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สาขาวชิาธรณศีาสตร�   วิทยาเขตกาญจนบรุ ี มหาวทิยาลยัมหดิล  



“การพบแหล�งน้ําบาดาลพุโซดา ในพ้ืนที่
ตําบลห�วยกระเจา อําเภอห�วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี โดยข�อมูลจากกรมทรัพยากร     
น้ําบาดาล พบว�า น้ําบาดาลพุโซดา ในพ้ืนที่
ดังกล�าว เป�นน้ํ าบาดาลพุโซดา แห�งแรก                 
ของประเทศไทย  และมีโอกาส พบแหล�ง                
น้ําบาดาลพุโซดา  ในพ้ืนที่ใกล�เคียงได�อีก 
หากมีลักษณะธรณีวิทยา อุทธรณีวิทยา และ
มีคุณภาพบาดาลที่ ใกล� เคียงกับพ้ืนที่บ�อ         
น้ําบาดาลพุโซดา (ตําบลห�วยกระเจา) ซึ่งต�อง
อาศัยการศึกษาและสํารวจทางธรณีวิทยา 
อุทกธรณีวิทยา ธรณีฟ�สิกส� ตลอดทั้งการ           
เจาะสํารวจเพ่ิมเติม  ในข้ันรายละเอียด   และ             
น้ําบาดาลพุ สามารถพบได�อีกหลายพ้ืนที่     
ในประเทศไทย ” 

สาขาวิชาธรณีศาสตร�  
วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  



น้ําบาดาลคืออะไร ?

นํ้าบาดาล หมายถึง นํ้าใต�ดินท่ีเกิดอยู� ในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน                
ซึ่ งอยู� ลึ กจากผิ วดิน  เ กินความลึก ท่ี รัฐมนตรี กํ าหนด โดยประกาศ                       
ใ นร าช กิจจ า นุ เ บกษา  แต� จ ะ กํ าหนดความ ลึกน� อยกว� า สิบ เมตร มิ ได� 
(พระราช บัญญัติ นํ้ าบาดาล พ .ศ . 2520)  นํ้ าบาดาล จ ะ ถูก กัก เ ก็บอยู�                          
ภายในช�องว�าง  ระหว�างเม็ดตะกอน หรือรอยแตกของชั้นหิน โดยจะมีชั้นก้ันนํ้า
ป�ดทับอยู�ด�านบน หรือไม�ก็ได� ซึ่งเรียกส�วนท่ีเก็บนํ้าและก้ันนํ้า รวมกันว�า                    
ชั้นนํ้าบาดาล สามารถจําแนกชนิด ของชั้นนํ้าบาดาลท่ีสําคัญ ได�แก� ชั้นนํ้าบาดาล
ไร�แรงดัน และ ชั้นนํ้าบาดาลมีแรงดัน



ช้ันนํ้าบาดาลไร�แรงดัน หมายถึง ช้ันท่ีมีนํ้าบาดาลกักเก็บอยู� โดยไม�มีช้ันหินก้ันนํ้า ป�ดทับ
อยู�ด�านบน เป�นชั้นนํ้าบาดาล ท่ีอยู�ถัดจากผิวดินลงไป โดยมีระดับนํ้าบาดาลอยู�บนสุด                    
ของชั้นนํ้าบาดาล 

ชั้นนํ้าบาดาลมีแรงดัน หมายถึง ชั้นนํ้าบาดาลท่ีมีช้ันก้ันนํ้าป�ดอยู�ด�านบน ส�งผลให�นํ้า
บาดาลอยู�ภายใต�แรงดันท่ีมากกว�าแรงดันของบรรยากาศ ซึ่งพบว�าระดับนํ้าบาดาลอยู�สูงกว�า
ระดับความลึกของชั้นนํ้าบาดาล ซึ่งเรียกว�าระดับแรงดันนํ้า 

ในกรณีท่ีมีการเจาะบ�อนํ้าบาดาล ในตําแหน�งท่ีเป�นช้ันนํ้าบาดาลมีแรงดัน  และมีระดับ                      
แรงดันนํ้าสูงกว�าระดับภูมิประเทศ (พื้นดิน) นํ้าในบ�อนํ้าบาดาล  ก็จะพุ�งขึ้นมา โดยไม�ต�อง                   
มีการสูบ เรียกว�า บ�อนํ้าบาดาลพุ 

