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Outcomes of the Training: 
ผลลพัธข์องการอบรม:

■To review and reinforce 
information shared in Session 1 

■ เพือ่ทบทวนเนือ้หาทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นการ
อบรมครัง้แรก



Outcomes of the Training: 
ผลลพัธข์องการอบรม:

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

■ ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามคุน้เคยกบั
คณุสมบตัทิางกายภาพและ
ความสมัพันธข์องมนัมากขึน้



Outcomes of the Training:
ผลลพัธข์องการอบรม:

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

■ ผูเ้ขา้อบรมจะเขา้ใจในเรือ่ง ความหนาแน่น
ของดนิ,คณุสมบตัทิางกายภาพอืน่ๆของดนิ
กระทบตอ่ความหนาแน่นของดนิอยา่งไร และ
การตดัสนิใจดา้นการจัดการสง่ผลกระทบตอ่
ความหนาแน่นของดนิอยา่งไร



Outcomes of the Training:
ผลลพัธข์องการอบรม:

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

■ ผูเ้ขา้รว่มจะเขา้ใจในเรือ่งโครงสรา้งของดนิ, 
โครงสรา้งของดนิไดรั้บผลกระทบจากคณุสมบตัิ
ทางกายภาพอืน่ๆของดนิอยา่งไร และการการ
ตดัสนิใจดา้นการจัดการมผีลตอ่โครงสรา้งดนิ
อยา่งไร

Presenter
Presentation Notes
What is soil?



Review 
ทบทวน

■ 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 และสิง่มชีวีติ. และดนิยงัมคีณุสมบตัทิาง
กายภาพ, คณุสมบตัทิางเคมี และคณุสมบตัทิางชวีภาพ
ดว้ย

Presenter
Presentation Notes
Why is soil important?



Review
ทบทวน

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

■ as a medium for plant growth เป็น
ตวักลางของการเจรญิเตบิโตของพชื



Review
ทบทวน

■ as a means of water storage, supply 
and purification เป็นเครือ่งมอืในการกกัเก็บ
น้ํา, จัดจา่ยน้ําและกรองน้ํา
■ as a modifier of Earth's atmosphere 
เป็นตวัปรับเปลีย่นบรรยากาศบนโลก
■ as a habitat for organisms เป็นทีอ่ยู่
อาศยัของสิง่มชีวีติ

Presenter
Presentation Notes
What are some physical properties of soils?



Review: Soil Physical Properties 
ทบทวน:คณุสมบตัทิางกายภาพของดนิ

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

Presenter
Presentation Notes
What are the 3 soil phases?



Review: Soil Phases 
ทบทวน:สว่นประกอบของดนิ
■ Soils can be conceived of in three 

distinct phases: 
ดนิมี 3 สว่นประกอบทีแ่ตกตา่งกนั:

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



Soil Water Classification   
ประเภทของนํา้ในดนิ



Soil Water Classification
ประเภทของนํา้ในดนิ

Presenter
Presentation Notes
The following terms are often used in the classification of soil water.  Generally you start with a soil that is completely saturated.There are other classification categories, but I want to go over only a few.



Soil Water Classification
ประเภทของนํา้ในดนิ



Soil Water Classification
ประเภทของนํา้ในดนิ

Presenter
Presentation Notes
What is plant available water?



Soil Water Classification
ประเภทของนํา้ในดนิ
■ Plant available water?
■ น้ําทีพ่ชืสามารถนํามาใชไ้ด ้ คอื



Particle Size 
ขนาดอนภุาค
อนภุาค = สว่นเล็กๆ

Presenter
Presentation Notes
What are the three particle size classifications?



Particle Size 
ขนาดอนภุาค
■ 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

Presenter
Presentation Notes
How many soil textures?



Particle Size ขนาดอนภุาค

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

เมือ่อนุภาคดนิทัง้ 3 ขนาดมารวมกนั ก็จะเกดิเป็น
เนือ้ดนิ 1 ประเภท ในเนือ้ดนิทัง้หมด 12 ประเภท



USDA Textural Triangle

Presenter
Presentation Notes
Commit this diagram to memory. You must understand its layout, and where the various textures are found. Most of the soils found in Erath County are found in the center to left side of the triangle. 





