
 



    
คํานํา  

 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ทรัพยากรดินจึงนับวาเปนปจจยัหลักที่สําคัญสําหรับการผลิตทาง

การเกษตร ยิง่โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันที่จํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหความตองการ
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ตอการใชประโยชนทางการเกษตรใหมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงข้ึนจัดเปนแนวทางหน่ึงในการแก-

ไขปญหานี้  

สํานักสํารวจดนิและวางแผนการใชที่ดินไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพที่ดินที่มีปญหาใน

การใชประโยชนดานการเกษตรดังกลาวนี้ จึงไดจัดทําเอกสารปญหาทรพัยากรดินรายจังหวัดนี้ขึน้ โดยใช

ฐานขอมูลกลุมชุดดินของประเทศไทยรวมกับเทคโนโลยีดานสารสนเทศทางภูมิศาสตร นํามาประมวลผล 

ขอมูลเพ่ือแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติและการแพรกระจายของปญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่จังหวัดนั้น ๆ ทาง

สํานักสํารวจดนิและวางแผนการใชที่ดินหวงัเปนอยางย่ิงวาเอกสารปญหาทรัพยากรดินฉบับนี้จักเปนประ-

โยชนสําหรับเปนแนวทางในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพที่ดินไดอยางเหมาะสมตอไป  
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ขอมูลทั่วไปของจังหวัดอํานาจเจริญ 
 

 
ที่ต้ังและอาณาเขต 

จังหวัดอํานาจเจริญต้ังอยูทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอยูหางจากกรุงเทพฯ 

โดยทางรถยนตประมาณ 568 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทัง้หมด 3,161.248 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,975,780 ไร 

มีอาณาเขตติดตอดังนี ้

ทิศเหนือ   ติดตอจังหวัดยโสธรและจังหวัดมกุดาหาร 

ทิศใต    ติดตอจังหวัดอุบลราชธานีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทิศตะวนัออก   ติดตอจังหวดัอุบลราชธานีและประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวนัตก   ติดตอจังหวัดยโสธร 
 
สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดอํานาจเจริญเปนทีลุ่ม โดยมีเนนิเขาเต้ีย ๆ ทอดยาวจด

จังหวัดอุบลราชธานีที่อําเภอชานุมาน พื้นที่สวนใหญอยูสูงกวาระดับน้าํทะเลปานกลางประมาณ 227 

ฟุต จังหวัดอํานาจเจริญมีลักษณะภูมิสัณฐานแบงออกไดดังนี ้

 1. บริเวณท่ีเปนสันดินรมินํ้า เกิดจากตะกอนลําน้าํทีพ่ัดพาทับถม สภาพพืน้ที่เปนเนนิสันดิน 

พบบริเวณสนัดินริมฝงแมน้าํโขง คือ ในอําเภอชานมุาน และบางบริเวณสันดินริมฝงลําน้าํเซบาย ไดแก 

อําเภอหัวตะพาน 

 2. บริเวณที่เปนแอง ที่ราบตํ่าหลังแมน้าํ เกิดจากการกระทําของขบวนการทางน้าํ พบบาง

แหงในบริเวณลําเซบายของอําเภอหัวตะพาน จะมนี้ําแชขังนานในฤดูฝน  

 3. บริเวณท่ีเปนแบบลานตะพักน้ํา เกิดจาการกระทาํของขบวนการทางน้าํมาเปนเวลานาน

มาแลว ประกอบดวยบริเวณที่เปนลานตะพักลําน้าํในระดับตํ่า ระดับกลาง และระดับสูง ลักษณะพื้นที่

มีทั้งแบบที่ราบแบบลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงลูกคล่ืนลอนชันจะอยูถัดจากบริเวณที่ราบลุมน้าํทวมถงึข้ึนมา

พืน้ที่เหลานี้จะพบไดทัว่ไปของจังหวัด บางแหงใชสําหรับทํานา และบางแหงใชสําหรับปลูกพืชไร 
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ปญหาทรัพยากรดินและการปรับปรุงแกไข 
 

