
 



    
คํานํา  

 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ทรัพยากรดินจึงนับวาเปนปจจยัหลักที่สําคัญสําหรับการผลิตทาง

การเกษตร ยิง่โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันที่จํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหความตองการ

ผลิตผลทางการเกษตรเพิม่ข้ึน กอปรกับการขยายพืน้ที่การเพาะปลูกไมสามารถกระทําไดอีก เกษตรกร

จึงจําเปนตองใชทรัพยากรดินที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสดุ การพัฒนาคุณภาพที่ดินในพ้ืนที่ที่มีปญหา 

ตอการใชประโยชนทางการเกษตรใหมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงข้ึนจัดเปนแนวทางหน่ึงในการแก-

ไขปญหานี้  

สํานักสํารวจดนิและวางแผนการใชที่ดินไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพที่ดินที่มีปญหาใน

การใชประโยชนดานการเกษตรดังกลาวนี้ จึงไดจัดทําเอกสารปญหาทรพัยากรดินรายจังหวัดนี้ขึน้ โดยใช

ฐานขอมูลกลุมชุดดินของประเทศไทยรวมกับเทคโนโลยีดานสารสนเทศทางภูมิศาสตร นํามาประมวลผล 

ขอมูลเพ่ือแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติและการแพรกระจายของปญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่จังหวัดนั้น ๆ ทาง

สํานักสํารวจดนิและวางแผนการใชที่ดินหวงัเปนอยางย่ิงวาเอกสารปญหาทรัพยากรดินฉบับนี้จักเปนประ-

โยชนสําหรับเปนแนวทางในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพที่ดินไดอยางเหมาะสมตอไป  
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ขอมูลทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร 
 
 
ที่ต้ังและอาณาเขต 

 จังหวัดมุกดาหารเปนจังหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต้ังอยูระหวางละติจูดที่ 16 องศา  

12 ลิปดา ถึง 16 องศา 52 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 104 องศา 5 ลิปดา ถึง 104 องศา 59 ลิปดาตะวันออก 

อยูหางจากกรุงเทพมหานครฯ โดยทางรถยนตเปนระยะทางประมาณ 680 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี ้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม 

 ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดยโสธรและจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ทิศตะวนัออก ติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ทิศตะวนัตก ติดตอกับจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ด 
 
สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหารทางทิศเหนือ และทิศใตเปนที่ราบสูง ทางทศิตะวันตก 

มีเทือกเขาภูพานเปนปาไม บางแหงเปนปาทึบ สวนทิศตะวันออกเปนที่ราบสลับปาไม มีแมน้าํโขงเปน

เสนกัน้พรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ยาวประมาณ 

72 กิโลเมตร 
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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 ถาดินมีลักษณะและสมบัติที่ไมเหมาะสม

ตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืชที่ปลูก ทั้งสมบัติทางกายภาพและเคมีก็จัดเปนดินปญหา

ทั้งส้ิน แตทัง้นี้อาจมีความรุนแรงของปญหามากหรือนอยแตกตางกัน ดินที่มีลักษณะดังกลาวไดแก

 1. ดินทราย (Sandy soils) หมายถึง ดินมเีนื้อหยาบมาก มีเนื้อดินละเอียดนอยและชองวางใน

ดินขนาดใหญ ทาํใหดินมีความสามารถในการดูดซับน้าํและธาตุอาหารไดตํ่า เกิดมีการสูญเสียน้ําและ

ธาตุอาหารออกไปจากดินไดงาย ที่การยึดเกาะของเม็ดดินมีนอย 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) หมายถึง ดินมีปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรง 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

ขอมูลจําแนกทรัพยากรดินของจังหวัดมุกดาหาร ตามแตที่ลักษณะและสมบัติประจํากลุมชุดดิน พบวา

ทรัพยากรดินในจังหวัดมกุดาหารมีการแพรกระจายดังแสดงในแผนที่ (รูปท่ี 1) จากแผนที่แสดงใหเห็น

