
 



    
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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ขอมูลทั่วไปของจังหวัดนครพนม 
 
 
ที่ต้ังและอาณาเขต 

 จังหวัดนครพนมต้ังอยูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยมีลักษณะเปนแนวยาว

เลียบตามฝงขวาของแมน้ําโขง อยูระหวางละติจูดที ่ 16 องศา 52 ลิปดา ถงึ 18 องศา 1 ลิปดาเหนือ 

และลองติจูดที่ 104 องศา 1 ลิปดา ถงึ 104 องศา 49 ลิปดาตะวนัออก มเีนื้อที่ทัง้หมด 5,512.668 ตา- 

รางกิโลเมตร หรือ 3,445,417 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานครฯประมาณ 735 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต

ติดตอดังนี้  

 ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดหนองคาย 

 ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดมุกดาหาร 

 ทิศตะวนัออก ติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ทิศตะวนัตก ติดตอกับจังหวัดสกลนคร 
 
สภาพภูมิประเทศ 

 จังหวัดนครพนม มีสภาพพืน้ที่โดยทัว่ไปเปนพืน้ที่ราบลุม มีสภาพเปนปาเขาที่เนนิสูงและที่ราบ

ความสูงของพืน้ที่โดยเฉล่ียสูงกวาระดับน้าํทะเลปานกลางประมาณ 140 เมตร สภาพภูมิประเทศแบง

ออกเปน 2 เขต ดังนี ้

 เขตตอนเหนือ สภาพพืน้ทีส่วนใหญเปนเนินสูงและที่ดอน มีปาไมสลับกับพืน้ที่ราบที่ใชทาํนา 

ทางตอนกลางและตะวันตกของพื้นที่จะเปนที่ราบลุม สวนมากมีลักษณะเปนทุงกวาง ซึ่งปใดหากมีฝน

ตกชุกจะเกิดน้าํทวมทางเหนอืสุดของจังหวดั บริเวณในเขตอําเภอบานแพงมีเทือกเขาภูลังกาทอดผาน 

นอกจากนีย้ังมีแมน้ําสําคัญๆ 2สาย ไหลผาน คือ แมน้าํสงคราม และแมน้ําอูน ในเขตอําเภอบานแพง  

อําเภอศรีสงคราม อําเภอทาอุเทน อําเภอนาหวา อําเภอโพนสวรรค และอําเภอนาทม  

 เขตตอนใต พื้นที่บริเวณใกลแมน้ําโขงเปนพืน้ที่ราบลุม ในสวนทางทิศตะวนัตกซ่ึงอยูหางจาก 

แมน้ําโขงออกไปมีพื้นที่เปนลูกคล่ืนและทีด่อน และมีสภาพเปนปาเต็งรัง พืน้ดินสวนมากเปนหนิลูกรัง  

บางแหงมีลักษณะเปนเนนิและที่ราบสลับกับมีแมน้าํก่าํไหลผานพืน้ที่ในเขตนี ้ ทางใตสุดของจงัหวัดใน

เขตอําเภอนาแกมีเทือกเขาภูพานทอดยาวเปนแนวกัน้เขต อยูระหวางจงัหวดันครพนมกับจงัหวัดสกลนคร 

อําเภอที่อยูในเขตนี้ไดแก อําเภอเมือง อําเภอเรณูนคร อําเภอธาตุพนม อําเภอปลาปาก อําเภอนาแก 

และก่ิงอําเภอวังยาง 
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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 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 ซึ่งทําใหเกดิมีสารที่เปนพิษตอพืชละลายออกมามาก 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)มาทําการประมวลผล

ขอมูลจําแนกทรัพยากรดินของจังหวัดนครพนม ตามแตที่ลักษณะและสมบัติประจํากลุมชุดดิน พบวา

ทรัพยากรดินในจังหวัดนครพนมมีการแพรกระจายดังแสดงในแผนที่ (รูปท่ี 1) จากแผนที่แสดงใหเหน็

วาจังหวัดนครพนมมีเนื้อทีท่รัพยากรดินทีม่ีปญหาตอการเกษตร 1,435,050 ไร เนือ้ทีท่รัพยากรดินอ่ืนๆ 

และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 2,010,367 ไร รายละเอียดดังแสดงใน ตารางท่ี 1  

 

 เมื่อใชกระบวนการดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) นําฐานขอมลูทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวดั

นครพนมมาซอนทับดวยฐานขอมูลขอบเขตการปกครอง ก็จะสามารถคํานวณเน้ือท่ีการแพรกระจาย

ทรัพยากรดินของจังหวัดนครพนมเปนรายตําบลได ดังแสดงใน ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 1 แสดงเนื้อที่ทรัพยากรดินจังหวดันครพนม (จาํแนกตามลักษณะประจํากลุมชุดดิน) 

 

ลําดับ 
ทรัพยากรดิน เนื้อที่ (ไร) 

