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การวิจัยนี้ประกอบดวยโครงการวิจัยยอย 3 โครงการ คือ โครงการยอยที่ 1 : การศึกษาสภาพแวดลอม
อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแหลงน้ําพุรอนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
โครงการยอยที่ 2: การฟนฟูแหลงน้ําพุรอนจากการหาโครงสรางทางธรณีวิทยาใตผิวดินดวยการวัดคาสภาพตานทาน
ไฟฟาระดับลึกละเอียดสูงเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว และโครงการยอยที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพของแหลงน้ําพุรอนใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยมีระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ซึ่งมีสาระสําคัญ
ของการศึกษาดังตอไปนี้
โครงการวิจัยยอยที่ 1 มุงศึกษาขอมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของแหลงน้ําพุรอนในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวและการใชประโยชนจากแหลงน้ําพุรอน โดยดําเนินการรวมกับองคการบริหาร
สวนทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่น้ําพุรอนในการรวบรวมขอมูลเบื้องตน สํารวจภาคสนาม เก็บตัวอยางและตรวจวัด
เพื่อทราบถึงสภาพแวดลอม ลักษณะภูมิกายภาพ ภูมิอากาศ ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา
คุณภาพน้ําพุรอนและน้ําผิวดินของแหลงน้ําพุรอนภาคตะวันตก จํานวน 14 แหงจากทั้งหมด 18 แหง ไดแก น้ําพุ
รอนแมกาษา หวยโปงรอน (ขะเนจื้อ) หวยแมกลอง และหวยน้ํานัก จังหวัดตาก น้ําพุรอนพระรวงและโปงน้ํารอน
จังหวัดกําแพงเพชร น้ําพุรอนหินดาด หนองเจริญ (ลิ่นถิ่น) บานเขาพัง บานพุน้ํารอน (บานเกา) และบานโปงชาง
จังหวัดกาญจนบุรี น้ําพุรอนบานพุน้ํารอน (ดานชาง) จังหวัดสุพรรณบุรี น้ําพุรอนโปงกระทิง จังหวัดราชบุรี และน้ําพุ
รอนหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี สําหรับการศึกษาดานคุณภาพน้ํา ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอยาง 2 ครั้ง
ในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยตรวจวัดดัช นีคุณภาพน้ํ าพุรอนเปรี ยบเทียบกั บมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภค (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2549) มาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มขององคการอนามัยโลก
(WHO, 2006) และมาตรฐานน้ํา แร (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2543) ส วนคุณ ภาพน้ํา ผิ วดิ น (ในบางแห งที่ มี )
เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2537)
ผลการศึกษาสรุปวา แหลงน้ําพุรอนที่ศึกษา โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิกายภาพเปนพื้นที่เชิงเขา พื้นที่ลอน
ลาด หรือพื้นที่หุบเขา ลักษณะทางธรณีวิทยา สามารถจําแนกประเภทหินออกเปน 4-5 กลุม คือ หินตะกอน หินแปร
หินกึ่งแข็งตัว ตะกอนที่ยังไมแข็งตัวและหินอัคนี ซึ่งประกอบดวยหินยุคตางๆ ลักษณะทางปฐพีวิทยาเปนดินทราย
รวนชนิดตางๆ ความชื้นรอยละ 8-31 สภาพการซึมได 2.21×103 - 2.25×105 เมตรตอวัน ระดับความเปนกรดดาง
