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ไขปญหานี้  

สํานักสํารวจดนิและวางแผนการใชที่ดินไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพที่ดินที่มีปญหาใน

การใชประโยชนดานการเกษตรดังกลาวนี้ จึงไดจัดทําเอกสารปญหาทรพัยากรดินรายจังหวัดนี้ขึน้ โดยใช
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ขอมูลเพ่ือแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติและการแพรกระจายของปญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่จังหวัดนั้น ๆ ทาง
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ขอมูลทั่วไปของจังหวัดยโสธร 
 
 
ที่ต้ังและอาณาเขต 

จังหวัดยโสธรต้ังอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ต้ังระหวางละติจูดที่ 15 องศา  

ถึง 16 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 104 องศา ถึง 105 องศาตะวนัออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครฯ 

ตามเสนทางรถยนต ทางหลวงแผนดินสาย 1 – 2, 207 และ 202 ระยะทาง 552 กิโลเมตร มีเนื้อที่

ทั้งหมด 4,161,664 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,601,040 ไร มีอาณาเขตติดตอดังนี ้

ทิศเหนือ   ติดตอกับจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดรอยเอ็ด 

ทิศใต    ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศตะวนัออก   ติดตอกับจังหวัดอํานาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธาน ี

ทิศตะวนัตก   ติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ด 
 
สภาพภูมิประเทศ 

สภาพพืน้ที่สวนใหญของจังหวัดยโสธร ดานเหนือสวนใหญเปนที่ราบสูงสลับกันพื้นที่แบบลูกคล่ืน 

สวนดานใตมีแมน้าํชีไหลผานเปนที่ราบตํ่าสลับซับซอนมหีนองบึงอยูทัว่ไป อยูสูงกวาระดับน้าํทะเลปานกลาง

ประมาณ 227 ฟุต  
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ปญหาทรัพยากรดินและการปรับปรุงแกไข 
 

 ดินที่มีปญหา "Problem soil" โดยทัว่ ๆ ไป มักเกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดินในทาง

การเกษตร โดยปกติจะไมสามารถกําหนดลักษณะของดินที่เปนปญหาไดแนชัด เนือ่งจากปญหาแตละ

ชนิดของดินจะข้ึนอยูกับการนําไปใชประโยชน เชน ปลูกปา ทาํทุงหญาเล้ียงสัตว หรือปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ยิ่งไปกวานั้น แมแตดินชนิดเดียวกนั แตปลูกพืชตางชนดิกัน ลักษณะปญหาของดินก็ยังแตกตางกนั 

 การพิจารณาวาดินบริเวณดังกลาวมีปญหาตอการเกษตรหรือไมนั้น สามารถดูไดจากลักษณะ

และสมบัติของดินที่มีผลตอการใชประโยชนทางการเกษตร ที่ถาดินมีลักษณะและสมบัติที่ไมเหมาะสม

ตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืชที่ปลูก ทั้งสมบัติทางกายภาพและเคมีก็จัดเปนดินปญหา

ทั้งส้ิน แตทวาทั้งนี้อาจมีความรุนแรงของปญหามากหรือนอยแตกตางกนั ดินทีม่ีลักษณะดังกลาวไดแก

 1. ดินทราย (Sandy soils) หมายถึง ดินมเีนื้อหยาบมาก มีเนื้อดินละเอียดนอยและชองวางใน

ดินขนาดใหญ ทําใหดินมีความสามารถในการดูดซับน้าํและธาตุอาหารไดตํ่า เกิดการสูญเสียน้าํและ

ธาตุอาหารออกไปจากดินไดงาย ที่การยึดเกาะของเม็ดดินมีนอย ทําใหเกิดการชะลางพังทลายสูญเสีย

หนาดินและเกดิเปนรองกวางลึก มีความอุดมสมบูรณตํ่าและขาดแคลนนํ้า 
 การปรับปรุงแกไขปญหาดินทราย 
 1.1 เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน ใสปุยคอก ปุยหมกั 