 ดินที่มีปญหา "Problem soil" โดยทั่วๆ ไป มกัเกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดินในทาง

การเกษตร โดยปกติจะไมสามารถกําหนดลักษณะของดินที่เปนปญหาไดแนชัด เนือ่งจากปญหาแตละ

ชนิดของดินจะข้ึนอยูกับการนําไปใชประโยชน เชน ปลูกปา ทาํทุงหญาเล้ียงสัตว หรือปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ยิ่งไปกวานั้น แมแตดินชนิดเดียวกนั แตปลูกพืชตางชนดิกัน ลักษณะปญหาของดินก็ยังแตกตางกนั 

 การพิจารณาวาดินบริเวณดังกลาวมีปญหาตอการเกษตรหรือไมนั้น สามารถดูไดจากลักษณะ

และสมบัติของดินที่มีผลตอการใชประโยชนทางการเกษตร ที่ถาดินมีลักษณะและสมบัติที่ไมเหมาะสม

ตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืชที่ปลูก ทั้งสมบัติทางกายภาพและเคมีก็จัดเปนดินปญหา

ทั้งส้ิน แตทวาทั้งนี้อาจมีความรุนแรงของปญหามากหรือนอยแตกตางกนั ดินทีม่ีลักษณะดังกลาวไดแก

 1. ดินทราย (Sandy soils) หมายถึง ดินมเีนื้อหยาบมาก มีเนื้อดินละเอียดนอยและชองวางใน

ดินขนาดใหญ ทําใหดินมีความสามารถในการดูดซับน้าํและธาตุอาหารไดตํ่า เกิดการสูญเสียน้าํและ

ธาตุอาหารออกไปจากดินไดงาย การยึดเกาะของเม็ดดินมีนอย ทําใหเกิดการชะลางพังทลายสูญเสีย

หนาดินและเกดิเปนรองกวางลึก มีความอุดมสมบูรณตํ่าและขาดแคลนนํ้า 
 การปรับปรุงแกไขปญหาดินทราย 
 1.1 เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน ใสปุยคอก ปุยหมกั 

 1.2 ปลูกพชืตระกูลถั่วคลุมดินแลวสับกลบ 

 1.3 ปลูกพชืแลวคลุมดินดวยพลาสติก ฟางขาว ใบหญาแฝก เพื่อรักษาความช้ืนในดิน 

 1.4 ใหน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เชน ใหน้ําแบบหยด การใชตุมดินเผา ขวดพลาสติกเจาะรูฝงไว

ในดินใกลตนพืชที่ปลูก หรือแกลลอนใสน้าํแลวเจาะรูใหน้ําซึมผานตลอดเวลา 

 1.5 เลือกปลูกพืชทนแลง เชน มนัสําปะหลัง หญาเล้ียงสัตว 

 2. ดินต้ืน (Shallow soils) หมายถงึ ดินทีม่ีชั้นขัดขวางและเปนอุปสรรคตอการชอนไชของราก

พืชเพื่อลงไปหาธาตุอาหารและนํ้าในระดับที่ต้ืนกวา 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ถาพบกระจัดกระจายที่

ผิวดินมากจะเปนอุปสรรคตอการไถพรวน   
 การปรับปรุงแกไขปญหาดินต้ืน 
 2.1 ขุดหลุมปลูกใหกวางกวาดินธรรมดา 

 2.2 ปลูกพชืตระกูลถั่วคลุมดินแลวสับกลบ 

 2.3 ปลูกพชืแลวคลุมดินดวย ฟางขาว ใบหญาแฝก เพื่อรักษาความช้ืนในดิน 

 2.4 ใหน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เชนใหน้ําแบบหยด การใชตุมดินเผา ขวดพลาสติกเจาะรูฝงไว

ในดินใกลตนพืชที่ปลูก หรือแกลลอนใสน้าํแลวเจาะรูใหน้ําซึมผานตลอดเวลาเชนเดียวกับดินทราย 