Soil Density
ความหนาแนน่ของดนิ



Density Definitions 
นยิามของความหนาแนน่

■ Density is simply defined as mass per 
unit volume คําจํากดัความของความ
หนาแน่น คอื อตัราสว่นมวลตอ่หน่วยปรมิาตร
– There are two main measures of soil 

density: มี 2 วธิหีลกัในการวดัความ
หนาแน่นของดนิ
■Bulk density ความหนาแน่นรวม
■Particle density ความหนาแน่นอนุภาค



Particle Density 
(ความหนาแนน่อนภุาค)

■ Particle density: refers to the density of 
the solid phase only ความหนาแน่นอนุภาค
จะเกีย่วกบัความหนาแน่นในสว่นทีเ่ป็น
ของแข็งในดนิเทา่นัน้

■ Particle density is often approximated to 
be 2.65 g/cm3  โดยทัว่ไปความหนาแน่น
อนุภาคจะมคีา่อยูท่ีป่ระมาณ 2.65 กรัมตอ่
ลกูบาศเซนตเิมตร

Presenter
Presentation Notes
Because particle density concerns the solid phase only, physical disturbance to a soil such as plowing, etc. will not affect measurements.



Bulk Density
ความหนาแนน่รวม
■ Bulk density: Refers to the density of the 

entire soil system inclusive of the solid, liquid 
and gas phases ความหนาแน่นรวม จะเป็นความ
หนาแน่นทัง้หมดของระบบดนิ ทัง้สว่นทีเ่ป็น
ของแข็ง ของเหลว และกา๊ซ

■ The bulk density of a soil should always be 
less than the particle density of a soil ความ
หนาแน่นรวมของดนิควรจะมคีา่นอ้ยกวา่ความ
หนาแน่นอนุภาคของดนิเสมอ

Presenter
Presentation Notes
The reason bulk density is always less than that of particle density is because the density of the gaseous and liquid phases are less than that of the solid phase.



■Densities of:
– Water 1.00 g/cm3

– ความหนาแน่นนของน้ํา
– Air 0.0012 g/cm3

– ความหนาแน่นของอากาศ
■Soil bulk density
– Clayey soils: 1.20 
g/cm3

– ความหนาแน่นดนิเหนยีว
– Sandy soils: 1.60 g/cm3

– ความหนาแน่นดนิทราย
– Average: 1.33 g/cm3

– ความหนาแน่นเฉลีย่
From Brady



Porosity : ความพรนุ

■ Porosity (f): Refers to the relative 
quantity of pores in a soil 

■ ความพรนุ:เกีย่วขอ้งกบัจํานวนรใูนดนิ
■ Sandy soils typically have less porosity 

than clayey soils 
■ โดยทัว่ไปดนิทรายมคีวามพรนุนอ้ยกวา่ดนิ
เหนยีว

■ The typical range of porosity is 30-60% 
โดยทัว่ไปดนิจะมคีวามพรนุอยูท่ี่ 30-60%

Presenter
Presentation Notes
In its truest sense, porosity represents void space that could be filled with water or gasses at any particular time.



■ The relationship is given as: 
ความสมัพันธส์ามารถถกูอธบิายตามสตูร
ดา้นลา่งนี้

f = (Va + Vw) / (Vs + Va + Vw)
or

f = 100 – ((Pb/Ps)*100)
■ The size of pores present in soils is not 

identified in the total porosity equation 
■ ขนาดของรทูีป่รากฏในดนิไมไ่ดร้วมอยูใ่น
สมการรวมของความพรนุ

Presenter
Presentation Notes
If particle density is 2.65g/cm3 and porosity is 45.4%, what is the bulk density? If BULK density is 1.54 g/cm3 and porosity is 48.8%, what is the PARTICLE density?



Density Example 1: 
ตวัอยา่งความหนาแนน่ที่ 1

Presenter
Presentation Notes
Be sure to understand the algebraic conversions illustrated in the two examples. The calculations are not complex, but require some thought about solving for an unknown. The unknown should be isolated on one side of the equation prior to filling in the known terms for calculation. Remember to follow the correct order of operations when completing the calculations – PEMDAS.



