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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
  การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ไขช่วยปัญหาเศรษฐกิจ สร้างงานให้ประชาชน และเพิ่ม

รายได้ให้ประเทศ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล และทิศทางกของ

การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเป็นการท่องเที่ยว ที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อบ าบัดรักษาสุขภาพ หรือส่งเสริมสุขภาพ โดยการบ าบัดรักษาสุขภาพเป็นการเดินท่องเที่ยว

โดยมีโปรแกรมการท ากิจกรรมบ าบัดรักษาโรคหรือฟื้นฟูสุขภาพต่าง ๆ ที่หลากหลายรวมทั้งการท าฟัน การ

ผ่าตัดเสริมความงาม หรือการผ่าตัดแปลงเพศ ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ส าหรับการท่องเที่ยวเชิง

ส่งเสริมสุขภาพ เป็นการเดินทางท่องเที่ยวโดยมีการโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ อันประกอบไปด้วยกิจกรรม

สร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย โดยเฉพาะ การเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และพักแรมในโรงแรม  

รีสอร์ทหรือศูนย์สุขภาพ ซึ่งมีการเข้าร่วมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่นั้น ๆ จัดขึ้นอาทิการนวดแผนไทยการอบ

สมุนไพรไทย กิจกรรมบริการสุคนธบ าบัด และการบริการอาบน ้าแร่ เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552) 

  การแช่น ้าพุร้อนมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเริ่มจากยุคกรีกมีวัฒนธรรมการอาบน ้าร่วมกัน โดย

สร้างอ่างอาบน ้าในบริเวณที่มีน ้าแร่หรือน ้าพุร้อนจากภูเขาไฟ โดยเฉพาะชนชั้นผู้ดีมีชื่อสียงจะมา

อาบน ้าแร่หรือน ้าพุร้อน ควบคู่ไปกับการถกเถียงพูดคุยเกี่ยวกับปรัชญาการเมือง หรือไม่ก็อาบน ้า

เพื่อการบ าบัด แม้แต่ ฮิปโปเครติส บิดาทางการแพทย์ยังบอกว่า น ้าเป็นยาบ าบัดที่ดี เป็นยารักษาโรค

สารพัน ในยุคโรมัน ประชาชนนิยมชมชอบในการอาบน ้าพุร้อน เพื่อผ่อนคลายและบ าบัดรักษาโรคแล้วก็

แพร่หลายตกทอดเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ ประเทศที่มีประเพณีการอาบน ้าร้อนเหมือนประเทศฝั่ งยุโรปคือ 

ชาวญี่ปุ่น ที่เรียกกันอย่างคุ้นหูว่า ออนเซ็น ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติ ชาวญี่ปุ่นต่างเมืองนิยมพัก

ร้อน ด้วยการไปอาบน ้าร้อนกันอย่างคึกคักตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูหนาว เฉพาะน ้าพุร้อนจะช่วยให้

ร่างกายอบอุ่น ผิวพรรณสดชื่น บ าบัดรักษาสุขภาพได้อย่างดี โดยทั่วไปผู้ที่มาในสถานที่เช่นนี้ ต่างมี

วัตถุประสงค์เพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ที่เหนื่อยล้าจากชีวิตประจ าวัน
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 น ้าพุร้อน คือน ้าที่พ่นออกมาจากผิวดินขึ้นสู่อากาศ ด้วยความดันจากความร้อนใต้พิภพ ซึ่งน ้าพุ

ร้อนนี้มีหลายขนาดและหลายประเภทแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศหรือปัจจัยการเกิดของ

น ้าพุร้อนนั้น ๆ  

น ้าพุร้อน เกิดจากน ้าที่ไหลออกมาจากทางน ้าใต้พื้นดิน ซึ่งมีอุณหภูมิที่ สูงกว่าร่างกายมนุษย์ 

โดยมากน ้าที่ไหลออกมาจะเป็นลักษณะของการปลดปล่อยพลังงาน และเมื่อน ้าที่ไหลออกมานั้นคลายความ

ร้อนหรือพลังงานลงก็จะไหลกลับคืนสู่แหล่งอีกครั้ง ซึ่งบ่อน ้าพุประเภทนี้มักจะมีแร่ธาตุต่าง ๆ เจือปนอยู่

ด้วยท าให้มักมีสีหรือกลิ่นที่แตกต่างกันออกไป น ้าพุร้อนประเภทนี้พบได้มากใน ไทย ไอซ์แลนด์ นิวซีแลนด์ 

เป็นต้น  แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพทางภาคเหนือของประเทศไทย มีต้นก าเนิดของน ้าร้อนแบบ

เดียวกับที่อื่น ๆ ในโลก คือ มีต้นก าเนิดจากน ้าเย็นบนผิวดิน จากการศึกษาของ Giggenbach  (1977) ได้

ศึกษาวิจัยไอโซโทปของธาตุดิวทีเรียม (D) และธาตุออกซิเจน-18 (180) ของตัวอย่างน ้าร้อนและน ้าเย็น 

โดยเฉพาะแหล่ง น ้าพุร้อนป่าแป๋ และแหล่งน ้าพุร้อนฝาง พบว่า ส่วนประกอบของธาตุดิวทีเรียม และธาตุ

ออกซิเจน-18 ของน ้าร้อนและน ้าเย็นมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน (กิจการน ้าพุร้อนสันก าแพง อ าเภอแม่ออน 

ตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่) 

  น ้าพุร้อนในแต่ละที่นั้นมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่แค่อุ่นๆ จนไปถึงร้อนจัดจนสามารถ

ต้มไข่สุกได้ในไม่กี่นาที ส าหรับประเทศไทยเรานั้นสถานที่ท่องเที่ยวในเรื่องของน ้าพุร้อนจะอยู่ที่บริเวณ

ภาคเหนือของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น น ้าพุร้อนหินดาด กาญจนบุรี น ้าพุร้อนสันก าแพง โป่งเดือดป่าแป๋ 

เชียงใหม่  รวมถึงที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นจังหวัดที่พบน ้าพุร้อน 4 แห่ง ได้แก่ น ้าพุร้อนเขาชัยสน ซึ่งเป็นที่

รู้จักและนิยมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนแหล่งน ้าพุร้อนที่พบและเป็นที่รู้จักเฉพาะคนในท้องถิ่น ได้แก่  

น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าร้อนบ้านสวนหมาก และน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ   

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาคุณภาพน ้าพุร้อน และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพ ทางเคมี ของน ้าพุร้อนในจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินจัด การอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้าพุร้อนธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จาก 

น ้าพุร้อนเพ่ือสร้างรายได้ให้คนในชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
(1) เพื่อศึกษาคุณภาพน ้าของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน ้าพุร้อน ในชุมชนของจังหวัดพัทลุง 

(2) เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของแหล่งน ้าพุร้อนชุมชน ในจังหวัด 

พัทลุง 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ศึกษาคุณภาพน ้าพุร้อน 4 แหล่ง โดยใช้พารามิเตอร ์ดังนี้  
(1) คุณภาพน ้าทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ และ ความขุ่น 
(2) คุณภาพน ้าทางเคมี ได้แก่ ความกระด้าง  คลอรีนตกค้าง ซัลเฟต  แคดเมียม  ทองแดง    

ตะกั่ว สังกะสี  ฟลูออไรด ์

2. ขอบเขตด้ำนสถำนที่  
การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาคุณภาพน ้าพุร้อนในจังหวัดพัทลุง ท าการศึกษาในพื้นที่   

น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก อ าเภอศรีนครินทร์ น ้าพุร้อนสามพี่น้อง อ าเภอกงหรา น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ 

อ าเภอกงหรา น า้พุร้อนเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

3. เขตเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาในการศึกษา มกราคม 2563-กันยายน 2563 

ข้อจ ำกัดในกำรท ำวิจัยครั้งนี้ 
(1) เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ท าให้ไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดไปเก็บตัวอย่างน ้าได้  

และท าให้มีการเก็บตัวอย่างน ้าเพียง 1 ครั้ง 

(2) เนื่องจากไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยในช่วง Covid-19 ได้ ท าให้วิเคราะห์ผลแลปช้า 
(3) การสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์มีจ านวนน้อยครั้ง ควรท าการสุ่มในระยะเวลาที่แน่นอน 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
(1) ทราบถึงคุณภาพน ้าพุร้อนทั้ง 4 แหล่ง ได้แก่ บ่อน ้าพุร้อนสามพี่น้อง บ่อน ้าร้อนเขาชัยสน  

บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ ของจังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้

ประโยชน์จากน ้าพุร้อน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชน  

(2) เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน ้าพุร้อนเพ่ือการใช้ประโยชน์ส าหรับชุมชน 
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แผนกำรด ำเนินงำนวิจัย  
 การด าเนินงานตามโครงการคุณภาพของน ้าพุร้อนชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานดังแสดงไว้ในตารางที่ 1.1 

ตำรำงที่ 1.1  แผนการด าเนินงานวิจัย 

 

 
ขั้นตอนการศึกษา  

ระยะเวลาด าเนินการ 

ม.ค.   ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.    มิ.ย   ก.ค.    ส.ค.    ก.ย.         
 63    63    63     63     63    63     63      63      

1. ก าหนดหัวข้องานวิจัย  
2. ศึกษาข้อมูลระดับทุติยภูมิจาก    
เอกสารต่าง ๆ 
3. ก าหนดพื้นที่ในการเก็บตัวอย่าง  
4. ก าหนดวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องท าการศึกษา  
5. ด าเนินการเก็บข้อมูล                                                                                           
6. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง  
7. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์



 
 

บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

ในบทนี้ผู้วิจัยได้ท ำกำรค้นคว้ำเอกสำรแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวโดยมีกำรก ำหนดประเด็นดังนี้คือ 

(1) จังหวัดพัทลุง 

(2) ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อกำรท่องเที่ยว 

(3) คุณภำพน ้ำ 

(4) แหล่งน ้ำพุร้อน ในประเทศไทย 

(5) น ้ำแร่เพื่อบริโภค 

(6) กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

(7) งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จังหวัดพัทลุง 
       จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของภำคใต้ของประเทศไทย ระหว่ำงละติจูดที่ 7 องศำ 

6 ลิปดำเหนือถึง 7 องศำ 53 ลิปดำเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศำ 5 ลิปดำตะวันออก ห่ำงจำก

กรุงเทพมหำนครตำมเส้นทำงสำยเอเชีย (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 41) เป็นระยะทำงประมำณ 

858 กิโลเมตร และตำมเส้นทำงรถไฟ ระยะทำงประมำณ 846 กิโลเมตร ควำมยำวของจังหวัดจำก

ทิศเหนือไปทิศใต้ประมำณ 78 กิโลเมตรและควำมกว้ำงจำกทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ระยะทำง

ประมำณ 53 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 3,424.473 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่ (พื้นดิน 

1,919,446 ไร่ พื้นน ้ำ 220,850 ไร่) (ส ำนักงำนจังหวัดพัทลุง, 2556) ดังภำพที่ 2.1 

มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี ้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลำ 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับทะเลสำบสงขลำซึ่งเป็นน่ำนน ้ำติดต่อกับจังหวัดสงขลำ 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับทิวเขำบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับจังหวัดตรัง 
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1. สภาพภูมปิระเทศ 
             สภำพพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขำและที่รำบสูง ทำงด้ำนตะวันตกอันประกอบด้วย เทือกเขำ

บรรทัด มีระดับสูงจำกน ้ำทะเลปำนกลำง ประมำณ 50 - 1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นป่ำไม้ เช่น 

สวนยำงพำรำ สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น  ถัดลงมำทำงด้ำนตะวันออกเป็นที่รำบสลับที่ดอน มีควำมสูง

จำกระดับน ้ำทะเลปำนกลำงเฉลี่ย 0 - 15 เมตร บริเวณนี้ ส่วนใหญ่ปลูกข้ำว ยำงพำรำ มะพร้ำว พืชผัก 

และพืชไร่ชนิดต่ำง ๆ โดยมีอัตรำควำมลำดชัน 1: 1,000 จำกทิศ ตะวันตกมำสู่ทิศตะวันออกของจังหวัด  

ดังภำพที่ 2.2 

 
ภาพที่ 2.1 แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง 

ที่มา : ส ำนักงำนจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 2.2 สภำพพ้ืนที่ท ำกำรวิจัย 

2. สภาพภูมอิากาศ 
สภำพภูมิอำกำศมี 2 ฤดูกำล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนได้รับอิทธิพลจำกมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

และมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ ปริมำณน ้ำฝนโดยเฉลี่ย 1 ,853.5 มิลลิเมตรต่อปี จ ำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 154 

วันต่อปี อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย 29.3 องศำเซลเซียส ในเดือนเมษำยน และอุณหภูมิต ่ำสุดเฉลี่ย 26.7 องศำ

เซลเซียส ในเดือนธันวำคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.14 องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์อยู่ ระหว่ำง 

75 – 83 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย 78.7 เปอร์เซ็นต์ และควำมเร็วลมประมำณ 1-2 เมตรต่อวินำที ปริมำณกำร

ระเหยของน ้ำประมำณ 3.3- 5.5 มิลลิเมตรต่อวัน 

จังหวัดพัทลุงมีบ่อน ้ำร้อน 4 แห่ง บำงแห่งมีประวัติเล่ำสืบต่อยำวนำน บ่อน ้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อใน

จังหวัดพัทลุง เช่น บ่อน ้ำร้อนเขำชัยสน บ่อน ้ำพุร้อนบ้ำนสวนหมำก บ่อน ้ำร้อนบ้ ำนโหล๊ะจังกระ 

บ่อน ้ำร้อนสำมพี่น้อง  

บ่อน ้ำร้อนเขำชัยสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต ำบลเขำชัยสน อ ำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง อยู่ห่ำงจำก

อ ำเภอหำดใหญ่จังหวัดสงขลำ ประมำณ 75 กิโลเมตร ห่ำงจำกอ ำเภอเมืองพัทลุง ประมำณ 

25 กิโลเมตร สภำพทั่วไป บ่อน ้ำร้อนเขำชัยสน เป็นแอ่งน ้ำที่มีอุณหภูมิ ประมำณ 60 องศำเซลเซียส 

อยู่บริเวณเชิงเขำชัยสน ประชำชนทั่วไปเชื่อกันว่ำเป็นบ่อน ้ำศักดิ์สิทธิ์ สำมำรถอำบรักษำโรคผิวหนัง ได้ 

รวมถึงอัมพฤษ อัมพำตได้ และอื่น อุณหภูมิของน ้ำจะสูงขึ้นหำกได้รับแรงกระทบกระเทือนบริเวณนั้น 

น ้ำร้อนจะไหลตลอดเวลำ 
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บ่อน ้ำร้อนบ้ำนสวนหมำกเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  ที่ประชำชนในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนำ ให้

เป็นสถำนที่พักผ่อนของผู้คนในชุมชน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ( อบต.) ล ำสินธุ์  อ.ศรีนครินทร์ได้ใช้

งบประมำณก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมจำกถนนสำยหลักเข้ำสู่บ่อน ้ำร้อน และยังได้พัฒนำ

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ บ่อน ้ำร้อนให้ดูสะอำดสวยงำม 

น ้ำพุร้อนบ้ำนโหล๊ะจังกระ คือ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้ำนโหล๊ะจังกระ 

ต ำบลคลองเฉลิม อ ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง ปัจจุบันบ่อน ้ำพุร้อนแห่งนี้ ได้กลำยเป็น จุดหมำยปลำย

ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงไปแล้ว 

น ้ำพุร้อนบ้ำนโหล๊ะจังกระ เป็นบ่อคอนกรีต ขนำดประมำณ 10 เมตร น ้ำใส ไม่มีกลิ่นก ำมะถัน 

พบสำหร่ำยสีเขียว - ขำว เล็กน้อย เกิดอยู่ในที่รำบสวนยำงพำรำ ห่ำงจำกเทือกเขำ บรรทัดที่อยู่ทำ ง

ทิศตะวันตก 1 กม. นอกจำกนี้แล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆที่อยู่ใกล้เคียงกัน อำทิเช่น  

แหล่งท่องเที่ยวภำยในบริเวณหน่วยป้องกันรักษำป่ำฯ เช่น 

(1) น ้ำตกหินลำด น ้ำตกไพรวัลย์ น ้ำตกมโนรำห์ น ้ำตกน ้ำน้อย 

(2) บ่อน ้ำร้อนบ้ำนเขำชัยสน ระยะทำงประมำณ 20 กม. 

(3) ถ ้ำศรีนครินทร์ ระยะทำงประมำณ 30 กม. 

บ่อน ้ำร้อนสำมพี่น้อง อ ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง เป็นบ่อน ้ำร้อนแห่งใหม่ ที่ไม่ได้มีชื่อเสียง  

ในจังหวัดพัทลุง อยู ่ในป่ำเขำ เส้นทำงกำรเข้ำพื ้นที ่ค่อนข้ำงล ำบำก และนอกจำกนี้  ยังมีแหล่ง

ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมำกมำยภำยในจังหวัดพัทลุง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรท่องเที่ยวปัจจัยคือเหตุมูลเหตุหรือส่วนประกอบเรื่องรำวต่ำง ๆ ซึ่งก่อให้เกิด

ผลหรือผลลัพธ์โดยกองวิชำกำรและฝึกอบรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ม.ป.ป.)  สรุปไว้ว่ำผลิตผล

ของกำรท่องเที่ยวคือบริกำรซึ่งลูกค้ำจะเลือกซื้อเมื่อเกิดควำมพึงพอใจโดยมีปัจจัยดังนี้ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้

อุปสงค์กำรท่องเที่ยวแตกต่ำงกัน 

(1) ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ (Economic factors) คือ อุปสงค์หรอืควำมต้องกำรจะมี มำกหรอืน้อย 

จะขึ้นอยู่กับอ ำนำจกำรซื้อ (Purchasing power) หรือก ำลงัทรัพย์ของผู้บริโภค 

(2) ปัจจัยทำงประชำกรศำสตร์ (Demographic factors) คือ ขนำดและองค์ประกอบของ 

ครอบครัว อำยุ เพศ กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ระดับรำยได้ อำชีพ เชื้อชำติ และสญัชำติ ซึ่งโดยรวมแล้ว

จะมีรูปแบบของอุปสงค์และปริมำณกำรซื้อผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยว 
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(3) ปัจจัยทำงภูมิศำสตร ์(Geographic factors) คือ ควำมแปลกใหม่ของสภำพภูมิประเทศ เช่น 

คนที่อำศัยอยู่จงัหวัดแถบชำยทะเลก็นิยมท่องเที่ยวในแถบภูเขำเป็นต้น 

(4) ปัจจัยทำงวัฒนธรรมสังคม (Socio-Culture factors) คือ ควำมคิดควำมเชื่อ รสนิยมและ 

ทัศนคตใินกำรบริโภคผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยว 

(5) ปัจจัยทำงกำรเมืองและกฎหมำย (Political and regulatory factors) คอื กำรเปลี่ยนแปลง 

ด้ำนกำรเมืองและระเบียบกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของประเทศซึ่งส่งผลต่อกำร ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยว 

(6) ปัจจัยทำงสื่อสำรมวลชน (Mass media communication factors) คือข้อมูล ข่ำวสำรทุก 

ชนิดจำกสื่อมวลชนช่วยสร้ำงควำมเช่ือถือมั่นใจ หรือไมม่ั่นใจในกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยว 

(7) ปัจจัยทำงกำรเปรียบเทียบรำคำ (Comparative prices) คือ รำคำของ ผลิตภัณฑ์กำร 

ท่องเที่ยวมีผลต่อกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยว 

(8) ปัจจัยทำงกำรเคลื่อนย้ำยส่วนบุคคล (Personal mobility factors) คือ กำรมีหรือกำรจัด 

พำหนะส ำหรับกำรท่องเที่ยว 

คุณภาพน ้า 
1. ความหมายของคุณภาพน ้า 

       คุณภำพน ้ำ หมำยถึง ควำมเหมำะสมของน ้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมเฉพำะของมนุษย์คุณภำพ

น ้ำตำมแหล่งน ้ำธรรมชำติ จะเปลี่ยนแปลงไปมำกหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยของสภำพแวดล้อมเป็นส ำคัญ 

ได้แก่ สภำพภูมิประเทศ สภำพภูมิมีอำกำศ ลักษณะของธรณีวิทยำพืชพันธุ์ธรรมชำติ รวมถึงกิจกรรมของ

มนษุย์อื่น ๆ  

       คุณภำพน ้ำ เป็นค ำที ่ม ีควำมหมำยกว้ำงมำกจะมีควำมเสี ่ยงซึ ่งจะถูกก ำหนดโดย

คุณลักษณะของน ้ำที่ต้องกำรส ำหรับกิจกรรมต่ำง ๆ โดยปกติน ้ำในธรรมชำติจะมีคุณลักษณะที่แตกต่ำงกัน