6.2-8.2 สภาพการนําไฟฟา 63-2,450 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร อินทรียวัตถุรอยละ 0.28-4.6 และความสามารถ
ในการแลกเปลี่ยนประจุ 7.8-102 เซนติโมลตอกิโลกรัม ปริมาณโลหะหนักในดิน ไดแก แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว
และเหล็ก มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม ลักษณะภูมิอากาศ เปนแบบทุงหญาเขตรอน
อุทกวิทยาของน้ําพุรอนสวนใหญเกิดจากการแทรกดันของน้ําขึ้นมาจากรอยแตก บางพื้นที่อาจเกิดน้ําหลากได เชน
น้ําพุรอนหวยแมกลอง และโปงกระทิง ลักษณะอุทกธรณีวิทยา มีชั้นหินอุมน้ํา 2ประเภท คือ แหลงน้ําบาดาลในหิน
รวนและในหินแข็ง สวนมากเปนแหลงน้ําบาดาลในหินรวน ยกเวนน้ําพุรอนโปงกระทิง จังหวัดราชบุรีเปนแหลงน้ํา
บาดาลในหินแข็ง ดานคุณภาพน้ํา พบวาแหลงน้ําพุรอนที่จัดวาเปนน้ําพุรอนแบบรอนจัด (อุณหภูมิ>50 oC) ไดแก

น้ําพุรอนแมกาษา หวยน้ํานัก พระรวงและหนองหญาปลอง และคุณภาพน้ําพุรอนสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
และมีแรธาตุที่เปนประโยชนในการอาบแชเพื่อสุขภาพ ยกเวนสารหนู (As) สวนใหญเกินมาตรฐานโดยเฉพาะที่น้ําพุ
รอนบานเกา มีปริมาณสารหนูสูงมาก จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด และฟคอลโคลิ
ฟอรม มีคาเกินมาตรฐานในบางแหลง เชื้อกอโรคที่พบในบางแหลง คือ Staphylococcus aureus ซึ่งอาจเปนการ
ปนเปอนมาจากน้ําผิวดินในฤดูฝน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในฤดูฝนที่พบวาปริมาณสารตางๆ
สวนใหญจะมีคาสูงกวาในฤดูแลง สวนคุณภาพน้ําผิวดินในแหลงน้ําพุรอนแมกาษา หินดาด และหนองเจริญ อยูใน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 1 ยกเวนแมงกานีสและแคดเมียม แหลงน้ําพุรอนที่ไดรับการคัดเลือกใน
การศึกษาเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวและใชประโยชนจากน้ําพุรอน ไดแก น้ําพุรอนหวยน้ํานัก หินดาด และหนองหญา
ปลอง โดยคณะผูวิจัยไดจัดอบรมถายทอดความรูและจัดทําโปสเตอรสรุปสาระจากผลการวิจัยใหกับชุมชนน้ําพุรอน
ทั้งสามแหงดวย
ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใหบริการดานการทองเที่ยว และการใชประโยชนน้ําพุรอนอยางเต็ม
ศักยภาพนั้น ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะทางดานการประหยัดทรัพยากรน้ํา เชน การศึกษา water
footprint สวนแหลงน้ําพุรอนที่มีคุณภาพน้ําพุรอนอยูในเกณฑเหมาะสมที่จะผลิตน้ําดื่ม น้ําแร หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรรวมกันพิจารณาถึงความเปนไปไดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตน้ําดื่ม-น้ําแรตอไป
โครงการวิจัยยอยที่ 2 มุงศึกษาทางธรณีฟสิกสเพื่อหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ทําใหไมมีน้ํา
รอนของบอน้ําพุรอนโปงชาง บานโปงชาง อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชนเดิม น้ําพุรอนที่เคยเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เปลี่ยนไปเปนน้ําขุนสีแดงอิฐ อุณหภูมิของน้ําเปนปกติ การประยุกต
