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ขอมูลทั่วไปของจังหวัดรอยเอ็ด 
 

 
ที่ต้ังและอาณาเขต 

 จังหวัดรอยเอ็ดต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหวางละติจูดที่ 15 องศา 

24 ลิปดา ถงึ 16 องศา 19 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที ่103 องศา 17 ลิปดา ถงึ 104 องศา 22 ลิปดา

ตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครฯ โดยทางรถยนตประมาณ 512 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทัง้หมด 

8,299.449 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร มีอาณาเขตติดตอดังนี้  

 ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดมุกดาหาร 

 ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดสุรินทรและจังหวัดศรีสะเกษ 

 ทิศตะวนัออก ติดตอกับจังหวัดยโสธร 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับจงัหวดัมหาสารคาม 
 
สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดรอยเอ็ด โดยทั่วไปเปนที่ราบสูงมีความสูงจากระดับน้าํทะเลปาน-

กลาง 130-160 เมตร มีพืน้ที่ภูเขาและที่ราบสูงตอนกลางของจังหวัดสวนใหญเปนพื้นที่ลูกคล่ืนลอนต้ืน

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 60 ของจังหวัด สวนพืน้ที่ทางตอนใตของจังหวัดเปนพื้นที่ราบริมฝงแม 

น้ํามูล สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดรอยเอ็ด สามารถแบงไดดังนี ้

 บริเวณภูเขาทางตอนเหนอืของจังหวัด พื้นที่ปาไมและภูเขาเต้ียๆ อยูทางตอนเหนอื ในเขต

อําเภอหนองพอก อําเภอโพนทอง อําเภอโพธ์ิชัย และอําเภอเมยวดี  

 บริเวณท่ีราบสูง อยูบริเวณตอนกลางของจังหวัดอยูในเขต อําเภอเสลภูมิ อําเภออาจสามารถ 

อําเภอเมืองสรวง อําเภอจตุรพักตรพิมาน อําเภอเมืองรอยเอ็ด อําเภอธวัชบุรี อําเภอเมยวดี อําเภอจัง-

หาร กิ่งอําเภอทุงเขาหลวง และก่ิงอําเภอเชียงขวัญ  

 บริเวณท่ีราบลุม เปนพืน้ที่ราบริมฝงแมน้ําไหลผานจังหวดัรอยเอ็ดซึ่งครอบคลุมพื้นทีต่อนลาง

ของจังหวดัอยูในเขตอําเภอปทุมรัตน อาํเภอเกษตรวิสัย อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอพนมไพร อําเภอหนองฮ ี

และอําเภอโพนทราย ซึง่เปนที่ราบตํ่ารูปแองกะทะทีเ่รียกวา “ทุงกุลารองไห” 
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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 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 เมื่อนาํมาใชประโยชนโดยการระบายน้ําออกไป ที่ชิน้สวนพืชจะแหงและยุบตัวมาก ทําใหพืชที่ปลูก

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

ขอมูลจําแนกทรัพยากรดินของจังหวัดรอยเอ็ด ตามแตที่ตัวลักษณะและสมบัติประจํากลุมชุดดินพบวา

ทรัพยากรดินในจังหวัดรอยเอ็ดมีการแพรกระจายดังแสดงในแผนที่ (รปูท่ี 1) จากแผนที่แสดงใหเหน็วา

จังหวัดรอยเอ็ดมีเนื้อทีท่รัพยากรดินที่มีปญหาตอการเกษตร 1,712,584 ไร เนื้อทีท่รัพยากรดินอ่ืนๆ และ

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 3,474,572 ไร รายละเอียดดังแสดงใน ตารางที ่1  

 

 เมื่อใชกระบวนการดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) นาํฐานขอมูลทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวดั

รอยเอ็ดมาซอนทับดวยฐานขอมูลขอบเขตการปกครอง ก็จะสามารถคํานวณเน้ือท่ีการแพรกระจายทรัพยากร

ดินของจังหวัดรอยเอ็ดเปนรายตําบลได ดังแสดงใน ตารางท่ี 2 



 5 
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ตารางที่ 1 แสดงเนื้อที่ทรัพยากรดินจังหวดัรอยเอ็ด (จําแนกตามลักษณะประจํากลุมชุดดิน) 

 

ลําดับ 
ทรัพยากรดิน เนื้อที่ (ไร) 

