกรังปะปนกับกอนกรวดท่ี
มีขนาดกลมมนหนาแนน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญมีความลาดชัน 

ขอเสนอแนะ ชุดดินนี้มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา สวนผลไมและพืชไรตางๆ แตชุดดินนี้มี
ความอุดมสมบูรณต่ําและสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญมีความลาดชันสูง ดังนั้น การใชประโยชน
ของพ้ืนท่ีดินในบริเวณนี้ จึงตองมีการใชปุยเคมี รวมกับการปลูกพืชคลุมดินและการทํา
ข้ันบันไดในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 


	ชุดดิน   ตรัง    Series  Tng    กลุ่มชุดดินที่ 53