เทคโนโลยีทางธรณีฟสิกส เพื่อศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางใตดินเพื่อฟนฟูและพัฒนาศักยภาพของบอน้ําพุรอนโปงชาง
ใหเปนกลับมาเปนสถานที่ทองเที่ยวอีกครั้ง วิธีวิจัยเริ่มดวยการแปลความหมายขอมูลธรณีฟสิกสทางอากาศเพื่อ
ศึกษาเชิงกวางคลุมแผนที่ระวาง 4838 II ขอมูลที่ใชศึกษา คือ คาความเขมสนามแมเหล็ก คาความเขมกัมมันตรังสี
และคาสนามแมเหล็กไฟฟาความถี่ตํ่า ไดตําแหนงและลักษณะรอยเลื่อนและเขตหินแกรนิตที่สัมพันธกับแหลงน้ําพุ
รอนโปงชาง และยังชวยในการวางแผนวัดคาทางธรณีฟสิกสบริเวณพื้นที่แหลงน้ําพุรอนโปงชาง โดยการวัดคา
สนามแมเหล็กภาคสนาม (5 เสนสํารวจ) วัดคาสภาพตานไฟฟา 2 มิติ อานคาดวย 60 ขั้วไฟฟาพรอมกัน (7 เสน
สํารวจ ยาวเสนละ 600 เมตร) ไดขอมูลลึกกวา 100 เมตร วัดคาสภาพตานไฟฟา 2 มิติ เชิงลึกอานคาดวย 90
ขั้วไฟฟาพรอมกัน (2 เสนสํารวจ ยาวเสนละ 900 เมตร ตัดกันบริเวณบอน้ําพุรอน ไดขอมูลลึกกวา 150 เมตร) และ
ทําการวัดคาสภาพตานทานไฟฟาแบบ 3D วางขั้วไฟฟาแบบ offset Pole-Dipole ไดความลึกกวา 200 เมตร ผล
การศึกษาสอดคลองกัน คือสามารถกําหนดตําแหนงและทิศทางของรอยเลื่อนระหวางหินปูน (คาสภาพตานทาน
ไฟฟาสูงกวา 100 โอหมเมตร) กับหินดินดาน (คาสภาพตานทานไฟฟาต่ํา ประมาณ 10 โอหมเมตร) มี 2 ทิศทางคือ
แนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต (NW-SE) และแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต (NE-SW) ตัด
กันบริเวณบอน้ําพุรอน มีมุมเอียงเทในทิศที่ตางกัน การเจาะน้ําใตดินเพื่อพัฒนาน้ําพุรอน โดยทําการเจาะจาก 3
ตําแหนงในพื้นที่โครงการ ไดน้ําใตดินมากกวา 10 ลบ.ม./ชม. จากชวงรอยตอชั้นหินชนวนกับหินออน ระยะ 10
เมตร เปนน้ําอุณหภูมิปกติ ผลที่คาดหวังจะนําน้ํารอนระดับลึก (ประมาณ 100 เมตร) จากบอระบบปดเพื่อกันไมให
น้ําใตดินเย็นผสม ยังไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากปญหา ดานลักษณะทางธรณีวิทยา (ชั้นกรวดหนาตั้งแต 3 เมตร)
เทคนิคและเครื่องมือที่ใชเจาะ เวลาที่ใชปฏิบัติงาน และงบประมาณ
โครงการยอยที่ 3 มุงวิจัยและพัฒนาศักยภาพของแหลงน้ําพุรอนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกระบวนการมีสวนรวมของคนในพื้นที่ ใชการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การประชุมกลุมยอย (Focus group) แบบสอบถาม การสํารวจ การ
สังเกตการณทางการทองเที่ยว และภูมิสถาปตย กลุมตัวอยางไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียจากการทองเที่ยว เชน
หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการรานคา ผูนําชุมชน หนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดการแหลงทองเที่ยว
น้ําพุรอนภาคตะวันตก จํานวน 18 แหลง ปราชญชุมชน ชาวบานทั่วไปในพื้นที่ ตลอดจนนักทองเที่ยวที่ไปเยือน
แหลงทองเที่ยว จํานวน 500 คน จากนั้นนําผลที่ไดจากขอมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะหตามประเด็น (Content
analysis) สวนพฤติกรรมนักทองเที่ยววิเคราะหดานคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนํามาอภิปรายผล
การศึกษา

ผลวิจัยพบวา น้ําพุรอนในแตละแหงมีศักยภาพที่เหมาะสมอันสัมพันธกับทรัพยากรในพื้นที่ รวมถึงการ
นําไปใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยว โดยศักยภาพเหลานั้นสามารถพิจารณาไดใน 5 มิติ คือ 1) มิติดานคุณภาพแหลง
ทองเที่ยว 2) มิติดานความปลอดภัย 3) มิติดานปจจัยพื้นฐาน 4) มิติดานการบริหารจัดการ 5) มิติดานคุณคาแหลง
ทองเที่ยว และพบวาศักยภาพของแหลงน้ําพุรอนในภูมิภาคตะวันตกสามารถจัดแบงกลุมไดเปน 4 กลุม คือ กลุมที่ 1
พื้นที่น้ําพุรอนทั้งที่ยังไมมีการรวบรวมน้ําพุรอนและที่มีการรวบรวมน้ําพุรอนแลวเบื้องตน แตยังไมมีการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนา และจากการประเมินเบื้องตน ประเมินวาไมมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว กลุม
ที่ 2 พื้นที่น้ําพุรอนที่มีการรวบรวมน้ําพุรอนแลว มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแตประสบปญหาในการพัฒนาและ
การบริหารจัดการ กลุมที่ 3 พื้นที่น้ําพุรอนที่มีการรวบรวมน้ําพุรอนแลว และมีการเตรียมการบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนา รวมถึงจากการประเมินเบื้องตน พบวามีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว และอยูระหวางการ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเกิดใหม และกลุมที่ 4 พื้นที่น้ําพุรอนที่มีการรวบรวมน้ําพุรอนแลว และมีการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา รวมถึงจากการประเมินเบื้องตน ประเมินวามีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว
แตจําเปนตองพัฒนาเพื่อความเหมาะสมในการรองรับการทองเที่ยว โดยการพัฒนาศักยภาพแหลงน้ําพุรอนเหลานี้
จําเปนตองคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพทางการทองเที่ยว เนนรูปแบบที่เหมาะสมตามทรัพยากรการทองเที่ยวใน
พื้นที่ และทรัพยากรการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของคนในพื้นที่ รวมทั้งการเนนการพัฒนาผังการออกแบบทางภูมิสถาปตยที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมในพื้นที่
ภายใต ห ลั ก มาตรฐานแหล ง ท อ งเที่ ย วประเภทน้ํ า พุ ร อ น และการออกแบบภู มิ ส ถาป ต ยกรรมสี เ ขี ย ว (Green
landscape)
ในดานพฤติกรรมนักทองเที่ยวในพื้นที่ ศึกษาตัวแทนแหลงน้ําพุรอน 3 แหลง ไดแก หินดาด หวยน้ํานัก
และหนองหญาปลอง พบวานักทองเที่ยวสวนใหญจะมีภูมิลําเนาอยูในภูมิภาคตะวันตก และภาคกลาง ยกเวนน้ําพุ
รอนหินดาดเปนกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนหลักนอกเหนือจากนักทองเที่ยวชาวไทย โดยแหลงน้ําพุรอนหิน
ดาด จังหวัดกาญจนบุรี ไดรับความพึงพอใจใน 3 ลําดับแรก คือ พึงพอใจในดานการเขาถึง ดานความดึงดูดใจของ
แหลงทองเที่ยว และดานกิจกรรมทางการทองเที่ยวจากคะแนนเต็ม 5 มีคาเฉลี่ย 3.74 3.65 และ 3.48 ตามลําดับ
สวนแหลงน้ําพุรอนหวยน้ํานัก จังหวัดตาก ไดรับความพึงพอใจใน 3 ลําดับแรก คือ พึงพอใจในดานแหลงทองเที่ยว
ดานกิจกรรมทองเที่ยว และดานที่พัก ดวยคาเฉลี่ย 3.94 3.91 และ 3.81 ตามลําดับ ในขณะที่น้ําพุรอนหนองหญา