 1.2 ปลูกพชืตระกูลถั่วคลุมดินแลวสับกลบ 

 1.3 ปลูกพชืแลวคลุมดินดวยพลาสติก ฟางขาว ใบหญาแฝก เพื่อรักษาความช้ืนในดิน 

 1.4 ใหน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เชน ใหน้ําแบบหยด การใชตุมดินเผา ขวดพลาสติกเจาะรูฝงไว

ในดินใกลตนพืชที่ปลูก หรือแกลลอนใสน้าํแลวเจาะรูใหน้ําซึมผานตลอดเวลา 

 1.5 เลือกปลูกพืชทนแลง เชน มนัสําปะหลัง หญาเล้ียงสัตว 

 2. ดินต้ืน (Shallow soils) หมายถงึ ดินทีม่ีชั้นขัดขวางและเปนอุปสรรคตอการชอนไชของราก

พืชเพื่อลงไปหาธาตุอาหารและนํ้าในระดับที่ต้ืนกวา 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ถาพบกระจัดกระจายที่

ผิวดินมากจะเปนอุปสรรคตอการไถพรวน   
 การปรับปรุงแกไขปญหาดินต้ืน 
 2.1 ขุดหลุมปลูกใหกวางกวาดินธรรมดา 

 2.2 ปลูกพชืตระกูลถั่วคลุมดินแลวสับกลบ 

 2.3 ปลูกพชืแลวคลุมดินดวย ฟางขาว ใบหญาแฝก เพื่อรักษาความช้ืนในดิน 

 2.4 ใหน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เชนใหน้ําแบบหยด การใชตุมดินเผา ขวดพลาสติกเจาะรูฝงไว

ในดินใกลตนพืชที่ปลูก หรือแกลลอนใสน้าํแลวเจาะรูใหน้ําซึมผานตลอดเวลาเชนเดียวกับดินทราย 

 2.5 เลือกปลกูพืชระบบรากต้ืน และพืชทนแลง เชน ปลูกหญาเล้ียงสัตว และปลูกพืชหลากหลาย 

ชนิดผสมผสาน 
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 3. ดินเปรี้ยวจัด (Acid sulfate soils) หมายถึง ดินมีปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรง อันเนื่อง-     

มาจากสารประกอบกาํมะถนั 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

ขอมูลจําแนกทรัพยากรดินของจังหวัดยโสธรตามลักษณะและสมบัติประจํากลุมชดุดินพบวาทรัพยากร

ดินในจังหวัดยโสธรมีการแพรกระจายดังแสดงในแผนที่(รูปท่ี1)จากแผนที่แสดงใหเหน็วาจังหวดัยโสธร

มีเนื้อที่ทรัพยากรดินที่มีปญหาตอการเกษตร 330,664 ไร เนื้อที่ทรัพยากรดินอ่ืนๆ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 

2,270,376 ไร รายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 1  

 

 เมื่อใชกระบวนการดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) นาํฐานขอมูลทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวดั

ยโสธรมาซอนทับดวยฐานขอมูลขอบเขตการปกครอง ก็จะสามารถคํานวณเนื้อที่การแพรกระจายทรัพยา- 

กรดินของจังหวัดยโสธรเปนรายตําบลได ดังแสดงใน ตารางที ่2 
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ตารางที่ 1 แสดงเนื้อที่ทรัพยากรดินจังหวดัยโสธร (จําแนกตามลักษณะประจํากลุมชุดดิน) 

 

ลําดับ 
ทรัพยากรดิน เนื้อที่ (ไร) 

 ทรัพยากรดินที่มีปญหาตอการเกษตร  

 ดินเค็ม  
7 ดินเค็มทีพ่บช้ันดานเกลือ 25,728 
 ดินทราย  
9 ดินทรายในพืน้ที่ลุม 108,553 
10 ดินทรายในพืน้ที่ดอนท่ีไมมชีั้นดานอินทรีย 134,950 
 ดินต้ืน  
12 ดินต้ืนในพื้นทีลุ่มถึงลกูรังหรือกอนกรวด 20,302 
13 ดินต้ืนในพื้นทีด่อนถึงชัน้ลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 9,881 
 พื้นที่ลาดชันเชิงซอน  
16 พื้นที่ลาดชนัเชิงซอน 31,250 

