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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีประกอบดวยโครงการวิจัยยอย 3 โครงการ คือ โครงการยอยท่ี 1 : การศึกษาสภาพแวดลอม 
อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพนํ้าเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวแหลงนํ้าพุรอนในภาคตะวันตกของประเทศไทย 
โครงการยอยท่ี 2: การฟนฟูแหลงนํ้าพุรอนจากการหาโครงสรางทางธรณีวิทยาใตผิวดินดวยการวัดคาสภาพตานทาน
ไฟฟาระดับลึกละเอียดสูงเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว และโครงการยอยท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพของแหลงนํ้าพุรอนใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยมีระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป ซึ่งมีสาระสําคัญ
ของการศึกษาดังตอไปน้ี 

โครงการวิจัยยอยท่ี 1 มุงศึกษาขอมูลพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของแหลงนํ้าพุรอนในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวและการใชประโยชนจากแหลงนํ้าพุรอน โดยดําเนินการรวมกับองคการบริหาร
สวนทองถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ีนํ้าพุรอนในการรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน สํารวจภาคสนาม เก็บตัวอยางและตรวจวัด 
เพ่ือทราบถึงสภาพแวดลอม ลักษณะภูมิกายภาพ ภูมิอากาศ ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา 
คุณภาพนํ้าพุรอนและนํ้าผิวดินของแหลงนํ้าพุรอนภาคตะวันตก จํานวน 14 แหงจากท้ังหมด 18 แหง ไดแก นํ้าพุ
รอนแมกาษา หวยโปงรอน (ขะเนจื้อ) หวยแมกลอง และหวยนํ้านัก จังหวัดตาก นํ้าพุรอนพระรวงและโปงนํ้ารอน 
จังหวัดกําแพงเพชร นํ้าพุรอนหินดาด หนองเจริญ (ลิ่นถ่ิน) บานเขาพัง บานพุนํ้ารอน (บานเกา) และบานโปงชาง 
จังหวัดกาญจนบุรี นํ้าพุรอนบานพุนํ้ารอน (ดานชาง) จังหวัดสุพรรณบุรี นํ้าพุรอนโปงกระทิง จังหวัดราชบุรี และนํ้าพุ
รอนหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี สําหรับการศึกษาดานคุณภาพนํ้า ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอยาง 2 ครั้ง 
ในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยตรวจวัดดัชนีคุณภาพนํ้าพุรอนเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนํ้าบริโภค (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2549) มาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่มขององคการอนามัยโลก 
(WHO, 2006) และมาตรฐานนํ้าแร (กระทรวงสาธารณสุข, 2543) สวนคุณภาพนํ้าผิวดิน (ในบางแหงท่ีมี) 
เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2537) 
 
 ผลการศึกษาสรุปวา แหลงนํ้าพุรอนท่ีศึกษา โดยท่ัวไปมีลักษณะภูมิกายภาพเปนพ้ืนท่ีเชิงเขา พ้ืนท่ีลอน
ลาด หรือพ้ืนท่ีหุบเขา ลักษณะทางธรณีวิทยา สามารถจําแนกประเภทหินออกเปน 4-5 กลุม คือ หินตะกอน หินแปร 
หินก่ึงแข็งตัว ตะกอนท่ียังไมแข็งตัวและหินอัคนี ซึ่งประกอบดวยหินยุคตางๆ ลักษณะทางปฐพีวิทยาเปนดินทราย
รวนชนิดตางๆ ความช้ืนรอยละ 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 ตะก่ัว 
และเหล็ก มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม ลักษณะภูมิอากาศ เปนแบบทุงหญาเขตรอน  
อุทกวิทยาของนํ้าพุรอนสวนใหญเกิดจากการแทรกดันของนํ้าข้ึนมาจากรอยแตก บางพ้ืนท่ีอาจเกิดนํ้าหลากได เชน 
นํ้าพุรอนหวยแมกลอง และโปงกระทิง ลักษณะอุทกธรณีวิทยา มีช้ันหินอุมนํ้า 2ประเภท คือ แหลงนํ้าบาดาลในหิน
รวนและในหินแข็ง สวนมากเปนแหลงนํ้าบาดาลในหินรวน ยกเวนนํ้าพุรอนโปงกระทิง จังหวัดราชบุรีเปนแหลงนํ้า
บาดาลในหินแข็ง ดานคุณภาพนํ้า พบวาแหลงนํ้าพุรอนท่ีจัดวาเปนนํ้าพุรอนแบบรอนจัด (อุณหภูมิ>50 oC) ไดแก 



