
ชุดดิน ทับพริก Series Tpk กลุมชุดดินท่ี 54 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 1-20 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน 

เกรยแวก และไดรับอิทธิพลจากหินปูน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินเกรยแวก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว 

สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็กนอย 
(pH 6.5-7.5) ดินลางเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนเศษหิน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง 
จะพบชั้นหินเกรยแวกและ/หรือกอนหินปูนภายในความลึก 50-100 ซม. ปฏิกิริยาดิน
เปนกลางถึงเปนดางจัด (pH 7.0-8.5) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหากฝนท้ิงชวง อาจพบปญหาดินเปนดางสูง 
ขอเสนอแนะ จัดหาแหลงน้ําสํารอง ปรับสภาพความเปนดางของดินใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

โดยการใชวัสดุปรับปรุงดิน  

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ 
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 สูง สูง สูง สูง สูง สูง 

  25-50 ปานกลาง สูง สูง สูง สูง สูง 

  50-100 ปานกลาง สูง สูง สูง สูง สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Tpk-csk ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบ 

Tpk-d ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีเปนดินลึก 

Tpk-f ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีเปนดินเหนียวละเอียด 

Tpk-gm ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีมีจุดประสีเทา 

Tpk-gm,fl ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด 

Tpk-mw ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Tpk-ud ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีอยูในเขตดินชื้น 

Tpk-vd ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีเปนดินลึกมาก 

Tpk-vd,mw ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีเปนดินลึกมากและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

 



ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีเปนดินเหนียวปนช้ินสวนหยาบ (Tpk-csk) กลุมชุดดินท่ี 47 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเลกนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน 

เกรยแวก และไดรับอิทธิพลจากหินปูน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินเกรยแวก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียวปน

กรวด สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดาง
เล็กนอย (pH 6.5-7.5) ดินลางเปนดินเหนียวปนเศษหินมาก สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง 
จะพบชั้นหินเกรยแวกและ/หรือกอนหินปูนภายในความลึก 50-100 ซม. ปฏิกิริยาดิน
เปนกลางถึงเปนดางจัด (pH 7.0-8.5) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหากฝนท้ิงชวง อาจพบปญหาดินเปนดางสูง 
ขอเสนอแนะ จัดหาแหลงน้ําสํารอง ปรับสภาพความเปนดางของดินใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

โดยการใชวัสดุปรับปรุงดิน  

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีเปนดินลึก    (Tpk-d)   กลุมชุดดินท่ี 28 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน 

เกรยแวก และไดรับอิทธิพลจากหินปูน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกถึงชั้นหินเกรยแวก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขม

หรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็กนอย (pH 6.5-7.5) 
ดินลางเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนเศษหิน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง จะพบชั้นหิน
เกรยแวกและ/หรือกอนหินปูนภายในความลึก 100-150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
เปนดางจัด (pH 7.0-8.5) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหากฝนท้ิงชวง อาจพบปญหาดินเปนดางสูง 
ขอเสนอแนะ จัดหาแหลงน้ําสํารอง ปรับสภาพความเปนดางของดินใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

โดยการใชวัสดุปรับปรุงดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีเปนดินเหนียวละเอียด   (Tpk-f)  กลุมชุดดินท่ี 54 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน 

เกรยแวก และไดรับอิทธิพลจากหินปูน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินเกรยแวก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว       

สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็กนอย 
(pH 6.5-7.5) ดินลางเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนเศษหินเล็กนอย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาล
ปนแดง จะพบชั้นหินเกรยแวกและ/หรือกอนหินปูนภายในความลึก 50-100 ซม. 
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางจัด (pH 7.0-8.5) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหากฝนท้ิงชวง อาจพบปญหาดินเปนดางสูง 
ขอเสนอแนะ จัดหาแหลงน้ําสํารอง ปรับสภาพความเปนดางของดินใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

โดยการใชวัสดุปรับปรุงดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีมีจุดประสีเทาและเปนดินรวนละเอียด  (Tpk-gm,fl) กลุมชุดดินท่ี 36b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน 

เกรยแวก และไดรับอิทธิพลจากหินปูน 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินเกรยแวก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว 

สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทา และปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็กนอย 
(pH 6.5-7.5) ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินรวนปนดินเหนียวปนเศษหิน          
สนี้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง พบจุดประสีเทา ภายใน 75 ซม. จากผิวดิน และพบจุดประสี
เหลืองปนแดง สีน้ําตาลปนเหลือง จะพบชั้นหินเกรยแวกและ/หรือกอนหินปูนภายใน
ความลึก 50-100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางจัด (pH 7.0-8.5) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหากฝนท้ิงชวง อาจพบปญหาดินเปนดางสูง 
ขอเสนอแนะ จัดหาแหลงน้ําสํารอง ปรับสภาพความเปนดางของดินใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

โดยการใชวัสดุปรับปรุงดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีมีจุดประสีเทา   (Tpk-gm)  กลุมชุดดินท่ี 54b 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 
ภูมิสัณฐาน รองระหวางเนินเขา หรือชายเนินของบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน 