Density Example 2: 
ตวัอยา่งความหนาแนน่ที่ 2



Many soil properties are affected by 
porosity and density relationships: 
คณุสมบตัหิลายประการของดนิไดร้บั
ผลกระทบจากความสมัพนัธข์องความ
พรนุและความหนาแนน่

– Water infiltration and holding 
capacity การซมึของน้ํา และการอุม้น้ํา

– Soil aeration (which affects chemical 
and biological processes) การถา่ยเท
อากาศในดนิ ซึง่มผีลกระทบตอ่
กระบวนการทางเคมแีละชวีวทิยา

– Root development การพัฒนาของราก



Soil Structure 
โครงสรา้งของดนิ



Soil Structure 
โครงสรา้งของดนิ
■ When individual primary soil particles 

join together to form larger units of 
soil, they are said to “aggregate” 

■ เมือ่อนุภาคเดีย่วเล็กๆของดนิรวมตวักนั จะ
เกดิเป็นหน่วยทีใ่หญข่ึน้ของดนิ เรยีก
ปฏกิริยิาดงักลา่ววา่ การจับตวัเป็นเม็ดดนิ

Presenter
Presentation Notes
It is important to note that soil structural formation takes years (50 – 300+) while the destruction of soil structure can be accomplished in only a day (plowing, mudding, etc.).



Soil Structure 
โครงสรา้งของดนิ
■ Coalescence is due to three key forces 
การจับตวักนัเกดิจาก 3 ปัจจัย
–Physical: Shrinking/swelling, 

freezing/thawing, wetting/drying 
ปัจจัยดา้นกายภาพ

–Chemical: Flocculation ปัจจัยดา้นเคมี
–Biological: Roots, fungal hyphae, 

secretion of organic “glues” ปัจจัยดา้น
ชวีภาพ

Presenter
Presentation Notes
It is important to note that soil structural formation takes years (50 – 300+) while the destruction of soil structure can be accomplished in only a day (plowing, mudding, etc.).



Soil Structure 
โครงสรา้งของดนิ
■ Soil structural formation represents a 

product of soil development – takes 
time!

■ การกอ่ตวัของโครงสรา้งของดนิ บง่บอกถงึ
การเกดิการพัฒนาของดนิ แตใ่ชเ้วลา

Presenter
Presentation Notes
It is important to note that soil structural formation takes years (50 – 300+) while the destruction of soil structure can be accomplished in only a day (plowing, mudding, etc.).



Soil Structure 
โครงสรา้งของดนิ

■ Granular or 
crumb: แบบกอ้น
กลม หรอื กอ้นกลม
พรนุ

Photo: USDA Soil Survey Manual

–Usually weakly to moderately 
developed การพัฒนาระดบั
ออ่นแอถงึปานกลาง

Presenter
Presentation Notes
It has been my experience that granular (crumb) structure is quite rare. This is not to say that it cannot be found. However, it is not as common as other structural types.



Soil Structure 
โครงสรา้งของดนิ

■ Columnar: แบบแทง่หวั
มน
–Usually found in arid 

or semi-arid regions   
สว่นมากเจอในพืน้ที่
แหง้แลง้

–Rounded tops หวั
มนๆ

Photo: USDA Soil Survey Manual

–Usually indicates 
high levels of 
sodium (Na+) เป็นตวั
บง่ชีท้ีด่ขีองระดบัของ
สารโซเดยีมทีส่งู

Presenter
Presentation Notes
Typically found in places such as far west Texas, New Mexico, Nevada, Arizona, etc. 



Soil Structure 
โครงสรา้งของดนิ

■ Prismatic: แบบแทน่หวั
เหลีย่ม
–Similar to columnar 

structure  (คลา้ยๆกบัแบบ
แทง่หวัมน)

–Flat tops หวัเรยีบ
–Not associated with 

sodicity ไมม่คีวามเค็ม

Photo: Weindorf

Presenter
Presentation Notes
Note the large flat faces along these prisms. This structure is approximately 2 ft. tall.



Soil Structure 
โครงสรา้งของดนิ

■ Subangular Blocky: 
กอ้นเหลีย่มมมุมน
–Smaller blocks 

with somewhat 
rounded edges 
เหลีย่มเล็ก ขอบมน

Photo: Weindorf

Presenter
Presentation Notes
This structural type would typically fit in the palm of your hand. It is very common in many areas of the United States.



