
 



    
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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                                                                     ผูอํานวยการสํานกัสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  

                                                                                             กรกฎาคม 2550  
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ขอมูลทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
ที่ต้ังและอาณาเขต 

จังหวัดอุบลราชธานีต้ังอยูสุดชายแดนทางทิศตะวันออกตะวนัออกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

ระหวางละติจดูที่ 14 องศา ถึง 15 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 104 องศา ถงึ 105 องศาตะวนัออก  

อยูหางจากกรุงเทพมหานครฯ ออกไปตามเสนทางรถไฟประมาณ 574 กิโลเมตร และตามทางรถยนต

ประมาณ 670 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทัง้หมด 15,744.850 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,840,531 ไร  

มีอาณาเขตติดตอดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร  

                         และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศใต    ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษและประเทศกัมพูชา  

ทิศตะวนัออก   ติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวนัตก   ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร 
 
สภาพภูมิประเทศ 

 จังหวัดอุบลราชธานีต้ังอยูในบริเวณที่เรียกวา แองโคราช โดยสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง

เฉล่ียประมาณ 68 เมตร ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปเปนทีสู่งตํ่า เปนที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกม ี

แมน้าํโขงเปนแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มีแมน้ําชีไหลมาบรรจบกับแมน้ํามูลไหลผานกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวนัออกแลวไหล

ลงสูแมน้าํโขงที่อําเภอโขงเจียม และยังมลํีาน้าํใหญ ๆ อีกหลายสาย ไดแก ลําเซบก ลําโดมใหญ  

ลําโดมนอย กับมีภูเขาสลับซับซอนหลายแหงทางบริเวณชายแดนตอนใต เทือกเขาที่สําคัญคือเทอืกเขา

บรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก ซึง่จะต้ังอยูกัน้อาณาเขตระหวางจังหวัดอุบลราชธานีกบัสาธารณรัฐ-

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชาประเทศ  
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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 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

ขอมูลจําแนกทรัพยากรดินของจังหวัดอุบลราชธานี ตามแตที่ลักษณะและสมบัติประจํากลุมชุดดิน พบวา

ทรัพยากรดินในจังหวัดอุบลราชธานีมีการแพรกระจายดังแสดงในแผนที่ (รูปท่ี 1) จากแผนที่แสดงให

เห็นวาจังหวัดอุบลราชธานมีีเนื้อที่ทรัพยากรดินที่มีปญหาตอการเกษตร 3,884,290 ไร เนื้อที่ทรัพยากร

ดินอ่ืนๆ และพืน้ที่เบ็ดเตล็ด 5,956,241 ไร รายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 1  

 

 เมื่อใชกระบวนการดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) นาํฐานขอมูลทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวดั

อุบลราชธานีมาซอนทับดวยฐานขอมูลขอบเขตการปกครอง ก็จะสามารถคํานวณเนือ้ที่การแพรกระจาย

ทรัพยากรดินของจังหวัดอุบลราชธานีเปนรายตําบลได ดังแสดงใน ตารางที ่2 
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ตารางที่ 1 แสดงเนื้อที่ทรัพยากรดินจังหวดัอุบลราชธาน ี(จําแนกตามลักษณะประจํากลุมชุดดิน) 

 

ลําดับ 
ทรัพยากรดิน เนื้อที่ (ไร) 

 ทรัพยากรดินที่มีปญหาตอการเกษตร  

 ดินทราย  
9 ดินทรายในพืน้ที่ลุม 158,612 
10 ดินทรายในพืน้ที่ดอนท่ีไมมชีั้นดานอินทรีย 1,432,237 
 ดินต้ืน  
12 ดินต้ืนในพื้นทีลุ่มถึงลกูรังหรือกอนกรวด 341,973 
13 ดินต้ืนในพื้นทีด่อนถึงชัน้ลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,461,624 
15 ดินต้ืนในพื้นทีด่อนถึงชัน้หินพื้น 501 
 พื้นที่ลาดชันเชิงซอน  
16 พื้นที่ลาดชนัเชิงซอน 489,343 