ออกไปมีศำลพระภูมิอยู่ในน ้ำมำกน้อยแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับแหล่งที่มำของน ้ำคุณลักษณะของน ้ำเหมำะสม

จะแตกต่ำงกันไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนว่ำต้องกำรลักษณะน ้ำอย่ำงไร มีส่วนประกอบอะไรและ

ไม่ควรมีส่วนประกอบหรือสำรเจือปนชนิดใด คุณภำพของน ้ำขึ้นอยู่กับสิ่งเจือปนหรือปนเปื้อนอยู่ในน ้ำซึ่งมี

อยู่หลำกหลำยชนิดได้แก่ภำพหรืออิออนต่ำง ๆ เช่นโซเดียม โพแทสเซียมแคลเซี่ยม เเม็กนีเซียม เหล็ก 

แมงกำนีส ทองแดงสังกะสีตะกั ่วซัลเฟต ฟอสเฟต ไนเตรต เป็นต้นนอกจำกนี้ยังมีสำรอินทรีย์และ

สำรอินทรีย์ชนิดอ่ืนที่ท ำให้น ้ำมีคุณภำพต่ำงกัน 
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2. องค์ประกอบของคุณภาพน ้า 
องค์ประกอบของคุณถำพน ำ้ได้แก่ คุณภำพน ้ำทำงกำยภำพ (Physical quality)  

คุณภำพน ้ำทำงเคม ี(Chemical water quality) และ คณุภำพน ้ำทำงชีวภำพ (Biological quality) ดังนี ้

2.1 คุณภาพน ้าทางกายภาพ  

(1) สี (Colour) สีของน ้ำมักเกิดจำกสำรละลำยในน ้ำตำมธรรมชำติแบ่งเป็น   

2 ประเภทคือ สีที่แท้จริง (True colour) เกิดจำกกำรละลำยของสำรประกอบที่มีอยู่ในน ้ำและสี

ปรำกฏ (Apparent colour) เกิดจำกกำรสะท้อนของสิ่งที่แขวนลอยอยู่ในน ้ำ 

(2) กลิ่น (Odor) เกิดจำกกำรละลำยของสำรบำงชนิดในน ้ำดื่มก๊ำซบำงชนิด 

(3) ควำมขุ่น (Turbilidity) ควำมคุณของน ้ำเกิดขึ้นเนื่องจำกพวกสำรที่ไม่ละลำยน ้ำ  

ขนำดเล็กแขวนลอยในน ้ำ ซึ่งสำรพวกนี้ไม่ยอมให้แสงผ่ำนไปได้โดยตลอดหรือสำมำรถท ำให้แสงเกิด

กำรหักเหไปคนละทิศและทำงหรือกระจำยไม่เป็นระเบียบ จึงท ำให้มองไม่เห็นน ้ำนั้นขุ่น  

(4) อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิของน ้ำเป็นปัจจัยที่ส ำคัญอันหนึ่งที่มีอิทธิพล 

ทำงโดยทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น ้ำจึงจ ำเป็นจะต้องท ำกำรตรวจสอบรหัสควำม

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆโดยปกติอุณหภูมิของน ้ำตำมธรรมชำติจะผันแปลตำมอุณหภูมิของ

อำกำศ 

2.2 คุณภาพน ้าทางเคมี  

(1) กรด-ด่ำง เกิดจำกกำรแต่งตัวให้อนุมูลกรด-ด่ำง มีค่ำตั้งแต่ 0-14 ค่ำพีเอชมำกกว่ำ 7  

หมำยถึงควำมเป็นกดด่ำง ค่ำพีเอชน้อยกว่ำ 7 หมำยถึงควำมเป็นกรด น ้ำสะอำดจะมีค่ำพีเอช เท่ำกับ 7 

ค่ำพีเอช มีผลต่อกำรด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน ้ำปฏิกิริยำเคมีที่เกิดขึ้นต่อกำรกัดกร่อนของน ้ำวัตถุประสงค์

หลักในกำรก ำหนดเกณฑ์ค่ำพีเอช เพื่อลดกำรกัดกร่อนเเละเสื่อมสภำพของระบบของท่อจ่ำยน ้ำ 

(2) ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ เป็นกำรวัดควำมสำมำรถของน ้ำที่จะให้กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำน  

คุณสมบัติข้อนี้ขึ้นอยู่กับควำมเข้มข้นชนิดของอิออนที่มีอยู่ในน ้ำและอุณหภูมิ  

(3) ควำมกระด้ำง เกิดจำกเกลือแคลเซี่ยมและแมกนีเซียมที่ละลำยอยู่ในน ้ำ ควำมกระด้ำง  

แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  

(3.1) ควำมกระด้ำงชั่วครำว เกิดจำกเกลือไบคำร์บอเนต ของธำตุแคลเซี่ยม 

เเละเเม็กนีเซี่ยมแก้ไขได้ด้วยกำรต้ม  

(3.2) เกลือกระด้ำงถำวรเกิดจำกเกลือคลอไรด์ เ เละซัลเฟตของเเคลเซียม   
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เเละเเม็กนีเซียมไม่สำมำรถปรับปรุงด้วยวิธีกำรต้ม ได้ ควำมกระด้ำงไม่มีผลต่อสุขภำพอนำมัยมำก

นักแต่มีผลต่อกำรซักล้ำง 

2.3 คุณภาพน า้ทางชีวภาพ  

จุลินทรีย์ที่อำศัยอยู่ในน ้ำ น ้ำที่มีจุลินทรีย์เจือปนส่วนมำกและเกิดมลพิษที่มีผลกับ  

สุขภำพโดยตรง อำจก่อให้เกิดโรคระบำดที่มีน ้ำเป็นสื่อได้  

(1) โคลิฟอร์มแบคทีเรียและเฟคัลโคลิฟอร์มเเบคทีเรีย คือแบคทีเรียในน ้ำที่สำมำรถ 

บ่งบอกถึงระดับกำรปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียควำมเป็นไปได้ที่จะท ำให้เกิดโรคหรือระดับสกปรก 

(2) แพลงค์ตอน มีบทบำทต่อระบบนิเวศและในห่วงโซ่อำหำรเพรำะเป็นผู้ผลิต รวมถึง 

ชนิดและปริมำณของแพลงค์ตอนสำมำรถระบุคุณภำพน ้ำได้ 

(3) สัตว์หน้ำดิน คือ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่บนหรือใต้ดินหรือใต้น ้ำ สัตวห์น้ำดิน 

จะเป็นอำหำรธรรมชำติของสัตว์ช้ันสูงกว่ำซึ่งสัตว์หน้ำดินสำมำรถบ่งบอกควำมอุดมสมบูรณ์ได้ 

แหล่งน ้าพุร้อน ในประเทศไทย 
1.ความหมายน ้าพุร้อน 
พจนำนุกรมศัพท์ธรณีวิทยำฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2544 ได้ให้ค ำจ ำกัด ควำมของน ้ำพุร้อน

หรือพุร้อนว่ำ"เป็นแหล่งที่น ้ำไหลขึ้นมำจำกใต้ดินและมีอุณหภูมิสูงกว่ำอุณหภูมิของร่ำงกำยมนุษย์"น ้ำที่พุ

ขึ้นมำจะอุ่นๆถึงเดือดพล่ำนอำจบริสุทธิหรือ มีแร่ธำตุรวมทั้งแก๊สละลำยอยู่ท ำ ให้มีรสและกลิ่นต่ำง ๆ 

ปริมำณน ้ำที่ไหลออกมำแต่ละพุกันก็ต่ำงกันบำงพุไหลเพียงเอ่อ ๆ บำงพุไหลแรงบำงพุพุ่งกระเซ็นพ้นปำก

บ่อเพรำแรงดันของแก๊สที่ละลำยขึ้นมำจำกใต้ดิน เช่นที่ อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ที่อ ำเภอแม่จันจังหวัด

เชียงรำย ถ้ำน ้ำที่พุขึ้นมำเย็นกว่ำอุณหภูมิของร่ำงกำยเรียกแหล่งนั้นว่ำพุน ้ำเย็น (cold spring) พลังงำน

ควำมร้อนใต้ภพหรือน ้ำพุร้อน เป็นแหล่งพลังงำนตำมธรรมชำติชนิดหนึ่งที่มีโอกำสจะพัฒนำขึ้นมำใช้

ประโยชน์ได้หลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน ้ำร้อนที่จะน ำขึ้นมำใช้เป็นกำรมีแหล่งน ้ำพุร้อนส ำคัญ 

เป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ ที่บ่งบอกถึงกำรมีแหล่งพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพของพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจำก 

น ้ำพุร้อน (Hotspring) เป็นน ้ำพุธรรมชำติที่ผุดขึ้นมำจำกช้ันเปลือกโลกเนื่องจำกควำมกดดันของของไหลที่

ระดับลึกโดยน ้ำที่ผุดขึ้นมำมีระดับอุณหภูมิสูงกว่ำของชั้นบรรยำกำศระดับอุณหภูมิของน ้ำที่สูงขึ้นเกิดจำก

กำรที่น ้ำบำดำลไหลลงไปตำมรอยแตกของหินชั้นเปลือกโลก แล้วได้รับควำมร้อนจำกภำยในโลกรวม

กับ/หรือแพร่กระจำยจำกหินหลอมเหลว (Magma) ที่ระดับลึก ดังนั้นน ้ำพุร้อน แต่ละแห่งอำจมีกลิ่นและ
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รสแตกต่ำงกันเนื่องจำกควำมแตกต่ำงและปริมำณธำตุรวมทั้งก๊ำซที่ละลำยมำจำกหินข้ำงเคียงกรม

วิทยำศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม ระบุว่ำประเทศไทยมีน ้ำพุร้อนจ ำนวน 76 แหล่ง จำกจ ำนวน 

น ้ำพุธรรมชำติทั้งหมดมำกกว่ำหนึ่งร้อยแหล่ง แม้จะมีแหล่งน ้ำพุร้อนกระจำยอยู่ทุกภูมิภำคของประเทศก็

ตำม แต่มิได้มีกำรศึกษำและพัฒนำขึ้นมำใช้ประโยชน์อย่ำงจริงจังจนกระทั่งประมำณปลำยปี 2520 เริ่มมี

กำรศึกษำแหล่งน ้ำพุร้อนอย่ำงเป็นทั้งนี้โดยกำรศึกษำระบบมุ่งเน้นเป็นข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำแหล่งน ้ำพุร้อน

เป็นแหล่งพลังงำนทดแทน กำรศึกษำเหล่ำนั้นจ ำกัดเฉพำะแหล่งน ้ำพุร้อน ที่มีอยู่ในพื้นที่ภำคเหนือของ

ประเทศ ได้เก็บตัวอย่ำงน ้ำจำกแหล่งน ้ำพุร้อนในภำคเหนือ จ ำนวน 22 แหล่งจำกจ ำนวนทั้งสิ้น 42 แหล่ง

และได้ท ำกำรวิเครำะห์หำส่วนประกอบทำง เคมีเพื่อกำรค ำนวณหำอุณหภูมิของแหล่งกักเก็บในจ ำนวน

แหล่งน ้ำพุร้อนดังกล่ำวมีเพียง 5 แหล่งที่อุณหภูมิของแหล่งกักเก็บใกล้เคียงหรือสูงกว่ำ 180 องศำ

เซลเซียส ได้รำยงำนผลกำรศึกษำเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งน ้ำพุร้อนที่น่ำสนใจในระดับ ต้นๆ จ ำนวน 9 แหล่ง 

เพื่อศึกษำข้อมูลเบื้องต้นเฉพำะแหล่ง รวมแหล่งน ้ำพุร้อน อ ำเภอฝำง และ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัด

เชียงใหม่ แหล่งน ้ำพุร้อนทั้ง 9 แหล่งดังกล่ำวต่ำงเกิดอยู่ในแนวรอยเลื่อนที่ตัดผ่ำนมวลหินแกรนิตและเป็น

รอยเลื่อนที่ยังคงมีพลัง (active fault) รอยเลื่อนเหล่ำนั้นเห็นได้อย่ำงชัดเจนในภำพถ่ำยดำวเทียมโดยส่วน 

ใหญ่วำงตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้และบำงส่วนวำงตัวไปทำงตะวันออกเฉียงเหนือส ำหรับแหล่ง น ้ำพุร้อนส่วน

ที่เหลือในภูมิภำคอื่น ๆ ของประเทศยังไม่มีกำรศึกษำกันอย่ำงจริงจังแม้แต่ กำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้นกย็ังมี

อยู่อย่ำงจ ำกัด 

2. ประเภทแหล่งน ้าพุร้อน 
แหล่งน ้ำพุร้อนสำมำรถแบ่งได้หลำยประเภทตำมเกณฑ์ต่ำง ๆ เช่น ลักษณะทำงกำยภำพปริมำณ

แร่ธำตุที่ละลำยในน ้ำดังนี ้ 

(1) น ้ำพุร้อนไกเซอร์ (Geyser) เป็นน ้ำพุร้อนที่มีขนำดใหญ่มีก ำลังแรงมำก มีน ้ำและไอน ำ้ 

ที่ร้อนจัดพุ่งขึ้นมำได้สูงและมีแรงพุ่งออกมำเป็นระยะ ๆ ค่อนข้ำงสม ่ำเสมอ บำงแห่งน ้ำอำจพุ่งสูงได้ถงึ 60 

เมตร ระยะเวลำกำรพุ่งน ้ำออกมำจะเท่ำ ๆ กัน เช่น 5 นำที 7 นำที ปรำกฏกำรณ์นี้เกิดจำกกำรที่ใต้ผิวโลก

มีโพรงกักเก็บน ้ำติดต่อกันเมื่อน ้ำได้รับควำมร้อนในระดับลึกๆ ถูกสกัดกั้นไม่ให้ถ่ำยเทได้โดยง่ำยเพรำะรูที่

ท ำให้น ้ำไหลออกมำมีขนำดเล็กและน ้ำซึ่งเย็นกว่ำขังอยู่ในแอ่งที่อยู่ด้ำนบนน ้ำที่อยู่ใระดับลึก มีอุณหภูมิ

สูงขึ้น และเมื่อสูง 100 องศำเซลเซียส ก็จะเปลี่ยนสภำพเป็นไอน ้ำดันน ้ำที่ขังอยู่ในรูเมื่อไอน ้ำได้ไหลพุ่ง

ขึ้นมำ ถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนจนหมดแรงดัน น ้ำก็จะหยุดพุ่งจนสะสมควำมร้อนได้อีกก็จะพุ่งขึ้นมำ

อีกครั้งหนึ่ง น ้ำพุร้อนไกเซอร์ที่มีชื่อเสียง เช่น โอลด์เฟธฟูล (Old Faithful) ที่ อุทยำนแห่งชำติเยลโลว์
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สโตน (Yellow Stone National Parkประเทศสหรัฐอเมริกำน ้ำพุร ้อนกีย์เซอร์ (  Geysir ) ประเทศ

ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นที่มำของค ำว่ำไกเซอร์ (Geyser) และน ้ำพุร้อนอีกหลำยแห่งในประเทศนิวซีแลนด์ 

(2) น ้ำพุร้อน (Hot Spring) หรือบ่อน ้ำร้อน (Hot Pool) คือแหล่งน ้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่ำ 

ร่ำงกำยมนุษย์ไหลขึ้นมำจำกใต้ดินที่ขึ้นมำ มีตั้งแต่อุ่นๆจนถึงเดือดพล่ำน เนื่องจำกทำงเดินน ้ำใต้ดินใหญ่

ท ำให้น ้ำสำมำรถไหลเวียนอย่ำงรวดเร็วได้ น ้ำร้อนที่ไหลขึ้นมำจะไหลออกไปจำกแหล่งหรือกลำยเป็นไอ 

เพื่อปล่อยพลังงำนควำมร้อนเมื่อน ้ำร้อนนั้นเย็นลงจะไหลกลับสู่ระบบน ้ำใต้ดิน น ้ำร้อนแต่ละแห่งจะมี 

แร่ธำตุ รวมทั้งก๊ำซละลำยอยู่ในปริมำณที่ไม่เท่ำกันท ำให้มีสีและกลิ่นแตกต่ำงกันและมีปริมำณน ้ำที่ไหล

ออกมำจำกแต่ละบ่อแตกต่ำงกันเช่น บ่อน ้ำพุร้อนที่ทะเลสำบโบโกเรียพุร้อนนับร้อยแห่งที่ประเทศ 

ไอซ์แลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์และน ้ำพุร้อนในประเทศไทยเป็นต้นถ้ำมีเพียงน ้ำร้อนไหลซึม ขึ้นมำบนผิวดิน

จะเรียกว่ำ (Seepage) น ้ำซึม 

(3) บ่อไอเดือดหรือพุก๊ำซ (Fumarole) คือหลุมหรือปล่องที่มีไอน ้ำพุ่งขึ้นมำ จะไม่มีน ้ำ 

เหมือนน ้ำพุร้อน สำเหตุอำจเกิดจำกบริเวณนั้นมีน ้ำเพียงเล็กน้อยเมื่อได้รับควำมร้อนจึงกลำยเป็นไอ

ออกมำหรืออำจเกิดจำกกำรที่ชั้นใต้ดินมีควำมร้อนสูงมำกจนน ้ำกลำยเป็นไอจนหมด บ่อไอเดือดพบมำกใน

ประเทศที่มีภูเขำไฟแต่ก็สำมำรถพบได้ในพื้นที่ที่ไม่มีภูเขำไฟได้เช่นกัน 

(4) บ่อโคลนเดือดหรือพุโคลน (Mud Pot) คือโคลน (แอ่งตะกอนที่อิ่มตัวไปด้วยน ้ำ)  

ซึ่งมีไอน ้ำร้อนจัดอยู่เบื้องล่ำงเมื่อไอน ้ำนั้นเคลื่อนที่จะท ำให้โคลนที่อยู่ด้ำนบนพุ่งกระจำยขึ้นมำคล้ำย

กำรระเบิด  

แบ่งตำมปริมำณแร่ธำตุที่ละลำยในน ้ำในต่ำงประเทศสำมำรถแบ่งน ้ำพุร้อน ตำมปริมำณแร่ธำตุ 

ที่ละลำยในน ้ำได้หลำยสิบประเภทแต่ในประเทศไทยพบน ้ำพุร้อนที่แบ่ง ตำมส่วนประกอบเคมีเพียง 4 

ประเภท ดังนี ้

(1) น ้ำพุร้อนทั่วไป (Simple Springs) เป็นน ้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่ำ 25 องศำเซลเซียส 

ประกอบด้วยธำตุคำร์บอนเกลือและแร่ธำตุอื่น ๆ น้อยกว่ำ 1 กรัม/ลิตรเป็น น ้ำพุ ร้อนส่วนใหญ่ที่พบใน

ประเทศไทย 

(2) น ้ำพุร้อนคำร์บอเนต (Carbonate Springs) เป็นน ้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิค่อนข้ำงต ่ำ 

หรือเป็นน ้ำพุเย็นประกอบด้วยธำตุคำร์บอนและแร่ธำตุอื่น ๆ น้อยกว่ำ 1 กรัม/ลิตร  ลักษณะคล้ำย

น ้ำพุร้อนทั่วไปแต่มีปริมำณคำร์บอเนตสูงกว่ำ 
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(3) น ้ำพุร้อนเกลือหรือน ้ำพุร้อนน ้ำเค็ม (Salt Springs) เป็นน ้ำพุร้อนที่ประกอบด้วย 

สำรเคมีมำกกว่ำน ้ำพุร้อนมีแร่ธำตุต่ำงทั่วไปๆ มำกกว่ำ1 กรัม/ลิตร กรณีที่น ้ำ ประกอบด้วยเกลือระหว่ำง 

1-5 กรัม/ลิตร เรียกว่ำน ้ำพุเกลืออ่อน(Weak Saline) ประกอบด้วยเกลือระหว่ำง 5-10 กรัม/ลิตร เรียกว่ำ

น ้ำพุเกลือและประกอบด้วยเกลือมำกกว่ำ 10 กรัม/ลิตร เรียกว่ำ น ้ำพุเกลือเข้มข้น (Strong Saline) มี

คุณสมบัติในกำรเก็บรักษำควำม ร้อนได้ดี 

(4) น ้ำพุร้อนแอลคำไลน์ (Alkaline Springs) เป็นกำรแบ่งประเภทน ้ำพุร้อน โดยใช้ค่ำ 

ควำมเป็นกรดด่ำง- (pH) ของน ้ำพุร้อนเป็นหลักน ้ำพุร้อนที่มีค่ำ pH7.5-8.5 เรียกว่ำ Weak Alkaline 

Springs และน ้ำพุร้อนที่มีค่ำ pH สูงกว่ำ 8.5 เรียกว่ำ Alkaline Springsกำรน ำน ้ำพุร้อนมำใช้ประโยชน์ท ำ

