
 



    
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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ขอมูลทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
ที่ต้ังและอาณาเขต 

 จังหวัดศรีสะเกษต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยูระหวางละติจูดที ่14 องศา 

20 ลิปดา ถงึ 15 องศา 34 ลิปดาเหนือ และที่ตรงลองติจูดที่ 103 องศา 54 ลิปดา ถงึ 104 องศา  

55 ลิปดาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครฯ โดยทางรถไฟประมาณ 515 กิโลเมตร มีเนื้อที่

ทั้งหมด 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,985 ไร มีอาณาเขตติดตอดังนี้  

 ทิศเหนือ ติดตอกับจงัหวัดรอยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวดัยโสธร 

 ทิศใต  ติดตอกับประเทศกัมพูชา 

 ทิศตะวนัออก ติดตอกับจังหวัดอุบลราชธาน ี

 ทิศตะวนัตก ติดตอกับจังหวัดสุรินทร 
 
สภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปสวนใหญเปนทีร่าบลุมอยูทางตอนเหนือ และตอนกลางของจังหวัด 

สวนทางตอนใตจะเปนที่ลาดชัน และลูกคล่ืนลอนต้ืนสลับที่ลอนชัน พื้นทีท่ั้งหมดของจังหวัดจะมีความ

ลาดชนัจากทางใตลงสูแมน้าํมลู ทางตอนเหนอืของจังหวัดมยีอดเขาสูงที่สุดของจงัหวัด คือ ยอดเขาพนมตาเหมือน 

ในเขตอําเภอขุนหาญ สูง 673 เมตร และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา 127 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 ที่ถาดินมีลักษณะและสมบัติที่ไมเหมาะสม

ตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืชที่ปลูก ทั้งสมบัติทางกายภาพและเคมีก็จัดเปนดินปญหา

ทั้งส้ิน แตทวาทั้งนี้อาจมีความรุนแรงของปญหามากหรือนอยแตกตางกนั ดินทีม่ีลักษณะดังกลาวไดแก

 1. ดินทราย (Sandy soils) หมายถึง ดินมเีนื้อหยาบมาก มีเนื้อดินละเอียดนอยและชองวางใน

ดินขนาดใหญ ทําใหดินมีความสามารถในการดูดซับน้าํและธาตุอาหารไดตํ่า เกิดการสูญเสียน้าํและ

ธาตุอาหารออกไปจากดินไดงาย การยึดเกาะของเม็ดดินมีนอย ทําใหเกิดการชะลางพังทลายสูญเสีย

หนาดินและเกดิเปนรองกวางลึก มีความอุดมสมบูรณตํ่าและขาดแคลนนํ้า 
 การปรับปรุงแกไขปญหาดินทราย 
 1.1 เพิ่มอินทรียวัตถุใหกบัดิน 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 



 3 

 3. ดินเปรี้ยวจัด (Acid sulfate soils) หมายถงึ ดินมีปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงอันเนื่อง-    

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

ขอมูลจําแนกทรัพยากรดินของจังหวัดศรีสะเกษ ตามแตที่ลักษณะและสมบัติประจํากลุมชุดดิน พบวา

ทรัพยากรดินในจังหวัดศรีสะเกษมีการแพรกระจายดังแสดงในแผนที่ (รูปท่ี 1) จากแผนที่แสดงใหเหน็

วาจงัหวัดศรีสะเกษมีเนื้อทีท่รัพยากรดินที่มปีญหาตอการเกษตร 1,213,913 ไร เนื้อทีท่รัพยากรดินอ่ืน  ๆและ

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,311,072 ไร รายละเอียดดังแสดงใน ตารางที ่1  

 

 เมื่อใชกระบวนการดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) นาํฐานขอมูลทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวดั

ศรีสะเกษมาซอนทับดวยฐานขอมูลขอบเขตการปกครอง ก็จะสามารถคํานวณเน้ือที่การแพรกระจาย

ทรัพยากรดินของจังหวัดศรีสะเกษเปนรายตําบลได ดังแสดงใน ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 1 แสดงเนื้อที่ทรัพยากรดินจังหวดัศรีสะเกษ (จาํแนกตามลักษณะประจํากลุมชุดดิน) 