 ทรัพยากรดินที่มีปญหาตอการเกษตร  

 ดินเค็ม  
7 ดินเค็มทีพ่บช้ันดานเกลือ 1,793 
 ดินทราย  
9 ดินทรายในพืน้ที่ลุม 84,243 
10 ดินทรายในพืน้ที่ดอนท่ีไมมชีั้นดานอินทรีย 9,140 
 ดินต้ืน  
12 ดินต้ืนในพื้นทีลุ่มถึงลกูรังหรือกอนกรวด 472,411 
13 ดินต้ืนในพื้นทีด่อนถึงชัน้ลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 820,910 
 พื้นที่ลาดชันเชิงซอน  
16 พื้นที่ลาดชนัเชิงซอน 46,553 

 ทรัพยากรดินอ่ืนๆ  

1 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,003,659 
2 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 596,893 
18 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 158,605 
19 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 55,298 

20 พื้นที่เบ็ดเตลด็ 195,912 

 
รวมเนื้อท่ีทัง้หมด 3,445,417 
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ตารางที่ 2 แสดงเนื้อที่ทรัพยากรดินระดับตําบล จังหวัดนครพนม 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

ก่ิง อ.วังยาง ต.โคกสี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 104 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,113 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 11,448 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 5,083 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 144 

  ต.ยอดชาด ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,994 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,093 

  ต.วังยาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 458 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,910 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 35,329 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 13,868 

  ต.หนองโพธิ์ ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 12,474 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 6,903 

อ.ทาอุเทน ต.ไชยบุรี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,568 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,493 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,074 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,810 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,570 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,851 

  ต.ทาจําปา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 26,224 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,287 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 14,513 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,123 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,087 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 935 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,784 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,064 

  ต.ทาอุเทน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 611 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,412 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 26 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 333 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 918 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,359 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,653 

  ต.โนนตาล ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 17,119 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,974 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 7,734 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,465 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 61 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 15 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,553 

  ต.พนอม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,805 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,152 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 16,522 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 902 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 898 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 506 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,145 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,283 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 121 

  ต.พะทาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 13,378 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,586 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,875 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 773 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,463 

  ต.รามราช ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,874 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,523 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 26,697 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 5,184 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 508 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 241 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 208 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 290 

  ต.เวินพระบาท ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,337 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,919 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 14,188 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,180 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 180 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,094 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 995 

  ต.หนองเทา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,043 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,916 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 13,337 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 497 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 860 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,534 

อ.ธาตุพนม ต.กุดฉิม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 881 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,662 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 5 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 668 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,347 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 335 

  ต.ดอนนางหงส ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,276 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,090 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 38 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 343 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 675 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,871 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,070 

  ต.ธาตุพนม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,429 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,124 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 396 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 3,465 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,924 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,366 

  ต.ธาตุพนมเหนือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,271 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,765 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 184 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,134 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,185 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 420 

  ต.นาถอน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,936 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,507 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 852 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,913 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,636 

  ต.นาหนาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,666 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,626 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 78 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 866 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 301 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,986 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 58 

  ต.น้ํากํ่า ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 13,918 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,489 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,933 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 301 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 3,028 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,887 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,841 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.ฝงแดง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,113 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,333 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 221 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 141 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 859 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,328 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 244 

  ต.พระกลางทุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 537 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,184 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,131 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8,098 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,104 

  ต.โพนแพง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,480 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,709 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 877 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 10 

  ต.แสนพัน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 21 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 185 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 930 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,695 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,330 

  ต.อุมเหมา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 29,960 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,098 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 823 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 377 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,622 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 179 

อ.นาแก ต.กานเหลือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,776 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,772 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 179 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 15,956 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 3,674 

  ต.คําพี้ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 21,048 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,047 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 631 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,144 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 6,066 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 945 

  ต.นาแก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,641 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,968 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 392 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 708 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 7,264 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 8,073 

  ต.นาคู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,913 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,765 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 852 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 5,861 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,241 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 288 

  ต.นาเลียง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,697 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 12,887 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 11,214 

  ต.บานแกง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 16,299 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,686 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 14,982 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,414 

  ต.พระซอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 29 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,276 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,147 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 8,607 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 13 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 79 

  ต.พิมาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,073 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,471 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 525 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,322 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,571 

  ต.พุมแก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 15,136 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,582 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 424 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 11 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,443 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 240 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,435 

  ต.สีชมพู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,280 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,420 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 48 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 754 

  ต.หนองบอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 46,785 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,599 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 355 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,415 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 7,279 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 4,140 

  ต.หนองสังข ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,369 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,085 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,802 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,293 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 272 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 940 

อ.นาทม ต.ดอนเตย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,113 



 14 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 25,856 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 8,992 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 8,018 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,175 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,973 

  ต.นาทม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,069 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 26,386 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 4,385 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 27,305 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 141 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,635 

  ต.หนองชน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 39,283 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,041 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 9,288 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 5,221 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,997 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,515 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 5,968 

อ.นาหวา ต.ทาเรือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,981 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 288 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 15,100 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 878 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 625 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,281 

  ต.นาคูณใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,563 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,080 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 657 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,698 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 61 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 42 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 359 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.นางัว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,475 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,554 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,149 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 24,980 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 20,125 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 188 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,920 

  ต.นาหวา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,093 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,402 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 13,023 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 19,942 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,939 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 997 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 789 