ได้หลำยด้ำนดังกล่ำวมำแล้วอย่ำงไรก็ตำมอำจ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นจึงต้องเตรียมศึกษำ

และป้องกันผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมไว้ด้วยซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ร้ำยแรงและเป็นเรื่องที่

ป้องกันได้ดังที่ท ำกันได้ผลแล้วในประเทศต่ำง ๆ คือถ้ำน ้ำพุร้อนมีปริมำณแร่ธำตุอยู่ในระดับสูงเมื่อน ำน ้ำมำ 

ใช้แล้วระบำยลงในแหล่งน ้ำธรรมชำติตำมผิวดินอำจเกิดผลกระทบต่อน ้ำผิวดินที่ใช้ ประโยชน์ในด้ำน

อุปโภคบริโภคและน ้ำในระบบบำดำลได้สำมำรถป้องกันได้โดยกำรท ำให้ ปริมำณแร่ธำตุเหล่ำนั้นลดลงโดย

กำรตกตะกอน(Sedimentation, Ponding and Evaporation) ก่อนที่จะระบำยน ้ำสู่แหล่งธรรมชำติหรือ

อัดน ้ำที่ผ่ำนกำรใช้แล้วกลับคืนสู่ใต้ผิวดิน (Re-injection) ลงไปอยู่ในชั้นหินที่ปลอดภัยแต่หำกมีก๊ำซบำง

ชนิดที ่ เป ็นพิษอยู ่ท ี ่แหล่งน ้ำพุร ้อน และเป็นก๊ำซที ่ไม ่รวมตั ว (Non- condensible Gases) เช่น

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งหำกหำยใจ เข้ำไปจะท ำให้ระบบทำงเดินหำยใจขัดข้องได้มีวิธีกำรป้องกันคือจะต้อง

เปลี่ยนก๊ำซนี้ให้อยู่ ในรูปอื่นเช่นผ่ำนก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลงในน ้ำเกิดเป็นกรดซัลฟูริกและน ำกรดที่เกิดขึ้น

นี้ไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนน ้ำพุร้อนที่ผ่ำนกำรใช้ประโยชนแ์ล้วจะมีอุณหภูมิลดลงแต่อำจสูงกว่ำอุณหภูมิน ้ำใน

แหล่งธรรมชำติเพรำะมีควำมร้อนตกค้ำง(Waste Heat) หำกปล่อยออกมำทันทีอำจเกิดผลเสียต่อ

สิ่งแวดล้อมได้จึงต้องน ำน ้ำเหล่ำนั้นไปใช้ประโยชน์ก่อน เพื่อให้มีอุณหภูมิลดลงเช่นให้ควำมอบอุ่นใน

บ้ำนพักใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรจนกระทั่ง น ้ำนั้นมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับแหล่งน ้ำในธรรมชำติจึงปล่อย

ลงสู่แหล่งน ้ำได้ 

3. คุณประโยชน์ของแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ในน ้าพุร้อนมีดังนี้ 
(1) แคลเซียม ช่วยเสริมสร้ำงกระดูกและฟันช่วยในกำรเติบโตของเด็กช่วยปรับ สภำพควำมสมดุล 

ของผิวไม่ให้แห้งกร้ำน 

(2) แมกนีเซียม ช่วยระบบขับถ่ำยเป็นยำระบำยสร้ำงและซ่อมแซมเซลล์ผิวที่ เสื่อมสภำพไป 
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(3) โพแทสเซียม ช่วยรักษำสมดุลของควำมเป็นกรด ด่ำง ของร่ำงกำย ช่วยให้ ปฏิกิริยำกำรเผำ 

ผลำญอำหำรช่วยบ ำรุงและควบคุมควำมชุ่มชื้นของเซลล์ผิว 

(4) โซเดียม ช่วยรักษำระบบสมดุลของน ้ำในร่ำงกำยช่วยในกำรรับส่งประสำท ควำมรู้สึ กช่วย

ระบบขับถ่ำยเป็นยำรักษำและกระตุ้มกำรเปลี่ยนแปลงของเซลล์ผิวให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น  

(5) ฟลูออไรด์ช่วยให้ฟันแข็งแรงไม่ผุง่ำยแต่ถ้ำมีปริมำณมำกเกินมำตรฐำนและดื่ม เป็นเวลำนำน 

อำจท ำให้ฟันด ำเป็นจุด 

(6) ไบคำร์บอเนตช่วยลดกรดในกระเพำะอำหำร 

(7) ซัลเฟตช่วยให้เลือดแข็งตัวป้องกันเลือดไหลไม่หยุดช่วยในกำรเจริญเติบโตของ กระดูกช่วย 

ระบบขับถ่ำยเป็นยำระบำย 

(8) โบรไมน์ช่วยฆ่ำเชื้อโรคได้อย่ำงปลอดภัยไม่ระคำยเคืองผิว 

(9) คลอไรน์ช่วยท ำควำมสะอำดผิวได้ลึกถึงรูขุมขน 

(10) ทองแดง ช่วยบ ำรุงเส้นใยคอลลำเจน 

(11) ไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก 

(12) น ้ำแร่ที่มีก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบช่วยขับปัสสำวะและท ำให้ น ้ำแร่มีรสชวนดื่ม 

(13) อีลำสตินช่วยพยุงผิวให้กระชับ 

(14) แมงกำนีสช่วยสร้ำงคอลลำเจนให้ผิว 

(15) สังกะสีช่วยผลัดเซลล์ผิวใหม่ 

4. แหล่งความร้อนต้นก าเนิดของแหล่งน ้าพุร้อน 
ควำมร้อนต้นก ำเนิดของน ้ำพุร้อนแต่ละแหล่งอำจมีที่มำได้หลำกหลำยแบบ คือ แหล่งที่มำของ

ควำมร้อนต้นก ำเนิดของน ้ำพุร้อนอำจเป็นกำรแทรกดันขึ้นมำที่ระดับลึกของมวลหินแกรนิต หรือควำมร้อน

ที่เกิดจำกกำรเสียดทำนระหว่ำงผิวระนำบรอยเลื่อนและจำกกำรประทุของหินภูเขำไฟอย่ำงไรก็ตำม

น ้ำพุร้อนแต่ละแหล่งอำจมีควำมร้อนต้นก ำเนิด หลำยแบบรวมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพธรณีวิทยำของ

แหล่งนั้น ๆ ส ำหรับพื้นที่ภำคเหนือ ของประเทศ Geotermica Italiana ได้วิเครำะห์ว่ำกำรแทรกดันตัว

ขึ้นมำของมวลหินแกรนิตที่ระดับลึกน่ำจะเป็นแหล่งที่มำที่ส ำคัญของควำมร้อนทั้งนี้เนื่องจำกในตัวอย่ำง 

หินแกรนิตช่วงอำยุ 65 ถึง 33.5 ล้ำนปีมีสัดส่วน Rb/Sr ค่อนข้ำงสูงตัวอย่ำงหินแกรนิตเมื่อ หำอำยุจำก 

K/Ar ในแร่ไบโอไทต์และมัสโคไวท์จะได้อำยุเป็น 3 ช่วงคือ 50 – 57 ล้ำนป,ี30 – 33 ล้ำนปีและ 19 –21 ล้ำนปี
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ช่วงอำยุดังกล่ำวอำจเป็นเวลำของ‘Regional thermal event’ จำกกำรแทรกดันตัวขึ ้นมำของมวล

หินแกรนิตที่ระดับควำมลึกแหล่งที่มำของควำม ร้อนต้นก ำเนิดของน ้ำพุร้อนอำจเนื่องมำจำกกำรปะทุของ

หินภูเขำไฟก็ได้มีกำรพิจำรณำ กล่ำวคือ Geotermica Ttaliana ได้ศึกษำถึงส่วนประกอบทำงเคมีของ

ตัวอย่ำงหินบะซอลต์เด่นชัย หินบะซอลต์แม่ทะ และหินบะซอลต์สบปรำบมีส่วนประกอบอยู่ ในช่วง 

Olivine – Tholeiite ถึง Basanite ซึ ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของBarr and Maedonald (1979, 

1981) ส่วนประกอบทำงเคมีของหินบะซอลต์ที่อยู่ในช่วง Olivine– Tholeiite ถึง Basanite บ่งบอกถึง

กำรตกผลึกแยกชั้นอย่ำงจ ำกัดลักษณะกำรตกผลึก ดังกล่ำวแสดงถึงกำรทะลักขึ้นมำของหินบะซอลต์จำก

ชั้น mantle อย่ำงรวดเร็วกำรทะลัก ของบะซอลต์จะขึ้นมำตำมแนวโครงสร้ำงรอยเลื่อน ที่เกิดถึงระดับลึก

และเป็นรอยเลื่อน เกิดขึ้นในระหว่ำงช่วงกำรพัฒนำเป็นแอ่งสะสมตะกอนอำยุ  Tertiary ส่วนโครงสร้ำง

รอยเลื่อนหลัก ๆ ของภำคเหนือแม้จะยังคงมีพลังอยู่ก็ตำมแต่ควำมรุนแรง และควำมหนำแน่นของ 

คลื่นไหวสะเทือนตำมแนวรอยเลื่อนคงพลังเหล่ำนั้นไม่อยู่ในระดับที่มีควำมเข้มข้นมำกพอ ดังนั้น

ทั้งกำรปะทุขึ้นมำของหินบะซอลต์และควำมร้อนจำกกำรเสียดทำนระหว่ำงระนำบ รอยเลื่อน ยังไม่น่ำจะ

เป็นแหล่งควำมร้อนที่ส ำคัญของแหล่งน ้ำพุร้อนในภำคเหนือ 

ส ำนักงำนวิจัยและพัฒนำกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต ได้ศึกษำสภำพธรณีวิทยำของ แหล่งน ้ำพุร้อนใน

ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจ ำนวน 7 แห่งซึ่งในจ ำนวนนี้เป็นแหล่งน ้ำพุร้อน ที่เกิดสัมพันธ์กับหินแกรนิต

และหิจ ำนวนไนส์ 4 แหล่ง แหล่งน ้ำพุร้อนที ่เหลือเกิดสัมพั นธ์ กับหินตะกอน จำกกำรวิเครำะห์

ส่วนประกอบทำงเคมีของตัวอย่ำงน ้ำจำกแหล่งน ้ำพุร้อน แต่ละแหล่ง แสดงให้เห็นว่ำน ้ำพุร้อนไม่มี

ควำมสัมพันธ์โดยตรงกับหินอัคน ี

ผลจำกกำรศึกษำ Stable Isotope ของตัวอย่ำงน ้ำบ่งบอกว่ำน ้ำพุร้อนปัจจุบันมีต้นก ำเนิดจำก

น ้ำฝน และซึมลงไปที่ระดับลึกตำมช่องว่ำงของหินที่แตกเนื่องจำกรอยเลื่อนเมื่อน ้ำที่ไหลซึมลงไปที่ ระดับ

ลึกก็จะได้รับกำรถ่ำยเทควำมร้อนแล้วจึงไหลกลับขึ้นมำยังผิวดินเกิดเป็นแหล่งน ้ำ ในรำยงำนยังได้กล่ำวถึง

ผลกำรพิจำรณำปริมำณน ้ำผิวดินไหลซึมลงไปใต้ดินส ำหรับพื้นที่รับน ้ำของแหล่งน ้ำพุร้อนแต่ละแหล่ง ผล

กำรค ำนวณพบว่ำ ท้องที่อ ำเภอปำยมีปริมำณน ้ำไหลลงสู่ใต้ดินน้อยที่สุดปีละ 2.7 ล้ำน ลบ.ม./ตร.กม. 

ขณะทีท่้องที่อ ำเภอแม่สะเรียงมีปริมำณน ้ำไหลซึมลงใต้ดินปีละ 4.3 ล้ำน ลบ.ม./ตร.กม. ส่วนท้องที่อ ำเภอเมือง 

และอ ำเภอขุนยวม มีปริมำณน ้ำไหลซึมลงใต้ดินเป็นปริมำณใกล้เคียงกันในอัตรำปีละ 21.0 ล้ำนลบ.ม./ตร.กม. 

ส ำหรับอุณหภูมิของแหล่งกักเก็บโดยใช้ Chemical Geothermometer บ่งบอกว่ำแหล่งน ้ำพุร้อนท่ำ

ปำย/เมืองแปง มีอุณหภูมิ 180-190 องศำเซลเซียสและคำดว่ำแหล่งก ำเนิดควำมร้อนอยู่ที่ ระดับควำมลึก
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ประมำณ 2 กม. ขณะที่แหล่งกักเก็บอยู่ที่ควำมลึกไม่เกิน 1.5 กม. มีอุณหภูมิ แหล่งกักเก็บ 144 องศำเซลเซียส

และ153 องศำเซลเซียส ตำมล ำดับ 

แหล่งน ้ำพุร้อนเหมืองแร่มีอุณหภูมิแหล่งกักเก็บ 142 องศำเซลเซียส ที่ระดับลึกไม่เกิน 1.5 กม. 

เช่นกันส่วน แหล่งน ้ำพุร้อนภูโคลน/ผำบ่องแหล่งกักเก็บมีอุณหภูมิ 129 องศำเซลเซียสและ127 องศำ 

เซลเซียสตำมล ำดับ ขณะที่แหล่งหนองแห้งที่พบในชั้นหินตะกอนแหล่งกักเก็บกลับมีอุณหภูมิสูงถึง 141 

องศำเซลเซียสทั้งนี้คงเป็นเพรำะได้รับควำมร้อนจำกหินอัคนีซึ่งอยู่ห่ำงไปทำงตะวันออกเฉียงใต้ 3 กม. ก็

เป็นได้น ้ำพุร้อนอุมลองหลวง มีอุณหภูมิแหล่งกักเก็บ 152 องศำเซลเซียส 

5. การจัดล าดับความส าคัญของแหลง่น ้าพุร้อน  
กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรพัฒนำสำมำรถน ำน ้ำพุร้อนมำใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

กลุ่มศักยภำพสูงกลำง และต ่ำโดยเน้นพิจำรณำที่อุณหภูมิที่ผิวดิน และอัตรำกำรไหลของน ้ำร้อน อุณหภูมิ

และควำมลึกของแหล่งกักเก็บสภำพสังคมเศรษฐกิจ รำยละเอียดดังนี ้

(1) แหล่งน ้ำพุร้อนที่มีศักยภำพสูงหมำยถึงแหล่งที่มีอุณหภูมิของน ้ำร้อนที่ผิวดินสูงกว่ำ 80 องศำ 

เซลเซียสหรือมีอุณหภูมิของแหล่งกักเก็บควำมร้อนมำกกว่ำ 150 องศำเซลเซียสหรือมีแหล่งกักเก็บควำม

ร้อนอยู่ที่ระดับควำมลึกไม่เกิน 2 กิโลเมตรซึ่งแหล่งน ้ำพุร้อนเหล่ำนี้ สำมำรถน ำน ้ำร้อนมำเป็นพลังงำนของ

ห้องอบแห้งได้โดยตรงหรือใช้ เทคโนโลยีในกำรเพิ่มประสิทธิภำพให้มีอุณหภูมิ เพิ่มขึ้นอีกอย่ำงน้อย 20 

องศำเซลเซียสแล้ว สำมำรถน ำน ้ำร้อนมำเป็นพลังงำนในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ 

(2) แหล่งน ้ำพุร้อนที่มีศักยภำพปำนกลำงหมำยถึง แหล่งที่มีอุณหภูมิของน ้ำร้อนที่ผิว ดินระหว่ำง  

60 ถึง 80 องศำเซลเซียสหรือมีอุณหภูมิของแหล่งกักเก็บควำมร้อนอยู่ ระหว่ำง 1 20 ถึง 150 องศำ

เซลเซียสและ/หรือมีแหล่งกักเก็บควำมร้อนอยู่ที่ระดับควำมลึก มำกกว่ำ2 กิโลเมตรซึ่งแหล่งน ้ำพุร้อน

เหล่ำนี้เมื่อใช้เทคโนโลยีในกำรเพิ่มประสิทธิภำพให้ มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกอย่ำงน้อย 20 องศำเซลเซียสแล้ว

สำมำรถน ำน ้ำร้อนมำเป็นพลังงำน ส ำหรับห้องอบแห้งได้หรือเป็นพลังงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำส ำหรับงำน

เฉพำะด้ำนที่มีอัตรำกำรใช้ไม่มำกนัก 

(3) แหล่งน ้ำพุร้อนที่มีศักยภำพต ่ำ หมำยถึง แหล่งที่มีอุณหภูมิของน ้ำร้อนที่ผิวดิน ระหว่ำง  

40 ถึง 60 องศำเซลเซียสหรือมีอุณหภูมิของแหล่งกักเก็บควำมร้อนต ่ำกว่ำ 120 องศำเซลเซียส หรือ 

มีแหล่งกักเก็บควำมร้อนอยู่ที่ระดับควำมลึกมำกกว่ำ 2 กิโลเมตร ซึ่งแหล่งน ้ำพุร้อนเหล่ำนี้สำมำรถน ำ

น ้ำมำใช้โดยตรงได้เพียงเพื ่อกำรท่องเที ่ยวและนันทนำกำร แต่เมื ่อใช้ เทคโนโลยีในกำรเพิ ่ ม

ประสิทธิภำพให้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกอย่ำงน้อย 20 องศำเซลเซียสแล้วสำมำรถน ำน ้ำร้อนมำเป็น
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พลังงำนส ำหรับอุตสำหกรรม ขนำดเล็กบำงประเภทได้(เช่นกำรเคลือบสำรบนผิวส้มหรือมะนำวเพื่อ

คงควำมสดไว้) 

ปัจจัยสภำพสังคมเศรษฐกิจถูกน ำมำใช้พิจำรณำในขั้นตอนที่สองหลังจำกจัดล ำดับควำมส ำคัญ

ทำงด้ำนศักยภำพออกเป็น 3 กลุ่ม แล้วโดยในแต่ละกลุ่มจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่กลุ่มที่มีสภำพ

สังคมเศรษฐกิจเอื้ออ ำนวยและกลุ่มที่มีสภำพสังคมเศรษฐกิจ 

(1) กลุ่มที่มีสภำพสังคมเศรษฐกิจเอื้ออ ำนวยพิจำรณำจำกกำรมีจ ำนวนประชำกรอยู่ ในพื้นที่มี 

มำกเส้นทำงกำรคมนำคมระหว่ำงแหล่งน ้ำพุร้อนและชุมชนอยู่ในสภำพดีและสะดวก รวมทั้งมีพืชผลทำง

กำรเกษตรที่เหมำะสมส ำหรับกำรอบแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรผลิต โดยมีจ ำนวนพื้นที่เพำะปลูกที่เหมำะสมด้วย 

(2) กลุ่มที่มีสภำพสังคมเศรษฐกิจจ ำกัดพิจำรณำจำกกำรมีจ ำนวนประชำกรอยู่ในพื้นที่น้อย  

เส้นทำงกำรคมนำคมระหว่ำงแหล่งน ้ำพุร้อนและชุมชนอยู่ในสภำพไม่ดีและห่ำงไกล รวมทั้งไม่มีพืชผลทำง

กำรเกษตรที่เหมำะสมส ำหรับกำรอบแห้งและจ ำนวนพ้ืนที่ เพำะปลูกน้อย 

น ้าแร่เพื่อบริโภค 
กระแสของกำรน ำน ้ำแร่มำบริโภคเพิ่งเป็นที่นิยมในช่วงระยะเวลำสิบกว่ำปีนี้เอง โดยกำรน ำเข้ำ

น ้ำแร่จำกต่ำงประเทศซึ่งมีรำคำค่อนข้ำงแพง ต่อมำมีกำรผลิตได้ภำยในประเทศ ท ำให้น ้ำแร่เพื่อบริโภคมี

รำคำที่ถูกลงใกล้เคียงกับน ้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไป  

น ้ำแร่ธรรมชำติ (natural mineral water) หมำยถึง น ้ำที่ได้จำกแหล่งน ้ำใต้ดินในธรรมชำติซึ่งมี

แร่ธำตุละลำยอยู่ โดยมีต้นก ำเนิดจำกน ้ำบนพื้นดินไหลซึมผ่ำนชั้นดินและชั้นหินพร้อมทั้งดูดซับแร่ธำตุต่ำง 

ๆ ลงไปขังเป็นแอ่งน ้ำใต้ดิน และถูกแรงกดดันภำยในโลกท ำให้ผุดหรือพ่นขึ้นมำเป็นแหล่งน ้ำ บนผิวดินใน

รูปของน ้ำพุร้อน บ่อน ้ำร้อน และไอน ้ำร้อนในประเทศไทยพบแหล่งน ้ำพุร้อน 112 แหล่ง กระจำยอยู่มำก

ที่สุดในภำคเหนือ รองลงมำคือภำคใต้ ภำคตะวันตก และภำคกลำง มีช่วงอุณหภูมิ 40 -100 องศำ