 ทรัพยากรดินอ่ืนๆ  

1 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 940,424 
2 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 850,530 
18 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 444,515 
19 ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 7,407 

20 พื้นที่เบ็ดเตลด็ 27,500 

 
รวมเนื้อท่ีทัง้หมด 2,601,040 
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ตารางที่ 2 แสดงเน้ือที่ทรัพยากรดินระดับตําบล จังหวัดยโสธร 
อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

อ.กุดชุม ต.กําแมด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 12,146 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,198 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 15,612 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 421 

  ต.กุดชุม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 17,677 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 27,127 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,669 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 798 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,472 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 2,495 

  ต.คําน้ําสราง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,435 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,446 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,770 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,785 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 2,592 

  ต.นาโส ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,964 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,600 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 550 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,554 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 101 

  ต.โนนเปอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 17,870 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,100 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 862 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,205 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 243 

  ต.โพนงาม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 22,820 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 23,587 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,762 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 4,403 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,582 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 104 

  ต.หนองหมี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,761 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,050 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,267 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 8,795 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 6,975 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 28 

  ต.หนองแหน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 25,428 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,631 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,792 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 80 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 927 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 227 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 8,361 

  ต.หวยแกง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,002 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 22,281 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 770 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,409 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 785 

อ.คอวัง ต.กุดน้ําใส ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,181 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,533 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,817 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 23,969 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 735 

  ต.คอวัง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,558 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 632 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 436 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,812 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 12,968 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 133 

  ต.น้ําออม ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,397 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,367 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 3,464 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,022 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 12,931 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 21 

  ต.ฟาหวน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,869 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,600 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 24,715 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 863 

อ.คําเขื่อนแกว ต.กุดกุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,840 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,146 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 9,708 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,404 

  ต.กูจาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 11,172 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,953 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 626 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 391 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 24 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 5 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 9,538 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 637 

  ต.แคนนอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,554 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 684 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,257 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 73 

  ต.ดงแคนใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,233 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,870 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,866 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,214 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,780 

  ต.ดงเจริญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,107 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,037 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 2,047 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 356 

  ต.ทุงมน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 15,112 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,809 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,347 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 63 

  ต.นาแก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,270 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,627 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,689 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,672 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 9 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,044 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 529 

  ต.นาคํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,132 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,482 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 973 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 600 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 3 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,291 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 198 

  ต.โพนทัน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,709 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,310 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 2,794 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 340 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 740 

  ต.ยอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,276 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 1,776 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 282 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,982 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 17,677 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 885 

  ต.ลุมพุก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,151 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,039 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 7,253 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 749 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 10,724 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,647 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 262 

  ต.สงเปอย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,488 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,855 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 403 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 491 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 18,098 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,898 

  ต.เหลาไฮ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,371 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,442 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 1,313 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,418 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,648 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 290 

อ.ทรายมูล ต.ดงมะไฟ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 19,179 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,762 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 923 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 7,352 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 9,073 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,878 

  ต.ดูลาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,306 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,662 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 9,650 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 5,906 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,042 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 39 

  ต.ทรายมูล ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,358 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 17,463 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,334 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 8,009 

  ต.นาเวียง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,071 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,268 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,986 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,531 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 41 

  ต.ไผ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,052 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,072 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,149 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 60 

อ.ไทยเจริญ ต.คําเตย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 18,257 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 25,534 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,604 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 126 

  ต.คําไผ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,726 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,149 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,905 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 119 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 590 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 305 

  ต.ไทยเจริญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 15,081 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,763 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,119 

  ต.น้ําคํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 16,239 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,810 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 1,341 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 344 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,089 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 33 

  ต.สมผอ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 21,757 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,419 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 265 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 639 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 143 

อ.ปาต้ิว ต.กระจาย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 21,710 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 12,009 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,387 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 409 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 13,344 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 114 

  ต.โคกนาโก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 44,498 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 26,006 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 5,739 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 23 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 6 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 2 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 116 

  ต.เชียงเพ็ง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,750 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,793 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 511 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 557 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 8,925 

