
ชุดดิน ตาคลี Series Tk กลุมชุดดินท่ี 52 

การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, carbonatic, isohyperthermic Entic Haplustolls 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 3-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมอยูบนลานตะพักปูนมารล  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนถึงชั้นปูนมารลท่ีพบภายใน 50 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปน 
ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีดํา สีเทาเขมมาก สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก หรือ
สีน้ําตาลเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางเล็กนอย (pH 7.0-8.0) ดินลางเปน 
ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง และมีเม็ดปูนปน สีน้ําตาลหรือ 
สีน้ําตาลเขม และมีสีขาวของผงปูนทุติยภูมิหรือปูนมารล ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง
ปานกลาง (pH 7.0-8.5) ใตชั้นดินลงไปเปนชั้นปูนมารลสีขาวท้ังท่ีเปนเม็ดและท่ีเชื่อมตอ
กันหนาแนน 

ขอจํากัด ดินต้ืนถึงชั้นปูนมารล ซ่ึงจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอพืช ดินอาจขาด
สมดุลธาตุอาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 

ขอเสนอแนะ เพาะปลูกพืชท่ีมีระบบรากสั้น ไดแก พืชไร และพืชผัก ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดินในเบื้องตนโดยการคลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ ใชปุยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัส
ในรูปท่ีละลายชาและใหจุลธาตุเพ่ิมเติมสําหรับพืชบางชนิดเม่ือพืชเริ่มแสดงอาการขาด 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 

  25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Tk-d ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีเปนดินลึก 

Tk-f ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีเปนดินเหนียวละเอียด 

Tk-fl ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Tk-gm ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีมีจุดประสีเทา 

Tk-md ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Tk-md,fl ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด 

Tk-vd,f ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินเหนียวละเอียด 

 



ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีเปนดินลึก   (Tk-d)     กลุมชุดดินท่ี 28 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมอยูบนลานตะพักปูนมารล  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกถึงชั้นปูนมารล ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สี
ดํา สีเทาเขมมาก สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก หรือสีน้ําตาลเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลาง
ถึงเปนดางเล็กนอย (pH 7.0-8.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง และมีเม็ดปูนปน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม และมีสีขาวของผงปูนทุติยภูมิ
หรือปูนมารล ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) ใตชั้นดินลงไป
ภายในความลึก 100-150 ซม.จากผิวดิน เปนชั้นปูนมารลสีขาวท้ังท่ีเปนเม็ดและท่ี
เชื่อมตอกันหนาแนน 

ขอจํากัด ดินลึกถึงชั้นปูนมารล ซ่ึงจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอพืช ดินอาจขาด
สมดุลธาตุอาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 

ขอเสนอแนะ เพาะปลูกพืชท่ีมีระบบรากสั้น ไดแก พืชไร และพืชผัก ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดินในเบื้องตนโดยการคลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ ใชปุยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัส
ในรูปท่ีละลายชาและใหจุลธาตุเพ่ิมเติมสําหรับพืชบางชนิดเม่ือพืชเริ่มแสดงอาการขาด 

 



ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีเปนดินเหนียวละเอียด   (Tk-f)     กลุมชุดดินท่ี 54 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมอยูบนลานตะพักปูนมารล  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นปูนมารล ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง สีดํา สีเทาเขมมาก สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก หรือสีน้ําตาลเขมมาก 
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางเล็กนอย (pH 7.0-8.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายแปง และมีเม็ดปูนปน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม และมีสีขาวของ
ผงปูนทุติยภูมิหรือปูนมารล ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) และ
ท่ีความลึกตั้งแต 50-100 ซม.ลงไป เปนชั้นปูนมารลสีขาวท้ังท่ีเปนเม็ดและท่ีเชื่อมตอกัน
หนาแนน 

ขอจํากัด ดินลึกปานกลางถึงชั้นปูนมารล ซ่ึงจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอพืช      
ดินอาจขาดสมดุลธาตุอาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 

ขอเสนอแนะ เพาะปลูกพืชท่ีมีระบบรากสั้น ไดแก พืชไร และพืชผัก ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดินในเบื้องตนโดยการคลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ ใชปุยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัส
ในรูปท่ีละลายชาและใหจุลธาตุเพ่ิมเติมสําหรับพืชบางชนิดเม่ือพืชเริ่มแสดงอาการขาด 

 



ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Tk-fl)     กลุมชุดดินท่ี 36 

 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมอยูบนลานตะพักปูนมารล  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นปูนมารล ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวน สีดํา    
สีเทาเขมมาก สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก หรือสีน้ําตาลเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
เปนดางเล็กนอย (pH 7.0-8.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียว และมีเม็ดปูนปน สีน้ําตาล
หรือสีน้ําตาลเขม และมีสีขาวของผงปูนทุติยภูมิหรือปูนมารล ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปน
ดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) และท่ีความลึกตั้งแต 50-100 ซม.ลงไป เปนชั้นปูนมารล   
สีขาวท้ังท่ีเปนเม็ดและท่ีเชื่อมตอกันหนาแนน 

ขอจํากัด ดินลึกปานกลางถึงชั้นปูนมารล ซ่ึงจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอพืช ดิน
อาจขาดสมดุลธาตุอาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 

ขอเสนอแนะ เพาะปลูกพืชท่ีมีระบบรากสั้น ไดแก พืชไร และพืชผัก ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดินในเบื้องตนโดยการคลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ ใชปุยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัส
ในรูปท่ีละลายชาและใหจุลธาตุเพ่ิมเติมสําหรับพืชบางชนิดเม่ือพืชเริ่มแสดงอาการขาด 

 



ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีมีจุดประสีเทา   (Tk-gm)     กลุมชุดดินท่ี 52b 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมอยูบนลานตะพักปูนมารล  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินต้ืนถึงชั้นปูนมารลท่ีพบภายใน 50 ซม.จากผิวดิน ดินบนเปนดินรวนปน 
ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีดํา สีเทาเขมมาก สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก หรือ
สีน้ําตาลเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางเล็กนอย (pH 7.0-8.0) ดินลางเปน 
ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง และมีเม็ดปูนปน สีน้ําตาลหรือ 
สีน้ําตาลเขม มีจุดประสีเทาหรือสีเทาออน ภายในความลึก 75 เซนติเมตร จากผิวดิน และจุด
ประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง เหลือง มีสีขาวของผงปูนทุติยภูมิหรือปูนมารล ปฏิกิริยา
ดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) ใตชั้นดินลงไปเปนชั้นปูนมารลสีขาวท้ังท่ี
เปนเม็ดและท่ีเชื่อมตอกันหนาแนน 

ขอจํากัด ดินต้ืนถึงชั้นปูนมารล ซ่ึงจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอพืช ดินอาจขาด
สมดุลธาตุอาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 

ขอเสนอแนะ เพาะปลูกพืชท่ีมีระบบรากสั้น ไดแก พืชไร และพืชผัก ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดินในเบื้องตนโดยการคลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ ใชปุยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัส
ในรูปท่ีละลายชาและใหจุลธาตุเพ่ิมเติมสําหรับพืชบางชนิดเม่ือพืชเริ่มแสดงอาการขาด 



ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีเปนดินลึกปานกลางและเปนดินรวนละเอียด   (Tk-md,fl)  กลุมชุดดินท่ี 54 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ ความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมอยูบนลานตะพักปูนมารล  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นปูนมารล ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวน สีดํา     
สีเทาเขมมาก สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก หรือสีน้ําตาลเขมมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
เปนดางเล็กนอย (pH 7.0-8.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียว และมีเม็ดปูนปน       
สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม และมีสีขาวของผงปูนทุติยภูมิหรือปูนมารล ปฏิกิริยาดินเปนกลาง
ถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) ใตชั้นดินลงไปภายในความลึก 50-100 ซม.จาก     
ผิวดิน เปนชั้นปูนมารลสีขาวท้ังท่ีเปนเม็ดและท่ีเชื่อมตอกันหนาแนน 

ขอจํากัด ดินลึกปานกลางถึงชั้นปูนมารล ซ่ึงจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอพืช     
ดินอาจขาดสมดุลธาตุอาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 

ขอเสนอแนะ เพาะปลูกพืชท่ีมีระบบรากสั้น ไดแก พืชไร และพืชผัก ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดินในเบื้องตนโดยการคลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ ใชปุยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัส
ในรูปท่ีละลายชาและใหจุลธาตุเพ่ิมเติมสําหรับพืชบางชนิดเม่ือพืชเริ่มแสดงอาการขาด 

 



ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Tk-md)     กลุมชุดดินท่ี 54 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมอยูบนลานตะพักปูนมารล  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นปูนมารล ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ทรายแปง สีดํา สีเทาเขมมาก สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก หรือสีน้ําตาลเขมมาก ปฏิกิริยา
ดินเปนกลางถึงเปนดางเล็กนอย (pH 7.0-8.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง และมีเม็ดปูนปน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม และมีสีขาวของผง
ปูนทุติยภูมิหรือปูนมารล ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) ใตชั้น
ดินลงไปภายในความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน เปนชั้นปูนมารลสีขาวท้ังท่ีเปนเม็ดและ
ท่ีเชื่อมตอกันหนาแนน 

ขอจํากัด ดินลึกถึงชั้นปูนมารล ซ่ึงจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอพืช ดินอาจขาด
สมดุลธาตุอาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 

ขอเสนอแนะ เพาะปลูกพืชท่ีมีระบบรากสั้น ไดแก พืชไร และพืชผัก ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดินในเบื้องตนโดยการคลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ ใชปุยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัส
ในรูปท่ีละลายชาและใหจุลธาตุเพ่ิมเติมสําหรับพืชบางชนิดเม่ือพืชเริ่มแสดงอาการขาด 

 



ดินคลายชุดดินตาคลีท่ีเปนดินลึกมากและเปนดินเหนียวละเอียด   (Tk-vd,f)  กลุมชุดดินท่ี 28 

 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพาทับถมอยูบนลานตะพักปูนมารล  

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชาถึงปานกลาง 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกมากถึงชั้นปูนมารล ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง สีดํา สีเทาเขมมาก สีน้ําตาลปนเทาเขมมาก หรือสีน้ําตาลเขมมาก ปฏิกิริยา
ดินเปนกลางถึงเปนดางเล็กนอย (pH 7.0-8.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดิน
เหนียวปนทรายแปง และมีเม็ดปูนปน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม และมีสีขาวของผงปูน
ทุติยภูมิหรือปูนมารล ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.0-8.5) และท่ี
ความลึกตั้งแต 150 ซม.ลงไป เปนชั้นปูนมารลสีขาวท้ังท่ีเปนเม็ดและท่ีเชื่อมตอกัน
หนาแนน 

ขอจํากัด ดินลึกมากถึงชั้นปูนมารล ซ่ึงจะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอพืช ดินอาจขาด
สมดุลธาตุอาหารโดยเฉพาะการขาดฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด 

ขอเสนอแนะ เพาะปลูกพืชท่ีมีระบบรากสั้น ไดแก พืชไร และพืชผัก ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดินในเบื้องตนโดยการคลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ ใชปุยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัส
ในรูปท่ีละลายชาและใหจุลธาตุเพ่ิมเติมสําหรับพืชบางชนิดเม่ือพืชเริ่มแสดงอาการขาด 

 