เซลเซียส ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ระหว่ำง 6.4-9.5 แหล่งน ้ำพุร้อนบริเวณภำคเหนือและภำค

ตะวันตกส่วนใหญ่มีค่ำฟลูออไรด์สูงมำกกว่ำ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีกลิ่นก ำมะถันค่อนข้ำงแรง ส่วน

แหล่งน ้ำพุร้อนในภำคใต้บำงแห่งมีลักษณะเป็นน ้ำเค็ม ส่วนในต่ำงประเทศแหล่งน ้ำแร่ที่มีชื่อเสียงได้แก่ 

ฝรั่งเศส ออสเตรีย ตุรกี ญี่ปุ่น และจีน แหล่งน ้ำพุร้อน 112 แหล่งในประเทศไทย ดังภำพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3  แหล่งน ้ำพุร้อน 112 แหล่งในประเทศไทย 

ที่มา : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน,2557 

1. องค์ประกอบส าคญัของน ้าแร่ 
น ้ำแร่จะมีแร่ธำตุต่ำง ๆ เป็นองค์ประกอบมำกหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชั้นหินที่น ้ำไหลผ่ำน  

ดังนั้น น ้ำแร่ธรรมชำติแต่ละแหล่งจะมีแร่ธำตุที่แตกต่ำงกัน ซึ่งแร่ธำตุที่พบเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ แคลเซียม 

แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม ไบคำร์บอเนต คลอไรด์ และซัลเฟต ส่วนแร่ธำตุอื่น ๆ ที่พบในปริมำณ

น้อยได้แก่ ฟลูออไรด์ ลิเทียม ซีเลเนียม แมงกำนีส เป็นต้น  

2. มาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาตเิพื่อบริโภค 
น ้ำแร่ธรรมชำติที่เป็นเครื่องดื่มเพื่อบริโภคนั้น ต้องมีคุณภำพเหมำะสมที่จะบริโภคได้อย่ำง 

ปลอดภัยตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม น ้ำแร่ธรรมชำติ มำตรฐำนเลขที่ มอก.2208-2547 โดย

น ้ำแร่ที่ดีต้องมีคุณลักษณะใส ไม่มีตะกอน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีแร่ธำตุในปริมำณที่ไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำน ไม่

พบเชื้อจุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค และมีปริมำณสำรปนเปื้อนอันได้แก่ กัมมันตภำพรังสีรวมแอลฟำ -บีตำ 

และไซยำไนด์ ไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำน โดยน ้ำแร่ธรรมชำติที่น ำมำบริโภคนั้นมีอยู่5 ประเภท ดังนี้ดังตำรำง

ที่ 2.1 และ 2.2 
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(1) น ้ำแร่ประเภทมีคำร์บอเนต หมำยถึง น ้ำแร่ที่หลังจำกกำรบรรจุแล้วมีปริมำณก๊ำซ  

คำร์บอนไดออกไซด์เท่ำกับหรือใกล้เคียงกับปริมำณที่มีอยู่ในแหล่งน ้ำธรรมชำตินั้น 

(2) น ้ำแร่ประเภทไม่มีคำร์บอเนต หมำยถึง น ้ำแร่ที่หลังจำกกำรบรรจุแล้วไม่มีก๊ำซ 

คำร์บอนไดออกไซด์ในปริมำณที่จะท ำให้เกิดกำรละลำยของเกลือไฮโดรเจนคำร์บอเนตที่มีอยู่ในน ้ำ 

(3) น ้ำแร่ประเภทขจัดคำร์บอเนต หมำยถึง น ้ำแร่ที่หลังจำกกำรบรรจุแล้วมีก๊ำซ  

คำร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่ำปริมำณที่มีอยู่ในแหล่งน ้ำธรรมชำติ 

(4) น ้ำแร่ประเภทเติมคำร์บอนไดออกไซด์จำกแหล่งก ำเนิด หมำยถึง น ้ำแร่ที่หลังจำก  

กำรบรรจุแล้วมกี๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์มำกกว่ำปริมำณที่มีอยู่ในแหล่งน ้ำธรรมชำติ 

(5) น ้ำแร่ประเภทเติมคำร์บอเนต หมำยถึง น ้ำแร่ที่มีกำรเตมิก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ใน 

กระบวนกำรบรรจุ                   
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ตารางที่ 2.1 ปริมำณสำรในน ้ำแร่ธรรมชำติตำม มอก.2208-2547  

ล าดับที ่ รายการ 
เกณฑ์ที่ก าหนดสูงสุด (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์

เดซิเมตร) 
1 ทองแดง 1 
2 แมงกำนีส 2 
3 สังกะสี 5 
4 สำรหนู 0.05 
5 แบเรียม 1 
6 แคดเมียม 0.003 
7 โครเมียม 0.05 
8 ตะกั่ว 0.01 
9 ปรอท 0.001 
10 ซีลีเนียม 0.05 
11 ไนเทรต (ค ำนวณเป็น NO3) 50 
12 ซัลไฟต์ (ค ำนวณเป็น H2S) 0.005 
13 ไบคำร์บอเนต 600 
14 คำร์บอนไดออกไซด์อิสระ 250 
15 โซเดียมคลอไรด ์ 1,000 
16 ปริมำณสำรทีล่ะลำยทั้งหมด 1,000 
17 ซัลเฟต 600 
18 ฟลูออไรด ์ 2.0 

ที่มา: มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม น ้ำแร่ธรรมชำติ มอก.2208-2547,2547 

ส ำหรับผู้ที่สนใจบริโภคน ้ำแร่ธรรมชำติเพื่อสุขภำพนั้น นอกจำกจะต้องพิจำรณำถึงคุณภำพ

ของน ้ำแร่ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม น ้ำแร่ธรรมชำติ มำตรฐำนเลขที่ มอก.2208 -2547 

แล้วยังควรค ำนึงถึงด้วยว่ำน ้ำแร่นั้นมีคุณสมบัติใดเป็นพิเศษ อย่ำงเช่น มีแร่ธำตุใดเพิ่มขึ้นที่ท ำให้สภำพ

แตกต่ำงจำกน ้ำแร่ชนิดอื่น ๆ ซึ่งคุณสมบัติพิเศษเหล่ำนั้นอำจไม่เหมำะสมส ำหรับผู้บริโภคบำงรำย เช่น  
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(1) สภำพเป็นกรดหรือด่ำงสูง กำรดื่มน ้ำที่มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงบ่อยครั้งจะท ำให้เสียสมดุล 

ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของร่ำงกำย 

(2) รสกร่อย เนื่องจำกมีปริมำณโซเดียมคลอไรด์สูงมำกกว่ำ 1000 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เดซิเมตร  

จะไม่เหมำะส ำหรับผู้ป่วยโรคไต และควำมดันเลือดสูง 

(3) มีฟลูออไรด์สูงมำกกว่ำ 1 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เดซิเมตร อำจท ำให้ผู้บริโภคได้รับผลข้ำงเคียง  

เช่น ท ำให้ฟันลำยไม่เรียบ ฟันเป็นจุดขำวและกร่อนง่ำย 

(4) มีธำตุเหล็กสูงมำกกว่ำ 5 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เดซิเมตร อำจเป็นอันตรำยในเด็กเล็ก 

(5) มีปริมำณของแข็งที่ละลำยได้สูงมำกกว่ำ 1000 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เดซิเมตร อำจท ำให้ 

ปัสสำวะมำกกว่ำปกต ิ

(6) มีซัลเฟตสูงมำกกว่ำ 600 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เดซิเมตร อำจมีฤทธิ์ถ่ำยท้อง 

(7) ส ำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรบริโภค เนื่องจำกสภำพร่ำงกำยที่ยังไม่สมบูรณ์พร้อม  

เหมือนผู้ใหญ่ปกต ิ

(8) ในส่วนของผู้บริโภคที่ท ำงำนหนักหรือเป็นนักกีฬำที่สูญเสียเกลือแร่ต่อวันในปริมำณที่สูง กำร 

ดื่มน ้ำแร่ธรรมชำติที่มีปริมำณแร่ธำตุที่สมดุลและมีสภำพเป็นกลำงในบำงครั้งครำว จะช่วยชดเชยเกลือแร่

ที่ร่ำงกำยสูญเสียไปได ้

นอกจำกนี้ กำรพิจำรณำเครื่องหมำยรับรองคุณภำพและฉลำกที่ระบุรำยละเอียดอันได้แก่ สถำนที่

แหล่งน ้ำแร่ธรรมชำติ ส่วนประกอบของแร่ธำตุที ่ส ำคัญ วันหมดอำยุ โดยเฉพำะประเภทน ้ำแร่เติม

คำร์บอเนต จะท ำให้ผู้บริโภคได้ดื่มน ้ำแร่ธรรมชำติแท้ๆ อย่ำงปลอดภัย และมีสุขภำพที่ดี 
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ตารางที่ 2.2 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมน ้ำบริโภค กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะ ดัชน ี
คุณภาพน ้า 

หน่วย มาตรฐาน 
เกณฑ์ก าหนดสูงสุด 

(Maximum 
Acceptable 

Concentration) 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุดa 
(Maximum 
Allowable 

Concentration) 
ทางกายภาพ 1.สี (Colour) ปลำตินัม-โค

บอลด ์
(Platinum-

Cobalt) 

5 15 

2.ควำมขุ่น 
(Turbidity) 

ซิลิกำ สเกล ยู
นิต(Silica 

scale unit) 

5 20 

3.ควำมเป็น
กรด-ด่ำง(pH) 

- 6.5-8.5 9.2 

ทางเคม ี 4.ปริมำณสำร
ทั้งหมด 
(Total Solids) 

มก./ล. 500 1500 

5.ทองแดง (cu) มก./ล. 1.0 1.5 
6.สังกะสี (Zn) มก./ล. 5.0 15.0 
7.ซัลเฟต (SO4) มก./ล. 200 250 
8.คลอไรต์ (Cl) มก./ล. 250 600 
9.ฟลูออไรด์ (F) มก./ล. 0.7 1.0 

สารเป็นพิษ 10.ตะกั่ว (Pb) มก./ล. 0.05 - 
11.แคดเมียม 
(Cd) 

มก./ล. 0.01 - 

ที่มา: มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม น ้ำแร่ธรรมชำติ มอก.2208-2547,2547 
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Health Tourism) กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2551) ได้ให้

นิยำมของกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพว่ำเป็นกำร  เดินทำงท่องเที่ยว เพื่อเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวที่

สวยงำมในแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ และวัฒนธรรม  ตลอดจนกำรเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อน

หย่อนใจ โดยแบ่งเวลำส่วนหนึ่งจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยวเพื่อท ำ กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพและ

กิจกรรมรักษำฟื้นฟูสุขภำพ นักวิชำกำรบำงคนให้ควำมส ำคัญแก่สุขภำพใจด้วย  เช่น Gee et al 

(1989 อ้ำงใน Douglas, 2001 ) ให้ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพว่ำเป็นกำร  เดินทำงไป

จุดหมำยปลำยทำงในประเทศหรือในพื้นที่ธรรมชำติ เพื่อหลีกหนีจำกควำมจ ำเจและเพื่อควำ มสงบ 

ในจิตใจของนักธุรกิจที่กังวลใจ วรรณำ วงษ์วำนิช (2546) ได้กล่ำวว่ำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

หมำยถึง กำรท่องเที่ยวพักผ่อนไปท่ำมกลำงธรรมชำติ เรียนรู้วิธีกำรใช้พลังงำนจำกธรรมชำติมำบ 

ำบัดและเสริมสร้ำง สุขภำพให้แข็งแรง จิตใจสดชื่นแจ่มใสควบคู่ไปกับกำรท่องเที่ยว  เห็นวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และน ำสิ่งที่ได้รับมำ ปรับปรุงคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น  

โดยสรุปควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Health Tourism) หมำยถึงกำรท่องเที่ยวที่มี 

แรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อส่งเสริมสุขภำพ และบ ำบัดรักษำฟื้นฟูสุขภำพ หรือเป็นกำรท่องเที่ยวที่ 

ผสมผสำนกำรรักษำและฟื้นฟูสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจควบคู่กัน โดยมีจิตส ำนึกต่อกำรอนุรักษ์ 

ทรัพยำกรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม  

กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพนั้นเป็นกิจกรรมกำรท่องเที่ยวหรือกำรพักผ่อนควบคู่ไปกับกำรดูแล

สุขภำพของ นักท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพสำมำรถแบ่งตำมลักษณะสุขภำพของกำรท่องเที่ยว

ออกเป็น 3 ระดับ คือ  

(1) กำรท่องเที่ยวเพ่ือรักษำสุขภำพของนักท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น กำรท่องเที่ยว 

ในลักษณะนี้ก ำลังเป็นที่นิยมอย่ำงสูงทั่วโลก เนื่องจำกนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มให้ควำมส ำคัญกับกำร

รักษำสุขภำพของตนเองภำยใต้ สภำพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในปัจจุบัน โดยกำรออกก ำลังกำยและดูแล

สุขภำพอย่ำงถูกวิธี เช่น กำรนั่งสมำธิ กำรฝึกโยคะ กำรฝึกไทเก๊ก กำรอำบน ้ำแร่หรือสปำ กำรนวดแผน

โบรำณ กำรรับประทำนสมุนไพร กำรรับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพและกำรพักผ่อนในที่มีอำกำศบริสุทธ์

ใกล้ชิดธรรมชำติมำกขึ้น ซึ่งประเทศไทยมี สถำนที่ให้บริกำรกำรท่องเที่ยวเพื่อรักษำสุขภำพหลำยประเภท 

เช่น กำรนวดแผนโบรำณที่วัดโพธ์ิ กำรนั่งสมำธิ ในวัดส ำคัญทำงพุทธศำสนำ เป็นต้น 
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  (2) กำรท่องเที ่ยวเพื ่อฟื ้นฟูสุขภำพของนักท่องเที ่ยว หรืออยู ่ในระยะพักฟื ้น กำร

ท่องเที่ยวลักษณะนี้นักท่องเที ่ยว ต้องกำรอำกำศที่บริสุทธิ ์อยู ่ในสิ ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นธรรมชำติ

รับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพ และออกกำ ลังกำยอย่ำงเบำ ๆ เพื่อฟื้นฟูสุขภำพสถำนที่ท่องเที่ยวที่

ให้บริกำรลักษณะน้ี เช่น ชีวำศรม สถำนพักตำก อำกำศชำยทะเล เป็นต้น  

(3) กำรท่องเที่ยวเพ่ือรักษำโรคของนักท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวในลักษณะนี้ก ำลังได้รับ 

ควำมนิยมเป็นอย่ำงสูง เนื่องจำกค่ำรักษำพยำบำลในประเทศไทยถูกกว่ำต่ำงประเทศ และประเทศไทยมี

แพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญ และฝีมือหลำยด้ำน เช่น กำรท ำทันตกรรม กำรเปลี่ยนสะโพก กำรเปลี่ยนข้อเข่ำ 

กำรผ่ำตัดเพื่อเสริมควำมงำม เป็นต้น 

กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพอำจแบ่งตำมจุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ ดังนี้  

(1) กำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ (Health Promotion Tourism) หมำยถึง กำร 

เดินทำงท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยกำรเยี ่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงำมในแหล่ง

ท่องเที่ยวธรรมชำติและวัฒนธรรมเพื่อกำรเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลำจำกกำร

ท่องเที่ยวส่วนหน่ึงมำท ำกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สุขภำพทั้งในหรือนอกที่พักแรมอย่ำงถูกวิธี ตำมหลักวิชำกำร

และมีคุณภำพมำตรฐำนอย่ำงแท้จริง เช่น กำร  อำบน ้ำแร่/น ้ำพุร้อน กำรนวดแผนไทย กำรอบ

สมุนไพร กำรบริกำรสุวคนธบ ำบัด (Aroma Therapy) และวำรี บ ำบัด (Water Therapy) เป็นต้น 

จุดประสงค์หลักของกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ คือ กำรส่งเสริมบ ำรุงรักษำสุขภำพกำยและ

สุขภำพจิต กำรบ ำบัดรักษำพยำบำล และกำรฟื้นฟูสุขภำพ ตลอดจนกำรได้มีโอกำส  ได้แลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์และสังสรรค์ทำงสังคมเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดีกับผู้อื่นในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว   

ซึ่งก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติและค่ำนิยมในกำรส่งเสริมและรักษำฟื้นฟูสุขภำพ  ให้

สมบูรณ์ด้วยตัวเองมำกยิ่งขึ้น กำรสร้ำงเสริมสุขภำพด้วยตนเองนั้นสำมำรถแสดงออกมำในรูปแบบของกำร 

ออกก ำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ กำรควบคุมน ้ำหนักตัว กำรนิยมเลือกรับประทำนอำหำรและเครื่องดื่ม

สมุนไพร ที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพ กำรท ำจิตใจให้สงบด้วยกำรฝึกปฏิบัติสมำธิตและกำรใช้ยำรักษำโรคจำก

สมุนไพรที่ม ีผลกระทบข้ำงเคียงน้อย  

(2) กำรท่องเที่ยวเชิงบ ำบัดรักษำสุขภำพ (Health Healing Tourism) หมำยถึงกำร 

เดินทำงท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลำจำกกำรท่องเที่ยวเพื่อท ำกิจกรรมบ ำบัดรักษำโรคหรือ

ฟื้นฟูสุขภำพต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย ตำมหลักวิชำกำรและมีคุณภำพมำตรฐำนอย่ำงแท้จริง เช่น กำรตรวจ

ร่ำงกำย รวมทั้งกำรท ำทันตกรรม กำรรักษำสุขภำพฟัน กำรผ่ำตัดเปลี่ยนสะโพก กำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อเข่ำ 

กำรผ่ำตัดเสริมควำมงำม หรือ กำรแปลงเพศ เป็นต้น ในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลที่มีคุณภำพ
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มำตรฐำน หรือบำงครั้งเรียกว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงแพทย์ (Medical Tourism) กล่ำวโดยสรุป กำรท่องเที่ยว

เชิงสุขภำพประกอบด้วยกิจกรรมกำรท่องเที่ยวสุขภำพทำงธรรมชำติ กำรท่องเที่ยวสุขภำพทำงวัฒนธรรม 

รวมถึงกำรปรับสมดุลของอำหำร กำรปรนนิบัติ เพื่อเพิ่มพูนพละก ำลังให้สมบูรณ์แข็งแรง ปรับสภำพจิตใจ

ให้เกิดควำมรู้สึกผ่อนคลำย ขจัด ควำมเครียด และปรับควำมสมดุลให้แก่ร่ำงกำย เช่น กิจกรรม

กำรนวด สปำ กำรอำบน ้ำแร่/น ้ำพุร้อน กำรฝึกปฏิบัติสมำธิ กำรลดควำมอ้วน กำรลดควำมเครียด กำร

ปรับปรุงรูปร่ำงให้สมส่วน กำรออกก ำลังกำย กำร รับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพ เป็นต้น ผู้ประกอบกำร

ธุรกิจเพ่ือสุขภำพที่เป็นธุรกิจหลักในกำรรองรับกลุ่ม นักท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ ได้แก่ ธุรกิจสปำเพื่อสุขภำพ

และสปำเพื่อควำมงำม ธุรกิจรีสอร์ทเพื่อสุขภำพ แหล่ง ท่องเที่ยวประเภทน ้ำพุร้อน/น ้ำแร่ ศูนย์สุขภำพ 

รวมทั้งโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลเพ่ือสุขภำพ  

จำกควำมหมำยข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำกำรท่องเที่ยวมีองค์ประกอบส ำคัญหลำยประกำรทั้ง

สภำพทำง กำยภำพและบริกำรที ่นักท่องเที ่ยวมีควำมคำดหวังที ่จะได้ร ับกำรตอบสนอง เช่น 

สภำพแวดล้อมและควำม งดงำมตำมธรรมชำติและวัฒนธรรม สถำนที่สงบและรื่นรมย์เพื่อพักผ่อนใน

เวลำว่ำงจำกภำรกิจ บริกำรที่สะดวกสบำยเพื่อกำรผ่อนคลำยควำมตึงเครียด ประโยชน์ในกำรพัฒนำ

สุขภำพและร่ำงกำยและจิตใจโดยรวม  ควำมรู้สึกปลอดภัยและกำรดูแลเอำใจใส่  กำรบ ำบัด

ด้วยน ้ำ/น ้ำพุร้อน กำรบริกำรด้วยบุคลำกรที่มีทักษะและ  ได้รับกำรฝึกอบรม และควำมคุ้มค่ำ

ของเงิน  

1. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอื่น ๆ  
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพมีควำมเชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ยวอื่นที่คล้ำยคลึงกัน และนักวิชำกำรบำงคน

น ำมำรวม กับกำรท่องเที่ยวอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น กำรท่องเที่ยวเชิงสปำและสุขภำพ (Spa and Health 