(รูปที่  1) ซึ่ง เป�นป�จจัยหน่ึง ของการเกิดนํ้าบาดาลพุ ในพื้นท่ีตําบลห�วยกระเจา 
อําเภอห�วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ชั้นน้ําบาดาลไร�แรงดัน และมีแรงดัน หมายถึง

รูปที่ 1 ชั้นน้ําบาดาลไร�แรงดัน ชั้นน้ําบาดาลมีแรงดัน และบ�อน้ําบาดาลพุ



การเกิดน้ําบาดาลพุโซดา พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี

นํ้าบาดาลพุ ในพื้นท่ีตําบลห�วยกระเจา อําเภอห�วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เกิดจาก                      
การเจาะบ�อนํ้าบาดาล ในชั้นนํ้าบาดาลมีแรงดัน และมีระดับแรงดันนํ้าสูงกว�าระดับพื้นดิน อีกท้ัง
นํ้าบาดาลได�รับความร�อนจากช้ันหินแกรนิต ท่ีวางตัวอยู�บริเวณใกล�เคียง ทําให�นํ้าบาดาลมี
อุณหภูมิสูงขึ้น และไหลผ�านช้ันหินปูนยุคออร�โดวิเชียน แล�วแทรกดันขึ้นมาตามรอยแตก                  
ของหินแปรยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน (รูปที่ 2) ผ�านบ�อนํ้าบาดาลขึ้นสู�บนผิวดิน ท่ีพบเป�น
ลักษณะของนํ้า ท่ีพุ�งสูงขึ้นจากปากบ�อ อีกท้ังยังพบว�า  นํ้าท่ีออกจากบ�อนํ้าบาดาลมีลักษณะ
ซ�าคล�ายโซดา หรือท่ีเรียกกันว�า นํ้าบาดาลโซดา

รูปที่ 2 ลักษณะธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาบ�อน้ําบาดาลพุ (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล)

“น้ํ าบาดาลโซดา เกิดจากน้ํ าบาดาล ที่มีอุณหภูมิ สูง ไหลผ�านช้ันหินปูน                          
ยุคออร�โดวิเชียน ที่มีองค�ประกอบเป�นสารประกอบแคลเซียมคาร�บอเนต (CaCO ) เมื่อ
หินปูน ได�รับความร�อนและเกิดปฏิกิริยา การคายก�าซคาร�บอนไดออกไซด� (CO )ออกมา 
และสะสมอยู�ในน้ําบาดาล ทําให�น้ําบาดาลพุ ในบริเวณนี้ มีความซ�าคล�ายกับโซดา แต�หาก
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด� ที่สะสมอยู�ในน้ําลดลง ความซ�าก็จะลดลงเช�นกัน ”
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ข�อมูลพื้นที่ศักยภาพน้ําบาดาลพุโซดา

โดยครอบคลุม พ้ืนที่
บางส�วนของตําบลบ�อพลอย 
และตําบลห�วยกระเจา จังหวัด
ก า ญ จ น บุ รี  ซ่ึ ง ส า ม า ร ถ
พัฒนาน้ําบาดาลในรอยแตก
ข อ ง หิ น ขึ้ น ม า ใ ช� ไ ด� ใ น                                   
ปริมาณ 10 ถึง มากกว�า 50 
ลูกบาศก�เมตร ต�อช่ัวโมง

(รูปที่ 3) แต�ต�องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของน้ํา
บาดาลก�อนนําไปใช�ประโยชน�
โดยเฉพาะการบริโภค สําหรับ
โอกาสพบแหล�งน้ําบาดาลพุ
โซดา ในพ้ืนที่อื่นที่ใกล�เคียง
กัน  ต�องอา ศัยการศึกษา           
และสํ ารวจทางธรณีวิทยา 
อุทกธรณีวิทยา ธรณีฟ�สิกส� 
ตลอดทั้ งการ เจา ะสํ ารวจ
เพ่ิมเติม เ พ่ือใช� เป�นข�อมูล
สําหรับการประเมินศักยภาพ
ของน้ําบาดาลต�อไป รูปที่ 3 แหล�งศักยภาพน้ําบาดาลในพ้ืนที่ตําบลห�วยกระเจา และใกล�เคียง (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล)