 

ลําดับ 
ทรัพยากรดิน เนื้อที่ (ไร) 

 ทรัพยากรดินที่มีปญหาตอการเกษตร  

 ดินเค็ม  
7 ดินเค็มทีพ่บช้ันดานเกลือ 3,209 
 ดินทราย  
9 ดินทรายในพืน้ที่ลุม 482,660 
10 ดินทรายในพืน้ที่ดอนท่ีไมมชีั้นดานอินทรีย 152,460 
 ดินต้ืน  
12 ดินต้ืนในพื้นทีลุ่มถึงลกูรังหรือกอนกรวด 66,518 
13 ดินต้ืนในพื้นทีด่อนถึงชัน้ลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 364,814 
 พื้นที่ลาดชันเชิงซอน  
16 พื้นที่ลาดชนัเชิงซอน 144,252 

 ทรัพยากรดินอ่ืนๆ  

1 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,100,094 
2 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 865,198 
18 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 277,614 
19 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 54,428 

20 พื้นที่เบ็ดเตลด็ 13,738 

 
รวมเนื้อท่ีทัง้หมด 5,524,985 
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ตารางที่ 2 แสดงเนื้อที่ทรัพยากรดินระดับตําบล จังหวัดศรีสะเกษ 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

กิ่ง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ต.โดด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,448 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,842 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 404 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 14,550 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 327 

  ต.ผือใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 162 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 784 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,584 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,592 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 81 

  ต.เสียว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,413 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,339 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,489 

  ต.หนองมา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 102 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,159 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 472 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,840 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,478 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 16 

  ต.อีเซ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,755 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,125 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 12 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,207 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 183 

ก่ิง อ.ศิลาลาด ต.กุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 853 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 20,440 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 50 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 5,340 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,934 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 212 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.คลีกล้ิง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,725 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,843 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 20 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 19 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,570 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 28 

  ต.โจดมวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 521 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,771 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 472 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,639 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 35 

  ต.หนองบัวดง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,867 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,654 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,187 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,950 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 471 

อ.กันทรลักษ ต.กระแชง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,855 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,459 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 10,135 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 297 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 23 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 490 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8,597 

  ต.กุดเสลา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,710 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 28,121 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 8,051 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,535 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,214 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 744 

  ต.ขนุน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,589 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,992 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 319 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,281 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 18,766 

  ต.จานใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 30,956 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,024 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,803 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 91 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,613 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 357 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,062 

  ต.ชํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,604 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 620 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,975 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 178 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 64 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 31 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,917 

  ต.ตระกาจ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,732 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,969 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,358 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,994 

  ต.ทุงใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,068 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,374 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 8,246 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 191 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 6,905 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 843 

  ต.น้ําออม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,429 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,279 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 300 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,318 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,705 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,241 

  ต.โนนสําราญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,170 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,711 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,524 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 16,846 

  ต.บึงมะลู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,868 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,505 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,992 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 39,535 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 435 

  ต.ภูเงิน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,369 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,651 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 13,173 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 86 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,077 

  ต.ภูผาหมอก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,885 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,472 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,435 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 24,416 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 397 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 3,285 

  ต.เมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,436 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,118 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 133 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 815 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 12,161 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,979 

  ต.รุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 28,568 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,488 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 16,018 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,058 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 446 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,095 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 756 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 304 

  ต.ละลาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 54,452 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 258 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 40,334 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,355 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,352 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 30,018 

  ต.เวียงเหนือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 293 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,586 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,281 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 302 

  ต.สวนกลวย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 594 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,066 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,493 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 9,043 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 431 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 522 

  ต.สังเม็ก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,130 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 34,949 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 167 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 519 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 21,563 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 498 

  ต.เสาธงชัย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 23,587 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,614 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 21,556 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 10,176 



 12 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 20,512 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 4,027 

  ต.หนองหญาลาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,139 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,895 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,617 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 995 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 71 

อ.กันทรารมย ต.คําเนียม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,038 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 498 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 10,602 

  ต.จาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 95 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 28,779 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 388 