Tourism) (Hall, 2003) กำรท่องเที ่ยวเชิงสุขภำพควำมงำม (Health and Wellness Tourism) (Erfurt-

Cooper and Cooper, 2009) สปำ (Spa) หมำยถึงกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวมด้วยวิธีธรรมชำติ โดยมีกำร

ใช้น ้ำ เป็น องค์ประกอบ ร่วมกับบริกำรอื่น ๆ เพื่อสร้ำงภำวะสมดุลของร่ำงกำย ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันกำร

เจ็บป่วย และ พักผ่อนคลำยเครียด สปำในต่ำงประเทศมักรวมอยู่ในแหล่งน ้ำพุร้อน/น ้ำแร่ เช่น Polynesian 

Spa ที่เมือง Rotorua ประเทศนิวซีแลนด์ สปำในประเทศไทยจะเน้นกำรให้บริกำรนวดแผนไทยเป็นส่วนใหญ่ 

โดยใช้ ศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยเป็นกรอบควำมรู้ในกำรให้บริกำร เวลเนส (Wellness) หมำยถึง กำรดูแล

สุขภำพที่ ดีให้แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งเป็นค ำที่คล้ำยคลึงกับค ำว่ำสุขภำพแต่เน้นสภำวะที่สมบูรณ์แข็งแรงของ

ร่ำงกำย และ สุขภำพควำมงำมซึ่งเป็นแนวคิดที่ธุรกิจในอุตสำหกรรมสปำมองว่ำมีควำมส ำคัญในลักษณะของ
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แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภำพเวลเนสมีควำมหมำยหลำยประกำร เช่น  (Cohen, 2008; Erfurt-

Cooper and Cooper, 2009)  

(1) แนวทำงเพื่อกำรดูแลบ ำรุงรักษำสุขภำพที่เน้นกำรป้องกันควำมเจ็บป่วย เพื่อไม่ให้ 

เจ็บป่วยและท ำให้ชีวิตยืนยำว ซึ่งต่ำงกับค ำว่ำกำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นภำยหลังจำกกำรเจ็บป่วย  

(2) สภำวะที่มีสุขภำพแข็งแรงทั้งร่ำงกำยและจิตใจ โดยกำรดูแลเรื่องกำรรับประทำน 

อำหำร กำรออกก ำลังกำย และกำรสร้ำงสุขนิสัยที่ดี เช่น ไม่ดื่มเหล้ำ ไม่สูบบุหรี่  

(3) สภำวะของร่ำงกำยที่มีสุขภำพดี ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ  

(4) สภำพของกำรมีสุขภำพดีในลักษณะของแบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมควำมสมบูรณ์  

แข็งแรงของร่ำงกำย  

ดังนั้น กำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพดี (Wellness Tourism) เป็นกำรท่องเที่ยวโดยมีกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดสุขภำพ สมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงกิจกรรมประเภทผ่อนคลำย เช่น 

กำรออกก ำลังกำย กำรรับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพ กำรท ำสปำเพื่อสุขภำพ กำรนวดเพื่อสุขภำพ 

เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวอำจใช้ บริกำรเพื่อสุขภำพดีอย่ำงครบวงจรได้ในรีสอร์ทเพื่อสุขภำพ ศูนย์

ส ุ ขภำพ หรือ Destination Spa ErfurtCooper and Cooper (2009) ยังจ  ำแนกกำรท่องเที ่ยวเชิง

สุขภำพที่รวมเวลเนส กลำยเป็น Health & Wellness Spa Tourism ที่นักท่องเที่ยวสำมำรถรับบริกำร

ด้ำนสุขภำพในแหล่งท่องเที่ยวสปำเพื่อสุขภำพ และสปำในแหล่งน ้ำแร่/น ้ำพุร้อน ซึ่งนักท่องเที่ยวสำมำรถ

ประกอบกิจกรรมได้หลำยลักษณะ กล่ำวคือกิจกรรมในสปำเพื่อสุขภำพ ได้แก่ กำรเลือกและปรับแบบแผน

ชีวิต (Lifestyle Choice) กำรป้องกันควำมเจ็บป่วย (Prevention of Illness) เช่น กำรออกก ำลังกำย 

กำรดูแลควำมงำม เป็นต้น และกำรสร้ำงควำมตระหนักเรื่องสุขภำพ (Health Awareness) ส่วนกิจกรรมส

ปำในแหล่งน ้ำแร่/น ้ำพุร้อน ได้แก่ วิทยำกำรอำบน ้ำแร่/น ้ำพุร้อน (Thermalism Balneology) เพื่อกำร

ผ่อนคลำยควำมตึงเครียด กำรฟื ้นฟูจำกควำมเจ็บป่วย (Recovery from Illness) กำรพักผ่อนและ

นันทนำกำร (Leisure and Recreation) 

2. ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประเภท น ้าพุร้อนธรรมชาติ 
เกณฑ์ที่ 1 แหล่งน ้ำพุร้อนธรรมชำติมีจุดดึงดูดด้ำนกำรท่องเที่ยว  

แหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะเฉพำะที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติไม่มี กำรดัดแปลงจนท ำ 

ให้สภำพธรรมชำติที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนไป และสำมำรถเป็นจุดดึงดูด ควำมสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ 
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เกณฑ์ที่ 2 ศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยว  

บริเวณแหล่งน ้ำพุร้อนธรรมชำติและบริเวณโดยรอบมีศักยภำพ ที่จะสำมำรถ  

รองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

   เกณฑ์ที่ 3 กำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน  

กำรใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อกำรใด ๆ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อแหล่ง  

น ้ำพุร้อนธรรมชำติซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมเสื่อมโทรมหรือเกิดกำรเปลี่ยนแปลง สภำพธรรมชำติเดิม รวมไป

ถึงกำรขัดต่อลักษณะภูมิประเทศหรือควำมเป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น และให้ชุมชนได้เป็นส่วนหนึ่งในกำร

ท่องเที่ยว โดยตระหนักถึงคุณค่ำ และควำมส ำคัญของแหล่งท่องเที่ยวของตน ส่ง เสริมให้เกิดกำรใช้

ประโยชน์ของพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       จิโรจ สินธวำนนท์ (2559) ท ำกำรศึกษำกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ

วิถีไทยในพื้นที่ศึกษำบ่อน ้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และบ่อน ้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดล ำปำง ใน

รูปแบบกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับบริกำรด้ำนสุขภำพที่ใช้ประโยชน์จำกกำร

อำบแช่น ้ำพุร้อน มำตรฐำนบริกำรสุขภำพ รวมทั้งกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็น

ผลผลิตจำกทรัพยำกรธรณีที่มีลักษณะเฉพำะของพื้นที่ ร่วมกับกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของชุมชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดังกล่ำว เพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพวิถีไทยที่เหมำะสมในแหล่ง

น ้ำพุร้อนของตน โดยมีกิจกรรมสัมมนำผู้ให้ข้อมูลส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริกำรสุขภำพ สปำ และกำร

อำบแช่น ้ำพุร้อน รวมทั้งนักวิชำกำรผู้มีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับน ้ำพุร้อนและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็น

กิจกรรมสนับสนุนกำรสังเครำะห์ควำมรู้และแนวทำงปฏิบัติที่เป็นไปได้ส ำหรับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิง

สุขภำพของพื้นที่ และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพในเส้นทำงน ้ำพุร้อน

ของประเทศไทยผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
         อริศรำ ห้องทรัพย์ (2557) ท ำกำรศึกษำสภำพทั่วไป ปัญหำกำรจัดกำร ควำมต้องกำรกำร

พัฒนำ และพัฒนำแนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพแหล่งน ้ำพุร้อนในภูมิภำคทำงตอนเหนือ

ของประเทศไทย ผู้วิจัยได้ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ใช้แบบส ำรวจ

สภำพทั่วไปและปัญหำกำรจัดกำรโดยกำรส ำรวจแหล่งท่องเที่ยว และใช้แบบสอบถำมควำมต้องกำรกำร

พัฒนำกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยจำกกลุ่มบุคคล

ผู้เกี่ยวข้องในกำรท่องเที่ยว ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว ประชำชนในชุมชน
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ท้องถิ่น/ผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวชำวไทยที่เดินทำงมำท่องเที่ยว จ ำนวนทั้งสิ้น 

400 คน ผลกำรวิจัยในขั้นตอนที่ 1 จะน ำไปพัฒนำเป็นแบบสอบถำมในขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 2 ใช้

แบบสอบถำมพิจำรณำควำมเป็นไปได้ที่จะน ำแนวทำงไปพัฒนำกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว เก็บรวบรวม

ข้อมูลจำกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท่องเที่ยว และเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว

จ ำนวน 30 คน และน ำข้อมูลที่ได้ไปวิเครำะห์หำค่ำทำงสถิติ โดยกำรหำค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ แนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพแหล่งน ้ำพุร้อนในภูมิภำคทำง

ตอนเหนือของประเทศไทย ประกอบด้วย  

(1) ควรมีกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวน ้ำพุร้อนธรรมชำติให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น  

(2) ควรปรับปรุงภูมิทัศน์สถำนที่ท่องเที่ยวให้มีควำมสวยงำม  

(3) ควรปรับปรุงเรื่องควำมสะอำดโดยรวมของสถำนที่ท่องเที่ยว  

(4) ควรจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร  

(5) ควรซ่อมแซมห้องสุขำ ห้องแช่น ้ำพุร้อน และห้องอำบน ้ำพุร้อน ให้มีสภำพที่ดี  

(6) ควรจัดให้มีป้ำยนิทรรศกำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยว และสถำนที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ  

ใกล้เคียง  

(7) ควรมีกำรปรับอัตรำค่ำบริกำรให้เหมำะสม เพื่อกำรพัฒนำและกำรบริกำรที่ดี  

(8) ควรปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนทุกประเภทให้ดีมีคุณภำพ เพื่อตอบสนอง  

ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว  

(9) ควรปรับปรุงมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ ยวให้เหมำะสม 

และ 

จัดให้มีชุดปฐมพยำบำลเบื้องต้น  

(10) ควรมีกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวระหว่ำงชุมชนและภำครัฐร่วมกัน เพื่อให้  

ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  

(11) ควรพัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพแหล่ง  

ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพประเภทน ้ำพุร้อนธรรมชำติ  

(12) ควรมีกำรแบ่งส่วนงำนฝ่ำยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อย่ำงชัดเจน 

         เอื้อมทิพย์ ศรีทอง (2558) ท ำกำรส ำรวจแหล่งท่องเที่ยวประเภทน ้ำพุร้อนเพื่อส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพในประเทศไทย เพื่อศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและกำรบ ำบัดของ
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แหล่งท่องเที่ยวน ้ำพุร้อนโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และเพื่อวิเครำะห์แนวโน้มศักยภำพกำรจัดกำร

ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและกำรบ ำบัดของแหล่งท่องเที่ยวน ้ำพุร้อนในสังคมไทย วิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสม 

(mixed methods) เชิงปริมำณใช้แบบสอบถำมกับนักท่องเที่ยวชำวไทยที่มำใช้บริกำรแหล่งน ้ำพุร้อนทั่ว

ทุกภูมิภำค จ ำนวน 17 แหล่ง 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ ก ำแพงเพชร รำชบุรี และระนอง 

ซึ่งไม่ทรำบจ ำนวนที่แน่นอน จึงใช้สูตร W.G. Cochran (1953) n = Z2/4e2 ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 % 

และให้ควำมผิดพลำดไม่เกิน 5 % ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 384.16 เก็บจริง 385 คน เชิงคุณภำพใช้

กำรสังเกตกำรณ์อย่ำงมีส่วนร่วม ใช้แบบสัมภำษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และกำรประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus group) กับผู้น ำชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ชำวบ้ำน นักศึกษำในพื้นที่ สถิติที่

ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประมำณ ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ส่วนข้อมูลเชิง

คุณภำพวิเครำะห์ด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis) ผลกำรวิจัยพบว่ำ รูปแบบกำร

จัดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวทั้ง 5 จังหวัด 17 แหล่งน ้ำพุร้อน พบว่ำ มี

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวอยู่นในระดับมำกทั้ง 5 จังหวัด โดยให้ควำมส ำคัญกับแหล่งน ้ำพุร้อนมี

บรรยำกำศดีร่มรื่น เหมำะแก่กำรพักผ่อนหย่อนใจ ด้ำนกำรบริกำรท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ควำมส ำคัญ

กับน ้ำพุร้อน มีควำมสะอำด บริสุทธิ์ ด้ำนกำรตลำด นักท่องเที่ยวให้ควำมส ำคัญกับแหล่งน ้ำพุร้อนมีสปำ

และนวดแผนไทยไว้บริกำรแก่นักท่องเที่ยว ศักยภำพกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวน ้ำพุร้อนทั้ง 5 จังหวัด 17 

แหล่งน ้ำพุร้อน พบว่ำ มีศักยภำพที่เหมำะสมในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ สำมำรถ

แบ่งกลุ่มได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 บ่อน ้ำพุร้อนที่มีกำรรวบรวมไว้แล้วเบื้องต้น แต่บ่อน ้ำร้อนนั้นหำยร้อน

แล้วกลำยเป็นพื้นดินตำมปกติ ได้แก่ บ่อน ้ำร้อนแม่วงศ์ จ.ก ำแพงเพชร กลุ่มที่ 2 มีกำรรวบรวมเป็น  

บ่อน ้ำพุร้อนแล้วเบื้องต้น แต่ไม่มีศักยภำพในกำรพัฒนำเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ไม่ได้เปิดบริกำรให้

บุคคลภำยนอกเข้ำไปใช้ ไม่มีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ บ่อน ้ำร้อนโป่งน ้ำร้อน

, บ่อน ้ำร้อนโป่งปูเฟือง, บ่อน ้ำร้อนค่ำยรัตนสังสรรค์ กลุ่มที่ 3 มีกำรรวบรวมน ้ำพุร้อนแล้ว พบว่ำ มีกำร

บริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำบ้ำง แต่ประสบปัญหำในกำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ บ่อน ้ำร้อนโป่ง

กระทิง, บ่อน ้ำร้อนพรุหลุมพี, บ่อน ้ำร้อนห้อยหมำกเลี่ยม กลุ่มที่ 4 มีกำรรวบรวมเป็นแหล่งน ้ำพุร้อนแล้วมี

กำรเตรียมกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ และเริ่มต้นให้บริกำรเพื่อรองรับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิง

สุขภำพ และมีศักยภำพในกำรพัฒนำเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ก ำลังได้รับควำมนิยมจำก

นักท่องเที่ยว ได้แก่ ธำรน ้ำร้อนบ่อคลึง, บ่อน ้ำร้อนโป่งพระบำท, บ่อน ้ำร้อนผำเสริฐ, ล้ำนนำออนเซ็น, 

บ่อน ้ำร้อนดอยสะเก็ด, บ่อน ้ำร้อนพรรั้ง กลุ่มที่ 5 มีกำรรวบรวมเป็นแหล่งน ้ำพุร้อนแล้ว พบว่ำ มีกำร

บริหำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยว มีศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
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เชิงสุขภำพ ในกลุ่มนี้ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวมำกที่สุดว่ำ น ้ำพุร้อน มีคุณภำพ ได้แก่ บ่อน ้ำ

ร้อนพระร่วง, บ่อน ้ำร้อนรักษะวำริน, บ่อน ้ำร้อนสันก ำแพง, บ่อน ้ำร้อนแม่ขะจำน 

         จำมรี ชูศรีโฉม,ปุณยวีร์ ศรีรัตน์และนิภำพร แซ่เจ่น (2556) ประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว

น ้ำพุร้อนอุทยำนบ่อน ้ำร้อน ต ำบลวังหิน อ ำเภอบำงขัน จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประเมินควำมพร้อมของ

ชุมชน และควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำอุทยำนบ่อน ้ำร้อนให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เพื่อให้เกิดประโยชน์และพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืน และเป็นเครื่อง มือเพิ่ม

มูลค่ำอันก่อเกิดรำยได้ให้กับชุมชน กำรศึกษำครั้งนี้ใช้รูปแบบของกำรวิจัยทั้งเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ 

วิธีกำรศึกษำใช้แบบประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน ้ำพุร้อนธรรมชำติ ส ำหรับประเมินแหล่ง

ท่องเที่ยวอุทยำนบ่อน ้ำร้อน และแบบสัมภำษณ์ แบบสอบถำม ส ำหรับเกบ็ข้อมูลทั้งหมด 420 ชุด แบ่งเป็น

ผู้น ำชุมชน จ ำนวน 20 คน และนักท่องเที่ยวจ ำนวน 400 คน โดยใช้สูตร W.G. Cochran (1953) ที่ระดับ

ควำมเชื่อมั่น 95% และที่ควำมคลำดเคลื่อน ± 0.05 ซึ่งใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจงและแบบ

บังเอิญ ผลกำรศึกษำทั้ง 3 ด้ำนพบว่ำ ด้ำนศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวน ้ำพุร้อนอุทยำนบ่อน ้ำร้อน ไม่ผ่ำน

เกณฑ์มำตรฐำนหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพน ้ำพุร้อนธรรมชำติ ต้องปรับปรุงกำรให้บริกำร ส่วน

ศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพน ้ำพุร้อนธรรมชำติของอุทยำนบ่อน ้ำร้อน อยู่ในระดับ

มำตรฐำนดีเยี่ยมหรือสัญลักษณ์ห้ำดำว ด้ำนศักยภำพของผู้น ำชุมชนด้ำนบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว

พบว่ำ ผู้น ำชุมชนมีศักยภำพมำกที่สุดในด้ำนบุคลิกภำพและคุณธรรม ส่วนที่ต้องกำรพัฒนำมำกที่สุดคือ 

ด้ำนบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว และ ด้ำนควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวพบว่ำ นักท่องเที่ยวมีควำมพึง

พอใจมำกที่สุดคือ ด้ำนศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพน ้ำพุร้อนธรรมชำติ และน้อยที่สุดคือ 

ด้ำนกำรให้บริกำรและเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกรผู้ให้บริกำร 

         นิรวิทย์ เมืองดิษฐ์ (2558) ศึกษำระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่ง

ท่องเที่ยวน ้ำพุร้อน กรณีศึกษำบ่อน ้ำพุร้อนพรรั้ง เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

แหล่งท่องเที่ยวน ้ำพุร้อน กรณีศึกษำบ่อน ้ำพุร้อนพรรั้ง จ ำแนกตำมประชำกรศำสตร์ โดยใช้แบบสอบถำม

เป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย บุคลำกรด้ำนยุทธศำสตร์และประชำกร

ที ่อำศัยในพื้นที ่แหล่งท่องเที ่ยวน ้ำพุร้อนพรรั ้ง จ ำนวน 459 รำย วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปด้วยสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วน

เบี ่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที ่ (t-test) กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (one – way 

anova) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวน ้ำพุร้อน 

กรณีศึกษำบ่อน ้ำพุร้อนพรรั้ง ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (4.11) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน เป็นไป
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ตำมล ำดับ คือ ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว (4.25) ด้ำนเสริมสร้ำง

ศักยภำพผู้ประกอบกำรและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว (4.13) ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร

ท่องเที่ยว (4.08) และด้ำนส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว (3.96) ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 

ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้และอำชีพแตกต่ำงกันมีผลต่อระดับควำมคิดเห็นต่อยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแตกต่ำงกันโดยรวม 

Isabella Longhi Bulia (2017) ท ำกำรศึกษำน ้ำแร่ในมณฑลจิงหยู (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของจีน) เป็นแหล่งส ำคัญส ำหรับน ้ำดื่มบรรจุขวด ในกำรศึกษำนี้ใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงวัสดุน ้ำจำกกำรศึกษำ

ภำคสนำมในช่วงปี 2554-2558 เพื่อวิเครำะห์กระบวนกำรวิวัฒนำกำรทำงอุทกเคมี กำรสุ่มตัวอย่ำง

ไอโซโทปและกำรวิเครำะห์ไฮโดรจีเคมีถูกน ำไปใช้เพื่อพิสูจน์ข้อสรุปที่เกี่ยวข้อง ผลกำรวิจัยพบว่ำประเภท

น ้ำของน ้ำพุบำงแห่งเปลี่ยนจำกหน้ำ Ca-HCO 3เป็นหน้ำ Ca-Mg-HCO 3และน ้ำพุอื ่น ๆ ยังคงอยู่ใน

ประเภทที่มีหน้ำ Ca-Mg-HCO3องค์ประกอบทำงธรณีเคมีของน ้ำแร่เกิดจำกปฏิกิริยำระหว่ำงหินกับน ้ำและ

กำรระเหยทุติยภูมิ เส้นทำงกำรเติมน ้ำแร่อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดย

อำศัยกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของไอโซโทป 

Eri Nakamura (2012) กำรตั ้งสมมติฐำนว่ำกำรดูดซึมแมกนีเซียม (Mg) จำกน ้ำแร่ได้รับ

ผลกระทบจำกควำมเข้มข้นของ Mg ในน ้ำรูปแบบกำรบริโภคและปริมำณที่บริโภคต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 

กำรศึกษำในปัจจุบันได้ตรวจสอบผลของปริมำณกำรให้บริกำรและรูปแบบกำรบริโภคของน ้ำแร่เทียม 

(AMW) และควำมเข้มข้นของ Mg ต่อกำรดูดซึม Mg ในหนู แมกนีเซียมใน AMW มีฉลำกแมกนีเซียม -25 

เป็นตัวตรวจสอบ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยหนู 6 หรือ 7 ตัว ในกำรทดลองที่ 1 หนูได้รับ AMW 1 มิลลิลิตร

ที่มี 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ 4 ครั้ง 400 มิลลิกรัมต่อลิตร สองครั้งหรือ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ใน 1 ครั้ง 

ในกำรทดลองที่ 2 หนูได้รับ AMW 1 มิลลิลิตรที่มี 200 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ 0.25 mL ของ AMW ที่มี 

800 มิลลิกรัมต่อลิตร 4 ครั้งหรือ 1 mL ของ AMW ที่มี 800  มิลลิกรัมต่อลิตร ใน 1 ครั้ง กำรดูดซึมของ 

Mg ลดลงตำมควำมเข้มข้นของ Mg ที่เพิ่มขึ้นในปริมำณ AMW ที่ให้บริกำรเท่ำกันโดยมีควำมถี่ในกำร

ให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน เมื่อ AMW ที่มี 800  มิลลิกรัมต่อลิตร ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนกำรดูดซึม Mg จะ

เพิ่มขึ้นถึงระดับกำรดูดซึมในกลุ่มที่สัมผัสกับ AMW ที่มี 200  มิลลิกรัมต่อลิตร ให้บริกำรในควำมถี่

เดียวกัน ผลลัพธ์เหล่ำนี้ชี้ให้เห็นว่ำควำมเข้มข้นของ Mg และปริมำณของ AMW ไม่มีผลต่อกำรดูดซึม Mg 

ต่อวินำที แต่กำรดูดซึม Mg จำก AMW จะลดลงเมื่อปริมำณ Mg ในแต่ละมื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงนิยมบริโภค

น ้ำแร่ที่มี Mg เป็นประจ ำเมื่อปริมำณกำรใช้น ้ำแร่เท่ำกัน กำรดูดซึม Mg เพิ่มขึ้นถึงระดับกำรดูดซึมในกลุ่ม
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ที่สัมผัสกับ AMW ที่มี 200  มิลลิกรัมต่อลิตร ให้บริกำรในควำมถี่เดียวกัน ผลลัพธ์เหล่ำนี้ชี้ให้เห็นว่ำควำม

เข้มข้นของ Mg และปริมำณของ AMW ไม่มีผลต่อกำรดูดซึม Mg ต่อวินำที แต่กำรดูดซึม Mg จำก AMW 

จะลดลงเมื่อปริมำณ Mg ในแต่ละมื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงนิยมบริโภคน ้ำแร่ที่มี Mg เป็นประจ ำเมื่อปริมำณกำร

ใช้น ้ำแร่เท่ำกัน กำรดูดซึม Mg เพิ่มขึ้นถึงระดับกำรดูดซึมในกลุ่มที่สัมผัสกับ AMW ที่มี 200  มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ให้บริกำรในควำมถี่เดียวกัน ผลลัพธ์เหล่ำนี้ชี้ให้เห็นว่ำควำมเข้มข้นของ Mg และปริมำณของ AMW 

ไม่มีผลต่อกำรดูดซึม Mg ต่อวินำที แต่กำรดูดซึม Mg จำก AMW จะลดลงเมื่อปริมำณ Mg ในแต่ละมื้อ

เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงนิยมบริโภคน ้ำแร่ที่มี Mg เป็นประจ ำเมื่อปริมำณกำรใช้น ้ำแร่เท่ำกัน 
 



 
 

บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
               การศึกษาวิจัยงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพของน ้าพุร้อนชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

เพื่อรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยตามหัวข้อดังนี้ 

ได้แก่ พื้นที่ท าการวิจัย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนในการ

ด าเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังต่อไปนี ้

พื้นที่ท ำกำรวิจัย 
 การศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพน ้าพุร้อน ได้แก่ น า้พุร้อนบ้านสวนหมาก 

อ าเภอศรีนครินทร์ บ่อน ้าพุร้อนสามพี่น้อง อ าเภอกงหรา น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ อ าเภอกงหรา 

น ้าพุร้อนเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ดังภาพที่ 3.1-3.5 

ภำพที่ 3.1 พืน้ที่ท าการวิจัย 
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ภำพที่ 3.2 น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก ต าบลล าสินธุ์ อ าเภอศรีนครินทร ์จังหวัดพัทลุง 

 

 

ภำพที่ 3.3 น ้าพุร้อนสามพี่น้อง อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
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ภำพที่ 3.4 น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

 

 
ภำพที่ 3.5 น ้าพุร้อนเขาชัยสน ต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
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เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำภำคสนำม 

(1) อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน ้า 

(2) ถังน ้า 

(3) ขวดเก็บตัวอย่างน ้า 

(4) กล่องโฟม หรือกล่องส าหรับใส่ตัวอย่างเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างน ้า 

(5) ปากกาบันทึกข้อมูล 

(6) สลากติดข้างขวด 

(7) กล้องดิจิตอล 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำ 
(1) สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ 570 นาโนเมตร 

(2) ขวดรูปกรวย 

(3) กระบอกตวง 

(4) เครื่องกวนแม่เหล็ก (magnetic stirrer) 

(5) เครื่องวัดความขุ่น (nephelometer) 

(6) ขวดรูปชมพู ่(Erlenmeyer flask) 

(7) เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่สามารถดูดกลืนแสงได้ที่ 515 นาโนเมตร และใช้กับ   

cuvet ขนาด 10 มิลลิลิตร 

(8) เครื่องแก้วต่าง ๆ 

(9) บิเปต 

(10) ขวดวัดปริมาตร (volumetric flasks) 

(11) บิวเรต ที่ท าจากแก้วชนิดบอโรซิลิเกต (borosilicate glass) 

(12) บิกเกอร ์

(13) เครื่อง Inductively coupled plasma, ICP 

3. สำรเคมีที่ใช้ในกำรณ์วิเครำะห์ ในห้องปฏิบัติกำร 
(1) น า้ที่ปราศจากออน (DI water) 
(2) คอนดชิันนิง รีเอเจนต์ (conditioning reagent) 
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(3) แบเรียมคลอไรด์  
(4) สารละลายมาตรฐานซัลเฟต 
(5) สารละลายสต็อกฟลูออไรด์เข้มข้น (Stock Fluoride Solution) 
(6) สารละลายมาตรฐานซัลเฟต (Standard Fluoride Solution) 
(7) สารละลายรีเอเจนต์ฟลูออไรด์  SPADNS 
(8) สารละลายกรดเซอโคนิล (Zirconyl-Acid Reagent) 
(9) สารละลาย Acid Zirconyl-SPADNS 
(10) สารละลายโซเดียมอาร์ซีไนต์ (Sodium Arsenite) 
(11) สารละลายบัฟเฟอร์ 
(12) อินดิเคเตอร ์
(13) สารละลายมาตรฐานแคลเซียม 
(14) สารละลายมาตรฐาน EDTA ความเขม้ข้น 0.01 M 
(15) สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ (standard sodium hydroxide) 

(16) สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์(Phosphate buffer solution) 
(17) Potassium Iodide (ผลึก KI) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. กำรเก็บรวมรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

ท าการศึกษารวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดคุณภาพน ้าที่มี

อยู่ในปัจจุบัน ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการเก็บตัวอย่างน ้าทั้งวิธีการตรวจวัดคุณภาพน ้า 

2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
(1) ท าการเก็บตัวอย่างน ้าในน ้าพุร้อน จังหวัดพัทลุง จ านวนจุดเก็บ 4 จุด บ่อน ้าพุร้อนสามพี่น้อง  

น ้าพุร้อนเขาชัยสน น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ 

(2) เก็บตัวอย่างวันที่  15 มิถุนายน 2563 

(3) วิเคราะห์คุณภาพน ้าทางกายภาพและเคมี 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
ศึกษาหัวข้อโครงการวิจัย 

(1) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

(2) ศึกษาข้อมูลระดับทุติยภูมิ โดยท าการศึกษารวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ และงานวิจัย 

ที ่ เกี ่ยวข้องกับการตรวจวัดคุณภาพน ้า และการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบัน ศึกษาจ านวน

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว น ้าพุร้อนเขาชัยสน ศึกษาขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน ้ารวมถึงวิธีการตรวจวัด

คุณภาพน ้า ดังตารางที่ 3.1 

(3) ท าการส ารวจและศึกษาพื้นที่จุดเก็บตัวอย่างน ้าในน ้าพุร้อน น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก 

น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ น ้าพุร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

(4) ด าเนินการเก็บตัวอย่างน ้า 4 จุด 

(5) เมื่อได้ตัวอย่างน ้าแล้วจะน าไปวิ เคราะห์ผลของตัวอย่างน ้าในห้องปฏิบัติการณ์  

ตามพารามิเตอร์ 

(6) เสนอแนวทางการท่องเที่ยวน ้าพุร้อน จังหวัดพัทลุง 

(7) สรุปผลและจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  

(8) น าผลการวิจัยและผลการส ารวจพื้นที่ไปปรับปรุงแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติ  

พำรำมิเตอร์ที่ศึกษำ  
(1) คุณภาพน ้าทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิน ้า/อากาศ (Temperature) และ ความขุ่น  

(Turbidity) 

(2) คุณภาพน ้าทางเคมี ได้แก่  ปริมาณความกระด้าง,โซเดียม ,คลอไรด,์ ฟลูออไรด,์ ซัลเฟต,  

โลหะหนัก (แคดเมียม, ทองแดง, ตะกั่ว, สังกะส)ี 
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ตำรำงที่ 3.1 การเก็บรักษาตัวอย่างน ้า  

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์คุณภาพน ้าพุร้อน  จังหวัดพัทลุง สามารถน ามาวิเคราะห์คุณภาพน ้า  

1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิต ิ
การวิเคราะห์ข้อมูลน ้าพุร้อนในจังหวัดพัทลุง ทั้งทางกายภาพละทางเคมี ใช้สถิติเพื่ออธิบายข้อมูล 

ทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  x ̅

พำรำมิเตอร ์ ภำชนะที่ใช ้ กำรรักษำสภำพตัวอย่ำง 
อุณหภูมิ  วัดภาคสนาม  

ควำมขุ่น  ขวดแกนลอนพลาสติกฉลากสี
ขาว ขนาด 5 ลิตร 

แช่เย็นอุณหภูมิ≤ 6˚C 48 ชั่วโมง 

ซัลเฟต พลาสติกหรือแก้ว เก็บในตู้เย็น 28 วัน 

ปริมำณควำม
กระด้ำง (Alkaline/ 
คำรบ์อเนต) 

ขวดแกลลอนพลาสติก ฉลากสี
เหลือง ขนาด 1 ลิตร 

เติมกรด HNO3 ให้มคี่า pH < 2 

(ถ้า HNO3  1:1 ใช้ 5 ml  

HNO3  เข้มข้นใช้ 2 ml) 6 เดือน 
คลอไรด ์ พลาสติกหรือแก้ว  แช่เย็นที่ 4 ˚C 7 วัน 

ฟลูออไรด ์ พลาสติก HDPE ไม่ต้องเก็บรักษา 28 วัน 

โลหะหนัก ขวดแกลลอนพลาสติก 
ฉลากสีเหลือง ขนาด 1 ลิตร 

ที่กลั้วด้วย 1+1 HNO3 

เติมกรด HNO3  ให้มีค่า pH < 2 

(ถ้า HNO3  1:1 ใช้ 5 ml 

HNO3  เข้มข้นใช้ 2 ml) 6 เดือน  



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
          การศึกษาคุณภาพน ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้า พุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ  

น ้าพุร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยการท าการส ารวจพื้นที่ ก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างและน ามา

วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

คุณภาพน ้าพุร้อน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  
        การศึกษาคุณภาพน ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ น ้าพุร้อน

เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ โดยท าการเก็บตัวอย่างน ้าพุร้อนในแต่ละแหล่งพื้นที่ เพื่อ

น ามาวิเคราะห์คุณภาพน ้าของน ้าพุร้อนในจังหวัดพัทลุง ผลการวิเคราะห์สรุปแสดงตารางที่ 4.1-4.10 ดังนี ้

1. คุณภาพน ้าพุร้อนทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ และความขุ่น โดยมีผลการวิเคราะห์แต่ 

ละพารามิเตอรด์ังตารางที่ 4.1 – 4.2 

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปอุณหภูมิ ในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า อุณหภูม ิ
(องศาเซลเซียส) 

มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  47.95 ตามธรรมชาติ 

2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง 46.45 
3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  45.90 
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  50.45 

เฉลี่ย 47.69  

จากตารางที่ 4.1  น ้าพุร้อนในรูปอุณหภูมิ น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง  

น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าอยู่ในช่วง 45.90. - 50.45 องศาเซลเซียส และมี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 48.17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน ้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าแร่ธรรมชาติ
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ตารารงที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปความขุ่น ในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า ความขุ่น (NTU) มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  0.8 มาตรฐานน ้าแร่ไม่ระบ ุ
มาตรฐานน ้าบริโภค ไม่

เกิน 
5.0 NTU 

2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง  1.7 
3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  1.19 
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  3.36 

เฉลี่ย 1.76  

จากตารางที่ 4.2  น ้าพุร้อนในรูปความขุ่น น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง  

น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าอยู่ในช่วง 0.8 - 3.36 NTU และมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 2.08 NTU ความขุ่นของน ้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าบริโภค ที่ก าหนดไม่เกิน 5.0 NTU 

2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความกระด้าง  คลอรีนตกค้าง ซัลเฟต   

แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี  และฟลูออไรด์ มีผลการวิเคราะห์แต่ละพารามิเตอร์  

ดังตารางที่ 4.3 - 4.10 

ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าในรูปความกระด้าง ในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า ความกระด้าง 
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  236.5 มาตรฐานน ้าบริโภค ไม่เกิน 
100 มิลลิกรมัต่อลิตร 
มาตรฐานน ้าแร่ ไม่ระบ ุ

2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง  107.5 
3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  88.5 
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  157 

เฉลี่ย 206.5  

จากตารางที่ 4.3 น ้าพุร้อนในรูปความกระด้าง น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง  

น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐานแล้วพบว่า  
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มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 3 พื้นที่ คือ น ้าพุร้อนสวนหมาก มีค่าเฉลี่ย 236.50  มิลลิกรัมติอลิตร น ้าพุร้อน

สามพี่น้อง มีค่าเฉลี่ย 107.50 มิลลิกรัมต่อลิตร น ้าพุร้อนเขาชัยสน มีค่าเฉลี่ย 157.00 มิลลิกรัมต่อลิตร  

พื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ มีค่าเฉลี่ย 88.5  มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตาม

มาตรฐานน ้าบริโภค ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตรคือ บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ มีค่าเฉลี่ย 

88.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตามมาตรฐานน ้าบริโภค ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าในรูปคลอรีนตกค้าง ในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า คลอรนีตกค้าง
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  4.631 มาตรฐานคุณภาพน ้า
บริโภคไม่เกิน 250  

มิลกรัมต่อลิตร 
มาตรฐานน ้าแร่ไม่ระบ ุ

2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง  0.487 
3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  ND 
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  0.886 

เฉลี่ย 1.501  

ND = not Detectable 

จากตารางที่ 4.4 น ้าพุร้อนในรูปคลอรีนตกค้าง น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง  

น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน ้าบริโภคแล้ว 

พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ เป็นค่า 

ND คือ ตรวจไม่พบคลอรีนตกค้างในน ้าแร่ 

ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าในรูปซัลเฟต ในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า ซัลเฟต 
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  25.63 ไม่เกิน 250 มลิลิกรัม
ต่อลิตร  
มาตรฐานน ้าแร่ ไม่เกิน 
600 มิลลิกรมัต่อลิตร 

2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง 66.76 
3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  41.76 
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  150.01 

 เฉลี่ย 71.04  
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 จากตารางที่  4.5 น ้าพุร้อนในรูปซัลเฟต น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง  

น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าอยู่ในช่วง 25.63 - 150.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 87.82 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน ้า พบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานน ้าบริโภค ที่ก าหนดค่าไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าในรูปฟลูออไรด์ ในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า ฟลูออไรด ์
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  0.528 มาตรฐานน ้าบริโภค 
ไม่เกิน 1.5 มลิลิกรัมต่อ
ลิตร 
มาตรฐานน ้าแร่ ไม่เกิน 
2.0 มลิลิกรัมตอ่ลิตร 

2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง  0.494 
3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  0.387 
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  0.385 

เฉลี่ย 0.445  

จากตารางที่ 4.6 น ้าพุร้อนในรูปฟลูออไรด์ น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง  

น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าอยู่ในช่วง 0.385 - 0.528 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.456 เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วพบว่า ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้าแร่ 

ที่ก าหนดให้ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปแคดเมียม ในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า แคดเมียม 
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  ND ไม่เกิน 0.003 มิลลิกรมั
ต่อลิตร 2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง  ND 

3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  ND 
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  ND 

เฉลี่ย ND  

ND = not Detectable 
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จากตารางที่ 4.7 น ้าพุร้อนในรูปแคดเมียม น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อน

โหล๊ะจังกระ น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าเป็น ND คือตรวจไม่พบสารแคดเมียมในน ้าแร่

ธรรมชาต ิ

ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปทองแดง ในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า ทองแดง 
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  ND ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง  ND 

3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  ND 
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  ND 

เฉลี่ย ND  

ND = not Detectable 

จากตารางที่ 4.8 น ้าพุร้อนในรูปทองแดง น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อน

โหล๊ะจังกระ น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าเป็น ND คือตรวจไม่พบสารทองแดงในน ้าแร่

ธรรมชาติ 

ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปตะกั่ว ในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า ตะกั่ว(Pb) 
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  0.128 ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง  0.078 

3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  0.054  
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  0.039 

เฉลี่ย 0.074  
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จากตารางที่ 4.9 น ้าพุร้อนในรูปตะกั่ว น ้าพุร้อนในจังหวัดพัทลุง มีค่าอยู่ในช่วง 0.039 - 0.226 

มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.133 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติ มอก.

2208-2547 พบว่าค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปสังกะส ีในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า สังกะส ี
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  ND ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง  ND 

3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  ND 
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  ND 

เฉลี่ย ND  

ND = not Detectable 

จากตารางที่ 4.10 น ้าพุร้อนในรูปสังกะสี น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อน

โหล๊ะจังกระ น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าเป็น ND คือตรวจไม่พบสารสังกะสีในน ้าแร่ธรรมชาติ

เมื่อน าผลจากห้องปฏิบัตการมารวบรวมกันแล้ว ได้ข้อสรุปดังตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในจังหวัดพัทลุง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน ้าบริโภคและเกณฑ์

มาตรฐานน ้าแร่ 

 
 
 

พารามิเตอร ์
 

สถานทีท่ าการวิจัย  
เกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน ้า
บริโภค 

(มก./ล.) 

 
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน ้าแร ่

(มก./ล.) 