  ต.โพธิ์ไทร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,493 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,219 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 5,911 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,677 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.ศรีฐาน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,554 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,067 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 11,083 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 720 

อ.มหาชนะชัย ต.คูเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 10,266 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,999 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 4,230 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 16,621 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 484 

  ต.โนนทราย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 541 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 7,977 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 62 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 39 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,157 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 350 

  ต.บากเรือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,330 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,475 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,866 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 10,446 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 822 

  ต.บึงแก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,482 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 26,104 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 9 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,664 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 190 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 158 

  ต.ผือฮี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,303 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 6,484 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 310 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 7,418 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 533 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.พระเสาร ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,301 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,288 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 2,809 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,665 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 41 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 5,287 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 134 

  ต.ฟาหยาด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,003 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 8,063 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 609 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 16,512 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,885 

  ต.มวง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,668 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,376 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 464 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 9,715 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,538 

  ต.สงยาง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,072 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,971 

    ดินเค็มที่พบชั้นดานเกลือ 71 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 68 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 12,167 

  ต.หัวเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 4,041 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,714 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,598 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 14,050 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 675 

อ.เมืองยโสธร ต.ขั้นไดใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,286 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,398 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 4,508 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 2,619 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,445 

  ต.ขุมเงิน ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,036 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 10,689 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 608 

  ต.เขื่องคํา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 31 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,780 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,125 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 26,466 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,878 

  ต.คอเหนือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,500 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,631 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 22 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 2,458 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 25,145 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 554 

  ต.ดูทุง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,254 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 865 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 13,539 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,081 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 336 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 10,296 

  ต.เดิด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,684 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,162 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 6,648 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,702 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 13,193 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 30 

  ต.ตาดทอง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,706 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 4,148 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,686 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 16,167 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 958 

  ต.ทุงแต ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,230 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 13,360 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,127 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 3,168 

  ต.ทุงนางโอก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 1,264 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 14,818 

  ต.นาสะไมย ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,890 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 21,272 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2,060 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,122 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ดอน 1,670 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 464 

  ต.น้ําคําใหญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,458 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 15,347 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 1,260 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 589 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 502 

  ต.ในเมือง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 2,848 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 724 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 3,051 

  ต.สําราญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 3,422 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 5,862 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 3,683 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 261 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 6,029 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 155 

  ต.สิงห ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 7,943 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,387 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 749 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 4,808 

  ต.หนองคู ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 8,397 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 3,431 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 3,369 

  ต.หนองเปด ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 6,930 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,617 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 89 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,765 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,064 

  ต.หนองเรือ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 10,194 

  ต.หนองหิน ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 2,724 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 11,562 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 7,961 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 328 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 164 

อ.เลิงนกทา ต.กุดเชียงหมี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 30,366 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,978 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 398 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 30 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 102 

  ต.กุดแห ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 18,764 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 22,517 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 485 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 463 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 27 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 171 

  ต.โคกสําราญ ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 5,909 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 32,757 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 3,032 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 12 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,428 
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อําเภอ ตําบล ทรัพยากรดิน เนื้อที ่(ไร) 

  ต.บุงคา ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 100,480 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,571 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 89 

    ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 535 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 2,801 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 9,148 

  ต.ศรีแกว ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 42,767 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 9,534 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 164 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 7,495 

  ต.สรางม่ิง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 9,863 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 20,336 

    ดินต้ืนในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรังกอนกรวดหรือเศษหิน 807 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 347 

  ต.สวาท ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 20,234 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 36,115 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 701 

    ดินทรายในพื้นที่ลุม 1,006 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 1,060 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 172 

  ต.สามแยก ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,823 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 19,393 

    ดินต้ืนในพื้นที่ลุมถึงลูกรังหรือกอนกรวด 1,496 

    พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,337 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 182 

  ต.สามัคคี ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 14,959 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 27,435 

  ต.หองแซง ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ดอน 50,622 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนกรดพบในที่ลุม 18,238 

    ดินที่มีปฏิกิริยาเปนดางพบในที่ลุม 371 

    พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 271 



 20 

รวมเนื้อที่ทัง้หมด 2,601,040 
 
 



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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