เกรยแวก และไดรับอิทธิพลจากหินปูน 
การระบายน้ํา คอนขางเลวถึงดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินเกรยแวก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว 

สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทา และปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็กนอย 
(pH 6.5-7.5) ดินลางเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนเศษหิน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง 
พบจุดประสีเทา ภายใน 75 ซม. จากผิวดิน และพบจุดประสีเหลืองปนแดง สีน้ําตาลปน
เหลือง จะพบชั้นหินเกรยแวกและ/หรือกอนหินปูนภายในความลึก 50-100 ซม. 
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางจัด (pH 7.0-8.5) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหากฝนท้ิงชวง อาจพบปญหาดินเปนดางสูง 
ขอเสนอแนะ จัดหาแหลงน้ําสํารอง ปรับสภาพความเปนดางของดินใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

โดยการใชวัสดุปรับปรุงดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Tpk-mw)    กลุมชุดดินท่ี 54 
 
สภาพพ้ืนท่ี คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน 

เกรยแวก และไดรับอิทธิพลจากหินปูน 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินเกรยแวก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว 

สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็กนอย 
(pH 6.5-7.5) ดินลางเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนเศษหิน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง 
พบจุดประสีเหลืองปนแดง สีน้ําตาลปนเหลือง ท่ีชวงความลึก 75-100 ซม. จะพบชั้นหิน
เกรยแวกและ/หรือกอนหินปูนภายในความลึก 50-100 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
เปนดางจัด (pH 7.0-8.5) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหากฝนท้ิงชวง อาจพบปญหาดินเปนดางสูง 
ขอเสนอแนะ จัดหาแหลงน้ําสํารอง ปรับสภาพความเปนดางของดินใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

โดยการใชวัสดุปรับปรุงดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีอยูในเขตดินช้ืน    (Tpk-ud)   กลุมชุดดินท่ี 53 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน 

เกรยแวก และไดรับอิทธิพลจากหินปูน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินเกรยแวก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว 

สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็กนอย 
(pH 6.5-7.5) ดินลางเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนเศษหิน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง 
จะพบชั้นหินเกรยแวกและ/หรือกอนหินปูนภายในความลึก 50-100 ซม. ปฏิกิริยาดิน
เปนกลางถึงเปนดางจัด (pH 7.0-8.5) พบในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยตอป มากกวา 
2,000 มิลลิเมตรตอป 

ขอจํากัด ดินตื้น ความอุดมสมบูรณต่ํา อาจพบปญหาดินเปนดางสูง 
ขอเสนอแนะ จัดหาแหลงน้ําสํารอง ปรับสภาพความเปนดางของดินใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

โดยการใชวัสดุปรับปรุงดิน  

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีเปนดินลึกมากและมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Tpk-vd,mw) กลุมชุดดินท่ี 28 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน 

เกรยแวก และไดรับอิทธิพลจากหินปูน 
การระบายน้ํา ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินมากถึงชั้นหินเกรยแวก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขม

หรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็กนอย (pH 6.5-7.5) 
ดินลางเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนเศษหินเล็กนอย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง พบ
จุดประสีเหลืองปนแดง สีน้ําตาลปนเหลือง ท่ีชวงความลึก 75-100 ซม. จะพบชั้นหินเกรย
แวกและ/หรือกอนหินปูนภายในความลึกมากกวา 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
เปนดางจัด (pH 7.0-8.5) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหากฝนท้ิงชวง อาจพบปญหาดินเปนดางสูง 
ขอเสนอแนะ จัดหาแหลงน้ําสํารอง ปรับสภาพความเปนดางของดินใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

โดยการใชวัสดุปรับปรุงดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินทับพริกท่ีเปนดินลึกมาก   (Tpk-vd)   กลุมชุดดินท่ี 28 
 
สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนท่ีเหลือคางจากการกัดกรอน 
วัตถุตนกําเนิดดิน การผุพังสลายตัวอยูกับท่ี และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางไมไกลนักของหิน 

เกรยแวก และไดรับอิทธิพลจากหินปูน 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึกถึงชั้นหินเกรยแวก ดินบนเปนดินรวนถึงดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขม

หรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางเล็กนอย (pH 6.5-7.5) 
ดินลางเปนดินเหนียวถึงดินเหนียวปนเศษหินเล็กนอย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง      
จะพบชั้นหินเกรยแวกและ/หรือกอนหินปูนภายในความลึกมากกวา150 ซม. ปฏิกิริยา
ดินเปนกลางถึงเปนดางจัด (pH 7.0-8.5) 

ขอจํากัด เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหากฝนท้ิงชวง อาจพบปญหาดินเปนดางสูง 
ขอเสนอแนะ จัดหาแหลงน้ําสํารอง ปรับสภาพความเปนดางของดินใหเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช 

โดยการใชวัสดุปรับปรุงดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