ปลอง จังหวัดเพชรบุรี ไดรับความพึงพอใจใน 3 ลําดับแรก คือ พึงพอใจในดานการอาบน้ํา แชน้ําแร ดานที่จอดรถ
และดานแหลงทองเที่ยว ดวยคาเฉลี่ย 3.66 3.61 และ 3.48 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาการกําหนดรูปแบบ
ทองเที่ยวในแตละพื้นที่ตองคํานึงถึงศักยภาพในพื้นที่ โดยศักยภาพของพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภท
น้ําพุ รอน ซึ่ งสามารถเพิ่ม และเสริม ประเด็ นการท องเที่ยวเพื่ อการเรียนรูสํ าหรั บนัก ทอ งเที่ ยวและชุม ชน โดย
จําเปนตองนําเสนอในรูปสื่อสิ่งพิมพใหนักทองเที่ยวไดเขาใจและศึกษาได เชน คูมือการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
ระบบการกอกําเนิดน้ําพุรอน ผลกระทบและปญหาตอน้ําพุรอน รวมถึงบางแหลงสามารถทําเปนคูมือเดินศึกษา
ธรรมชาติในพื้นที่ได อาจนําเสนอในรูปเลม รูปแผนปายใหนักทองเที่ยวไดอานและศึกษา เปนตน ตลอดจนการสราง
การมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว โดยจําเปนตองมีการดําเนินการในลักษณะของ
คณะกรรมการชุมชนดานการทองเที่ยวที่มีตัวแทนมาจากทุกกลุมที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการทองเที่ยวใน
ชุมชน เพื่อเขามาบริหารจัดการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดรูปแบบการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในแหลงน้ําพุรอน
แหลงน้ํ าพุรอ นหลายแหง ในภาคตะวัน ตกมีศั กยภาพในการพัฒนาเปน แหลง ทองเที่ ยวโดยเฉพาะเชิ ง
สุขภาพ ซึ่งในการที่พัฒนาการทองเที่ยวน้ําพุรอนในภาคตะวันตกของประเทศไทยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงปฏิบัตินั้น
จําเปนตองบูรณาการองคความรูและขอมูลตางๆ เขาดวยกันทั้งขอมูลทางดานกายภาย สภาพแวดลอม ขอมูลการ
ทองเที่ยว บริบทชุมชน ทรัพยากร/ศักยภาพการบริการและการทองเที่ยว ตลอดจนอัตลักษณชุมชน โดยองคการ
บริหารสวนทองถิ่น ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีความเขาใจตรงกันในแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
น้ําพุรอน บนพื้นฐานขององคความรูทางวิชาการจากการศึกษาวิจัย การรวมกันกําหนดนโยบายการพัฒนา และการ
จัดการการบริการการทองเที่ยวเชิงบูรณาการใหเหมาะสมตรงตามศักยภาพ สถานภาพของแหลงน้ําพุรอนในแตละ
พื้นที่
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Abstract
This research had three subprojects; subproject I: Study of Environment, Hydrology,
Hydrogeology and Water Quality for Hot Spring Tourism Development in the Western Thailand,
subproject II: Recovery Hot Spring Resources from Subsurface Geological Structure Investigation
with High Resolution Deep Resistivity Measurements for Tourism Development and subproject III:
The Development of Hot Springs’ Potential in the West of Thailand for Sustainable Tourism. The
research studies were performed for one year as reported in following conclusion.