  ต.ดู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,202 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,454 

  ต.ดูน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,029 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,419 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,303 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 9,766 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 415 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,608 

  ต.ทาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 410 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 27,181 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 100 

  ต.โนนสัง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,060 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 27,555 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,014 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,086 

  ต.บัวนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,098 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 26,414 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6 

  ต.ผักแพว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 13 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 28,045 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 443 

  ต.เมืองนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 480 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 36,120 

  ต.ยาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 770 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 26,671 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,058 

  ต.ละทาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,189 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,123 

  ต.หนองแกว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,112 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,839 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 61 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 29 

  ต.หนองบัว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,006 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,909 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 649 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 247 

  ต.หนองแวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,676 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 26,808 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 142 

  ต.หนองหัวชาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,027 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 23,124 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 6,109 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 20 

  ต.อีปาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,174 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 25,951 

อ.ขุขันธ ต.กฤษณา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 316 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 23,382 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.กันทรารมย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 36 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,786 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 343 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 8,520 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 54 

  ต.โคกเพชร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,809 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,091 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,194 

  ต.จะกง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 26,299 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 165 

  ต.ใจดี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 43 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,766 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,545 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 57 

  ต.ดองกําเม็ด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,707 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 8,792 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 355 

  ต.ตะเคียน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,314 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 109 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,675 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,330 

  ต.ตาอุด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,921 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,347 

  ต.นิคมพัฒนา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 488 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,070 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 783 

  ต.ปราสาท ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 877 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,182 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,131 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,368 

  ต.ปรือใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 24,458 



 15 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,608 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,905 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 776 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,479 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 841 

  ต.ลมศักด์ิ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,518 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,180 

  ต.ศรีตระกูล ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,652 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,978 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 11 

  ต.ศรีสะอาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 452 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,172 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 184 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,006 

  ต.สะเดาใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,839 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 17,241 

  ต.สําโรงตาเจ็น ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,726 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,233 

  ต.โสน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 413 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 26,320 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,162 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 19,510 

  ต.หนองฉลอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 137 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,746 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 10,509 

  ต.หวยใต ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 270 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 20,567 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 466 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 915 

  ต.หวยสําราญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,510 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 142 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 13,401 

  ต.หวยเหนือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,338 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,274 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,320 

  ต.หัวเสือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,325 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 24,169 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,379 

อ.ขุนหาญ ต.กระหวัน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,435 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,680 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 798 

  ต.กันทรอม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 30,791 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,838 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 37,478 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,816 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,810 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 705 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 7,803 

  ต.ขุนหาญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,985 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 404 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,937 

  ต.โนนสูง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,979 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,570 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,769 

  ต.บักดอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 80,304 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 20,830 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 40,763 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,478 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,203 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 992 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,132 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 31,588 

  ต.พราน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 23,124 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,611 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,750 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,435 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 379 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 11,117 

  ต.โพธิ์กระสังข ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 261 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,613 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,329 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 18,349 

  ต.โพธิ์วงศ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 868 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,433 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,196 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 326 

  ต.ไพร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,576 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,453 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,615 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 85 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,037 

  ต.ภูฝาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,322 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,543 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 567 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 9,707 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,661 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 569 

  ต.สิ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 325 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,631 

  ต.หวยจันทร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 30,498 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,388 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 23,237 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,223 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,154 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 14,919 

อ.น้ําเกล้ียง ต.เขิน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,141 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,603 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 9,308 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 138 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,662 

  ต.คูบ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,976 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 30,799 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 30 

  ต.ตองปด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 83 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,911 

  ต.น้ําเกล้ียง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,189 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 27,021 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,778 

  ต.รุงระวี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,859 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,669 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,849 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,548 

  ต.ละเอาะ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,110 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,778 

อ.โนนคูณ ต.โนนคอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 36,468 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,387 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,050 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 288 

  ต.บก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,910 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 32,854 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 333 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,320 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,047 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 729 

  ต.โพธิ์ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,271 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,363 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 9,477 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,381 

  ต.หนองกุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 46,048 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,200 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 95 

  ต.เหลากวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 679 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,983 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,787 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 519 