 ทรัพยากรดินที่มีปญหาตอการเกษตร  

 ดินเค็ม  
7 ดินเค็มทีพ่บช้ันดานเกลือ 410,526 
 ดินทราย  
9 ดินทรายในพืน้ที่ลุม 761,161 
10 ดินทรายในพืน้ที่ดอนท่ีไมมชีั้นดานอินทรีย 443,019 
 ดินต้ืน  
12 ดินต้ืนในพื้นทีลุ่มถึงลกูรังหรือกอนกรวด 60,493 
13 ดินต้ืนในพื้นทีด่อนถึงชัน้ลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,405 
 พื้นที่ลาดชันเชิงซอน  
16 พื้นที่ลาดชนัเชิงซอน 34,980 

 ทรัพยากรดินอ่ืนๆ  

1 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,263,226 
2 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 518,136 
18 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 602,323 
19 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 9,041 

20 พื้นที่เบ็ดเตลด็ 81,846 

 
รวมเนื้อท่ีทัง้หมด 5,187,156 
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ตารางที่ 2 แสดงเนื้อที่ทรัพยากรดินระดับตําบล จังหวัดรอยเอ็ด 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

ก่ิง อ.เชียงขวัญ ต.พระเจา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 152 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,479 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 933 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 261 

  ต.พระธาตุ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,468 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 1,173 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,223 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2 

  ต.พลับพลา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 791 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,516 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 10,082 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 242 

ก่ิง อ.ทุงเขาหลวง ต.เทอดไทย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 149 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,420 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,299 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 570 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 378 

  ต.บึงงาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,541 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,498 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,318 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 743 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,779 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 962 

  ต.เหลา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,653 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,331 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,193 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 238 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 67 

ก่ิง อ.หนองฮี ต.ดูกอึ่ง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,416 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 4,246 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 11,073 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,030 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,288 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 580 

  ต.เดนราษฎร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 981 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 11,060 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 209 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,655 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 484 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 309 

  ต.สาวแห ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,215 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,856 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 649 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 194 

  ต.หนองฮี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,853 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 108 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 6,776 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 9,027 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,405 

อ.เกษตรวิสัย ต.กําแพง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,209 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,007 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 745 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,839 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,441 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 11,398 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,099 

  ต.กูกาสิงห ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,048 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 12,366 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 715 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,535 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 21,866 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 781 

  ต.เกษตรวิสัย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,003 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 892 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 25,019 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,826 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 8,229 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 12,675 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 464 

  ต.ดงคร่ังนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,691 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,118 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 291 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 63,470 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 593 

  ต.ดงคร่ังใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,864 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,940 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 8,129 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,699 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 232 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 21,049 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 488 

  ต.ทุงทอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 412 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,199 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 39,523 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 952 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,056 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 9,279 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,073 

  ต.น้ําออม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 428 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 7,015 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 802 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 21,607 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 565 

  ต.โนนสวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 560 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,413 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 8,466 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,310 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 387 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 13,262 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 231 

  ต.บานฝาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,825 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,474 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,379 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 8,313 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,612 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 460 

  ต.เมืองบัว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,499 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 227 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 1,277 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,014 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 37,705 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,379 

  ต.สิงหโคก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 603 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 518 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 7,547 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 9,530 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,853 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 431 

  ต.หนองแวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,044 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,661 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 23,821 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,009 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 14,781 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,554 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 275 

  ต.เหลาหลวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,954 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 84 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 12,197 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 277 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,022 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 212 

อ.จตุรพักตรพิมาน ต.โคกลาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 29,752 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,717 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 115 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 195 

  ต.ดงกลาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,552 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 1,125 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,719 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 9,246 

  ต.ดงแดง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,010 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,623 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,130 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 569 

  ต.ดูนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,571 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 2,399 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 9,429 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 796 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 76 

  ต.น้ําใส ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,569 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 412 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,967 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 191 

  ต.ปาสังข ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,698 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 409 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,098 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 10,563 

  ต.เมืองหงส ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 42 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 28,811 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,187 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,670 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 886 

  ต.ล้ินฟา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,096 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,795 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,302 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,552 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 48 

  ต.ศรีโคตร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 279 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 15,064 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,161 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,219 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 148 

  ต.หนองผือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,708 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 3,313 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,847 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,618 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 282 

  ต.หัวชาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,633 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 5,403 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,993 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,415 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,079 

  ต.อีงอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,554 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 13,803 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,400 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 387 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

อ.จังหาร ต.จังหาร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 293 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,203 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,969 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 62 