  ต.บานเสียว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 251 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,930 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 8,286 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,200 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 392 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,339 

  ต.บานเหลาพัฒนา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,032 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 24,865 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 579 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 8,392 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,928 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,246 

อ.บานแพง ต.นางัว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,199 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,491 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 936 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 47 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 5,808 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.บานแพง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 853 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,052 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 362 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 15 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 5,740 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,354 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 10,066 

  ต.ไผลอม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,750 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,122 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,523 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 129 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,754 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 879 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 9,919 

  ต.โพนทอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,757 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,906 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,461 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 440 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 2,731 

  ต.หนองแวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 46,557 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,583 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 10,384 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 5,500 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 537 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 273 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 239 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 630 

อ.ปลาปาก ต.กุตาไก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,206 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 32,250 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 20,844 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 76 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 169 

  ต.โคกสวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 538 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 19,231 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 7,799 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,740 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 49 

  ต.โคกสูง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,234 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 20,791 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 12,535 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 66 

  ต.นามะเขือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,348 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 722 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 24,495 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,491 

  ต.ปลาปาก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,174 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 46,183 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 12,091 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,158 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 101 

  ต.มหาชัย ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 36,048 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 8,829 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 657 

  ต.หนองเทาใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,841 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 9,046 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 6,934 

  ต.หนองฮี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 210 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,640 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 15,701 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 19,526 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 141 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,190 

อ.โพนสวรรค ต.นาขม้ิน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,810 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,328 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 17,741 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 21,254 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,713 

  ต.นาหัวบอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,107 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 29,395 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 10,592 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 57 

  ต.บานคอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 24,436 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 52,817 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 17,273 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,867 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,276 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 117 

  ต.โพนจาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,800 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 15,036 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 7,421 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,444 

  ต.โพนสวรรค ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 341 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,804 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 80,829 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 29,588 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 975 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 44 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 704 

อ.เมืองนครพนม ต.กุรุคุ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 621 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,068 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 44,034 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,944 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,955 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,983 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,914 

  ต.ขามเฒา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,786 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,445 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 876 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 4,656 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 505 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 584 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,454 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 260 

  ต.คําเตย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 16,849 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 23,112 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 130 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,952 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,558 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 65 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 9,523 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 49 

  ต.ดงขวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,416 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,174 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,244 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,819 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 514 

  ต.ทาคอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,025 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,828 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 249 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,345 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 539 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 4,121 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,425 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 3,156 

  ต.นาทราย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 726 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,288 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,781 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 7,794 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 379 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 7 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,897 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 7,685 

  ต.นาราชควาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,380 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,645 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 4,223 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 7,460 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,814 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 109 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,036 

  ต.ในเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 230 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 259 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 114 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,547 

  ต.บานกลาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,897 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,418 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 872 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 9,333 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,636 

  ต.บานผ้ึง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 583 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,717 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 44,687 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 9,415 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 5,276 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,796 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,478 

  ต.โพธิ์ตาก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 712 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,729 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 10,467 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,650 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 3,543 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,447 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,411 

  ต.วังตามัว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,094 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,259 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 34,891 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,326 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,404 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 368 

  ต.หนองญาติ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,187 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,639 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,537 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,473 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 760 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,864 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,229 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,862 

  ต.อาจสามารถ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,518 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,669 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,928 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 793 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 344 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 980 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8,743 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,662 

อ.เรณูนคร ต.โคกหินแฮ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,026 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,613 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 52 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 224 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,634 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 128 

  ต.ทาลาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,065 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,592 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 53 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 10 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 67 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 904 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 11 

  ต.นาขาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 956 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,198 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,343 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 540 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 644 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 83 

  ต.นางาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,712 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 23,123 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 189 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 688 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,352 

  ต.โพนทอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 717 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,605 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 727 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 374 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,404 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 36 

  ต.เรณู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 644 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,244 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 145 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 133 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,429 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 47 

  ต.เรณูใต ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,164 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,744 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 335 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,355 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 15 

  ต.หนองยางชิ้น ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,420 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,064 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 224 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 956 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 514 

อ.ศรีสงคราม ต.ทาบอสงคราม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,551 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 46,881 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 4 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 316 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 12,616 

  ต.นาคํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 32,704 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 27,351 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,392 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 429 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 712 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 4,866 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,911 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,228 

  ต.นาเด่ือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 23,126 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,544 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 6,841 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 5,049 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,874 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 405 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,611 

  ต.บานขา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,785 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 23,279 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 4,829 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 13,238 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,183 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 8,168 

  ต.บานเอื้อง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,198 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,873 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,721 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 12,963 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,108 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 711 

  ต.โพนสวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,438 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,591 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,460 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 11,639 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 488 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 647 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 243 

  ต.ศรีสงคราม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,082 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,955 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,102 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,013 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 430 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 363 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,550 

  ต.สามผง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,542 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 35,541 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 15,742 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,522 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,869 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 387 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 552 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 9,329 

  ต.หาดแพง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,016 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,082 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 16,276 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,725 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,948 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,450 

รวมเนื้อที่ทัง้หมด 3,445,417 
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