 ทรัพยากรดินอ่ืนๆ  

1 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,571,299 
2 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,475,018 
18 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 568,121 
19 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 100,924 

20 พื้นที่เบ็ดเตลด็ 240,879 

 
รวมเนื้อท่ีทัง้หมด 9,840,531 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

ตารางที่ 2 แสดงเนื้อที่ทรัพยากรดินระดับตําบล จังหวัดอุบลราชธาน ี

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

ก่ิง อ.นาตาล ต.กองโพน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,745 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,576 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,592 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 24 

  ต.นาตาล ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,170 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,939 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 7,411 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,933 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 346 

  ต.พะลาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 15,251 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,084 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 8,363 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,178 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,965 

  ต.พังเคน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 22,756 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,857 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 660 

ก่ิง อ.นาเยีย ต.นาดี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 20,188 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,780 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 74 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 6,713 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 10,206 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 271 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 9 

  ต.นาเยีย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 27,121 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,151 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 13,619 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 545 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 12,749 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,734 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 16 

  ต.นาเรือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,530 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,639 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,103 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 16,953 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,126 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 3,267 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,591 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 162 

ก่ิง อ.น้ําขุน ต.ขี้เหล็ก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 25,229 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,059 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,356 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 7,289 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,105 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 178 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,025 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 557 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 298 

  ต.โคกสะอาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 21,746 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,109 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,102 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 9,803 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 317 

  ต.ตาเกา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,040 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,009 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 23,180 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 7,129 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,753 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 3,501 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,257 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 160 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.ไพบูลย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,296 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,717 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 986 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 22,492 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 73 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 174 

ก่ิง อ.สวางวีระวงศ ต.แกงโดม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 12,133 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,960 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 28,601 

  ต.ทาชาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 24,121 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,403 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,876 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 411 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 775 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,066 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 366 

  ต.บุงมะแลง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,313 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,230 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 14,523 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,628 

  ต.สวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,664 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,331 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 833 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 23,631 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 663 

ก่ิง อ.เหลาเสือโกก ต.แพงใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,589 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,296 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 121 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 24,859 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,930 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 502 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.โพนเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 20,981 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,303 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 21,446 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 491 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 907 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,108 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 194 

  ต.หนองบก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 12,867 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,365 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 660 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 14,746 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 323 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 573 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 267 

  ต.เหลาเสือโกก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,244 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,176 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 23,212 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 60 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 317 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 267 

อ.กุดขาวปุน ต.กาบิน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 12,977 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,631 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,147 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,414 

  ต.แกงเค็ง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 18,938 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,554 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,104 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,156 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 785 

  ต.ขาวปุน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 26,151 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,823 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,996 

  ต.โนนสวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 30,644 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,807 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 4,346 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 19,370 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 63 

  ต.หนองทันน้ํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,753 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,699 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,480 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 9,896 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 562 

อ.เขมราฐ ต.แกงเหนือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,311 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,284 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 8,917 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,446 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 183 

  ต.ขามปอม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 18,497 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,398 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 9,080 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 11,148 

  ต.เขมราฐ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 20,948 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,216 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 24,776 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,791 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 4,765 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 451 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 3,288 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 905 

  ต.เจียด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,359 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,569 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 8,408 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 122 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 103 

  ต.นาแวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,373 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,088 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 38,884 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 4,316 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 461 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 3,763 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 237 

  ต.หนองนกทา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 22,091 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,889 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,124 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 769 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,936 

  ต.หนองผือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 22,473 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,761 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,554 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 20,945 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 888 

  ต.หนองสิม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 21,787 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,106 

  ต.หัวนา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 15,643 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,032 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 10,042 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,652 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 319 

อ.เขื่องใน ต.กลางใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,835 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,370 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,665 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 11 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 12,573 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 759 

  ต.กอเอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,759 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,097 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 20,018 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 195 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,080 

  ต.เขื่องใน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,984 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,441 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,422 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 815 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,034 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 727 

  ต.คอทอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,176 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 118 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,330 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 9,048 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,445 

  ต.ชีทวน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,886 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 251 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 22,815 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 321 

  ต.แดงหมอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,854 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,426 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,697 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 240 