Soil Structure 
โครงสรา้งของดนิ

■ Angular Blocky: กอ้น
เหลีย่มมมุคม
–Smaller blocks with 

sharp edges    
เหลีย่มเล็ก ขอบคม

Photo: Weindorf

–Typically associated with higher levels of 
clay มสีว่นผสมของดนิเหนยีวสงู

Presenter
Presentation Notes
Note the very sharp edges in contrast to subangular blocky. As a geology parallel, breccia is to conglomerate as angular blocky is to subangular blocky.



Soil Structure 
โครงสรา้งของดนิ

■ Platy: แบบแผน่
–Small plate-like 

aggregates of 
soil จับตวักนัเป็น
แผน่เล็กๆ

Photo: Weindorf

Presenter
Presentation Notes
This structural type is also quite rare. 



Soil Structure
โครงสรา้งของดนิ
■ Two structureless conditions exist:            
มี 2แบบทีไ่มม่โีครงสรา้ง

–Massive: no repeating pattern to the 
angles of breakage. By definition, 
massive soils have no structure  
แบบกอ้นทบื รวมตวักนัเป็นกอ้นแบบไมม่ี
แบบทีซ่ํา้หรอืคลา้ยคลงึกนั

Presenter
Presentation Notes
Massive conditions are often found concurrently with C master horizons. It represents a mass of unconsolidated sediment, with no structural development.



Soil Structure
โครงสรา้งของดนิ

–Single Grain: sands or loamy sands 
that do not show any discernable 
particle aggregation. Each grain of 
sand is acting independently of the 
others, yielding no structure

–แบบอนุภาคเดีย่ว ทรายหรอืทรายปนดนิ
รว่นทีก่ระจัดกระจายไมร่วมตวักนัเป็น. 
กลุม่กอ้น

Presenter
Presentation Notes
Massive conditions are often found concurrently with C master horizons. It represents a mass of unconsolidated sediment, with no structural development.



Structural Grade ความชดัเจนและ
ความแข็งแรงของหนว่ยโครงสรา้งดนิ

■Structural grade describes the relative 
level of development for each soil 
structure 

■ความแข็งแรงของหน่วยโครงสรา้งดนิบง่บอก
ระดบัความสมัพันธข์องการพัฒนาของ
โครงสรา้งดนิแตล่ะชนดิ



Structural Grade ความชดัเจนและ
ความแข็งแรงของหนว่ยโครงสรา้งดนิ

–Weak: Hard to tell what kind of structure is 
present โครงสรา้งออ่นแอ ยากทีจ่ะบอกวา่ดนิที่
เห็นเป็นโครงสรา้งแบบไหน

–Moderate: Fairly well developed โครงสรา้ง
แข็งแรงปานกลาง มกีารพัฒนาดรีะดบัหนึง่

–Strong Really stands out – very well 
developed โครงสรา้งแข็งแรง มกีารพัฒนาดมีาก



Structural Size 
ขนาดของหนว่ยโครงสรา้งของดนิ

■ Size is another description used in conjunction 
with soil structure ขนาดเป็นอกีหนึง่ลกัษณะทีใ่ช ้
ในการอธบิายเกีย่วกบัโครง สรา้งดนิ

■ Very fine, fine, medium, coarse and very 
coarse describe the relative sizes of the 
structural aggregates ขนาดละเอยีดมาก, 
ละเอยีด, ปานกลาง, หยาบ,หยาบมาก อธบิายการ
เกีย่วขอ้งของขนาดของโครงสรา้งเม็ดดนิ



Soil Structure
โครงสรา้งของดนิ

■ Soil structure is very important because it can 
greatly affect โครงสรา้งของดนิมคีวามสําคญัมาก
เพราะมนัสง่ผลตอ่ สิง่เหลา่นี้
–Water infiltration: the movement of water into 
the soil at the surface การไหลเขา้ของน้ําสูใ่นดนิ
จากหนา้ดนิ (การซมึของน้ํา)

–Water permeability: the ability of water to 
move through the soil การไหลเวยีนของน้ําในดนิ
(การกระจายน้ํา)



