
ชุดดิน ระแงะ Series  Ra  กลุมชุดดินท่ี 14 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts 
สภาพพ้ืนท่ี เปนท่ีลุมต่ําหรือพ้ืนท่ีพรุ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน ท่ีราบชายฝงทะเล 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําผสมกับตะกอนทะเล พัฒนาในสภาพน้ํากรอย 
การระบายน้ํา เลวมาก 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวน มีสีดําหรือเทาท่ีมีอินทรียวัตถุมาก ดินลางเปนดินเหนียว

หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเหลือง และถัดลงไปท่ีความลึก 
50-100 ซม. มีลักษณะเปนดินเลนสีเทาปนน้ําเงินท่ีมีสารประกอบกํามะถัน (pyrite: 
FeS2) มาก เปนดินเปรี้ยวจัดท่ีกําลังมีกรดกํามะถันเกิดข้ึน (actual acid sulfate soil) 
ไมพบจุดประสีเหลืองฟางขาว (jarosite mottles) ดินนี้จะเปนกรดเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว
ถามีการทําใหดินแหงเปนระยะเวลานาน 

ขอจํากัด ดินเปนกรดจัดมาก ธาตุอะลูมิเนียม เหล็กและแมงกานีสถูกละลายออกมามากจนเปน
พิษตอพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงพืชดูดไปใชไมได ดินมีโครงสรางแนนทึบและมีน้ําแชขัง  

ขอเสนอแนะ ตองมีการควบคุมน้ําเพ่ือปองกันการเกิดกรดของดิน มีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือลด
ความเปนพิษของสารบางอยาง เชน เหล็กและซัลเฟอร ตลอดจนการใชปูนและปุย  
ถามีแหลงน้ําพอและสามารถปองกันน้ําทวมได อาจยกรองเพ่ือปลูกพืชลมลุกและผลไม
บางชนิด 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส
ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม
ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 
ของดิน 

   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  25-50 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 

  50-100 ปานกลาง ปานกลาง สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดิน คําอธิบาย 

Ra-d,f ดินคลายชุดดินระแงะท่ีเปนดินลึกและเปนดินเหนียวละเอียด 

Ra-f ดินคลายชุดดินระแงะท่ีเปนดินเหนยีวละเอียด 

Ra-na ดินคลายชุดดินระแงะท่ีไมเปนกรด 

 

 



ดินคลายชุดดินระแงะท่ีเปนดินลึกและเปนดินเหนียวละเอียด   (Ra-d,f)         กลุมชุดดินท่ี 14 
 
สภาพพ้ืนท่ี เปนท่ีลุมต่ําหรือพ้ืนท่ีพรุ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน ท่ีราบชายฝงทะเล 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําผสมกับตะกอนทะเล พัฒนาในสภาพน้ํากรอย 
การระบายน้ํา เลวมาก 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีสีดําหรือเทาท่ี ดินลางเปนดินเหนียว

หรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเหลือง และถัดลงไปท่ีความลึก 
100-150 ซม. มีลักษณะเปนดินเลนสีเทาปนน้ําเงินท่ีมีสารประกอบกํามะถัน (pyrite: 
FeS2) มาก เปนดินเปรี้ยวจัดท่ีกําลังมีกรดกํามะถันเกิดข้ึน (actual acid sulfate soil) 
ไมพบจุดประสีเหลืองฟางขาว (jarosite mottles) ดินนี้จะเปนกรดเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว
ถามีการทําใหดินแหงเปนระยะเวลานาน 

ขอจํากัด ดินเปนกรดจัดมาก ธาตุอะลูมิเนียม เหล็กและแมงกานีสถูกละลายออกมามากจนเปน
พิษตอพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงพืชดูดไปใชไมได ดินมีโครงสรางแนนทึบและมีน้ําแชขัง  

ขอเสนอแนะ ตองมีการควบคุมน้ําเพ่ือปองกันการเกิดกรดของดิน มีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือลด
ความเปนพิษของสารบางอยาง เชน เหล็กและซัลเฟอร ตลอดจนการใชปูนและปุย  
ถามีแหลงน้ําพอและสามารถปองกันน้ําทวมได อาจยกรองเพ่ือปลูกพืชลมลุกและผลไม
บางชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินระแงะท่ีเปนดินเหนียวละเอียด   (Ra-f)   กลุมชุดดินท่ี 14 
 