 
บ่อน ้า
ร้อนบ้าน
สวน
หมาก 

 
บ่อน ้า
ร้อน
สามพี่
น้อง 

 
บ่อน ้า
ร้อน
โหล๊ะ
จังกระ 

 
บ่อน ้า
ร้อน
เขาชัย
สน 

อุณหภูม ิ 47.95 46.45 45.9 50.45 ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ
ความขุ่น 0.8 1.7 1.19 3.36 ไม่เกิน 5.0 

ซิลิกาสเกล 
ไม่ระบ ุ

ความกระด้าง 236.5 107.5 88.5 157 ไม่เกิน 100 ไม่ระบ ุ
คลอรีนตกค้าง 4.631 0.487 ND 0.886 ไม่เกิน 250 ไม่ระบ ุ
ซัลเฟต(SO4) 25.635 66.76 41.76 150.01 ไม่เกิน 250 ไม่เกิน 600 
ฟลูออไรด(์F) 0.528 0.494 0.387 0.385 ไม่เกิน 1.5 ไม่เกิน 2.0 

แคดเมียม(Cd) ND ND ND ND ไม่เกิน0.005 ไม่เกิน 0.01 
ทองแดง(cu) ND ND ND ND ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0 
ตะกั่ว(Pb) 0.128 0.078 0.054 0.039 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.01 
สังกะส(ีZn) ND ND ND ND ไม่เกิน 5.0 ไม่เกิน 5.0 

จ านวน
พารามิเตอร์ที่เกิน

ค่ามาตรฐาน 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

  

 

การปรับปรุงคุณภาพน ้า 
1. แก้ไขความกระด้าง   
ความกระด้างของน ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ น ้าพุร้อน 

เขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐานแล้วพบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 3 พื้นที่ 

คือ น ้าพุร้อนสวนหมาก มีค่าเฉลี่ย 236.50 มิลลิกรัมติอลิตร น ้าพุร้อนสามพี่น้อง มีค่าเฉลี่ย 107.50 
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มิลลิกรัมต่อลิตร น ้าพุร้อนเขาชัยสน มีค่าเฉลี่ย 157.00 มิลลิกรัมต่อลิตร  พื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ 

น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ มีค่าเฉลี่ย 88.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตามมาตรฐานน ้าบริโภค ที่ก าหนดให้มีค่าไม่

เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตรคือ บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ มีค่าเฉลี่ย 88.5  มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตาม

มาตรฐานน ้าบริโภค ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

การต้ม ให้เกิดตะกอนหรือตะกรันแยกจากน ้า,ใช้ปูนขาว-เถ้าโซดา (โซดาซักผ้า) ตกตะกอน 

แคลเซียม หรือ แมกนีเซียม,การแลกเปลี่ยนไอออนโดยใช้เรซินจับแคลเซียมและแมกนีเซียมไว้และปล่อย

โซเดียมออกมาแทนท าให้น ้ากระด้างเปลี่ยนสภาพ วิธีนี้ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา 

ความกระด้างไม่มีผลเชิงลบต่อสุขภาพ ผู้บริโภคมักได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องว่าจะท าให้เกิดตะกรันใน

ร่างกายโดยเฉพาะในไตท าให้เป็นนิ่วได้ ความจริงคือความกระด้างมีสารแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่ออสุขภาพดังที่กล่าวข้างต้น และอุณหภูมิในร่างกาย 37°C ไม่เพียงพอให้ความกระด้างเปลี่ยน

รูปเป็นตะกรัน การเป็นนิ่วเกิดจากกระบวนการเผาผลาญในร่างกายผิดปกติจากการได้รับสารอาหารไม่

สมดุล 

2. การแก้ไขการปนเปื้อนตะกั่วในน ้า 
ปริมาณตะกั่วในน ้าของน ้าพุร้อนในจังหวัดพัทลุง มีค่าอยู่ในช่วง 0.039 - 0.226 มิลลิกรัมต่อลิตร 

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.133 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติ มอก.2208-2547 

พบว่าค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 

โดยธรรมชาตินั้น ตะกั่วจะมีแหล่งก าเนิดมาจากหินต่าง ๆ เช่น หินอัคนี หินชั้น หินแปร หรือ

สามารถรวมอยู่กับแร่โลหะอื่น ๆ เช่น ทองแดง สังกะสี เงิน แคดเมียม กาลีนา เป็นต้น ส่วนใหญ่มักพบอยู่

ในรูปของสารประกอบซัลไฟล์ และตะกั่วซัลเฟต และหากได้รับไปเป็นปริมาณมากแล้ว อาจเป็นอันตราย

แก่ร่างกายสิ่งมีชีวิตได้ แต่ในแหล่งน ้าพุร้อนนั้น มีประมาณของสารตะกั่วที่น้อยมากจนแทบไม่มีผลต่อ

ร่างกาย แต่ถึงอย่างไร ต้องไม่ควรแช่นานจนเกินไป เพื่อป้องกันร่างกายได้รับสารตะกั่วหรือสารอื่น ๆ เข้า

สู่ร่างกายมากกว่าที่ร่างกายต้องการ 

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน ้าพุร้อนธรรมชาติจังหวัดพัทลุง 
1. การปรับปรุงคุณภาพน ้าพุร้อนธรรมชาติในจังหวัดพัทลุง 

(1) ต้องมีผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทุก 2 ปี โดยการใช้ผลการวิเคราะห์จากกรม 

ทรัพยากรน ้าบาดาลหรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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(2) ควรมีกระบวนการกรองเบ้ืองต้น เพื่อน าสิ่งปะปน เช่น ใบไม้ หรือวัสดุปนมากับแหล่งน ้า 

ออกก่อนน าไปให้บริการ เช่น ตะแกรงกรองเศษใบไม้ที่ไหลปะปนมาจากแหล่งต้นน ้า 

(3) น ้าพุร้อนที่ให้บริการแช่หรืออาบแล้ว ไม่น ากลับมาให้บริการอีก 

2. สิ่งอ านวยความสะดวก 
(1) ควรมีป้ายหรือสื่ออื่น ๆ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับน ้าพุร้อนธรรมชาติ ได้แก่การแสดงถึง 

ประเภทและประโยชน์ของการใช้บริการน ้าพุร้อนธรรมชาติของแหล่งนั้น ๆ 

(2) ควรมีป้ายหรือสื่ออื่น ๆ เพื่อแสดงวิธีปฏิบัติในการแช่/อาบน ้าพุร้อน มีค าแนะน า 

ประกาศแจ้งหรือแจ้งเตือนส าหรับผู้ใช้บริการที่มีโรคประจ าตัวละป้ายต้องมีคามละเอียด และเข้าใจง่าย 

มองเห็นได้ชัด ซึ่งต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ 

(3) ควรมีป้ายหรืออุปกรณ์บอกอุณหภูมิบริเวณที่ให้บริการน ้าพุร้อนและบริเวณแหล่งน ้าพุร้อน 

(4) ต้องมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่รู้สึกร้อน อบอ้าว อับชื้น และไม่มีกลิ่นเหม็น 

(5) ควรมีแสงสว่างเพียงพอส าหรับบริเวณที่ให้บริการโดยทั่วถึง 

(6) พื้นผิวของวัสดุปูพื้นที่บริการเป็นพื้นผิวสัมผัสหยาบหรือวัสดุกันลื่น 

(7) ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้กับแหล่งนั้น ๆ ให้บริการและอ านวยความสะดวกตลอด  

ระยะเวลาให้บริการ 

(8) บ่อ/อ่างแช่ส่วนตัว ต้องมีการล้างท าความสะอาดบ่อด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งหลังการ 

ให้บริการ 

3. การจัดการมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติพัทลุง 
(1) คุณภาพน ้าที่เหมาะสมในการให้บริการนักท่องเที่ยว 

น ้าพุร้อนธรรมชาติที่จะน ามาให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อการอาบ หรือดื่ม หรือเพื่อ  

การรักษาโรคต้องมีคุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติ ทางกายภาพและชีวภาพ ที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับการรักษาทางการแพทย์ 

(2) ห้องแช่น ้าพุร้อน/บ่อแช่น ้าพุร้อน/สระว่ายน ้า 

ห้องน ้า/บ่อน ้า/สระว่ายน ้า ต้องมีการจัดการด้านความสะอาด อย่างถูกสุขลักษณะและ 

จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการป้องกันอันตราย  
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(3) ห้องอาบน ้า/ห้องสุขา/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

ต้องมีการจัดการด้านความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะและจัดสิ่งอ านวยความ  

สะดวกที่จ าเป็น 

(4) การจัดการด้านความปลอดภัย 

แหล่งท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลา 

ที่ให้บริการรวมไปถึงความสามารถในการปฐมพยาบาล ให้กับนักท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิด

จากกิจกรรมการท่องเที่ยวได ้

(5) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

มีการจัดการด้านก าจัดของเสียต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้านต่าง ๆ  

 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
  ในการศึกษาคุณภาพน ้าพุร้อน บ่อน ้าพุร้อนสามพี่น้อง บ่อน ้าร้อนเขาชัยสน บ่อน ้าร้อน  

บ้านสวนหมาก บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษา

แหล่งน ้าพุร้อน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน ้าแร่ มีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัยโดยสรุป

รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการวิจัยดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
1. วัตถุประสงค ์

(1) เพื่อศกึษาคุณภาพน ้าของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน ้าพุรอ้น ในชมุชนของจังหวัดพัทลุง 

(2) เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของแหล่งน ้าพุร้อนชุมชน  

ในจังหวัดพัทลุง 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาคุณภาพน ้าพุร้อน จังหวัดพัทลุง โดยเก็บตัวอย่างน ้าจ านวน 4 จุด โดยท าการเก็บ  

ตัวอย่างน ้าวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีพารามิเตอร์ที่ศึกษาได้แก่ อุณหภูมิ ความขุ่น ความ

กระด้าง ซัลเฟต ฟลูออไรด์ คลอรีนตกค้าง แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี แล้วน าไปวิเคราะห์ใน

ห้องปฏิบัติการ 

3. ผลการวิจัย 
การศึกษาคุณภาพน ้าพุร้อนจังหวัดพัทลุง จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าพุร้อนจังหวัดพัทลุง พบว่า 

3.1 คุณภาพน ้าทางกายภาพ 

(1) อุณหภูมิน ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ  

น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าอยู่ในช่วง 45.90. - 50.45 องศาเซลเซียส และมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

48.17 อุณหภูมิน ้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าแร่ธรรมชาติ
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(2) ความขุ่นน ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ  

น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าอยู่ในช่วง 0.8 - 3.36 NTU และมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.08 NTU 

ความขุ่นของน ้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าบริโภค ที่ก าหนดให้ไม่เกิน 5.0 NTU 

3.2 คุณภาพน ้าทางเคมี 

(1) ความกระด้างน ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ  

น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐานแล้วพบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 3 

พื้นที่ คือ น ้าพุร้อนสวนหมาก มีค่าเฉลี่ย 236.50 มิลลิกรัมต่อลิตร น ้าพุร้อนสามพี่น้อง มีค่าเฉลี่ย 107.50 

มิลลิกรัมต่อลิตร น ้าพุร้อนเขาชัยสน มีค่าเฉลี่ย 157.00 มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ 

น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ มีค่าเฉลี่ย 88.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตามมาตรฐานน ้าบริโภค ที่ก าหนดให้มีค่า 

ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(2) คลอรีนตกค้างน ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ  

น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน ้าบริโภคแล้ว พบว่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ เป็นค่ า ND คือ ตรวจไม่

พบคลอรีนตกค้างในน ้าแร ่

(3) ซัลเฟตในน ้าของน ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ  

น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าอยู่ในช่วง 25.63 - 150.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

87.82 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน ้า พบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้าบริโภค ที่ก าหนดค่าไม่เกิน 

600 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(4) ฟลูออไรด์ในน ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ  

น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าอยู่ในช่วง 0.385 - 0.528 มิลลิกรัมติอลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.456 

เมื ่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วพบว่า ค่าอยู ่ ในเกณฑ์มาตรฐานน ้าแร่ ที ่ก าหนดให้ไม่ เกิน 2.0 

มิลลิกรัมต่อลิตร 

(5) แคดเมียมในน ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ  

น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าเป็น ND คือตรวจไม่พบสารแคดเมียมในน ้าแร่ธรรมชาติ 

(6) ทองแดงในน ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ  

น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าเป็น ND คือตรวจไม่พบสารทองแดงในน ้าแร่ธรรมชาติ  
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(7) ตะกั่วในน ้าพุร้อนในจังหวัดพัทลุง มีค่าอยู่ในช่วง 0.039 - 0.226 มิลลิกรัมต่อลิตร  

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.133 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติ มอก.2208 -2547 พบว่าค่าสูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐานน ้าแร่ธรรมชาติ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

ที่ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร  

(8) สังกะสีในน ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ  

น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง มีค่าเป็น ND คือตรวจไม่พบสารสังกะสีในน ้า  

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก น ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระ 

น ้าพุร้อนเขาชัยสน ในจังหวัดพัทลุง สรุปพบว่า มีค่าอุณหภูมิไปตามมาตรฐาน ของกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ก าหนดให้ไปเป็นธรรมชาติ ความขุ่นอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานน ้าบริโภค 

ส่วนคุณภาพน ้าทางเคมี ฟลูออไรด์ ซัลเฟต คลอรีนตกค้าง แคดเมียม ทองแดง สังกะสี  

อย ู ่ ในเกณฑ์มาตรฐานค ุณภาพน  ้าแร ่ธรรมชาต ิตาม มอก.2208 -2547 ส  าน ักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ความกระด้าง และ ตะกั่ว มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน ้าแร่ ส านักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  

จากการศึกษาคุณภาพน ้าพุร้อน พบว่าน ้าพุร้อนโหล๊ะจังกระเป็นน ้าพุร้อนที่มีคุณภาพดี ที่สุด 

เนื่องจากมีพารามิเตอร์ที่เกินค่ามาตรฐานน้อยที่สุด รองลงมาน ้าพุร้อนสามพี่น้อง น ้าพุร้อนเขาชัยสน และ

น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก ตามล าดับ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าโครงงานวิจัยเรื่อง คุณภาพของน ้าพุร้อนชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้  

1. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 
(1) ควรมีการเปรียบเทียบคุณภาพน ้าพุร้อนกับน ้าธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียง 

(2) ควรมีแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน ้าพุร้อน ในการลดความกระด้าง 

(3) ควรมีการจัดท าป้ายและปรับปรุงด้านเส้นทาง ,ถนน,ห้องน ้า และสิ่งอ านวยความ 

สะดวกเพื ่อให้ เอื ้อต่อการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพให้ เกิดขึ ้นกับแหล่ง

ท่องเที่ยวน ้าพุร้อนของชุมชน 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาในทุกช่วงฤดูกาลเพราะ ฤดูกาลมีผลต่อคุณภาพน ้า และในพื้นที่  

น ้าพุร้อนบ้านสวนหมาก อาจมีการปนเปื้อนของน ้าผิวดินสู่น ้าพุร้อนในช่วงฤดูฝน 

(2) ควรวางแผนก่อนที่จะมีการเก็บตัวอย่างน ้า ให้อยู่ในระยะเวลาที่พารามิเตอร์ของแต่ 

ละตัวก าหนดเพื่อให้ผลการวิจัยถูกตอ้งมากที่สุด 
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ตาราง ก-1 แสดงปริมาณสารในน ้าแร่ธรรมชาติตาม มอก.2208-2547                                      

ล าดับที ่ รายการ เกณฑ์ที่ก าหนดสูงสุด (มลิลกิรัมต่อลิตร) 
1 ทองแดง 1 
2 แมงกานีส 2 
3 สังกะสี 5 
4 สารหนู 0.05 
5 แบเรียม 1 
6 แคดเมียม 0.003 
7 โครเมียม 0.05 
8 ตะกั่ว 0.01 
9 ปรอท 0.001 
10 ซีลีเนียม 0.05 
11 ไนเทรต (ค านวณเป็น NO3) 50 
12 ซัลไฟต์ (ค านวณเป็น H2S) 0.005 
13 ไบคาร์บอเนต 600 
14 คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ 250 
15 โซเดียมคลอไรด ์ 1,000 
16 ปริมาณสารทีล่ะลายทั้งหมด 1,000 
17 ซัลเฟต 600 
18 ฟลูออไรด ์ 2.0 

ที่มา : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น า้แร่ธรรมชาติ มอก.2208-2547,2547 
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ตาราง ก-2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน ้าบริโภค
 

คุณลักษณะ ดัชนีคณุภาพน ้า หน่วย 
มาตรฐาน 

เกณฑ์ก าหนดสูงสุด  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด  
ทาง

กายภาพ 
1.สี (Colour) ปลาตินัม-โค

บอลด ์ 

5 15 

2.รส (Taste) - ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ 

3.กลิ่น (Odour) - ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ 

4.ความขุ่น 
(Turbidity) 

ซิลิกา สเกล ยู
นิต  

5 20 

5.ความเป็นกรด-
ด่าง(pH) 

- 6.5-8.5 9.2 

ทางเคม ี 6.ปริมาณสาร
ทั้งหมด 
(Total Solids) 

มก./ล. 500 1,500 

7.เหล็ก (Fe) มก./ล. 0.5 1.0 

8.แมงกานีส (Mn) มก./ล. 0.3 0.5 

9.เหล็กและ
แมงกานีส (Fe& 
Mn) 

มก./ล. 0.5 1.0 

10.ทองแดง (cu) มก./ล. 1.0 1.5 
11.สังกะสี (Zn) มก./ล. 5.0 15.0 

12.แคลเซียม (Ca) มก./ล. 75b 200 

13.แมกนีเซียม 
(Mg) 

มก./ล. 50 150 

14.ซัลเฟต (SO4) มก./ล. 200 250 
15.คลอไรต์ (Cl) มก./ล. 250 600 

16.ฟลูออไรด์ (F) มก./ล. 0.7 1.0 

17.ไนเตรต (NO3) 
18.อัลคลิเบนซิล 

มก./ล. 
มก./ล. 

45 
0.5 

45 
0.1 

 



61 
 

ตาราง ก-2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน ้าบริโภค 

ที่มา : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม,2547 

คุณลักษณะ ดัชนีคณุภาพน ้า หน่วย 
มาตรฐาน 

เกณฑ์ก าหนดสูงสุด เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

 19.ฟีโนลิก มก./ล. 0.001 0.002 

20.ปรอท (Hg) มก./ล. 0.001 - 

สารเป็นพิษ 

 

21.ตะกั่ว (Pb) มก./ล. 0.05 - 

22.อาร์เซนิก (As) มก./ล. 0.05 - 

23.ซิลิเนียม (Se) มก./ล. 0.01 - 

24.โครเมียม(Cr) มก./ล. 0.05 - 

25.ไซยาไนด์ (CN) มก./ล. 0.2 - 

26.แคดเมียม (Cd) มก./ล. 0.01 - 

26.แบเรียม (Ba) มก./ล. 1.0 - 

28.แสตนดาร์ด
เพลตเคานต์ 

โคโลนีต่อลูบาศก์
เซนติเมตร 

500 - 

ทางจุล
ชีววิทยา 

29.เอ็มพีเอ็น 
(MPN) 

โคลิฟอร์มออร์แกนิ
ซัมต่อ100ลูกบาศก์

เซนติเมตร 

น้อยกว่า 2.2 - 

30.อีโคไล (E.coli) - ไม่ม ี - 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
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การตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) 
น ้ำพุร้อน เป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติที่มีน ้ำร้อนไหลขึ้นมำจำกใต้ดิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำภำยในโลก

ยังคงมีควำมร้อนอยู่ ปัจจุบัน พบแหล่งน ้ำพุร้อน 112 แหล่ง กระจำยอยู่ทั่วไปตั้งแต่ทำงภำคเหนือ ภำค

ตะวันตก ภำคกลำง และภำคใต้ วัดอุณหภูมิน ้ำร้อนที่ผิวดินอยู่ในช่วง 40 – 100 องศำเซลเซียส 

เครื่องมือ 

  เทอร์โมมิเตอร ์(mercury filled thermometer) ชนิดอ่ำนคำ่ออกมำเป็นองศำเซลเซียส 

การวัดหาความขุ่นในน ้า Turbidity Meter 
ควำมขุ่นของน ้ำ (Turbidity) หมำยถึง ควำมสำมำรถของน ้ำที่สะกัดกั้นหรือดูดซับปริมำณแสงที่

ส่องผ่ำนไว้ได้ สิ่งที่ท ำให้น ้ำขุ่น ได้แก่ อินทรีย์และอนินทรีย์สำรในน ้ำ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ โดยปรำกฏ

อยู่ในลักษณะสำรแขวนลอย เช่น อนุภำคของดิน ทรำย แพลงก์ตอน แบคทีเรีย 

เครื่องมือ 

เครื่องวัดควำมขุ่นแบบโพรบวัดรุ่น TD-M500 เครื่องวัดควำมขุ่นแบบนี้ดีซำยน์เพื่อให้ใช้ 

งำนง่ำย เหมำะส ำหรับกำรวัดควำมขุ่นเช่น แหล่งน ้ำธรรมชำติ หรือในบ่อน ้ำ ผู้ใช้งำนสำมำรถจุ่มโพรบวัด

ลงในน ้ำได้โดยตรง สำมำรถวัดควำมขุ่นที่ระดับควำมลึกที่แตกต่ำงกันได ้

การวิเคราะห์ความกระด้างของน ้าด้วยวิธีไตเตรทด้วยอีดีทีเอ 
หลักการ 

 อีดีทีเอสำมำรถสร้ำงไอออนเชิงซ้อนที่เสถียรกับ Ca2+,Mg2+ และไอออนประจุบวกสอง 

อื่น ๆ ที่เป็นสำเหตุของควำมกระด้ำงของน ้ำ เมื่อเติมสำรอีรีโครมแบลกทีอินดิเคเตอร์ที่น ้ำตัวอย่ำงที่มี

บัฟเฟอร์ที่พีเอช 10.0+0.1 สำรอีบีทีจะรวมกับ และ Mg2+เกิดเป็นสำรเชิงซ้อนสีม่วง (ถ้ำไม่มีไอออนของ

โลหะละลำยอยู่จะได้สำรละลำยสีน ้ำเงิน) เมื่อไตเตรทด้วยอีดีทีเอ Ca2+, Mg2+และไอออนประจุบวกอ่ืนๆที่

เป็นสำเหตุของควำมกระด้ำงของน ้ำจะรวมตัวกับอีดีทีเอเป็นสำรเชิงซ้อน ซึ่งไม่มีสีและคงตัวกว่ำสำร

เชิงซ้อนแรก โดยจะรวมตัวกับ Ca2+ ก่อน แล้วจึงมำรวมตัวกับ Mg2+ เมื ่ออีดีทีเอรวมตัวกับไอออน

ดังกล่ำวหมดแล้วจึงไปดึงไอออนโลหะ (Mg2+) มำจำกสำรเชิงซ้อนแรกจนหมดและปล่อยอีดีทีเป็นอิสระ สี

ของสำรละลำยจะเปลี่ยนเป็นสีน ้ำเงินอีบีทีแสดงว่ำถึงจุดยุติตำมสมกำร ที่ (ข.1)-(ข.2) 
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                              pH = 10 

                        M2++EBT [M-EBT] complex    ………………………  (ข.1) 

                             pH = 10 

[M-EBT] complex + EDTA [M3EBT] complex + EBT …………………  (ข.2) 

    สีม่วงแดง                                                                              สีน ้ำเงิน 

เครื่องมือและอุปกรณ ์

1. บิวเรตต์ ขนำด 50 มล. 

