
ชุดดิน ทายเหมือง Series Tim  กลุมชุดดินท่ี 26 

การจําแนกดิน (USDA) Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายสีน้ําตาล ดินลาง

มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหยาบถึงเปนดินเหนียวปนทรายหยาบ สีน้ําตาล
หรือสีน้ําตาลปนเหลือง และพบชั้นหินแกรนิตผุระหวางความลึก 50-100 ซม. ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด เปนดินปนทราย ความสามารถในการอุมน้ําของดินตํ่า สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันและ
ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ชุดดินนี้มีความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ําและสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน ตองมีการ
ทําข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการชะลางสูญเสียหนาดินและรักษา
ความชื้นในดิน และควรมีการใหปุยเคมีแกพืชดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tim-col ดินคลายชุดดินทายเหมืองท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Tim-fl ดินคลายชุดดินทายเหมืองท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Tim-md ดินคลายชุดดินทายเหมืองท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Tim-sh ดินคลายชุดดินทายเหมืองท่ีเปนดินตื้น 

 



ดินคลายชุดดินทายเหมืองท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Tim-col)     กลุมชุดดินท่ี 39 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล       

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหยาบ สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง และพบชั้น
หินแกรนิตผุระหวางความลึก 50-100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด    
ปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด เปนดินปนทราย ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันและ
ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรมีการทําข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการชะลางสูญเสียหนาดินและ
รักษาความชื้นในดิน และควรมีการใหปุยเคมีแกพืชดวย 

 

 



ดินคลายชุดดินทายเหมืองท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Tim-fl)     กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล       

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหยาบ สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง และ
พบชั้นหินแกรนิตผุระหวางความลึก 50-100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด    
ปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด เปนดินปนทราย ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันและ
ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรมีการทําข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการชะลางสูญเสียหนาดินและ
รักษาความชื้นในดิน และควรมีการใหปุยเคมีแกพืชดวย 

 

 



ดินคลายชุดดินทายเหมืองท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Tim-md)    กลุมชุดดินท่ี 50 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย       

สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหยาบถึงเปนดินเหนียวปนทราย
หยาบ สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง และพบชั้นหินพ้ืนท่ีเปนหินแกรนิตระหวาง     
ความลึก 50-100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด เปนดินปนทราย ความสามารถในการอุมน้ําของดินตํ่า สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันและ
ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรมีการทําข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการชะลางสูญเสียหนาดินและ
รักษาความชื้นในดิน และควรมีการใหปุยเคมีแกพืชดวย 

 



ดินคลายชุดดินทายเหมืองท่ีเปนดินตื้น   (Tim-sh)      กลุมชุดดินท่ี 51 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดชัน มีความลาดชัน 12-20 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยู กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของ
หินแกรนิต 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน   ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย       

สีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหยาบถึงเปนดินเหนียวปนทราย
หยาบ สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง และพบชั้นหินพ้ืนท่ีเปนหินแกรนิตระหวาง     
ความลึก 25-50 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
ตลอดหนาตัดดิน 

ขอจํากัด เปนดินปนทราย ความสามารถในการอุมน้ําของดินต่ํา สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันและ
ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

ขอเสนอแนะ ควรมีการทําข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือปองกันการชะลางสูญเสียหนาดินและ
รักษาความชื้นในดิน และควรมีการใหปุยเคมีแกพืชดวย 

 