  ต.ทาไห ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,903 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,510 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 465 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,711 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 57 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.ธาตุนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 16,659 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,926 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,978 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 253 

  ต.นาคําใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,546 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 183 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 28,126 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 72 

  ต.โนนรัง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 41 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,387 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 19,015 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 118 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 89 

  ต.บานกอก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 780 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,168 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,291 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,666 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 237 

  ต.บานไทย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 445 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,964 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,810 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 26,374 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,118 

  ต.ยางขี้นก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,796 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,267 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 8,770 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,696 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 259 

  ต.ศรีสุข ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,647 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,762 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 22,814 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 809 

  ต.สรางถอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,789 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,637 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,779 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 24,709 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,736 

  ต.สหธาตุ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,780 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 938 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 14,418 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,397 

  ต.หนองเหลา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,823 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,755 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 25,955 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 840 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,244 

  ต.หัวดอน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 15,795 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,613 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,826 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,149 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,065 

อ.โขงเจียม ต.โขงเจียม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 17,065 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,421 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 36,876 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 7,051 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 166 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 4,621 

  ต.นาโพธิ์กลาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 29,835 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 751 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 119,048 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 12,711 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,272 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,413 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 15,274 

  ต.หนองแสงใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 24,222 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,839 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,975 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,402 

  ต.หวยไผ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,636 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 44,706 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,131 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 3,422 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 2,492 

  ต.หวยยาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 37,317 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,154 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 32,165 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 27,458 

อ.ดอนมดแดง ต.ดอนมดแดง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,989 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,310 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,075 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 998 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,690 

  ต.ทาเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 16,239 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,990 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,744 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,790 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 198 

  ต.เหลาแดง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 18,883 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,587 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,243 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,855 

อ.เดชอุดม ต.กลาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 23,199 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 28,673 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 123 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 530 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 15,804 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,459 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 715 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,371 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 70 

  ต.กุดประทาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 35,625 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,266 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 4,810 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 40,861 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,291 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 12,971 

  ต.แกง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,451 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,172 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 218 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 109 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 487 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,160 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 7 

  ต.คําคร่ัง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,641 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,484 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,581 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 12,310 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 10,426 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,411 

  ต.ตบหู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,610 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 35,018 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,719 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 16,227 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,436 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,349 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 131 

  ต.ทาโพธิ์ศรี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,028 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,136 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,003 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,032 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,263 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 8,150 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,934 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 487 

  ต.ทุงเทิง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 21,125 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,125 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 82 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,322 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,641 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 258 

  ต.นากระแซง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 36,117 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,784 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,223 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,915 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 57 

  ต.นาเจริญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 20,228 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,041 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 363 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 427 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,603 

  ต.นาสวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,527 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,965 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 511 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 14,074 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 586 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,064 

  ต.โนนสมบูรณ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 21,421 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,065 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,441 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,754 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 98 

  ต.บัวงาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 13,125 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 32,004 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,394 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,760 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 14,116 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,983 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 54 

  ต.ปาโมง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 962 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 22,651 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 10,854 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,860 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,139 

  ต.โพนงาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,788 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,289 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,144 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,797 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,682 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,115 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 54 

  ต.เมืองเดช ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,350 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,374 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 27,848 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 531 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,618 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 9,010 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,431 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 118 

  ต.สมสะอาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 18,873 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,474 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,127 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 609 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 10,668 

อ.ตระการพืชผล ต.กระเดียน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,895 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,562 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 13,975 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 513 

  ต.กุดยาลวน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,519 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,002 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,004 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,401 

  ต.กุศกร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,852 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,150 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 12,257 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,721 

  ต.เกษม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,759 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,006 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,169 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,924 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 485 

  ต.ขามเปย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 15,371 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,188 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 8,956 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,935 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,871 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 378 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 586 

  ต.ขุหลุ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,641 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,848 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 364 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,357 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 270 

  ต.คอนสาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 24,934 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,266 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 14,517 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,255 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 150 

  ต.คําเจริญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,154 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,760 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 163 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,898 

  ต.โคกจาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 24,698 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,983 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 15,908 