อ.บึงบูรพ ต.บึงบูรพ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 512 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,534 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,440 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 182 

  ต.เปาะ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,259 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,722 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 57 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,892 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 261 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 101 

อ.เบญจลักษ ต.ทาคลอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,976 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,874 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 12,184 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 14,191 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 153 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,914 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 44 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.เสียว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,806 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 22,895 

  ต.หนองงูเหลือม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,761 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 26,868 

  ต.หนองหวา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,133 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 22,179 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 797 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 5,062 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 443 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,139 

  ต.หนองฮาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,196 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,333 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 119 

อ.ปรางคกู ต.กู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,280 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 25,704 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 12,051 

  ต.ดู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,782 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,805 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 510 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 853 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,420 

  ต.ตูม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,126 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,941 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 11,318 

  ต.พิมาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 303 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,158 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 470 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 881 

  ต.พิมายเหนือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,543 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,181 

  ต.โพธิ์ศรี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 450 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,991 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,753 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 552 

  ต.สมอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 24,435 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 130 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,702 

  ต.สวาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,184 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,172 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,258 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 74 

  ต.สําโรงปราสาท ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 625 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 22,252 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 1,139 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,125 

  ต.หนองเชียงทูน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,504 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 27,846 

อ.พยุห ต.ตําแย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,527 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,740 

  ต.โนนเพ็ก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 861 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,930 

  ต.พยุห ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 23,725 

  ต.พรหมสวัสด์ิ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,708 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 24,438 

  ต.หนองคา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 464 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,663 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 552 

อ.ไพรบึง ต.ดินแดง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,292 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,360 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,086 

  ต.โนนปูน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,741 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 953 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.ปราสาทเยอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 957 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,111 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,844 

  ต.ไพรบึง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,143 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 44,609 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,079 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,770 

  ต.สําโรงพลัน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 754 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 22,907 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 231 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 17,732 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 970 

  ต.สุขสวัสด์ิ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 552 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,019 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,388 

อ.ภูสิงห ต.โคกตาล ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,724 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,395 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 10,512 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 11,167 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,055 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 2,132 

  ต.ดงรัก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 48,086 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,812 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 43,962 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 39,011 

  ต.ตะเคียนราม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,144 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,902 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,428 

  ต.ไพรพัฒนา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 43,919 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,953 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 13,955 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,409 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 10,596 

  ต.ละลม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 537 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,710 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,771 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,461 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,068 

  ต.หวยตามอญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,980 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,739 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,202 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 13,342 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,346 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1 

  ต.หวยต๊ิกชู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,793 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,224 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,623 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,573 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 693 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 7,346 

อ.เมืองจันทร ต.ตาโกน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,449 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,268 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 341 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,668 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,467 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 448 

  ต.เมืองจันทร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 328 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,101 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 410 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,379 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 231 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.หนองใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 992 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,548 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 534 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 11,230 

อ.เมืองศรีเกษ ต.คูซอด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 818 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,999 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,794 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 787 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 273 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 19 

  ต.จาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,737 

  ต.ซํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,160 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,370 

  ต.ตะดอบ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,151 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 569 

  ต.ทุม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,808 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 22,178 

  ต.น้ําคํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,202 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 28,650 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,879 

  ต.โพธิ์ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,206 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,794 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 610 

  ต.โพนขา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,618 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,876 

  ต.โพนคอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 85 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,992 

  ต.เมืองเหนือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,092 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,881 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 33 

  ต.หญาปลอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,928 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,091 

  ต.หนองแกว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,611 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 38,229 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,491 

  ต.หนองครก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,056 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,021 

  ต.หนองไผ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,244 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,947 

  ต.หนองไฮ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,957 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 9 

  ต.หมากเขียบ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,052 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 23,577 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 302 

อ.ยางชุมนอย ต.กุดเมืองฮาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,812 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,945 

  ต.คอนกาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,948 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,101 

  ต.โนนคูณ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,326 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 20,066 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,156 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1 

  ต.บึงบอน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,280 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,169 

  ต.ยางชุมนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,169 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,076 

  ต.ยางชุมใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,697 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,988 

