
ชุดดิน   ทาแซะ   Series Te    กลุมชุดดินท่ี 34 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปน 

ดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลถึงสีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลวลดลงตามความลึก 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนผลไม แตตองมีการใชปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนาน  ๆควรมีการชลประทานเขาชวย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

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 

Te-br ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีเปนดินสีน้ําตาล 

Te-col ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีเปนดินรวนหยาบ 

Te-d ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีเปนดินลึก 

Te-gm ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีมีจุดประสีเทา 

Te-hb ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง 

Te-hb,gm ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา 

Te-lsk ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีเปนดินรวนปนชิ้นสวนหยาบ 

Te-md ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีเปนดินลึกปานกลาง 

Te-mw,pic ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและมีศิลาแลงออน 

Te-mw ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 

Te-pic ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีมีศิลาแลงออน 

 



ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีเปนดินสีน้ําตาล   (Te-br)     กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปน 

ดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลถึงสีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลวลดลงตามความลึก 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนผลไม แตตองมีการใชปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนาน  ๆควรมีการชลประทานเขาชวย 
 



ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีเปนดินรวนหยาบ   (Te-col)     กลุมชุดดินท่ี 39 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน มีสีน้ําตาล 

ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาลถึงสีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลวลดลงตามความลึก 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนผลไม แตตองมีการใชปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนาน  ๆควรมีการชลประทานเขาชวย 
 



ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีเปนดินลึก   (Te-d)     กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปน 

ดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลถึงสีเหลืองปนน้ําตาล พบชั้นลูกรัง
หรือเศษหินหนาแนนภายในชวงความลึก 100-150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลวลดลงตามความลึก 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนผลไม แตตองมีการใชปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนาน  ๆควรมีการชลประทานเขาชวย 
 



ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีมีจุดประสีเทา   (Te-gm)     กลุมชุดดินท่ี 34gm 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงคอนขางเลว 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปน 

ดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลถึงสีเหลืองปนน้ําตาล มีจุดประสี
เทาหรือสีเทาออน ภายในความลึก 75 เซนติเมตร จากผิวดิน และจุดประสีน้ําตาลแก
และสีแดงปนเหลือง เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ใน
ดินบนแลวลดลงตามความลึก 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนผลไม แตตองมีการใชปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนาน  ๆควรมีการชลประทานเขาชวย 
 



ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา   (Te-hb,gm) กลุมชุดดินท่ี 34gm 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปน 

ดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลถึงสีเหลืองปนน้ําตาล มีจุดประสี
เทาหรือสีเทาออน ภายในความลึก 75 เซนติเมตร จากผิวดิน และจุดประสีน้ําตาลแกและสี
แดงปนเหลือง เหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนผลไม แตตองมีการใชปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนาน  ๆควรมีการชลประทานเขาชวย 
 



ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีมีความอ่ิมตัวเบสสูง   (Te-hb)     กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปน 

ดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลถึงสีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนผลไม แตตองมีการใชปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนาน  ๆควรมีการชลประทานเขาชวย 
 



ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีเปนดินรวนปนช้ินสวนหยาบ   (Te-lsk)   กลุมชุดดินท่ี 45 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินตื้น ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวนปนทรายปนกรวด มีสี

น้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปน  ดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวด ลูกรัง 
หรือเศษหินหนาแนน ภายในความลึก 50 ซม. เปนดินสีน้ําตาลถึงสีเหลืองปนน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลวลดลงตาม   
ความลึก 

ขอจํากัด  ดินตื้น ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
ขอเสนอแนะ ควรเลือกชนิดพืชท่ีใชปลูกใหเหมาะสมกับศักยภาพของดิน ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุย

หมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 ทําแนวรั้วหญาแฝกรวมกับฐาน

หญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา 

 



ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีเปนดินลึกปานกลาง   (Te-md)     กลุมชุดดินท่ี 50 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลถึงสีเหลืองปนน้ําตาล พบชั้น
ลูกรังหรือเศษหินหนาแนนภายในชวงความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลวลดลงตามความลึก 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนผลไม แตตองมีการใชปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนาน  ๆควรมีการชลประทานเขาชวย 
 



ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและมีศิลาแลงออน   (Te-mw,pic)   กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปน 

ดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลถึงสีเหลืองปนน้ําตาล พบจุดประสี
น้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน พบชั้นศิลาแลงออน 
(plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกัน ภายในความลึก 150 ซม. 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลวลดลงตาม   
ความลึก 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนผลไม แตตองมีการใชปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนาน  ๆควรมีการชลประทานเขาชวย 
 



ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง   (Te-mw)    กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปน 

ดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลถึงสีเหลืองปนน้ําตาล พบจุดประสี
น้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปน  
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลวลดลงตามความลึก 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนผลไม แตตองมีการใชปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนาน  ๆควรมีการชลประทานเขาชวย 
 



ดินคลายชุดดินทาแซะท่ีมีศิลาแลงออน   (Te-pic)        กลุมชุดดินท่ี 34 
 
สภาพพ้ืนท่ี  คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 % 

ภูมิสัณฐาน ตะพักลําน้ํา 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําพา 

การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปน 

ดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลถึงสีเหลืองปนน้ําตาล พบชั้น   
ศิลาแลงออน (plinthite) มากกวา 50 % โดยปริมาตร หรือพบตอเนื่องกัน ภายใน
ความลึก 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบน
แลวลดลงตามความลึก 

ขอจํากัด  ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและเนื้อดินเปนดินปนทราย 
ขอเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราและทําสวนผลไม แตตองมีการใชปุยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และในชวงท่ีฝนท้ิงชวงนาน  ๆควรมีการชลประทานเขาชวย 
 