นํ้าพุรอนแมกาษา หวยนํ้านัก พระรวงและหนองหญาปลอง และคุณภาพนํ้าพุรอนสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
และมีแรธาตุท่ีเปนประโยชนในการอาบแชเพ่ือสุขภาพ ยกเวนสารหนู (As) สวนใหญเกินมาตรฐานโดยเฉพาะท่ีนํ้าพุ
รอนบานเกา มีปริมาณสารหนูสูงมาก จํานวนจุลินทรียท้ังหมด ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด และฟคอลโคลิ
ฟอรม มีคาเกินมาตรฐานในบางแหลง เช้ือกอโรคท่ีพบในบางแหลง คือ Staphylococcus aureus ซึ่งอาจเปนการ
ปนเปอนมาจากนํ้าผิวดินในฤดูฝน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าในฤดูฝนท่ีพบวาปริมาณสารตางๆ 
สวนใหญจะมีคาสูงกวาในฤดูแลง สวนคุณภาพนํ้าผิวดินในแหลงนํ้าพุรอนแมกาษา หินดาด และหนองเจริญ อยูใน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี 1 ยกเวนแมงกานีสและแคดเมียม แหลงนํ้าพุรอนท่ีไดรับการคัดเลือกใน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวและใชประโยชนจากนํ้าพุรอน ไดแก นํ้าพุรอนหวยนํ้านัก หินดาด และหนองหญา
ปลอง โดยคณะผูวิจัยไดจัดอบรมถายทอดความรูและจัดทําโปสเตอรสรุปสาระจากผลการวิจัยใหกับชุมชนนํ้าพุรอน
ท้ังสามแหงดวย 

ในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการใหบริการดานการทองเท่ียว และการใชประโยชนนํ้าพุรอนอยางเต็ม
ศักยภาพน้ัน ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมโดยเฉพาะทางดานการประหยัดทรัพยากรนํ้า เชน การศึกษา water 
footprint สวนแหลงนํ้าพุรอนท่ีมีคุณภาพนํ้าพุรอนอยูในเกณฑเหมาะสมท่ีจะผลิตนํ้าดื่ม นํ้าแร หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ควรรวมกันพิจารณาถึงความเปนไปไดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตนํ้าดื่ม-นํ้าแรตอไป 

โครงการวิจัยยอยท่ี 2 มุงศึกษาทางธรณีฟสิกสเพ่ือหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาท่ีทําใหไมมีนํ้า
รอนของบอนํ้าพุรอนโปงชาง บานโปงชาง อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียว
เชนเดิม นํ้าพุรอนท่ีเคยเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เปลี่ยนไปเปนนํ้าขุนสีแดงอิฐ อุณหภูมิของนํ้าเปนปกติ การประยุกต
เทคโนโลยีทางธรณีฟสิกส เพ่ือศึกษาธรณีวิทยาโครงสรางใตดินเพ่ือฟนฟูและพัฒนาศักยภาพของบอนํ้าพุรอนโปงชาง
ใหเปนกลับมาเปนสถานท่ีทองเท่ียวอีกครั้ง วิธีวิจัยเริ่มดวยการแปลความหมายขอมูลธรณีฟสิกสทางอากาศเพ่ือ
ศึกษาเชิงกวางคลุมแผนท่ีระวาง 4838 II ขอมูลท่ีใชศึกษา คือ คาความเขมสนามแมเหล็ก คาความเขมกัมมันตรังสี 
และคาสนามแมเหล็กไฟฟาความถ่ีต่ํา ไดตําแหนงและลักษณะรอยเลื่อนและเขตหินแกรนิตท่ีสัมพันธกับแหลงนํ้าพุ
รอนโปงชาง และยังชวยในการวางแผนวัดคาทางธรณีฟสิกสบริเวณพ้ืนท่ีแหลงนํ้าพุรอนโปงชาง โดยการวัดคา
สนามแมเหล็กภาคสนาม (5 เสนสํารวจ) วัดคาสภาพตานไฟฟา 2 มิติ อานคาดวย 60 ข้ัวไฟฟาพรอมกัน (7 เสน
สํารวจ ยาวเสนละ 600 เมตร) ไดขอมูลลึกกวา 100 เมตร วัดคาสภาพตานไฟฟา 2 มิติ เชิงลึกอานคาดวย 90 
ข้ัวไฟฟาพรอมกัน (2 เสนสํารวจ ยาวเสนละ 900 เมตร ตัดกันบริเวณบอนํ้าพุรอน ไดขอมูลลึกกวา 150 เมตร) และ
ทําการวัดคาสภาพตานทานไฟฟาแบบ 3D วางข้ัวไฟฟาแบบ 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
กันบริเวณบอนํ้าพุรอน มีมุมเอียงเทในทิศท่ีตางกัน การเจาะนํ้าใตดินเพ่ือพัฒนานํ้าพุรอน โดยทําการเจาะจาก 3 
ตําแหนงในพ้ืนท่ีโครงการ ไดนํ้าใตดินมากกวา 10 ลบ.ม./ชม. จากชวงรอยตอช้ันหินชนวนกับหินออน ระยะ 10 
เมตร เปนนํ้าอุณหภูมิปกติ ผลท่ีคาดหวังจะนํานํ้ารอนระดับลึก (ประมาณ 100 เมตร) จากบอระบบปดเพ่ือกันไมให
นํ้าใตดินเย็นผสม ยังไมประสบผลสําเร็จเน่ืองจากปญหา ดานลักษณะทางธรณีวิทยา (ช้ันกรวดหนาตั้งแต 3 เมตร) 
เทคนิคและเครื่องมือท่ีใชเจาะ เวลาท่ีใชปฏิบัติงาน และงบประมาณ 