  ต.เซเปด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,728 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,666 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,542 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,392 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 280 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 86 

  ต.ตระการ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 16,543 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,429 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 4,906 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 835 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,618 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,326 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.ตากแดด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,644 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,893 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 11,927 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,063 

  ต.ถํ้าแข ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 22,773 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,287 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 6,770 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,032 

  ต.ทาหลวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,886 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,272 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,814 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 12,707 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,502 

  ต.นาพิน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,952 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,848 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,389 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,943 

  ต.นาสะไม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 27,040 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,313 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 741 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,947 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,385 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 420 

  ต.โนนกุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,473 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,773 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 14,661 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,917 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 773 

  ต.บานแดง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,882 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,328 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,272 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.เปา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,535 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,292 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 727 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 11,986 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,462 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 98 

  ต.สะพือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,347 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,996 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,151 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,365 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 54 

  ต.หนองเตา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,935 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,835 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 521 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,483 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 32 

  ต.หวยฝายพัฒนา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,365 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,120 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 10,146 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,878 

  ต.ไหลทุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 15,283 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,593 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,464 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 541 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,412 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 133 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 707 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1 

อ.ตาลสุม ต.คําหวา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,033 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,062 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 9,060 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.จิกเทิง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,690 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,553 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 488 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,894 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,935 

  ต.ตาลสุม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 12,035 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,955 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 7,258 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 771 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 489 

  ต.นาคาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 34,719 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,347 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,096 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,184 

  ต.สําโรง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 20,935 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,888 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,294 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,274 

  ต.หนองกุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 18,957 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,939 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 4,901 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 746 

อ.ทุงศรีอุดม ต.กุดเรือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 20,521 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,809 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 7,133 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 4,515 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,553 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,971 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,814 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 393 

  ต.โคกชําแระ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 16,614 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,121 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,948 

  ต.นาเกษม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 25,403 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,570 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 26 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,099 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,389 

  ต.นาหอม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 21,896 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 247 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,696 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 998 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,603 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 54 

  ต.หนองอม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,807 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,426 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 16,516 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 10 

อ.นาจะหลวย ต.นาจะหลวย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 56,538 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,003 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 40,666 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 34,880 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 972 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 622 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 925 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 31,192 

  ต.โนนสมบูรณ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,412 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,711 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,226 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,571 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 199 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 460 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,864 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1 

  ต.โนนสวรรค ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 17,731 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,066 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,580 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 624 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,261 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,417 

  ต.บานตูม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 27,386 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 20,952 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 592 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,061 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,886 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 300 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 93 

  ต.พรสวรรค ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,825 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,322 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 289 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,099 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 27 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 680 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,235 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 32 

  ต.โสกแสง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,651 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 27,460 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,887 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,619 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,143 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 653 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 32 

อ.น้ํายืน ต.เกาขาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,688 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,965 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 10,678 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 5,229 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 463 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,382 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,959 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 123 

  ต.โซง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 27,588 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,185 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 36,415 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 5,472 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 164 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 139 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 547 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 205 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 18,845 

  ต.โดมประดิษฐ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 99,448 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,579 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 47,674 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,528 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 219 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,266 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 207,445 

  ต.บุเปอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 18,800 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,113 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 14,791 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นหินพื้น 501 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,583 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 568 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 10 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,693 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.ยาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,187 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,869 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 3,034 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 20,565 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 7,208 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,859 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 114 

  ต.ยางใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 26,586 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,064 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 569 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 858 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 323 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 870 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 718 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 168 

  ต.สีวิเชียร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 27,564 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,993 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 10,862 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,905 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,240 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 3,308 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 947 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,459 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 4,357 

อ.บุณฑริก ต.คอแลน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 46,712 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,552 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 42,638 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 911 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 27,638 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 9,976 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 13,095 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 14,059 

  ต.นาโพธิ์ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,913 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,715 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 250 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 24,039 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,092 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,611 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 927 

  ต.โนนคอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,985 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,338 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,937 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 17,837 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 409 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 56 

  ต.บัวงาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,706 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,521 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,845 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 11,292 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,757 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,483 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 640 