  ต.ล้ินฟา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,265 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,593 

อ.ราษีไศล ต.จิกสังขทอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 235 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,755 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,028 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 149 

  ต.ดาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 904 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,796 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 37 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,766 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 6 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 3,705 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 722 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 530 

  ต.ดู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 563 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,622 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 33 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 128 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 408 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 14,373 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 407 

  ต.บัวหุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,613 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,936 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,642 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,921 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,884 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 511 

  ต.ไผ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,100 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,958 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 43 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 362 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 802 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,630 

  ต.เมืองคง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 113 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,479 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 35 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 175 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,465 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 225 

  ต.เมืองแคน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,256 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,443 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 634 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 131 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,715 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 482 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8,508 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 89 

  ต.สมปอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 65 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,129 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 138 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 169 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,489 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,495 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 447 

  ต.สรางป ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 363 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,985 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 10 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,787 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 100 

  ต.หนองแค ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,164 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,239 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,312 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,015 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 14,765 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 526 

  ต.หนองหมี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,214 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,889 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 115 

  ต.หนองอึ่ง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 25 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,421 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,140 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,197 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,086 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 17,099 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 301 

  ต.หวานคํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 321 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,994 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 832 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 378 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 415 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8,321 

อ.วังหิน ต.ดวนใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,633 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,594 

  ต.ทุงสวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,520 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,810 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,050 

  ต.ธาตุ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,870 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,630 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 8,882 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 85 

  ต.บอแกว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 348 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 20,008 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 76 

  ต.บุสูง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 170 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,395 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 614 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 14,818 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 98 

  ต.โพนยาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,187 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 782 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,553 

  ต.วังหิน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,032 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 65 

  ต.ศรีสําราญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,161 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,456 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 52 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,494 

อ.ศรีรัตนะ ต.ตูม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 630 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,827 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,705 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,907 

  ต.พิงพวย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,543 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,399 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 4,705 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 119 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 195 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 915 

  ต.ศรีแกว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,987 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,475 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,309 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 376 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 50 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,977 

  ต.ศรีโนนงาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 397 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,998 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 16 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 381 

  ต.สระเยาว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 918 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,597 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 8,584 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 6,112 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 170 

  ต.สะพุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,984 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 323 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,298 

  ต.เส่ืองขาว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,786 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 9,756 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 4,901 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,784 

อ.หวยทับทัน ต.กลวยกวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 89 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,864 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,424 

  ต.จานแสนไชย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,246 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,954 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,340 

  ต.ปราสาท ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,253 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,543 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 120 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,506 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 109 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 379 

  ต.ผักไหม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,284 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,623 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,548 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 7 

  ต.เมืองหลวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,019 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,879 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,405 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 927 



 31 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,913 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 809 

  ต.หวยทับทัน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,095 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,184 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,587 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 559 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,770 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 174 

อ.อุทุมพรพิสัย ต.กานเหลือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,749 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,013 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,003 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 417 

  ต.กําแพง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,773 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 858 

  ต.ขะยูง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,794 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,655 

  ต.แข ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,577 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,132 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 802 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 251 

  ต.แขม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,151 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,109 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,785 

  ต.โคกจาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,890 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1 

  ต.โคกหลาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,018 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,582 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 454 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 332 

  ต.ตาเกษ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,276 

  ต.แต ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 73 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,899 

  ต.ทุงไชย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 174 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,549 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 113 

  ต.ปะอาว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,805 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,426 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 74 

  ต.โพธิ์ชัย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,488 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,963 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 232 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 422 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8 

  ต.รังแรง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 811 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,887 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 258 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,672 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 765 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,126 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 421 

  ต.สระกําแพงใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 38 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,263 

  ต.สําโรง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 505 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,516 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 255 

  ต.หนองหาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 83 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,679 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,700 

  ต.หนองไฮ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,381 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,456 

  ต.หัวชาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 272 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,407 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 221 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 850 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,863 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 78 

  ต.อีหลํ่า ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 703 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,815 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 366 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 292 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,401 

รวมเนื้อที่ทัง้หมด 5,524,985 

 



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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