สภาพพ้ืนท่ี เปนท่ีลุมต่ําหรือพ้ืนท่ีพรุ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน ท่ีราบชายฝงทะเล 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําผสมกับตะกอนทะเล พัฒนาในสภาพน้ํากรอย 
การระบายน้ํา เลวมาก 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีสีดําหรือเทาท่ีมีอินทรียวัตถุมาก  

ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเหลือง 
และถัดลงไป ท่ีความลึก 50-100 ซม. มีลักษณะเปนดินเลนสี เทาปนน้ํ าเงิน ท่ี มี
สารประกอบกํามะถัน (pyrite: FeS2) มาก เปนดินเปรี้ยวจัดท่ีกําลังมีกรดกํามะถัน
เกิดข้ึน (actual acid sulfate soil) ไมพบจุดประสีเหลืองฟางขาว (jarosite mottles) 
ดินนี้จะเปนกรดเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็วถามีการทําใหดินแหงเปนระยะเวลานาน 

ขอจํากัด ดินเปนกรดจัดมาก ธาตุอะลูมิเนียม เหล็กและแมงกานีสถูกละลายออกมามากจนเปน
พิษตอพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงพืชดูดไปใชไมได ดินมีโครงสรางแนนทึบและมีน้ําแชขัง  

ขอเสนอแนะ ตองมีการควบคุมน้ําเพ่ือปองกันการเกิดกรดของดิน มีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือลด
ความเปนพิษของสารบางอยาง เชน เหล็กและซัลเฟอร ตลอดจนการใชปูนและปุย  
ถามีแหลงน้ําพอและสามารถปองกันน้ําทวมได อาจยกรองเพ่ือปลูกพืชลมลุกและผลไม
บางชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินคลายชุดดินระแงะท่ีไมเปนกรด   (Ra-na)           กลุมชุดดินท่ี 14 
 
สภาพพ้ืนท่ี เปนท่ีลุมต่ําหรือพ้ืนท่ีพรุ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน ท่ีราบชายฝงทะเล 
วัตถุตนกําเนิดดิน ตะกอนน้ําผสมกับตะกอนทะเล พัฒนาในสภาพน้ํากรอย 
การระบายน้ํา เลวมาก 
การซึมผานไดของน้ํา ชา การไหลบาของน้ําบนผิวดิน  ชา 
ลักษณะสมบัติของดิน เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีสีดําหรือเทาท่ีมี

อินทรียวัตถุมาก ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทา มีจุด
ประสีเหลือง และถัดลงไปท่ีความลึกมากกวา 100 ซม. มีลักษณะเปนดินเลนสีเทาปนน้ํา
เงินท่ีมีสารประกอบกํามะถัน (pyrite: FeS2) มาก เปนดินเปรี้ยวจัดท่ีกําลังมีกรด
กํามะถันเกิดข้ึน (actual acid sulfate soil) ไมพบจุดประสีเหลืองฟางขาว (jarosite 
mottles) ดินนี้จะเปนกรดเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็วถามีการทําใหดินแหงเปนระยะ
เวลานาน 

ขอจํากัด ถาดินแหงจะเปนกรดจัดมาก ธาตุอะลูมิเนียม เหล็กและแมงกานีสถูกละลายออกมามาก
จนเปนพิษตอพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงพืชดูดไปใชไมได ดินมีโครงสรางแนนทึบและมี
น้ําแชขัง  

ขอเสนอแนะ ตองมีการควบคุมน้ําเพ่ือปองกันการเกิดกรดของดิน มีการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือลด
ความเปนพิษของสารบางอยาง เชน เหล็กและซัลเฟอร ตลอดจนการใชปูนและปุย  
ถามีแหลงน้ําพอและสามารถปองกันน้ําทวมได อาจยกรองเพ่ือปลูกพืชลมลุกและผลไม
บางชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