  ต.ดงสิงห ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,965 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,362 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 86 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 103 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,683 

  ต.ดินดํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 58 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,128 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,343 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,310 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 335 

  ต.ปาฝา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,564 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,299 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 38 

  ต.ผักแวน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,083 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,178 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 63 

  ต.มวงลาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 413 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,920 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 910 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,248 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 34 

  ต.ยางใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,091 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,768 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 685 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 559 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1 

  ต.แสนชาติ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4 



 14 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,139 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 473 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 874 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 140 

อ.ธวัชบุรี ต.เขวาทุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,828 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 249 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 17,069 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 232 

  ต.เชียงขวัญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,416 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 914 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 132 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 245 

  ต.ทุงเขาหลวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,509 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,576 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 480 

  ต.ธงธานี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,140 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,831 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,617 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,429 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,072 

  ต.ธวัชบุรี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,367 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,577 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,368 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,781 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 139 

  ต.นิเวศน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,254 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,630 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,620 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,881 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,323 

  ต.บานเขือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,231 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,732 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 298 

  ต.บึงนคร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 589 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,165 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 297 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,408 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,522 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 232 

  ต.ไพศาล ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 201 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,973 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 559 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 64 

  ต.มะบา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 338 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,647 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 183 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8,381 

  ต.มะอึ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 255 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,034 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 478 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,006 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 733 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 968 

  ต.เมืองนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,455 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,484 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 132 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,190 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 348 

  ต.ราชธานี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,277 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,153 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 6,431 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 30 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.หนองไผ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,790 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,384 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,183 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 17,631 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 270 

  ต.หนองพอก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,886 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 4 

  ต.หมูมน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,303 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,254 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,209 

  ต.อุมเมา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,375 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 22,651 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 234 

อ.ปทุมรัตต ต.ขี้เหล็ก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 532 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,460 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 8,711 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 925 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 139 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,900 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,749 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 275 

  ต.ดอกลํ้า ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,216 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,005 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 27 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,806 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,465 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8,021 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 152 

  ต.โนนสงา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 578 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,773 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,039 



 17 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,225 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,155 

  ต.โนนสวรรค ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,882 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 5,557 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 12,533 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,789 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,600 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 788 

  ต.บัวแดง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,615 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,813 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 1,088 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 839 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 527 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,916 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,078 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,906 

  ต.โพนสูง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,723 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,302 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 977 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,672 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 228 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,502 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,303 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 234 

  ต.สระบัว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 278 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,125 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 4,433 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,488 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,541 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,163 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,057 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 690 

  ต.หนองแคน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 368 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 20,679 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,171 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,671 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,910 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 151 

อ.พนมไพร ต.กุดน้ําใส ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,699 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 979 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,036 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,575 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,363 

  ต.คอใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,832 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 105 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 654 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 911 

  ต.คําไฮ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,044 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,059 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,192 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,968 

  ต.โคกสวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,845 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 14,861 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,323 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 52 

  ต.ชานุวรรณ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,425 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,189 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 41 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 12,674 

  ต.นานวล ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,227 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,998 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,195 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 921 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 181 

  ต.พนมไพร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,654 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,456 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 349 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 9,867 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 979 

  ต.โพธิ์ชัย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,614 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 9,107 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,398 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 19 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5 

  ต.โพธิ์ใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,641 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,493 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,745 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,843 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,148 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,811 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 12 

  ต.วารีสวัสด์ิ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,292 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 4,695 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,575 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,643 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 51 

  ต.สระแกว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,871 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,505 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,999 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 935 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 11 

  ต.แสนสุข ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,809 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,999 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,313 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,059 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,490 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 604 

  ต.หนองทัพไทย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,811 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,361 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 10,721 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 332 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,058 

อ.โพธิ์ชัย ต.ขามเบี้ย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 13,599 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,262 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 228 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,256 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,086 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 114 

  ต.คําพอุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 28,755 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,805 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 14,962 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 314 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 6,955 

  ต.เชียงใหม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,919 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,849 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 416 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,493 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,637 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5 

  ต.ดอนโอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,881 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,124 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 722 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,140 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,317 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.บัวคํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,069 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,445 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 94 

  ต.โพธิ์ศรี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,434 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,008 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 18,490 

  ต.สะอาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,149 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,706 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 207 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 596 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,340 

  ต.หนองตาไก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,619 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,445 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 696 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 727 

  ต.อัคคะคํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,209 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,704 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,362 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 9,622 

