
ชุดดิน มูโนะ Series Mu กลุมชุดดินท่ี 10 

การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบชายฝงทะเล  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเล 

การระบายน้ํา  เลว   

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา  

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวถึงเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

มีสีดําหรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง มีจุดประสีเหลือง น้ําตาล และมีจุดประ 

สีเหลืองฟางขาวของสารประกอบจาโรไซท (jarosite mottles) ปฏิกิริยาดินเปนกรด

รุนแรงมากถึงเปนกรดรุนแรงมากท่ีสุด (pH 3.5-4.0) และชวงความลึก 50-100 ซม. 

เปนดินเลนสีเทา มีสารประกอบกํามะถัน (pyrite: FeS2) มาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) 

ขอจํากัด ดินเปนกรดจัดมาก เนื่องจากสารประกอบกํามะถัน มีธาตุอะลูมิเนียม เหล็ก และ

แมงกานีสถูกละลายออกมามากจนเปนพิษตอพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงพืชดูดไปใช

ไมได  

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยวัสดุปูนตามความตองการปูนของดิน ไถกลบพืชปุยสด

รวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําจืดไวลาง ควบคุมและ

ใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา จัดระบบการใหน้ําและระบายน้ําแยกสวนกัน 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 
   (ซม.) 

  0-25 สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง ปานกลาง 

  25-50 สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 

  50-100 สูง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Mu-dj ดินคลายชุดดินมูโนะท่ีมีจาโรไซตอยูในระดับลึก 

Mu-fl ดินคลายชุดดินมูโนะท่ีเปนดินรวนละเอียด 

Mu-fsi ดินคลายชุดดินมูโนะท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด 

Mu-shj ดินคลายชุดดินมูโนะท่ีมีจาโรไซตอยูในระดับตื้น 

Mu-shj,col ดินคลายชุดดินมูโนะท่ีมีจาโรไซตอยูในระดับตื้นและเปนดินรวนหยาบ 

Mu-shj,fsi ดินคลายชุดดินมูโนะท่ีมีจาโรไซตอยูในระดับตื้นและเปนดินทรายแปงละเอียด 

 

 



ดินคลายชุดดินมูโนะท่ีมีจาโรไซตอยูในระดับลึก   (Mu-dj) กลุมชุดดินท่ี 10 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบชายฝงทะเล  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเล 

การระบายน้ํา  เลว   

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวถึงเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

มีสีดําหรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินลางมีเนื้อดิน

เปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง มีจุดประสีเหลือง น้ําตาล และมีจุดประสี

เหลืองฟางขาวของสารประกอบจาโรไซท (jarosite mottles) ปฏิกิริยาดินเปนกรด

รุนแรงมากถึงเปนกรดรุนแรงมากท่ีสุด (pH 3.5-4.0) ท่ีความลึกมาก 100 ซม. และชวง

ความลึกภายใน 150 ซม. เปนดินเลนสีเทา มีสารประกอบกํามะถันมาก (pyrite: FeS2) 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) 

ขอจํากัด ดินเปนกรดจัดมาก เนื่องจากสารประกอบกํามะถัน มีธาตุอะลูมินัม เหล็ก และ

แมงกานีสถูกละลายออกมามากจนเปนพิษตอพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงพืชดูดไปใช

ไมได  

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยวัสดุปูนตามความตองการปูนของดิน ไถกลบพืชปุยสด

รวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําจืดไวลาง ควบคุมและ

ใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา จัดระบบการใหน้ําและระบายน้ําแยกสวนกัน 



ดินคลายชุดดินมูโนะท่ีเปนดินรวนละเอียด   (Mu-fl)  กลุมชุดดินท่ี 10fl 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบชายฝงทะเล  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเล 

การระบายน้ํา  เลว   

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวน มีสีดําหรือน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว มีจุดประสี

เหลือง น้ําตาล และมีจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารประกอบจาโรไซท (jarosite 

mottles) ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงเปนกรดรุนแรงมากท่ีสุด (pH 3.5-4.0) 

และชวงความลึก 50-100 ซม. เปนดินเลนสีเทา มีสารประกอบกํามะถันมาก (pyrite: 

FeS2) ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเลก็นอย (pH 5.0-6.5) 

ขอจํากัด ดินเปนกรดจัดมาก เนื่องจากสารประกอบกํามะถัน มีธาตุอะลูมินัม เหล็ก และ

แมงกานีสถูกละลายออกมามากจนเปนพิษตอพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงพืชดูดไปใช

ไมได  

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยวัสดุปูนตามความตองการปูนของดิน ไถกลบพืชปุยสด

รวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําจืดไวลาง ควบคุมและ

ใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา จัดระบบการใหน้ําและระบายน้ําแยกสวนกัน 



ดินคลายชุดดินมูโนะท่ีเปนดินทรายแปงละเอียด   (Mu-fsi) กลุมชุดดินท่ี 10fsi 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบชายฝงทะเล  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเล 

การระบายน้ํา  เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงเปนดินรวนปนทรายแปง มีสีดําหรือ

น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวน

เหนียวปนทรายแปง มีจุดประสีเหลือง น้ําตาล และมีจุดประสีเหลืองฟางขาวของ

สารประกอบจาโรไซท (jarosite mottles) ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงเปนกรด

รุนแรงมากท่ีสุด (pH 3.5-4.0) และชวงความลึก 50-100 ซม. เปนดินเลนสีเทา 

มีสารประกอบกํามะถันมาก (pyrite: FeS2) ปฏิ กิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด

เล็กนอย (pH 5.0-6.5) 

ขอจํากัด ดินเปนกรดจัดมาก เนื่องจากสารประกอบกํามะถัน มีธาตุอะลูมินัม เหล็ก และ

แมงกานีสถูกละลายออกมามากจนเปนพิษตอพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงพืชดูดไปใช

ไมได  

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยวัสดุปูนตามความตองการปูนของดิน ไถกลบพืชปุยสด

รวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําจืดไวลาง ควบคุมและ

ใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา จัดระบบการใหน้ําและระบายน้ําแยกสวนกัน 



ดินคลายชุดดินมูโนะท่ีมีจาโรไซตอยูในระดับตื้นและเปนดินรวนหยาบ (Mu-shj,col)  กลุมชุดดินท่ี 10col 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบชายฝงทะเล 

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเล 

การระบายน้ํา  เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีสีดําหรือน้ําตาลปนเทา 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีจุด

ประสีเหลือง น้ําตาล และมีจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารประกอบจาโรไซท (jarosite 

mottles) ภายในความลึก50 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงเปน

กรดรุนแรงมากท่ีสุด (pH 3.5-4.0) และชวงความลึก 50-100 ซม. เปนดินเลนสีเทา    

มีสารประกอบกํามะถัน มาก (pyrite: FeS2) ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด

เล็กนอย (pH 5.0-6.5) 

ขอจํากัด ดินเปนกรดจัดมาก เนื่องจากสารประกอบกํามะถัน มีธาตุอะลูมินัม เหล็ก และ

แมงกานีสถูกละลายออกมามากจนเปนพิษตอพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงพืชดูดไปใช

ไมได 

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยวัสดุปูนตามความตองการปูนของดิน ไถกลบพืชปุยสด

รวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําจืดไวลาง ควบคุมและ

ใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา จัดระบบการใหน้ําและระบายน้ําแยกสวนกัน 



ดินคลายชุดดินมูโนะท่ีมีจาโรไซตอยูในระดับตื้นและเปนดินทรายแปงละเอียด    (Mu-shj,fsi)  

กลุมชุดดินท่ี 10fsi 

สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

ภูมิสัณฐาน ท่ีราบชายฝงทะเล  

วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนทะเล 

การระบายน้ํา  เลว 

การซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง   การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ชา 

ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงเปนดินรวนปนทรายแปง มีสีดําหรือ

น้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินลางมีเนื้อดินเปนรวนปน

ทรายแปง มีจุดประสีเหลือง น้ําตาล และมีจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารประกอบ 

จาโรไซท (jarosite mottles) ภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรด

รุนแรงมากถึงเปนกรดรุนแรงมากท่ีสุด (pH 3.5-4.0) และชวงความลึก 50-100 ซม. 

เปนดินเลนสีเทา มีสารประกอบกํามะถันมาก (pyrite: FeS2) ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) 

ขอจํากัด ดินเปนกรดจัดมาก เนื่องจากสารประกอบกํามะถัน มีธาตุอะลูมินัม เหล็ก และ

แมงกานีสถูกละลายออกมามากจนเปนพิษตอพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงพืชดูดไปใช

ไมได 

ขอเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงดินดวยวัสดุปูนตามความตองการปูนของดิน ไถกลบพืชปุยสด

รวมกับการใชปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา พด.2 พัฒนาแหลงน้ําจืดไวลาง ควบคุมและ

ใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา จัดระบบการใหน้ําและระบายน้ําแยกสวนกัน 
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