 2.5 เลือกปลกูพืชระบบรากต้ืน และพืชทนแลง เชน ปลูกหญาเล้ียงสัตว และปลูกพืชหลากหลาย 

ชนิดผสมผสาน 
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 3. ดินเปรี้ยวจัด (Acid sulfate soils) หมายถงึดินมีปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรง อันเนื่อง-    

มาจากสารประกอบกาํมะถนั ซึ่งจะทาํใหเกิดมีสารที่เปนพิษตอพืชละลายออกมามาก ธาตุอาหารที่เปน

ประโยชนตอพชืจะถูกตรึงไวจนพืชไมสามารถนาํไปใชประโยชนได พืชไมเจริญเติบโตและตายในที่สุด  
 การปรับปรุงแกไขปญหาดินเปรี้ยวจัด 
 3.1 ใชน้าํลางดิน 

 3.2 ใสวัสดุปูนปรับปรุงแกไขความเปนกรดของดิน 

 3.3 เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน ใสปุยคอก ปุยหมกั ปลูกพืชตระกูลถัว่คลุมดินแลวสับกลบ 

 3.4 ปลูกพชืทีท่นกรดไดดี เชน สับปะรด สม กลวย 

 4. ดินเค็ม (Salt affected soils) หมายถงึ ดินทีม่ีเกลือปะปนอยูในดินมาก เมื่อดินขาดน้ําจะ

ทําใหพืชสูญเสียน้ําเหีย่วเฉาอยางรวดเร็วและตายในทีสุ่ด 
 การปรับปรุงแกไขปญหาดินเค็ม 
 4.1 ใชน้าํลางเกลือหรือความเค็มออกจากดิน 

 4.2 ใชสารปรับปรุงดิน ไดแก ยิบซัม หรือแกลบสด 

 4.3 เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน ใสปุยคอก ปุยหมกั ปลูกพืชตระกูลถัว่คลุมดินแลวสับกลบ 

 4.4 ปลูกพชืแลวคลุมดินดวยพลาสติก ฟางขาว ใบหญาแฝก เพื่อรักษาความช้ืนในดิน 

 4.5 เลือกปลูกพืชทนเค็ม เชน กระถินณรงค ยูคาลิปตัส 

 5. ดินอินทรยี (Organic soils) หมายถงึ ดินทีม่ีชิ้นสวนของพืชสะสมเปนชัน้หนาในสภาพน้ํา

ขัง เมื่อนํามาใชประโยชนโดยการระบายน้ําออกไป ชิน้สวนพืชจะแหงและยุบตัวมาก ทาํใหพชืที่ปลูก

ลมงายและดินเปนกรดรุนแรงมาก ซึ่งในฤดูแลงจะติดไฟงายและครุกรุนในช้ันลางพรอมที่จะลุกเปนไฟ

ไหมไดตลอดเวลา 
 การปรับปรุงแกไขปญหาดินอินทรีย 
 5.1 ใสวัสดุปูนปรับปรุงแกไขความเปนกรดของดิน  

 5.2 ปลูกพืชทีท่นกรดไดดี เชน ปาลมน้าํมัน หมากแดง หรือใสปูน (โดโลไมท) ปรับปรุงดิน ถา

ดินเปนกรดจัดมาก 

 6. ดินในพืน้ที่ลาดชนัเชิงซอน (Slope complex) หมายถึง พืน้ทีท่ี่มคีวามลาดชันสูงมากกวา 

35 เปอรเซ็นต ทําใหพืน้ที่เกษตรกรรมเกิดการสูญเสียหนาดินไดงายและรุนแรง ขาดแคลนนํ้าและเส่ียง

ตอการถลมของดิน 
 การปรับปรุงแกไขปญหาดินในพื้นทีล่าดชันเชิงซอน 
 6.1 จัดระบบอนุรักษดินและน้ํา โดยใชมาตรการทางพชืและวิธีกล ยกตัวอยางเชน ทาํแนวคัน