อ.โพนทราย ต.ทาหาดยาว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,702 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 7,500 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,260 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 346 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 854 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,172 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 291 

  ต.โพนทราย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,220 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 3,774 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,683 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,176 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 500 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 621 

  ต.ยางคํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,849 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 4,284 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,695 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,469 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 157 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,252 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 422 

  ต.ศรีสวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,514 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 34,428 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 731 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,358 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 596 

  ต.สามขา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,831 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 2,027 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 776 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 167 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 513 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,782 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 438 

อ.โพนทอง ต.คํานาดี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 21,405 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,679 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 24,756 

  ต.โคกกกมวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,493 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,181 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 326 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 266 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 132 

  ต.โคกสูง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,779 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,048 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 2,308 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 604 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 979 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 642 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 393 

  ต.นาอุดม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,722 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,633 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,925 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,548 

  ต.โนนชัยศรี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,847 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,478 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,456 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,597 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,274 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,668 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 578 

  ต.พรมสวรรค ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 624 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 36,663 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 673 

  ต.โพธิ์ทอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,597 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 23,976 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 11,581 

  ต.โพธิ์ศรีสวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,644 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,301 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 3,978 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,076 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,588 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,534 

  ต.วังสามัคคี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,399 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 25,996 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,526 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,947 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 132 

  ต.แวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,753 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,476 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 14,628 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 580 

  ต.สระนกแกว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,106 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,344 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 72 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 485 

  ต.สวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,430 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 23,857 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,739 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,091 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 22 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 470 

  ต.หนองใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 17,226 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 24,986 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,749 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 9,345 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 525 

  ต.อุมเมา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,506 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,524 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 36 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 154 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 251 

อ.เมยวดี ต.ชมสะอาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,695 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,650 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 774 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 518 

  ต.ชุมพร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,613 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 44,984 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 515 

  ต.บุงเลิศ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,239 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,225 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 208 

  ต.เมยวดี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,550 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 26,290 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 621 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,040 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1 

อ.เมืองรอยเอ็ด ต.ขอนแกน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,791 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,935 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,848 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 352 

  ต.แคนใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,971 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,595 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 6,359 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 163 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 57 

  ต.ดงลาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,845 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,838 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 59 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 157 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 8 

  ต.นาโพธิ์ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,888 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,204 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,941 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 75 

  ต.โนนตาล ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,036 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,263 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,171 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 140 

  ต.โนนรัง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,342 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,131 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 813 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 270 

  ต.ในเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,213 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 384 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 457 

  ต.ปอภาร  (ปอพาน) ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,611 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,752 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 15,145 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,087 

  ต.เมืองทอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,337 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 912 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 915 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 100 

  ต.รอบเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 186 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,944 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,969 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,354 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,094 

  ต.สะอาดสมบูรณ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,689 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,843 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 15,357 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 293 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 385 

  ต.สีแกว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 22 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,733 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 931 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,277 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 9,719 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7 

  ต.หนองแกว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,836 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,644 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,905 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 116 

  ต.หนองแวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,677 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,736 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 178 

  ต.เหนือเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,347 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,442 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 627 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 75 

อ.เมืองสรวง ต.กกกุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 740 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 298 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,526 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 13,584 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 41 

  ต.คูเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 422 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 434 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,685 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 9,124 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,688 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 56 

  ต.เมืองสรวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,154 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 419 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,474 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,816 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,007 

  ต.หนองผือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,197 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,036 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,512 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,742 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 54 

  ต.หนองหิน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 567 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,427 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 1,474 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 191 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,002 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 831 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 16,482 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 159 

อ.ศรีสมเด็จ ต.บานบาก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,747 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,014 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 42 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 54 

  ต.โพธิ์ทอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,790 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 624 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 606 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 53 

  ต.โพธิ์สัย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 166 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,115 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 8,972 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,495 

  ต.เมืองเปลือย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,049 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 683 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,830 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 13 

  ต.ศรีสมเด็จ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,097 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,832 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,396 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 64 

  ต.สวนจิก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,241 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,953 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 13,864 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 114 

  ต.หนองแวงควง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,032 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 847 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,649 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 83 

  ต.หนองใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,442 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,170 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,237 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 43 

อ.สุวรรณภูมิ ต.จําปาขัน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,239 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 14,124 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,125 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 745 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 904 

  ต.ชางเผือก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,965 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,960 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,833 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,800 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,037 