วาจังหวัดมุกดาหารมีเนื้อที่ทรัพยากรดินที่มีปญหาตอการเกษตร 429,523 ไร เนื้อที่ทรัพยากรดินอ่ืนๆ 

และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 2,282,871 ไร รายละเอียดดังแสดงใน ตารางท่ี 1  

 

 เมื่อใชกระบวนการดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) นาํฐานขอมูลทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวดั

มุกดาหารมาซอนทับดวยฐานขอมูลขอบเขตการปกครอง ก็จะสามารถคํานวณเนื้อที่การแพรกระจาย-

ทรัพยากรดินของจังหวัดมุกดาหารเปนรายตําบลได ดังแสดงใน ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 1 แสดงเนื้อที่ทรัพยากรดินจังหวดัมุกดาหาร (จําแนกตามลักษณะประจํากลุมชุดดิน) 

 

ลําดับ 
ทรัพยากรดิน เนื้อที่ (ไร) 

 ทรัพยากรดินที่มีปญหาตอการเกษตร  

 ดินทราย  
10 ดินทรายในพืน้ที่ดอนท่ีไมมชีั้นดานอินทรีย 1,518 
 ดินต้ืน  
13 ดินต้ืนในพื้นทีด่อนถึงชัน้ลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 103,104 
 พื้นที่ลาดชันเชิงซอน  
16 พื้นที่ลาดชนัเชิงซอน 324,901 

 ทรัพยากรดินอ่ืนๆ  

1 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 432,212 
2 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,604,976 
18 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 59,341 
19 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 15504 

20 พื้นที่เบ็ดเตลด็ 170,838 

 
รวมเนื้อท่ีทัง้หมด 2,712,394 
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ตารางที่ 2 แสดงเนื้อที่ทรัพยากรดินระดับตําบล จังหวัดมุกดาหาร 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

อ.คําชะอี ต.คําชะอี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 87,540 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,395 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 8,553 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,664 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 477 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 46,770 

  ต.คําบก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,946 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,397 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 347 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 6,504 

  ต.น้ําเที่ยง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 17,140 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,503 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 365 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,877 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 938 

  ต.บานคอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 46,800 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,106 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 3,113 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 11,078 

  ต.บานซง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 12,630 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,023 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 121 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,757 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 695 

  ต.บานเหลา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 54,900 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,195 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,943 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 781 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 19,980 

  ต.โพนงาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 12,852 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,710 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 7,641 

  ต.หนองเอี่ยน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,411 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,851 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 922 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 143 

  ต.เหลาสรางถอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 12,838 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,321 

อ.ดงหลวง ต.กกตูม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 164,036 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 484 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,555 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 28,362 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 55,820 

  ต.ชะโนดนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 29,983 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,845 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 490 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 815 

  ต.ดงหลวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 31,773 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,781 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 11,152 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 9,960 

  ต.พังแดง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 82,006 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,407 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 167 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 42,343 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 28,548 

  ต.หนองแคน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 44,936 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,854 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 313 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,664 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 5,707 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.หนองบัว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 20,755 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,807 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 167 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 2,543 

อ.ดอนตาล ต.ดอนตาล ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 18,886 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,134 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,545 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,593 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8,678 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,362 

  ต.นาสะเม็ง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 34,756 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,826 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 282 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,260 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 66 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,357 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 712 

  ต.บานแกง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,853 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,158 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,983 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 73 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,432 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 888 

  ต.บานบาก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 30,492 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,174 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,493 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,027 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 377 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 8,964 

  ต.ปาไร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 52,415 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,440 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,876 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 160 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,975 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 10,113 

  ต.โพธิ์ไทร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,043 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,265 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 522 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,893 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,440 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,286 

  ต.เหลาหมี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 62,465 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,543 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 8,788 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,879 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 516 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 2,740 

อ.นิคมคําสรอย ต.กกแดง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 29,741 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,973 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,070 

  ต.โชคชัย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,711 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,174 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,575 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,630 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 249 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 995 

  ต.นากอก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,289 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,351 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,081 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,855 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 85 

