
ชุดดิน   ทุงหวา   series Tg    กลุมชุดดินท่ี 39 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic Paleudults  
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
หยาบถึงหยาบมาก มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนทรายหยาบ และความสามารถในการอุมน้ํา
ของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ดินบริเวณนี้ไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก เนื่องจากดินเปนดินปนทรายหยาบและ
ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา แตถาจําเปนตองมี
การใชประโยชนบนดินบริเวณนี้ ตองมีการใชปุยเคมี ปลกูพืชคลุมดิน และใหน้ําแกพืชท่ี
ปลูก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน    (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Tg-gm ดินคลายชุดดินทุงหวาท่ีมีจุดประสีเทา 

Tg-hb ดินคลายชุดดินทุงหวาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Tg-lsk ดินคลายชุดดินทุงหวาท่ีเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบ 

Tg-md ดินคลายชุดดินทุงหวาท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Tg-tks ดินคลายชุดดินทุงหวาท่ีเปนทรายหนา 

Tg-vtks ดินคลายชุดดินทุงหวาท่ีเปนทรายหนามาก 

 



ดินคลายชุดดินทุงหวาท่ีมีจุดประสีเทา   (Tg-gm)     กลุมชุดดินท่ี 39gm 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบมีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
หยาบถึงหยาบมาก มีสีน้ําตาล พบจุดประสีเทาหรือสีเทาออน ภายในความลึก 75 
เซนติเมตร จากผิวดิน และจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปนเหลือง เหลือง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนทรายหยาบ และความสามารถในการอุมน้ํา
ของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ดินบริเวณนี้ไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก เนื่องจากดินเปนดินปนทรายหยาบและ
ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา แตถาจําเปนตองมี
การใชประโยชนบนดินบริเวณนี้ ตองมีการใชปุยเคมี ปลูกพืชคลุมดิน และใหน้ําแกพืช 
ท่ีปลูก 



ดินคลายชุดดินทุงหวาท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Tg-hb)     กลุมชุดดินท่ี 39 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
หยาบถึงหยาบมาก มีสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนทรายหยาบ และความสามารถในการอุมน้ํา
ของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ดินบริเวณนี้ไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก เนื่องจากดินเปนดินปนทรายหยาบและ
ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา แตถาจําเปนตองมี
การใชประโยชนบนดินบริเวณนี้ ตองมีการใชปุยเคมี ปลูกพืชคลุมดิน และใหน้ําแกพืช 
ท่ีปลูก 



ดินคลายชุดดินทุงหวาท่ีเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ   (Tg-lsk)    กลุมชุดดินท่ี 45 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินตื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหยาบมาก มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาล    

ปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
รวนปนทรายหยาบถึงหยาบมาก มีสีน้ําตาล มีเม็ดควอตซขนาดท่ีมีขนาดใหญมากกวา   
2 มม. อยูหนาแนนในหนาตัดดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนทรายหยาบ และความสามารถในการอุมน้ํา
ของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ดินบริเวณนี้ไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก เนื่องจากดินเปนดินปนทรายหยาบและ
ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา แตถาจําเปนตองมี
การใชประโยชนบนดินบริเวณนี้ ตองมีการใชปุยเคมี ปลูกพืชคลุมดิน และใหน้ําแกพืช 
ท่ีปลูก 



ดินคลายชุดดินทุงหวาท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Tg-md)     กลุมชุดดินท่ี 50 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาล     

ปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางมีเนื้อดินเปน  
ดินรวนปนทรายหยาบถึงหยาบมาก มีสีน้ําตาล มีเม็ดควอตซขนาดท่ีมีขนาดใหญมากกวา         
2 มม. อยูหนาแนนในหนาตัดดิน และพบชั้นหินพ้ืนท่ีเปนหินแกรนิต ภายในความลึก   
50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เนื้อดินเปนทรายหยาบ และความสามารถในการอุมน้ํา
ของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ดินบริเวณนี้ไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก เนื่องจากดินเปนดินปนทรายหยาบและ
ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา แตถาจําเปนตองมี
การใชประโยชนบนดินบริเวณนี้ ตองมีการใชปุยเคมี ปลูกพืชคลุมดิน และใหน้ําแกพืช 
ท่ีปลูก 



ดินคลายชุดดินทุงหวาท่ีเปนทรายหนา   (Tg-tks)      กลุมชุดดินท่ี 43 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางในชวงความลึก 50-100 
เซนติเมตร จากผิวดิน มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหยาบ ลึกลงไปเปนดินรวน     
ปนทรายหยาบถึงหยาบมาก มีสีน้ําตาล ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด         
(pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า เนื้อดินเปนทรายจัด และความสามารถในการอุมน้ําของ
ดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ดินบริเวณนี้ไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก เนื่องจากดินเปนดินปนทรายจัดและ
ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา แตถาจําเปนตองมี
การใชประโยชนบนดินบริเวณนี้ ตองมีการใชปุยเคมี ปลูกพืชคลุมดิน และใหน้ําแกพืช 
ท่ีปลูก 



ดินคลายชุดดินทุงหวาท่ีเปนทรายหนามาก   (Tg-vtks)     กลุมชุดดินท่ี 43 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ

หินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางในชวงความลึก 100-
150 เซนติเมตร จากผิวดิน มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหยาบ ลึกลงไปเปนดินรวน     
ปนทรายหยาบถึงหยาบมาก มีสีน้ําตาล ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด         
(pH 4.5-5.5) 

ขอจํากัด ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า เนื้อดินเปนทรายจัด และความสามารถในการอุมน้ําของ
ดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ดินบริเวณนี้ไมคอยเหมาะสมตอการเพาะปลูก เนื่องจากดินเปนดินปนทรายจัดและ
ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา แตถาจําเปนตองมี
การใชประโยชนบนดินบริเวณนี้ ตองมีการใชปุยเคมี ปลูกพืชคลุมดิน และใหน้ําแกพืช 
ท่ีปลูก 