  ต.ดอกไม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 765 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,306 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,249 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,443 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,308 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 245 

  ต.ทุงกุลา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,981 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 20,665 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,443 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,699 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 682 

  ต.ทุงศรีเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,474 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 13,696 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,861 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 31 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 293 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 351 

  ต.ทุงหลวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,809 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 9,378 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 637 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,490 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 42,808 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 357 

  ต.นาใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 902 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,732 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 3 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,323 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 10,925 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 18,161 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 182 

  ต.น้ําคํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,938 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,821 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 662 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,910 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 26,037 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 103 

  ต.บอพันขัน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,077 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 4,076 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,293 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 174 

  ต.เมืองทุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,912 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 4,161 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 185 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 872 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 919 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 159 

  ต.สระคู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,879 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 34,430 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 19,982 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 32 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,986 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,609 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 23,641 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,146 

  ต.หวยหินลาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,911 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,130 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 10,512 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,725 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 200 

  ต.หัวชาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 24,551 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 1 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,938 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 515 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 506 

  ต.หัวโทน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,010 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,215 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 567 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,473 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 6,653 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 13 

  ต.หินกอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,193 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 19,147 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,336 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 8,615 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 51,539 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,569 

อ.เสลภูมิ ต.กลาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,381 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,613 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,048 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 972 

  ต.เกาะแกว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,362 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,738 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 81 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 205 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 18 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,521 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 70 

  ต.ขวัญเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,380 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,829 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 584 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 566 

  ต.ขวาว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,975 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,410 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,218 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8,712 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,719 

  ต.ทามวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,520 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,121 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 1,067 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,981 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 787 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 74 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 418 

  ต.นางาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,260 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 25,543 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 17 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 3 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 35,432 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,879 

  ต.นาแซง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 669 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,327 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 55 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,375 

  ต.นาเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,204 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,376 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 865 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 6,224 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,834 

  ต.นาเลิง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 219 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,948 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 602 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,174 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 882 

  ต.บึงเกลือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 322 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 1,392 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,078 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 10,463 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,840 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 3,462 

  ต.พรสวรรค ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,279 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,222 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 137 

  ต.โพธิ์ทอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,167 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,525 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1 

  ต.ภูเงิน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 17,153 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 24,007 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 6 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 763 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,452 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,036 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 274 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,253 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 895 

  ต.เมืองไพร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 904 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,451 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,209 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,187 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 838 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 700 

  ต.วังหลวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,912 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 601 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,455 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,076 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,330 

  ต.ศรีวิลัย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 24,321 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 232 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 337 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,078 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 593 

  ต.หนองหลวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,160 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 5,757 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 390 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 39 

  ต.เหลานอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,000 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,526 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 615 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 964 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 28 

อ.หนองพอก ต.กกโพธิ์ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,264 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 20,971 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,197 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,027 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 603 

  ต.โคกสวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,823 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,731 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,153 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,793 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 3,021 

  ต.ทาสีดา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,966 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 20,343 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 702 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 72 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 407 

  ต.บึงงาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,731 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,828 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 652 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,433 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 11,273 

  ต.ผาน้ํายอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 21,907 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,744 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 312 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 485 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,055 

  ต.ภูเขาทอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 16,059 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 31,779 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,532 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 4,787 

  ต.รอบเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 17,442 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,392 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,021 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 284 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 321 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 7,093 

  ต.หนองขุนใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 12,968 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 26,319 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 389 

  ต.หนองพอก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,000 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 26,384 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,570 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 560 

อ.อาจสามารถ ต.ขี้เหล็ก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 214 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,954 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 613 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 10,058 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 295 

  ต.บานแจง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 307 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,364 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,027 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,028 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 372 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,166 

  ต.บานดู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,781 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,613 



 37 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,531 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 110 

  ต.โพนเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,136 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,735 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 9,206 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 10,560 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 424 

  ต.หนองขาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,844 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 3,764 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,528 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 15,853 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 155 

  ต.หนองบัว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,431 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 559 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,356 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,704 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 12,114 

  ต.หนองหม่ืนถาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,968 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,526 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 1,573 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 8,506 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 19,778 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 605 

  ต.หนอม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,069 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,627 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 1,557 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,133 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,386 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 73 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 533 

  ต.โหรา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 16 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,127 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 2,183 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,294 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 13,761 

  ต.อาจสามารถ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,748 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,791 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 21,663 

รวมเนื้อที่ทัง้หมด 5,187,156 

 



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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