  ต.นาอุดม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 34,379 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,300 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,159 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 7,983 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 780 

  ต.นิคมคําสรอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 17,747 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,865 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 27 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,506 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,096 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 3,101 

  ต.รมเกลา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 23,120 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,275 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 314 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 342 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 4,891 

  ต.หนองแวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 27,305 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,554 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,113 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 255 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,652 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1 

อ.เมืองมุกดาหาร ต.กุดแข ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,352 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,110 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 198 

  ต.คําปาหลาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 70,300 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,825 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 16,852 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 6,947 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 10,870 

  ต.คําอาฮวน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 45,678 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,955 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 7,205 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 103 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,411 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 373 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 9,677 

  ต.ดงมอน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 34,007 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,392 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,875 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 41 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 4,982 

  ต.ดงเย็น ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 91,542 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,729 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 553 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,462 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 7,673 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 10,260 

  ต.นาสีนวน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 16,588 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,854 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,926 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,147 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,105 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 8,132 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 11,829 

  ต.นาโสก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 50,015 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 23,734 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 11,840 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 12,511 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 7,416 

  ต.บางทรายใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 26,071 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,504 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,637 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 172 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,791 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 360 

  ต.บานโคก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 25,223 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 22,028 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 16,178 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 234 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 3,678 

  ต.ผ่ึงแดด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,733 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,586 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 60 

  ต.โพนทราย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 39,767 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,957 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,957 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,637 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 704 

  ต.มุกดาหาร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 30,278 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,053 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,030 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,487 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,232 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 791 

  ต.ศรีบุญเรือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,875 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,991 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 251 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,667 

อ.วานใหญ ต.ชะโนด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,738 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,776 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,187 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 964 

  ต.ดงหมู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,186 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 173 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 596 

  ต.บางทรายนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,152 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,835 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 783 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 814 

  ต.ปงขาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,904 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,712 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,762 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,817 

  ต.หวานใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,768 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,189 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 946 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,695 

อ.หนองสูง ต.โนนยาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 41,683 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,963 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 392 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 208 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,521 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 9,965 

  ต.บานเปา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,769 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,431 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 33 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 591 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 5,847 

  ต.ภูวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,999 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,992 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,149 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 323 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 7,195 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.หนองสูง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,843 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,254 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,560 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,799 

  ต.หนองสูงใต ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 34,208 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,282 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 891 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 117 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 9,563 

  ต.หนองสูงเหนือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,547 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,178 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 197 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 309 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 407 

รวมเนื้อที่ทัง้หมด 2,712,394 

 



คณะผูจัดทาํ 
 
 

ที่ปรึกษา 
1.   นายชุมพล  ลิลิตธรรม   ผูอํานวยการสํานักสาํรวจดนิและวางแผนการใชที่ดิน 

2.   นายวุฒิชาติ  สิริชวยช ู  ผูเชี่ยวชาญดานสํารวจจําแนกดิน 

3.   นายภูษิต  วิวฒันวงศวนา  หัวหนาสวนมาตรฐานการสาํรวจจําแนกดนิและที่ดิน 

 

 

คณะทํางาน 
1.   นางสพุร  บุญประคับ   สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและทีดิ่น 

2.   นายสมศกัดิ์  สุขจนัทร  สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและทีดิ่น 

3.   นางขนิษฐศรี  ฮุนตระกลู  สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและทีดิ่น 

4.   นางสาวสมุิตรา  วัฒนา  สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและทีดิ่น 

5.   นางสาวบาํรุง  ทรัพยมาก  สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและทีดิ่น 

6.   นางสาวศรัญญา  หนอแกว  สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและทีดิ่น 

7.   นางสาวพชัรินทร  ยงัยิ้ม  สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและทีดิ่น 

8.   นายรุจธนติ  พฒุิเทพนรนิทร  สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและทีดิ่น 

9.   นางสาวศรวณีย  วรวงษ  สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและทีดิ่น 

10. นางสาวภสัรา  พรมประศรี  สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและทีดิ่น 
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