โครงการยอยท่ี 3 มุงวิจัยและพัฒนาศักยภาพของแหลงนํ้าพุรอนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเพ่ือ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกระบวนการมีสวนรวมของคนในพ้ืนท่ี ใชการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การประชุมกลุมยอย (Focus group) แบบสอบถาม การสํารวจ การ
สังเกตการณทางการทองเท่ียว และภูมิสถาปตย กลุมตัวอยางไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียจากการทองเท่ียว เชน 
หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการรานคา ผูนําชุมชน หนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของในการจัดการแหลงทองเท่ียว
นํ้าพุรอนภาคตะวันตก จํานวน 18 แหลง ปราชญชุมชน ชาวบานท่ัวไปในพ้ืนท่ี ตลอดจนนักทองเท่ียวท่ีไปเยือน
แหลงทองเท่ียว จํานวน 500 คน  จากน้ันนําผลท่ีไดจากขอมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะหตามประเด็น (Content 
analysis) สวนพฤติกรรมนักทองเท่ียววิเคราะหดานคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือนํามาอภิปรายผล
การศึกษา 



 ผลวิจัยพบวา นํ้าพุรอนในแตละแหงมีศักยภาพท่ีเหมาะสมอันสัมพันธกับทรัพยากรในพ้ืนท่ี รวมถึงการ
นําไปใชประโยชนเพ่ือการทองเท่ียว โดยศักยภาพเหลาน้ันสามารถพิจารณาไดใน 5 มิติ คือ 1) มิติดานคุณภาพแหลง
ทองเท่ียว 2) มิติดานความปลอดภัย 3) มิติดานปจจัยพ้ืนฐาน 4) มิติดานการบริหารจัดการ 5) มิติดานคุณคาแหลง
ทองเท่ียว และพบวาศักยภาพของแหลงนํ้าพุรอนในภูมิภาคตะวันตกสามารถจัดแบงกลุมไดเปน 4 กลุม คือ กลุมท่ี 1 
พ้ืนท่ีนํ้าพุรอนท้ังท่ียังไมมีการรวบรวมนํ้าพุรอนและท่ีมีการรวบรวมนํ้าพุรอนแลวเบ้ืองตน แตยังไมมีการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนา และจากการประเมินเบ้ืองตน ประเมินวาไมมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียว กลุม
ท่ี 2 พ้ืนท่ีนํ้าพุรอนท่ีมีการรวบรวมนํ้าพุรอนแลว มีการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาแตประสบปญหาในการพัฒนาและ
การบริหารจัดการ กลุมท่ี 3 พ้ืนท่ีนํ้าพุรอนท่ีมีการรวบรวมนํ้าพุรอนแลว และมีการเตรียมการบริหารจัดการเพ่ือการ
พัฒนา รวมถึงจากการประเมินเบ้ืองตน พบวามีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียว และอยูระหวางการ
พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเกิดใหม และกลุมท่ี 4 พ้ืนท่ีนํ้าพุรอนท่ีมีการรวบรวมนํ้าพุรอนแลว และมีการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนา รวมถึงจากการประเมินเบ้ืองตน ประเมินวามีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียว 
แตจําเปนตองพัฒนาเพ่ือความเหมาะสมในการรองรับการทองเท่ียว โดยการพัฒนาศักยภาพแหลงนํ้าพุรอนเหลาน้ี
จําเปนตองคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว เนนรูปแบบท่ีเหมาะสมตามทรัพยากรการทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ี และทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของคนในพ้ืนท่ี รวมท้ังการเนนการพัฒนาผังการออกแบบทางภูมิสถาปตยท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี 
ภายใตหลักมาตรฐานแหลงทองเท่ียวประเภทนํ้าพุรอน และการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมสีเขียว (Green 
landscape) 
 ในดานพฤติกรรมนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ศึกษาตัวแทนแหลงนํ้าพุรอน 3 แหลง ไดแก หินดาด หวยนํ้านัก 