Soil Salinity 
ความเค็มในดนิ



Natural Salinity Sources แหลง่
ความเค็มตามธรรมชาติ

■ Depression salinity 
– formed as water 
evaporates from 
enclosed basins, 
leaving salts 
behind แอง่น้ําเค็ม
เมือ่น้ําระเหยขึน้ จะ
ทิง้เกลอืไวบ้นผวิพืน้



Anthropogenic Salinity Sources 
แหลง่ความเค็มจากฝีมอืมนษุย์

■ Fertilizer application การใชปุ้๋ ย



Environmental Effects Of Salinization 
ผลกระทบของความเค็มตอ่สิง่แวดลอ้ม

■ Reduced productivity ลดผลผลติ
■ Lethal effects on vegetation มผีลกระทบ
รา้ยแรงตอ่พชื

■ Conversion of productive land to 
nonproductive land เปลีย่นพืน้ทีท่ี่
สมบรูณเ์ป็นพืน้ทีท่ีไ่มส่มบรูณ์



Environmental Effects Of Salinization 
ผลกระทบของความเค็มตอ่สิง่แวดลอ้ม

■ Reduced habitat ลดทีอ่ยูอ่าศยั
■ Reduced biodiversity ลดความ
หลากหลายทางชวีภาพ

■ Economic loss สญูดา้นเศรษฐกจิ



Evaluating Soil Salinity 
การประเมนิความเค็มในดนิ

■ Electric conductivity (EC) is determined 
on soil solution extracted from a 
saturated soil paste 

■ การวดัคา่การนําไฟฟ้าของสารละลายดนิ ที่
สกดัจากดนิทีอ่ ิม่ตวัดว้ยน้ํา



Soil Salinity 
ความเค็มในดนิ
■ Measured in dS/m 

or mmhos/cm
■ Saturated Paste   
ทําใหด้นิอิม่ตวัดว้ย
น้ํา โดยการเตมิน้ํา
ลงไปทลีะนดิ จน
เหลวคลา้ยยาสฟัีน

–Negligible จดื
■< 1

–Moderate เค็ม
เล็กนอ้ย
■2.1 to 4.0

–Saline เค็ม
■4.1 to 8.0

–Strong เค็มมาก
■8.1 to 16



3 Types of Salt-Affected Soils 
ดนิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเกลอื 3 ประเภท

ĺ αŃĿδ╔→ĺ ∟ŚΓńňŢĆŚżĿńĂΘĆnĆŢσŹ
Saline ĺ αŃn č↕Ř

Sodic ĺ αŃ←ąĺ αĆ

Saline-Sodic ĺ αŃn č↕Ř←ąĺ αĆ

Presenter
Presentation Notes
Sodic soils = exchangeable sodium >6% of CEC. Saline = dissolved mineral salts; sodium, calcium, magnesium, potassium (cations); chloride, sulfate (SO2−4), carbonate (CO2−3), bicarbonate (HCO3-), and nitrate (NO3-) (anions).



Reclaiming Salt-Affected Soils 
การปรบัปรงุดนิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความเกลอื

■ Saline soils: ดนิเค็ม
–Leach salts out of 
root zone with 
sufficient volume 
of high quality 
water and good 
drainage
กรองเกลอืออกจากบรเิวณรากของพชืโดย
ใชน้ํ้าทีม่คีณุภาพสงูและมรีะบบระบายน้ําทีด่ี



Reclaiming Salt-Affected 
Soils
■ Sodic soils are difficult to remediate
■ ดนิโซดกิ มวีธิกีารปรับปรงุทีย่าก
■ Add soil amendments (typically gypsum)
■ เตมิวสัดปุรับปรงุดนิ
■ Mix the amendments as deeply as 

possible
■ ผสมวสัดปุรับปรงุดนิในดนิใหล้กึทีส่ดุ



Reclaiming Salt-Affected 
Soils
■ Try to leach the soil with high quality 

irrigation water ลองกรองดนิดว้ยน้ําทีม่ี
คณุภาพสงู

■ Encourage plant growth as roots 
penetrating the soil will help to improve 
permeability 

■ การปลกูพชืทีม่รีากแทรกซมึเขา้ไปในดนิ จะ
ชว่ยใหน้ํ้าแทรกซมึในดนิได ้
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