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Outcomes of the Training: 
ผลลัพธข์องการอบรม:

■Participants will become more 
familiar with soil physical 
properties and their interactions 

■ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามคุน้เคยกบั
คณุสมบัตทิางกายภาพและ
ความสมัพันธข์องดนิมากขึ\น



Outcomes of the Training: 
ผลลัพธข์องการอบรม:

■Participants will understand the 
advantages and disadvantages of 
various soil textures and how this 
affects management decisions 

■ผูเ้ขา้อบรมจะเขา้ใจถงึผลดแีละผลเสยี
ของเนื\อดนิชนดิตา่งๆ และเขา้ใจวา่มัน
สง่ผลกระทบตอ่การตัดสนิใจดา้นการ
จัดการอยา่งไร



Outcomes of the Training:
ผลลัพธข์องการอบรม:

■Participants will be introduced to 
hand determination of soil texture 
and gain first-hand experience. 

■ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บการแนะนําเรืiอง
วธิกีารจําแนกประเภทของเนื\อดนิโดย
การใชม้อืสมัผัส และจะไดฝึ้กปฏบัิตจิรงิ



Outcomes of the Training:
ผลลัพธข์องการอบรม:

■ Participants will understand soil density, 
how density is affected by other soil 
physical properties, and how 
management decisions affect soil 
density.                                                  
■ ผูเ้ขา้อบรมจะเขา้ใจในเรืHอง ความหนาแน่น

ของดนิ,คณุสมบัตทิางกายภาพอืHนๆของดนิ
กระทบตอ่ความหนาแน่นของดนิอยา่งไร และ
การตัดสนิใจดา้นการจัดการสง่ผลกระทบตอ่
ความหนาแน่นของดนิอยา่งไร



What is Soil? ดนิคอือะไร

“The unconsolidated material at or 
near the earth’s surface that has 
properties due to its proximity to the 
surface.” 

“วัตถทุีiเกาะตัวกนัหลวมๆบนผวิโลก
หรอืใกลก้บัผวิโลกและมคีณุสมบัตติา่งๆ
ขึ\นอยูก่บัระยะใกลช้ดิกบัผวิโลก”



What is Soil? ดนิคอือะไร
■ Soil is a mixture of organic matter, minerals, gases, 

liquids, and organisms that together support life. As 
such, soil has physical, chemical, and biological 
properties. 

■ ดนิเป็นการรวมตวักนัของ อนิทรยีว์ตัถ,ุ แรต่า่งๆ,กา๊ซ,
ของเหลว และสิZงมชีวีติ. และดนิยังมคีณุสมบตัทิาง
กายภาพ, คณุสมบตัทิางเคมี และคณุสมบตัทิางชวีภาพ
ดว้ย



Why is Soil Important?
ทําไมดนิถงึมคีวามสําคัญ

Earth's body of soil, called the 
pedosphere, has four important functions: 
เปลอืกโลกสว่นทีEเป็นดนิ มหีนา้ทีEสําคญั 4 
อยา่ง:

■ as a medium for plant growth เป็น
ตวักลางของการเจรญิเตบิโตของพชื



Why is Soil Important?
ทําไมดนิถงึมคีวามสําคัญ

■ as a means of water storage, supply 
and purification เป็นเครืHองมอืในการกกัเก็บ
นํaา, จัดจา่ยนํaาและกรองนํaา
■ as a modifier of Earth's atmosphere 
เป็นตัวปรับเปลีHยนบรรยากาศบนโลก
■ as a habitat for organisms เป็นทีHอยู่
อาศัยของสิHงมชีวีติ



Soil Physical Properties คณุสมบัตทิาง
กายภาพของดนิ

■ Color สี
■ Temperature อณุหภมูิ
■ Phases สว่นประกอบ
■ Texture เนืfอ
■ Density/Porosity ความหนาแน่น/ความพรนุ
■ Structure โครงสรา้ง
■ Resistivity ความตา้นทาน



Soil Phases
สว่นประกอบของดนิ



Soil Phases 
สว่นประกอบของดนิ
■ Soils can be conceived of in three 

distinct phases: 
ดนิมี 3 สว่นประกอบทีDแตกตา่งกนั:

– Solid (Soil matrix) ของแข็ง
– Liquid (Soil solution) ของเหล็ว
– Gas (Soil atmosphere) กา๊ซ



Idealized Soil Phases

■ สว่นประกอบของดนิทีHพงึประสงค์
■ ของแข็ง 50 % , ของเหลว 25 %, กา๊ซ

25 %

Solids
50%

Liquids
25%

Gasses
25%



Phases Following Heavy Rain
สว่นประกอบของดนิหลังฝนตกหนัก

Solids
50%Liquids

40%

Gasses
10%



Phases After Prolonged Drought 
สว่นประกอบของดนิหลังฤดแูลง้

Solids
50%

Liquids
10%

Gasses
40%



Soil Water นํ<าในดนิ



Importance of Soil Water 
ความสําคญัของนํ<าในดนิ
■ Source of water for plants เป็นแหลง่นํ:าสําหรับ

พชื
■ Soil solution เป็นสารละลายในดนิ
■ Indirect effects on aeration and temperature 