และหนองหญาปลอง พบวานักทองเท่ียวสวนใหญจะมีภูมิลําเนาอยูในภูมิภาคตะวันตก และภาคกลาง ยกเวนนํ้าพุ
รอนหินดาดเปนกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติเปนหลักนอกเหนือจากนักทองเท่ียวชาวไทย โดยแหลงนํ้าพุรอนหิน
ดาด จังหวัดกาญจนบุรี ไดรับความพึงพอใจใน 3 ลําดับแรก คือ พึงพอใจในดานการเขาถึง ดานความดึงดูดใจของ
แหลงทองเท่ียว และดานกิจกรรมทางการทองเท่ียวจากคะแนนเต็ม 5 มีคาเฉลี่ย 3.74 3.65 และ 3.48 ตามลําดับ 
สวนแหลงนํ้าพุรอนหวยนํ้านัก จังหวัดตาก  ไดรับความพึงพอใจใน 3 ลําดับแรก คือ พึงพอใจในดานแหลงทองเท่ียว 
ดานกิจกรรมทองเท่ียว และดานท่ีพัก ดวยคาเฉลี่ย 3.94 3.91 และ 3.81 ตามลําดับ ในขณะท่ีนํ้าพุรอนหนองหญา
ปลอง จังหวัดเพชรบุรี ไดรับความพึงพอใจใน 3 ลําดับแรก คือ พึงพอใจในดานการอาบนํ้า แชนํ้าแร ดานท่ีจอดรถ 
และดานแหลงทองเท่ียว ดวยคาเฉลี่ย 3.66 3.61 และ 3.48 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวาการกําหนดรูปแบบ
ทองเท่ียวในแตละพ้ืนท่ีตองคํานึงถึงศักยภาพในพ้ืนท่ี โดยศักยภาพของพ้ืนท่ีเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพประเภท
นํ้าพุรอน ซึ่งสามารถเพ่ิม และเสริมประเด็นการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูสําหรับนักทองเท่ียวและชุมชน โดย
จําเปนตองนําเสนอในรูปสื่อสิ่งพิมพใหนักทองเท่ียวไดเขาใจและศึกษาได เชน คูมือการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว 
ระบบการกอกําเนิดนํ้าพุรอน ผลกระทบและปญหาตอนํ้าพุรอน รวมถึงบางแหลงสามารถทําเปนคูมือเดินศึกษา
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีได อาจนําเสนอในรูปเลม รูปแผนปายใหนักทองเท่ียวไดอานและศึกษา เปนตน ตลอดจนการสราง
การมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว โดยจําเปนตองมีการดําเนินการในลักษณะของ
คณะกรรมการชุมชนดานการทองเท่ียวท่ีมีตัวแทนมาจากทุกกลุมท่ีเก่ียวของและไมเก่ียวของกับการทองเท่ียวใน
ชุมชน เพ่ือเขามาบริหารจัดการทองเท่ียว เพ่ือใหเกิดรูปแบบการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในแหลงนํ้าพุรอน 

แหลงนํ้าพุรอนหลายแหงในภาคตะวันตกมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวโดยเฉพาะเชิง
สุขภาพ ซึ่งในการท่ีพัฒนาการทองเท่ียวนํ้าพุรอนในภาคตะวันตกของประเทศไทยใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในเชิงปฏิบัติน้ัน 
จําเปนตองบูรณาการองคความรูและขอมูลตางๆ เขาดวยกันท้ังขอมูลทางดานกายภาย สภาพแวดลอม ขอมูลการ
ทองเท่ียว บริบทชุมชน ทรัพยากร/ศักยภาพการบริการและการทองเท่ียว ตลอดจนอัตลักษณชุมชน โดยองคการ
บริหารสวนทองถ่ิน ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของตองมีความเขาใจตรงกันในแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
นํ้าพุรอน บนพ้ืนฐานขององคความรูทางวิชาการจากการศึกษาวิจัย การรวมกันกําหนดนโยบายการพัฒนา และการ
จัดการการบริการการทองเท่ียวเชิงบูรณาการใหเหมาะสมตรงตามศักยภาพ สถานภาพของแหลงนํ้าพุรอนในแตละ
พ้ืนท่ี 

 



คําสําคัญ : การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ, ศักยภาพทางการทองเท่ียว, นํ้าพุรอน, คุณภาพนํ้า, ธรณีฟสิกส, ธรณีวิทยา
โครงสรางใตผิวดิน, สิ่งแวดลอม 

 
  



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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