ดินเปนข้ันบันได ทําการไถพรวนปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกหญาแฝกขวางแนวตามข้ันบันไดดิน 

 6.2 ปลูกพชืตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อปองกนัการชะลางหนาดินและเพิม่อินทรียวัตถุใหกับดิน 
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 จากการนําฐานขอมูลกลุมชุดดินรวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS)ทําการประมวลผล

ขอมูลจําแนกทรัพยากรดินของจงัหวัดอํานาจเจริญ ตามแตที่ลักษณะและสมบัติประจํากลุมชุดดิน พบวา

ทรัพยากรดินในจังหวัดอํานาจเจริญมีการแพรกระจายดังแสดงในแผนที่ (รูปท่ี 1) จากแผนที่แสดงให

เห็นวาจังหวัดอํานาจเจริญมเีนื้อทีท่รัพยากรดินที่มีปญหาตอการเกษตร 924,631 ไร เนื้อทีท่รัพยากร

ดินอ่ืนๆ และพืน้ที่เบ็ดเตล็ด 1,051,149 ไร รายละเอียดดังแสดงใน ตารางท่ี 1  

 

 เมื่อใชกระบวนการดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) นําฐานขอมูลทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวดั

อํานาจเจริญมาซอนทับดวยฐานขอมูลขอบเขตการปกครอง ก็จะสามารถคํานวณเนือ้ที่การแพรกระจาย

ทรัพยากรดินของจังหวัดอํานาจเจริญเปนรายตําบลได ดังแสดงใน ตารางที ่2 
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ตารางที่ 1 แสดงเนื้อที่ทรัพยากรดินจังหวดัอํานาจเจริญ (จําแนกตามลักษณะประจํากลุมชุดดิน) 

 

ลําดับ 
ทรัพยากรดิน เนื้อที่ (ไร) 

 ทรัพยากรดินที่มีปญหาตอการเกษตร  

 ดินทราย  
9 ดินทรายในพืน้ที่ลุม 24,415 
10 ดินทรายในพืน้ที่ดอนท่ีไมมชีั้นดานอินทรีย 731,730 
 ดินต้ืน  
12 ดินต้ืนในพื้นทีลุ่มถึงลกูรังหรือกอนกรวด 33,299 
13 ดินต้ืนในพื้นทีด่อนถึงชัน้ลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 102,820 
 พื้นที่ลาดชันเชิงซอน  
16 พื้นที่ลาดชนัเชิงซอน 32,367 

 ทรัพยากรดินอ่ืนๆ  

1 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 259,734 
2 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 700,439 
18 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 57,364 
19 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 21,673 

20 พื้นที่เบ็ดเตลด็ 11,939 

 
รวมเนื้อท่ีทัง้หมด 1,975,780 
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ตารางที่ 2 แสดงเนื้อที่ทรัพยากรดินระดับตําบล จังหวัดอํานาจเจริญ 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

อ.ชานุมาน ต.คําเขื่อนแกว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 41,642 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,850 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,184 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 46,326 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 12,017 

  ต.โคกกง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 42,398 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,255 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 13,860 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 29,516 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 579 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 72 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 502 

  ต.โคกสาร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 17,548 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,379 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 7,880 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,118 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 949 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 936 

  ต.ชานุมาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 36,830 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,197 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,060 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 13,738 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,564 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,424 

  ต.ปากอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 38,265 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 44 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 19,682 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 321 

อ.ปทุมราชวงศา ต.คําโพน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 31,837 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,085 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,530 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 19,066 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 888 

  ต.นาปาแซง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,802 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,141 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,926 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 21,234 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 855 

  ต.นาหวา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,546 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,946 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,485 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 16,893 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,213 

  ต.โนนงาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,519 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,221 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 14,238 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 40 

  ต.ลือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 20,632 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,795 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 213 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 11,566 

  ต.หนองขา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 34,525 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,452 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 7,742 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 19,303 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 3,492 

  ต.หวย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 25,508 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,788 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,574 