มผีลกระทบทางออ้มตอ่การระบายอากาศและ
อณุหภมูใินดนิ

■ Erosion การชะลา้ง



Importance of Soil Water 
ความสําคญัของนํ<าในดนิ
■ Chemical reaction occur in water, especially at 

solid/liquid interface ปฏกิริยิาทางเคมเีกดิขึ:นใน
นํ:า โดยเฉพาะ ในสว่นของแข็งและของเหลว

■ Transport of materials เป็นตัวเคลืhอนยา้ยวัตถุ
ตา่งๆ



Soil Water Classification   ประเภท
ของนํ;าในดนิ
■ Saturation ดนิอิEมนํfา

–A condition in 
which all soil 
pores are filled 
with water.               
สภาวะทีEชอ่งวา่งใน
ดนิเต็มไปดว้ยนํfา

■Only solid and liquid phases are present 
จะมแีคส่ว่นทีEเป็นของแข็งและของเหลวในดนิ

เทา่นัfน



Soil Water Classification
ประเภทของนํ<าในดนิ

■ Gravitational water 
นํfาอสิระ
–The portion of the 

soil water that will 
freely drain from 
the soil due to the 
force of gravity

สภาวะทีEนํfาจะไหลจากดา้นบนลงสูด่า้นลา่งตาม
แรงดงึดดู



Soil Water Classification
ประเภทของนํPาในดนิ

■ Field capacity 
ความชื:นอิhมตวั
–The greatest 

amount of water 
that a soil can 
hold after 
gravitational 
water has 
drainedปรมิาณนํfาทีEดนิสามารถซบัเก็บ

ไวไ้ดห้ลังจากนํfาไมซ่มึลกึลง
ไปอกีภายใตแ้รงโนม้ถว่ง



Soil Water Classification
ประเภทของนํPาในดนิ

■ Wilting point จดุเหีEยวเฉา
–Water is held so tightly that 

plants cannot extract it from 
the soil จดุทีEนํา◌ถ้กูซบัเก็บไว ้
ดนิแน่นมาก ทําใหพ้ชืไม่
สามารถดดูใชไ้ด ้

–Even at the wilting point, water is present in the 
soil (but not available to plants) มนํีfาอยูใ่นดนิ แต่
พชืไมส่ามารถนํามาใชไ้ด ้



Soil Water Classification
ประเภทของนํ<าในดนิ
■ Plant available water นํ/าที3พชืสามารถ

นําไปใชไ้ด ้
–The portion of stored soil water that 
can be absorbed by plants at a rate 
sufficient to sustain the life of the plant. 

สว่นของนํ/าที3ถกูกะเกบ็ในดนิที3พชืสามารถดดู
ซบัไปใชไ้ดใ้นปรมิาณที3พอเพยีงตอ่การอยูร่อด



Soil Water Classification
ประเภทของนํ<าในดนิ
■ Plant available water นํfาทีEพชืสามารถ

นําไปใชไ้ด ้
–The amount of water held between field 
capacity and the wilting point

เป็นปรมิาณของนํfาทีEถกูซบัเก็บระหวา่งความชืfน
อิEมตัวในดนิ และจดุเหีEยวเฉา



Particle Size 
ขนาดอนุภาค
อนุภาค = สว่นเล็กๆ



Particle Size 
ขนาดอนุภาค
■ Soil particles are divided into three main 

size categories: อนุภาคนของดนิ แบง่ได ้ 3 
ขนาด

–Sand: 2.0 - 0.05 mm อนุภาคทราย
–Silt: 0.05 - 0.002 mm อนุภาคทรายแป้ง
–Clay: <0.002 mm อนุภาคดนิเหนยีว



Particle Size ขนาดอนุภาค

■ Combinations of these three sizes of 
particles yield one of twelve recognized 
soil textures

เมืEออนุภาคดนิทัfง 3 ขนาดมารวมกนั ก็จะเกดิเป็น
เนืfอดนิ 1 ประเภท ในเนืfอดนิทัfงหมด 12 ประเภท



USDA Textural Triangle





Sand อนุภาคทราย

■ Does not hold water very well กะเก็บนํ/าได ้
ไมด่ี

■ Does not hold nutrients ไมก่ะเก็บสารอาหาร
■ Prone to drought มักจะแหง้แลง้
■ Does not buffer temperature or pH well 

ไมรั่กษาอณุหภมูิ หรอื สภาพความเป็นกรด-
ดา่ง

■ Good aeration ถา่ยเทอากาศดี



Silts อนุภาคทรายแป้ง

■ Sediments in the silt fraction generally act 
more like sands than clays ตะกอนของอนุภาค
ทรายแป้งโดยทัHวไปจะคลา้ยอนุภาคทรายมากกวา่
อนุภาคดนิเหนยีว

■ They have the best water relationships of the 
three separates ในทัYง3 อนุภาคของดนิ อนุภาคนีYมี
ความสมัพันธก์บันํYาดทีีHสดุ

■ Very susceptible to water and wind erosion ไว
ตอ่การกดักรอ่นโดยนํYาและลม



Clays อนุภาคดนิเหนยีว

■ High water-holding capacity กะเกบ็นํ:าไดด้เียีhยม
■ Poor aeration อากาศถา่ยเทไมด่ี
■ High nutrient-holding capacity กะเกบ็ธาตุ

อาหารไดด้เียีhยม
■ Resists pH change ตา้นทานตอ่การเปลีhยนแปลง

ของความเป็นกรดดา่ง
■ Shrinks and swells สามารถยบุและบวม
■ Have negative charge มปีระจลุบ