The subproject I aimed to study scientific fundamental information of hot springs in
western Thailand for the purpose of tourism development and hot spring utility. Joint
cooperation of research team, local administrative organization and community in the areas were
set up in order to gathering basic information accompany by field survey, sample collection and
laboratory measurement for following data: environment of the areas, physical geography,
climate, geology, pedology, hydrology, hydrogeology, hot spring water quality and surface water
quality of the fourteen western hot springs of Thailand. The hot spring understudied were Mae
kasa ,Huai pong ron(khanajue) ,Huai mae klong ,Huai Nam nak in Tak province ,Pra ruang and
pong nam ron in Kamphangphet province ,Hindad, Nong charoen (lintin), Ban Khao Phang ,Ban
phu nam ron(ban kao) and ban pong chang in Kanchanaburi province, Ban phu nam ron(dan
chang) in Suphanburi province, Pong krating in Ratchaburi province and Nong ya plong in
Phetchaburi province. Two sample collections for hot spring water qualities were taken in May
and September 2012 .The quality indices of hot spring water ware compared to the standards for
drinking water by Ministry of Industry (2006), WHO (2006), and the standard for mineral water by
Ministry of Public Health (2000). The surface water quality were studied where the samples
available in the areas then compared to surface water quality standard (PCD, 2000)
The study concluded that most hot spring topography were hill slope, rolling plain and
valley. The geology were divided into 5 types including sedimentary rocks, metamorphic rocks,
semiconsolidated rocks, unconsolidated sediments and igneous rocks, belonging to many
geologic periods. The soil types were loamy sand of various kinds, having water content (w)
between 8 - 31 percent (%), permeability (K) were 2.21 × 103 to 2.25 × 105 meter per day (m/d),
pH 6.2 to 8.2, electrical conductivity (EC) is 63 to 2,450 microsiemen per centimeter (µS/cm),
organic matter (OM) between 0.28 to 4.6 and cation exchange capacity (CEC) between 7.8 to 102
centimoh per kilogram. Heavy metals in soil consisted of cadmium, chromium, lead and iron
ranging in the standard of Department of Environmental Quality Promotion (DEQP). Climate is
Tropical Savannah (Aw) type. Hydrology of hot spring appearance resulted from rising hot water
along joint but some hot spring appearance resulted from flash flood such as Mae Klong hot
spring and Pong Krating hot spring. Hydrogeologies were divided into 2 types of aquifers consisted
of unconsolidated and consolidated aquifer. Most hot springs are unconsolidated aquifer except
Pong Krating hot spring is consolidated aquifer. According to temperature range classification: high
temperature hot springs (above 50 oC) were Mae kasa, Huai nam nak, Prarung and Nong ya plong.
The rest were low temperature hot springs. Most hot spring water qualities were in official
standard limits and contained many beneficial minerals suitable for health spa except for arsenic
(As) founded in some hot springs especially ban phu nam ron hot spring which located in tin old
mine had high level of arsenic. Microbiological analysis for most probable number (MPN) of total
coliform bacteria and fecal coliform bacteria were higher than standard limit in some hot springs.
Staphylococcus aureus was the only pathogenic bacteria found in some hot spring which might

contaminated from surface water during rainy season and it was found corresponding well with
higher values of most parameters in rainy season than dry season. Surface water quality of Mae
kasa, Hindad and Nong Charoen (Lintin) were classified in class I of surface water quality standard
excepted for high values of manganese and cadmium. Huai Nam nak, Hindad and Nong ya plong
hot springs have been selected for further development and utilization as tourism sites.
Knowledge transfer meeting for local communities were set up and poster illustrations were
made for exhibition of the main conclusion from the research projects.
Development to enhance the performance of tourism and utilization of the hot spring at
full capacity should be carried on: More research works should be continued particularly on the
saving water resource such as water footprint study. Some hot springs that have suitable water
standard quality for mineral drinking water production should be taken into cooperative
consideration of related authorities both governmental and private sectors in order to promote
industrial mineral drinking water production.
The subproject II aimed to apply of geophysics technology to study subsurface
geological structure of Pongchang hot spring situated at Ban Pongchang, Nongprue district,
Kanchanaburi province for tourism purpose which had changed the nature of hot spring water to
red-brown colour and cold normal temperature. The research project hoped to recover and
develop the potential of Pongchang hot spring to become tourism site again. Initial research
approach was an interpretation of airborne geophysical data, e.g. total magnetic intensity,
Radiometric intensity and VLF-EM field for regional geological structure covering map sheet 4838
II. The positions and aspects of fault zones and granite boundary which may relative to
Pongchang hot spring occurrence were obtained. The results were achieved for further ground
geophysical measurements at hot spring area. Field procedures included ground magnetic
measurement, 2D resistivity imaging with 60 multi-electrode for target depth of > 100 meter
deep, 2D resistivity imaging with 90 multi-electrode for target depth of > 150 meter and 3D offset
Pole-Dipole resistivity imaging for detailed target depth of > 200m. The result confirmed to
previous concept with locating main and minor fault zones in NW-SE and NE-SW directions by
crossing at about hot spring location. The faults were set between Limestone (high resistivity >
100 Ωm) and Shale (low resistivity ≈ 10 Ωm). Groundwater drilling was performed at 3 positions
inside Pongchang hot spring project area. The high yields of normal ground water found more
than 10 m3/hour at Position 3 obtain from the contract zone of slate and marble layers at 10
meter deep. The attempt to produce deep close well of hot spring water (≈ 100 meter)
separating from disturbance of shallow groundwater was unsuccessful. The main causes may
come from geological features of thick gravel and boulder layer, technique and equipment
drilling, operation time, and budget.