จากข�อมูล พื้นท่ีศักยภาพนํ้าบาดาล ของกรมทรพัยากรนํ้าบาดาล พบว�า มีพื้นท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนานํ้าบาดาลคิดเป�นพื้นท่ีประมาณ 28,000 ไร� 



เรียบเรียงข�อมูลโดย : นางสาวสุรณีย� แสนยุติธรรม  งานวิเทศสัมพันธ�และสื่อสารองค�กร วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทรศัพท�  :   034 585 058  ต�อ 1000    Email.  :  suranee.san@mahidol.edu     

https://twitter.com/mahidolkan

https://www.instagram.com/mahidolkan/

https://www.youtube.com/user/mukawww

ช�องทางการรับข�าวสาร
วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ข�อควรระวัง !! ของน้าํบาดาลทีเ่ป�นโซดา  
ข�อควรระวัง ของนํ้าบาดาลพุโซดาห�วยกระเจา มีอยู�เพียงเล็กน�อยเท�าน้ัน น่ันคือคุณภาพนํ้าบาดาลท่ีมีปริมาณ       

แร�ธาตุบางชนิดท่ีเกินมาตรฐานนํ้าบาดาลสําหรับการบริโภค ได�แก� เหล็กและไบคาร�บอเนต แต�สามารถดําเนินการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าก�อนนําไปอุปโภคและบริโภค

ประโยชน�ของน้าํบาดาลพุโซดา
จากข�อมูลคุณภาพนํ้าบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (พ.ศ.2564) พบว�านํ้าบาดาลพุโซดาห�วยกระเจา              

มีปริมาณนํ้าค�อนข�างมากและไม�มีสารพิษปนเป��อน มีคุณภาพนํ้าเทียบเท�ากับนํ้าแร�ย่ีห�อดังของต�างประเทศ อีกท้ังยังเป�นนํ้าแร� 
มีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย โดยสามารถใช�นํ้าดังกล�าว เพื่อการเกษตร และอุปโภค หากจะนํามาบริโภค ต�องนําไป
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าก�อน

จากข�อมลูทีผ่�านมา ประเทศไทยเคยพบบ�อน้าํบาดาลพโุซดา หรือไม� 
นํ้าบาดาลพุ สามารถพบได�หลายพื้นท่ีในประเทศไทย ซ่ึงเกิดจากช้ันนํ้าบาดาลมีแรงดันและมีระดับแรงดันนํ้าสูงกว�า

ระดับภูมิประเทศ 

แต�ลักษณะของนํ้าบาดาลพุโซดา น้ัน  นอกจากจะเกิดจากระดับแรงดันนํ้าท่ีสูงกว�าระดับภูมิประเทศแล�ว นํ้าดังกล�าว
ยังมีก�าซคาร�บอนไดออกไซด�สะสมอยู� เน่ืองจากปฏิกิริยาของหินกลุ�มคาร�บอเนตได�รับความร�อนอีกเหตุผลหน่ึง และจาก
ข�อมูลกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล พบว�านํ้าบาดาลพุโซดา ตําบลห�วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เป�นนํ้าบาดาลพุโซดา แห�งแรก
ของประเทศไทย 

สอบถามข�อมูลเพิ่มเติม ได�ท่ี  อาจารย�ณรงค�ศักดิ์   แก�วดํา
สาขาวิชาธรณีศาสตร�  วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

https://www.facebook.com/GeoscienceMU/
https://ka.mahidol.ac.th/th/curriculum-gs.php

http://www.facebook.com/MahidolKan
https://twitter.com/mahidolkan
https://www.instagram.com/mahidolkan/
https://www.youtube.com/user/mukawww
https://www.facebook.com/GeoscienceMU/
https://ka.mahidol.ac.th/th/curriculum-gs.php
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