  ต.บานแมด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,057 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,238 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 12,027 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,524 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,207 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 19,288 

  ต.โพนงาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 49,502 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,375 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 23,360 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,082 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 22,351 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,344 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,365 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 6,944 

  ต.หนองสะโน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,598 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 31,030 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 476 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 45,003 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,564 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,362 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,406 

  ต.หวยขา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 140,216 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 978 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 133,115 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,759 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 28,409 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,876 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,163 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 322 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 82,680 

อ.พิบูลมังสาหาร ต.กุดชมภู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 31,386 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,470 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,303 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,983 

  ต.ดอนจิก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 63,585 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,120 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,023 

  ต.ทรายมูล ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 22,993 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,208 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,261 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 897 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.นาโพธิ์ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 54,826 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,874 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 936 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,754 

  ต.โนนกลาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,700 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 80 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,776 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 19,747 

  ต.โนนกาหลง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,226 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,427 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 863 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 350 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 15,563 

  ต.บานแขม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 23,795 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,634 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 4,023 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,002 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,230 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 753 

  ต.พิบูล ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,827 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 712 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 799 

  ต.โพธิ์ไทร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 27,595 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,950 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,195 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,339 

  ต.โพธิ์ศรี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 20,151 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,021 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 396 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 290 

  ต.ระเว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 50,749 



 32 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,457 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 218 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,679 

  ต.ไรใต ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 38,048 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,051 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 24,027 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 35 

  ต.หนองบัวฮี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 44,440 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 425 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,666 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,387 

  ต.อางศิลา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 26,529 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,883 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 673 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,626 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 134 

อ.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 13,780 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,544 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 25,490 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,778 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,821 

  ต.มวงใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,925 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,194 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 2,463 

  ต.สองคอน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,554 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,535 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 25,467 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,186 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 623 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 114 

  ต.สารภี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 27,115 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,093 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 30,686 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,907 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,614 

  ต.สําโรง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 40,531 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 46,603 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 656 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,393 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,149 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 12,786 

  ต.เหลางาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 21,791 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 23 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 32,961 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 526 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 403 

อ.มวงสามสิบ ต.ดุมใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,131 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,046 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 16,815 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,878 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,976 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 776 

  ต.เตย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,605 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,633 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 168 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,401 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 26,684 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,293 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 82 

  ต.นาเลิง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,437 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,044 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 18,359 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 892 

  ต.ไผใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,327 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,118 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,811 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 14,872 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,815 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 215 

  ต.โพนแพง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,568 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,096 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 21,393 

  ต.มวงสามสิบ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,981 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,896 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 89 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 31,932 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,034 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 634 

  ต.ยางโยภาพ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,181 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,505 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 281 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 554 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 10,840 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 6,061 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 888 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 519 

  ต.ยางสักกระโพหลุ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,496 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,935 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 15 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 28,919 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 15 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 616 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,787 

  ต.หนองไขนก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,789 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,315 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,069 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 39 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 89 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 317 

  ต.หนองชางใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,228 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,067 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 17,680 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 372 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 4,564 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,414 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 178 

  ต.หนองเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,616 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,069 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 904 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 14,843 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 54 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 108 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,328 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 9 

  ต.หนองเหลา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 318 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,099 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 41,791 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 601 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 116 

  ต.หนองฮาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,497 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,892 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 18,512 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 171 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,644 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 145 

  ต.เหลาบก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,635 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,402 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 13,476 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,337 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,087 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,299 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 81 

อ.เมืองอุบลราชธานี ต.กระโสบ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,768 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,039 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,861 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 18 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,159 

  ต.กุดลาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,522 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,380 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,625 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 11,735 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 947 

  ต.ขามใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,629 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,129 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 8,096 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,202 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,407 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 6,176 

  ต.ขี้เหล็ก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,557 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,673 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,457 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,398 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 396 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 38 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.แจระแม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,941 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,301 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 378 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,789 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 19,276 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 15,826 

  ต.ปทุม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 46 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 324 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 131 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2,267 

  ต.ปะอาว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,274 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,497 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 21,960 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 238 

