
ชุดดิน ทาล่ี Series Tl กลุมชุดดินท่ี 47 

การจําแนกดิน (USDA) Clayey-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพัก เชิงเขา เนินเขา พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินภูเขาไฟ
ท่ีเปนกลางหรือเปนดาง พวกแอนดีไซท บะซอลต หรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นเศษหินหนาแนนตั้งแตภายใน 50 ซม.จากผิวดิน และพบ 
ชั้นหินพ้ืนท่ีกําลังสลายตัวท่ีความลึกประมาณ 80 ซม.ลงไป ดินบนเปนดินรวนหรือดิน
รวนปนดินเหนียวสีน้ําตาลเขมมากหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียวมีเศษหินปะปน
มาก สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปาน
กลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด เปนดินต้ืนถึงชั้นเศษหินหนาแนน ทําใหขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช พ้ืนท่ีมี 
ความลาดชัน เสี่ยงตอการชะลางพังทลายของหนาดิน 

ขอเสนอแนะ บริเวณท่ีมีความลาดชันไมมากนักและดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไรได แตตองรบกวนดิน
นอยท่ีสุด พรอมท้ังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดม
สมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงไมควร
นํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 
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อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน
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   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

  50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Tl-gm ดินคลายชุดดินทาลี่ท่ีมีจุดประสีเทา 

Tl-md ดินคลายชุดดินทาลีท่ี่เปนดินลึกปานกลาง 

Tl-ud ดินคลายชุดดินทาลีท่ี่อยูในเขตดินชื้น 

 

 



ดินคลายชุดดินทาล่ีท่ีมีจุดประสีเทา   (Tl-gm)   กลุมชุดดินท่ี 47b 
 

สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินภูเขาไฟ
ท่ีเปนกลางหรือเปนดาง พวกแอนดีไซท บะซอลต หรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นเศษหินหนาแนนตั้งแตภายใน 50 ซม.จากผิวดิน และพบ 
ชั้นหินพ้ืนท่ีกําลังสลายตัวท่ีความลึกประมาณ 80 ซม.ลงไป ดินบนเปนดินรวนหรือดิน
รวนปนดินเหนียวสีน้ําตาลเขมมากหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียวมีเศษหินปะปน
มาก สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง พบจุดประสีเทา สีเหลือง หรือสีแดง ภายใน 
75 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด เปนดินตื้นถึงชั้นเศษหินหนาแนน ทําใหขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช 

ขอเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี  



ดินคลายชุดดินทาล่ีท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Tl-md)  กลุมชุดดินท่ี 55 
 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพัก เชิงเขา เนินเขา พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินภูเขาไฟ
ท่ีเปนกลางหรือเปนดาง พวกแอนดีไซท บะซอลต หรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหินหนาแนนหรือชั้นหินพ้ืนท่ีกําลังสลายตัว ดินบนเปนดิน
รวนหรือดินรวนปนดินเหนียวสีน้ําตาลเขมมากหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียวมี
เศษหินปะปนมาก สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง พบชั้นหินพ้ืนท่ีกําลังสลายตัวท่ี
ความลึกประมาณ 50-100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปาน
กลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด พ้ืนท่ีมีความลาดชัน เสี่ยงตอการชะลางพังทลายของหนาดิน 

ขอเสนอแนะ บริเวณท่ีมีความลาดชันไมมากนัก อาจใชปลูกพืชไรได แตตองรบกวนดินนอยท่ีสุด พรอม
ท้ังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณแกดิน
และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงไมควรนํามาใช
เพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 



ดินคลายชุดดินทาล่ีท่ีอยูในเขตดินช้ืน   (Tl-ud)  กลุมชุดดินท่ี 51 
 

สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินขา มีความลาดชัน 2-35 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพัก เชิงเขา เนินเขา พ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 

วัตถุตนกําเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินภูเขาไฟ
ท่ีเปนกลางหรือเปนดาง พวกแอนดีไซท บะซอลต หรือหินในกลุม 

การระบายน้ํา ดี 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 

ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นเศษหินหนาแนนตั้งแตภายใน 50 ซม.จากผิวดิน และพบ 
ชั้นหินพ้ืนท่ีกําลังสลายตัวท่ีความลึกประมาณ 80 ซม.ลงไป ดินบนเปนดินรวนหรือดิน
รวนปนดินเหนียวสีน้ําตาลเขมมากหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียวมีเศษหินปะปน
มาก สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปาน
กลาง (pH 5.0-6.0) 

ขอจํากัด เปนดินต้ืนถึงชั้นเศษหินหนาแนน ทําใหขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช พ้ืนท่ีมี 
ความลาดชัน เสี่ยงตอการชะลางพังทลายของหนาดิน 

ขอเสนอแนะ บริเวณท่ีมีความลาดชันไมมากนักและดินไมตื้นมาก อาจใชปลูกพืชไรได แตตองรบกวนดิน
นอยท่ีสุด พรอมท้ังจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีพืช เพ่ิมความอุดม
สมบูรณแกดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี พ้ืนท่ีลาดชันสูงไมควร
นํามาใชเพาะปลูก ควรใหคงสภาพปาหรือฟนฟูสภาพปา 