อ.พนา ต.จานลาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 15,716 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,622 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 197 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 508 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 23,258 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 776 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 7,084 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 804 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 505 

  ต.พนา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,721 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,311 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 158 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,495 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 9,223 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,436 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 62 

  ต.พระเหลา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,765 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,380 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 37 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,910 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 724 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,286 

  ต.ไมกลอน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 16,850 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,631 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 50 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 21,081 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 599 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 81 

อ.เมืองอํานาจเจริญ ต.กุดปลาดุก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,750 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,081 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 6,794 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 15,627 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.ไกคํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,718 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,547 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,613 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 12,151 

  ต.คึมใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 23,830 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,451 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 20,961 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,107 

  ต.ดอนเมย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,263 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,705 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,897 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,079 

  ต.นาจิก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,583 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,591 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 4,290 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,035 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,529 

  ต.นาแต ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,835 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,786 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 14,671 

  ต.นาผือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,024 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,687 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,788 

  ต.นายม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,220 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,992 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,604 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 9,420 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,129 

  ต.นาวัง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,297 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,904 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 306 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,355 

  ต.นาหมอมา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,107 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,341 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,430 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,589 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 395 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 154 

  ต.น้ําปลีก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,606 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,027 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,391 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 9,637 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 154 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,922 

  ต.โนนโพธิ์ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,112 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,061 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,807 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 16,348 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 356 

  ต.โนนหนามแทง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,542 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,991 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,497 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 22,589 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 754 

  ต.บุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 16,590 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,412 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,649 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 13,076 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,318 

  ต.ปลาคาว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,931 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,447 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,483 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 9,579 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,060 

  ต.สรางนกทา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,418 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,061 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 807 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 17,148 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 851 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,746 

  ต.หนองมะแซว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 741 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,073 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 391 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 20,960 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 82 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,068 

  ต.หวยไร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,175 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,260 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 876 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 14,196 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 204 

  ต.เหลาพรวน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,434 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,981 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,279 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,979 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 3,932 

อ.ลืออํานาจ ต.โคกกลาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,061 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 874 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 19,307 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,453 

  ต.ดงบัง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 360 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,166 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 569 



 13 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 25,786 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 515 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 40 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,677 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 297 

  ต.ดงมะยาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 346 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 11,813 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 104 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,216 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 26 

  ต.เปอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,376 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 10,116 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,059 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 798 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,769 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 49 

  ต.แมด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,914 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,430 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 15,598 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 358 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 380 

  ต.ไรขี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,247 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,321 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,119 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 12,740 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 3,791 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,247 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 394 

  ต.อํานาจ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 962 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,034 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 514 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,122 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 693 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 261 

อ.เสนางคนิคม ต.นาเวียง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 21,447 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,561 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,073 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,344 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 74 

  ต.โพนทอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 12,886 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,941 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,996 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 14,285 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,293 

  ต.ไรสีสุก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,519 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,992 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,492 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 8,054 

  ต.เสนางคนิคม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 23,730 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,339 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,949 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 21,352 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,814 

  ต.หนองสามสี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 13,772 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,843 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 4 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,151 

  ต.หนองไฮ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 23,669 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,670 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 977 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,773 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,721 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

อ.หัวตะพาน ต.คําพระ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,534 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,910 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,074 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,263 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,812 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 10,083 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 17 

  ต.เค็งใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,376 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,868 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 7,842 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 9,117 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,216 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 244 

  ต.จิกดู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,526 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,971 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 435 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 17,102 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 175 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 998 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,038 

  ต.โพนเมืองนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,901 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,366 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 14,024 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 19,284 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 312 

  ต.รัตนวารี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,461 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,112 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,378 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,868 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,734 

  ต.สรางถอนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 18,126 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,275 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 413 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 16,595 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,179 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 4,894 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,969 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,878 

  ต.หนองแกว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,530 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 4,153 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,904 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 859 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 92 

  ต.หัวตะพาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,139 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,540 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,098 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,666 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 707 

รวมเนื้อที่ทัง้หมด 1,975,780 
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