  ต.ไรนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,647 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,029 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,576 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 191 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,745 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,616 

  ต.หนองขอน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 13,229 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,071 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 10,208 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,879 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 624 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,383 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 983 

  ต.หนองบอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 12,574 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,325 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,419 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 605 



 38 

อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 560 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 30,914 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,627 

  ต.หัวเรือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,231 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,851 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,534 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,026 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,436 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 155 

อ.วารินชําราบ ต.คําขวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,434 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,992 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 106 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 204 

  ต.คําน้ําแซบ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,266 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,487 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 492 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 319 

  ต.คูเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 376 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,707 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,341 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,115 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 273 

  ต.ทาลาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,855 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,205 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,194 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,307 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,133 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 139 

  ต.ธาตุ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,646 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,722 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 734 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 32 

  ต.โนนผ้ึง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,938 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,655 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,467 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 53 

  ต.โนนโหนน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,729 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,453 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 938 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,489 

  ต.บุงหวาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,929 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,526 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 940 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 176 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 273 

  ต.บุงไหม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 16,317 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,350 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 386 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 268 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,994 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 477 

  ต.โพธิ์ใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 15,252 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,532 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 11,261 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 746 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 12,592 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,971 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 37 

  ต.เมืองศรีไค ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,106 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,255 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 207 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 11,944 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,824 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 534 

  ต.วารินชําราบ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,564 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,205 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,207 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 730 

  ต.สระสมิง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,836 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 5,631 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,267 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 18,878 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,139 

  ต.แสนสุข ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 12,039 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,252 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 109 

  ต.หนองกินเพล ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,457 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,979 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,486 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 182 

  ต.หวยขะยูง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,419 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,529 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 83 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,908 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,329 

อ.ศรีเมืองใหม ต.แกงกอก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,840 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,435 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,767 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 466 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 180 

  ต.คําไหล ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 44,561 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,506 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,408 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,384 

  ต.ดอนใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,760 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,908 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 4,957 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 350 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,005 

  ต.ตะบาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,000 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,490 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 11,481 

  ต.นาคํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,550 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,264 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 15,851 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,176 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 18,238 

  ต.นาเลิน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 25,889 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 99 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 32,598 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,623 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 4,537 

  ต.ลาดควาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,520 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,152 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 13,894 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 14,792 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 1,888 

  ต.วาริน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 29,596 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,090 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,646 

  ต.สงยาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 23,133 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,848 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 16,095 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 36,205 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 8,473 

  ต.หนามแทง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 12,112 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,165 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 71,085 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 30,971 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 727 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,228 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 36,074 

  ต.เอือดใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,372 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,396 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 7,265 

อ.สําโรง ต.ขามปอม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 211 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,585 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 545 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 411 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,932 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 572 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,954 

  ต.คอนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,530 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,745 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,115 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 10,658 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,152 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 91 

  ต.โคกกอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 729 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,642 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 610 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 44 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,586 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,264 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 142 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.โคกสวาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,616 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,948 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 2,636 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 25,102 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 22 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,785 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 30 

  ต.โนนกลาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,207 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,386 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 4,077 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,081 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 310 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,228 

  ต.โนนกาเล็น ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,236 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 16,030 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,421 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 657 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,075 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8,578 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 490 

  ต.บอน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,216 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 10,432 

  ต.สําโรง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 814 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,207 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 485 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 313 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,160 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 292 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,625 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 18 

  ต.หนองไฮ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,549 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,309 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,307 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 151 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8,569 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 48 

อ.สิรินธร ต.คันไร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 32,392 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,267 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 10,990 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 12,658 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 3,778 

  ต.คําเขื่อนแกว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 34,242 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,710 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 27,791 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,902 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 698 

  ต.ชองเม็ก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 26,894 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 28,587 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 29,760 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 2,209 

  ต.นิคมลําโดมนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 20,399 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 679 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 17,226 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 441 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,085 

  ต.โนนกอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 102,972 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 45,232 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 28,189 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 22,471 

  ต.ฝางคํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,203 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,924 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 10,340 

รวมเนื้อที่ทัง้หมด 9,840,531 
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