The subproject III aimed to study hot springs in western Thailand for sustainable tourism
development. The procedure study combined mix methods, quantitative and qualitative
approaches. The participation of communities was also included in the approach of study. The
fieldwork combined varied sources, including in-depth interview, focus group, questionnaire,
exploration, observation, and study of landscape. The samples were stakeholders in relation to
tourism development. They were government organizations, entrepreneurs, community leaders,
organizations or individual persons being relevant to management of eighteen hot spring
destinations in western Thailand, community sages, communities, and five hundred tourists. The

collected data from interviews were analyzed, interpreted and reported with content analysis.
The collected data from questionnaires with tourists were examined with mean and standard
deviation.
This research found that the potential of each hot spring destination was proper with its
resources in area and its use for tourism purpose. The potential of hot spring destinations was
examined
in
5
aspects.
They
were;
1)
quality
of
attractions,
2) security, 3) infrastructure, 4) management, and 5) value of attractions. The potential of hot
spring areas was divided into 4 groups. The first group was hot spring locations that the hot water
had been pooled together and some had been left intact. However, the development had not
been applied to them yet. According to an initial assessment, they had no potential. The second
was hot spring locations that the hot water had been pooled together. They were developed for
tourism purpose but faced with problems. The third was hot spring locations where the hot
water had been pooled together and prepared for further development. From an initial
assessment, they had potential to be an attraction sites and they were on the process for
development to be new attractions. The last was hot spring locations that the hot water had
been pooled together. They had potential to be attraction sites and the development had
already been applied. However, the proper development for tourism had to be adopted. The
development of those hot spring locations had to concern the suitable pattern with tourism
resources in area. Tourism resources had to be connected with attractions in areas. Moreover, the
participation of community was a key to a successful development. The design of landscape had
to be in congruent with environment and had to be deal with the standard of hot spring
destinations and green landscape design concept.
The study related to tourists’ behavior based on samples collected from 3 hot spring
destinations (Huai Nam Nak, Hindad and Nong Ya Plong) showed that the majority of tourists are
domestic tourists with their hometown in western and central Thailand except Hindad hot spring
in Kanchanaburi province where the majority of tourists in Hindad were international tourists.
Tourists’ satisfaction of Hindad hot spring had the top three ranks of satisfactions: accessibility,
attractiveness of destination, and tourist activities with the mean score out of 5 as 3.74, 3.65, 3.48
respectively. The top three ranks of satisfactions for Huai Nam Nak hot spring in Tak province
were attraction, tourist activities, and accommodation with the mean score 3.94, 3.91, 3.81
respectively. The top three ranks of satisfactions for Nong Ya Plong hot spring in Phetchaburi
province were bathing, parking, and attraction with the mean score 3.66, 3.61, 3.48 respectively.
The study also found that the design of tourism pattern had to realize the potential of areas.
Those areas with hot springs could be promoted for health spa tourism and added with
educational tourism among tourists and community. Thus, the interesting knowledge transfer
should be provided for them such as a handbook of hot spring attraction including information
about how hot spring originated and the possible impact and problem of hot spring, a handbook
or a signboard of nature trails. In addition, the participation of community for tourism
development has to be built. This could be the development under community committee
which were formed by representatives of all groups direct and indirect related to tourism
development. The tourism development from community committee will be promising plan for
sustainable development of hot spring destinations.
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