2. ขวดรูปชมพู่ ขนำด 250 มล. 

3. เครื่องกวนแม่เหล็ก        

สารเคมี   

1. สำรละลำยบัฟเฟอร์ (Buffer Solution) เลือกชนิดใดชนิดหนึ่ง 

1.1 ละลำยแอมโมเนียคลอไรด์ (Ammonium Chloride, NH4Cl) 16.9 กรัม  

ในแอมโมเนียไฮดรอกไซด์เข้มข้น (NH4OH, Conc) 143 มล. เติมเกลือแมกนีเซียมของอีดีทีเอ 1.25 กรัม

แล้วเจือจำงให้เป็น 250 มล. ด้วยน ้ำกลั่น 

1.2 ละลำยเกลือไดโซเดีมของอีดีทีเอ 1.179 กรัมและแมกนีเซียมซัลเฟต  

(MgSO4 7H2O) 780 มก.หรือแมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2 6H2O) 644 มก.ในน ้ำกลั่น 50 มล. เติม

สำรละลำยนี้ลงไปในสำรละลำยของแอมโมเนียมคลอไรด์ 16.9 กรัม กับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 

143 มล. ผสมให้เข้ำกันแล้วเติมน ้ำกลั่นให้เป็น 250 มล. เก็บสำรละลำยบัฟเฟอร์ในขวดพลำสติก หรือขวด

แก้วบอโรซิลิเคต ควรปิดจุกให้แน่น เพื ่อป้องกันกำรสูญเสียแอมโมเนีย (NH3) หรือกำรดูดซึมของ

คำร์บอนไดออกไซด์จำกอำกำศถ้ำเติมสำรละลำยบัฟเฟอร์ลงในตัวอย่ำง 1-2 มล. แล้วไม่ท ำให้พีเอชของ

ตัวอย่ำงเมื่อถึงจุดยุติเท่ำกับ 10.0 + 0.1 ต้องทิ้งไปไม่ควรน ำมำใช้ 

1.3 สำรละลำยบัฟเฟอร์ที่ไม่มีกลิ่นและอยู่ตัวกว่ำ 2 ชนิดแรก โดยผสมกรด  

ไฮโดรคลอริก 55 มล. กับน ้ำกลั ่น 400 มล. คนให้เข ้ำกันช้ำ  ๆ เติม 2-อะมิโนเอทธำนอล (2-

Aminoethanol) 300 มล. (ไม่มีอะลูมิเนียมและโลหะหนักเจือปน) แล้วเติมเกลือแมกนีเซียมของอีดีทีเอ 

5.0 กรัม เจือจำงให้เป็น 1 ล. ด้วยน ้ำลั่น 
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2. Complexing Agents 

ส่วนใหญ่ไม่จ ำเป็นต้องใช้ Complexing Agents แต่ถ้ำน ้ำนั่นมีสิ่งรบกวนกำรวิเครำะห์ 

จ ำเป็นต้องใช้ Complexing Agents เพื่อท ำให้เห็นกำรเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ที่จุดยุติได้อย่ำงชัดเจน 

Complexing Agents ที่ใช้มีดังนี ้

2.1 อินฮิบิเตอร์ l (Inhibitor l) 

ถ้ำตัวอย่ำงน ้ำเป็นกรดควรปรับพีเอชให้เป็น 6 หรือสูงกว่ำสำรละลำยบัฟเฟอร์ 

หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอร์มัล ก่อนเติมโซเดียมไซยำไนด์ (NaCN) 250 มก. ลงไปให้สำรละลำย

ตัวอย่ำง แล้วเติมสำรละลำยบัฟเฟอร์ให้เพียงพอที่จะปรับพีเอชให้เป็น 10.0 + 0.1(ข้อควรระวัง : NaCN 

มีพิษร้ำยแรงมำก จึงควรใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ) 

2.2 อินฮิบิเตอร์ ll (Inhibitor ll) 

ละลำยโซเดียมซัลไฟด์โมโนไฮเดตร 5 กรัม หรือ Na2s. 5h2o 3.7 กรัม ในน ้ำ 

กลั่น 100 มล. ปิดขวดให้แน่นด้วยจุกยำงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรออกซิเดชั่นเน่ืองจำกออกซิเจนในอำกำศ 

อินฮิบิเตอร์ ll จะท ำให้โลหะหนักซึ่งขัดขวำงกำรวิเครำะห์ตกเป็นตะกอนซัลไฟด์ ปริมำณของอินฮิบิเตอร์ 

ll ที่ควรใช้คือ 1 มล. 

2.3 Mg CDTA เติม Mg CDTA 250 มก. ต่อตัวอย่ำงน ้ำ 100 มล. ให้ละลำย 

หมดอย่ำงดีก่อนจึงค่อยเติมสำรละลำนบัฟเฟอร์ กำรใช้ Complexing Agents ชนิดนี ้เพื ่อต้องกำร

หลีกเลี่ยงกำรใช้สำรพิษหรือสำรที่มีกลิ่นจำกอินฮิบิเตอร์ l และ ll 

3. อิริโอโครม แบลค ที อินดิเคเตอร์ (Eriochrome Black t Indicator) เตรียมได้ทั้ง 

ชนิดที่เป็นสำรละลำยแล้วผงแห้ง ดังน้ี 

3.1 ชนิดเป็นสำรละลำย 

ละลำยอิริโอโครม แบลค ที 0.5 กรัม ใน 2,2’ , 2”-ไนโตรโลไตรเอทธำนอล  

(2,2’, 2”-nitrilotriethanol) หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ ไตรเอทธำโนลำมีน หรือสำรละลำนใน 2-เมธอกซี

เมทธำนอล (2-Methoxymethanol) หรือเรียกอีกชื่อว่ำ เอทธิลีนไกลคอล โมโนเมทธิล อีเธอร์ เติม 2 

หยด ต่อตัวอย่ำงน ้ำ 50 มล. 

3.2 ชนิดเป็นผงแห้ง 

ผสมอิริโอโครม แบลค ที 0.5 กรัม และโซเดียมคลอไรด์ 100 กรัม ให้เข้ำกัน  

(ชนิดเป็นผงแห้งจะเก็บไว้ใช้ได้นำน) 

4. สำรละลำยมำตรฐำนแคลเซียมคำร์บอเนต 
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ชั่งแคลเซียมคำร์บอเนต (CaCO3) ซึ่งได้อบแห้งแล้วจ ำนวน 1 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ 

ขนำด 500 มล. วำงกรวยไว้ที่คอขวดค่อยๆ เติมกรดไฮโรคลอริก (1+1) ทีละน้อยจนกระทั่งแคลเซียม

คำร์บอเนตละลำยหมด เติมน ้ำกลั่น 200 มล. ต้มให้เดือดประมำณ 2-3 นำทีเพื่อใส่คำร์บอนไดออกไซด์ 

ทิ้งให้เย็น เติมเมทธิลเรดอินดิเคเตอร์ 2-3 หยด ปรับให้เป็นสีส้มกลำง ด้วยแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ 3 นอร์

มัลหรือกรอไฮโรคลอริก (1+1) ถ่ำยลงในขวดวัดปริมำตรขนำด 1ลิตร เติมน ้ำกลั่นจนได้ปริมำตร 1 ลิตร 

*สำรละลำยมำตรฐำนนี้ 1 มล. สมมูลกับ 1 มก. แคลเซียมคำร์บอเนต 

5. สำรละลำยมำตรฐำนอีดีทีเอ 0.01 โมลำร์ 

ละลำยผงอีดีทีเอไดโซเดียมซอลท์ (EDTA Disodium Salt) 3.723 กรัม ในน ้ำกลั่นแล้ว 

เจือจำงให้เป็น 1 ลิตร แล้วเมียบควำมเข้มข้นที่แน่นอน (Standardize) กับสำรละลำยมำตรฐำนแคลเซียม

ที่ทรำบควำมเข้มข้น (จำกข้อ 4) ปรับควำมเข้มข้นของสำรละลำยอีดีทีเอให้ได้ 1 มล. = 1 มก. แคลเซียม

คำร์บอเนต วิธีเทียบควำมเข้มข้นที่แน่นอนกระท ำโดยปิเปตสำรละลำยแคลเซียมคำร์บอเนต 25 มล. เติม

น ้ำกลั่นให้เป็น 50 มล. แล้วท ำเหมือนวิเครำะห์ตัวอย่ำงน ้ำ ถ้ำสำรละลำยอีดีทีเอ 1 มล. = 1 มก. แคลเซียม

คำร์บอเนตจะใช้อีดีทีเอ 25 มล. พอดี ควรเก็บสำรละลำยมำตรฐำนอีดีทีเอที่เตรียมในขวดโพลีเอทธิลีน

หรือขวดแก้วบอโรซีลิเคต 

6. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอร์มัล 

การวิเคราะห์ความกระด้างของน ้าด้วยวิธีไตเตรทด้วย EDTA 
ขั้นตอนที่ 1 ปิเปตตัวอย่ำงน ้ำ 25 มล. ด้วยปิเปตขนำด 25 มล. 

ขั้นตอนที่ 2 ปรับปริมำตรของน ้ำตัวอย่ำงให้เป็น 50 มล. ด้วยน ้ำกลั่นปริมำตร 25 มล. ในขวดรูป

ชมพู่ขนำด 250 มล. 

ขั้นตอนที่ 3 เตมิสำรละลำยบฟัเฟอร์ 0.2 มล.โดยใช้ปิเปตขนำด 1.0 มล.ดูดขึ้นมำ โดยจะต้องเติม

สำรละลำยนี้ในฮูด เนื่องจำกมีกลิ่นทีแ่รงมำก 

ขั้นตอนที่ 4 เติมอีรีโอโครม แบลค ที อินดิเคเตอร์ แบบแห้งลงไป 0.2 มก.จะเกิดเป็นสีม่วงแดง 

ขั้นตอนที่ 5 ไตเตรทด้วยอีดีทีเอ 0.01 โมลำร์ จนเปลี่ยนจำกสีม่วงแดงเป็นสีฟ้ำสดและไตเตรทต่อ

อย่ำงช้ำ ๆ จนถึงจุดยุติคือเปลี่ยนเป็นสีฟ้ำ บันทึกผล 
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กำรค ำนวณ 

ควำมกระด้ำงของน ้ำ, มก./ล. ของ CaCO3      =        (A - B) x M x 100 x 1,000  … (ข.3) 

                                                                   ปริมำตรตัวอย่ำงน ้ำ, มล. 

                                           หรือ        =        (A - B) x 20 

เมื่อ A             =             ปริมำตรอีดีทีเอที่ใช้ไตเตรทตัวอย่ำง, มล. 

B             =             ปริมำตรอีดีทีเอที่ใช้ไตเตรทแบลงค์, มล. 

M            =             ควำมเข้มข้นของอีดีทีเอ (0.01 โมลำร์) 

การวิเคราะห์หาคลอรีนตกค้าง Chloeine (Residual) 
วิธีการวิเคราะห์ 

วิธี DPD Colorimetric Method 

อุปกรณ ์

1. เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ที่สำมำรถดูดกลืนแสงได้ที่ 515 นำโนเมตร และใช้กับ  

Cuvet ขนำด 10 มิลลิเมตร ได ้

2. เครื่องแก้วต่ำง ๆ 

สารเคมี 

1. สำรละลำยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (Phosphate buffer solution) 

1.1 ละลำย anhydrous Na2HPO4 หนัก 24 กรัม และ anhydrous KH2PO4  

หนัก 46 กรัม ในน ้ำ olinsatuhari กลั่น 

1.2 ละลำยสำร EDTA (disodium ehtylenediamine tetraacetate  

dehydrate) หนัก 800 มิลลิกรัมในน ้ำกลั่นปริมำตร 100 มิลลิลิตร 

1.3 ผสมสำรในข้อ 1.1 และ 1.2 เจือจำงด้วยน ้ำกลั่นจนได้ปริมำตร 1 ลิตร 

1.4 เติม HgCI2 20 มิลลิกรัม หรือ 2 หยดของโทลูอีน เพื่อป้องกันกำร 

เจริญเติบโตของเชื้อรำ(สำร HgCl2 เป็นสำรพิษ ต้องระมัดระวังในกำรใช้งำน) 

2. ละลำย DPD Oxalate หนัก 1 กรัม หรือ DPD sulfate pentahydrate-หนัก 1.5  

กรัม หรือanhydrous DPD sulfate หนัก 1.1 กรัม ในน ้ำกลั่นที่ปรำศจำกคลอรีนและมีกรด H2SO2 

เข้มข้น 1 + 3 ปริมำตร 8 มิลลิลิตรและ disodium EDTA หนัก 200 มิลลิกรัม จำกนั้นเจือจำงด้วยน ้ำ

กลั่นจนมีปริมำตรเป็น 1 ลิตร เก็บในขวดแก้วสีชำและเก็บในที่มืด (ถ้ำเปลี่ยนสี ต้องท ำกำรเตรียมใหม่) 
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3. สำรละลำยมำตรฐำน Ferrous Ammonium Sulfate (FAS) 

ละลำย Fe(NH4)2(SO)2 6H2o ในน ้ำกลั่น ที่มีกรด H2SO4 เข้มข้น 1 + 3 ปริมำตร 1  

มิลลิลิตรท ำกำรเจือจำงจนได้ปริมำตร 1 ลิตร ด้วยน ้ำกลั่นที่ต้มใหม่และทิ้งไว้ในเย็นแล้ว (สำรละลำยนี้เก็บ

ได ้นำน 1เด ือน) สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องที ่แน ่นอนได้ โดยกำรไตเตรตกับ potassium 

dichromate ดังนี ้

(1) เติม H2SO4เข้มข้น 1 + 5 ปริมำตร 10 มิลลิลิตร กรด H3PO4 เข้มข้น  

ปริมำตร 5 มิลลิลิตร และ barium diphenylamine sulfonate indicator เข้มข้น 0.1 % ปริมำตร 2 

มิลลิลิตร ลงใน FASปริมำตร 100 มิลลิลิตร 

(2) ไตเตรตด้วย potassium dichromate จนได้จุดยุติสีม่วง ซึ่งจะคงอยู่ 

ปริมำณ 30 วินำทีปริมำตรของ FAS จะสมมูลย์กับ 100 ug cl เท่ำกับ cl2/1.00 มิลลิลิตร ต้องใช้ 

dichromate 20.00  มิลลิลิตร 

4. Potassium Iodide (ผลึก KI) 

5. สำรละลำย Potassium Iodide 

ละลำย KI 500 มิลลิกรัม และเจือจำงจนได้ปริมำตร 100 มิลลิลิตร ด้วยน ้ำกลั่นที่ต้มใหม่ 

และทิ้งไว้ในเย็นแล้ว เก็บรักษำในขวดแก้วสีชำ เก็บรักษำในตู้เย็น และต้องเตรียมใหม่เมื่อสำรละลำย  

มีสีเหลือง 

6. สำรละลำย Sodium Arsenite 

ละลำย NaAsO2 ในน ้ำกลั่นและเจือจำงจนมีปริมำตรเป็น 1 ลิตร (สำรนี้เป็นสำรพิษ ต้อง 

ระมัดระวังในกำรใช้งำน) 

7. สำรละลำย Thioacetamide 

ละลำย CH3CSNH2 250 มิลลิกรัม ในน ้ำกลั่น 100 มิลลิลิตร (สำรนี้เป็นสำรที่ก่อมะเร็ง  

ต้องระมัดระวังไม่ให้สัมผัสผิวหนัง) 

8. น ้ำกลั่นที่ปรำศจำกคลอรีน 

วิธีการวิเคราะห์ 

1. เตรียมกรำฟมำตรฐำน 

(1) สำรละลำยคลอรีน : เตรียมสำรละลำยคลอรีนมำตรฐำนในช่วงควำมเข้มข้น  

0.05 – 4 มิลลิกรัมต่อลิตร จำกสำรละลำยมำตรฐำน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(2) ท ำกำรหำควำมเข้มข้นที่แน่นอนของสำรละลำยมำตรฐำนดังนี้ 
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(2.1) เติมกรดอะซิติก (acetic acid) 2 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพูที่มี 

น ำ้ที่ปรำศจำกคลอรีน10 - 25 มิลลิลิตร 

(2.2) เติม KI หนัก 1 กรัม 

(2.3) ไตเตรตด้วยสำรละลำย 0.025 N Na2S2O2  จนกระทั้งสีเหลือง 

ของไอโอดีนจำงลง 

(2.4) เติมน ้ำแป้ง 1-2 มิลลิลิตร 

(2.5) ไตเตรตต่อจนสีน ้ำเงินหำยไป (สำรละลำยใส) 

(2.6) ท ำ blank โดยใช้น ้ำกลั่นที่ปรำศจำกคลอรีนแทนกรด 

(2.7) ค ำนวณหำควำมเข้มข้นที่แน่นอน โดยสมกำรที่ (ข.4) 

 mg cl as cl2/ml =  (a-b) x n x 35.45           ………………………………………………… (ข.4) 

                                ml sample 
เมื่อ  N คือ ควำมเข้มข้นของ Na2S2O2 (Normalty) 

       A คือ ปริมำตรของ titrant (ml) ส ำหรับตัวอย่ำง 

       B คือ ปริมำตรของ titrant (ml) ส ำหรับ blank  

(3) กำรสร้ำงสี 

(3.1) เติม ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (phosphate buffer) ปริมำตร 5 มิลลิลิตร  

ลงในขวดรูปชมพู ่

(3.2) เติม DPD indicator ปริมำตร 5 มิลลิลิตร 

(3.3) เติมสำรละลำยมำตรฐำนคลอรีน 100 มิลลิลิตร 

(3.4) ผสมใหเ้ข้ำกัน 

(3.5) วัดกำรดูดกลืนแสงที่ 515 นำโนเมตร หำกตัวอย่ำงมีปริมำณ 

คลอรีนทั้งหมดเกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ท ำกำรเจือจำงก่อน 

2. กำรหำ free chlorine 

(1) เติม ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (phosphate buffer) ปริมำตร 0.5 มิลลิลิตร ลงใน 

หลอดทดลอง 

(2) เติม DPD indicator ปริมำตร 0.5 มิลลิลิตร 

(3) เติมตัวอย่ำง 10 มิลลิลิตร 

(4) ผสมให้เข้ำกัน 
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(5) วัดกำรดูดกลืนแสงที่ 515 นำโนเมตร จดค่ำกำรดูดกลืนแสง (อ่ำนเป็นค่ำ A) 

3. กำรหำ monochloramine 

(1) จำกสำรที่ได้ในข้อ 2 เติมผลึกของ KI ประมำณ 0.1 มิลลิกรัม 

(2) ผสมให้เข้ำกัน 

(3) ถ้ำมีควำมเข้มข้นของ dichloramine มีค่ำสูง ให้เติม KI อีกประมำณ 0.1  

มิลลิกรัม หรือ 2 หยด ของสำรละลำย KI ที่เตรียมใหม่ ซึ่งมีควำมเข้มข้น 0.1 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 

4. กำรหำ dichloramine 

(1) จำกสำรในข้อ 3 เติมผลึกของ KI ประมำณ 0.1 มิลลิกรัม 

(2) ผสมให้เข้ำกัน 

(3) ทิ้งไว้ประมำณ 2 นำที 

(4) อ่ำนสีที่เกิดขึ้นทันที (อ่ำนเป็นค่ำ C) 

5. กำรหำ nitrogen trichloride 

(1) เติมผลึกของ KI ประมำณ 0.1 มิลลิกรัม ใส่ลงในหลอดทดลองหรือ  

photometer cell 

(2) เติมตัวอย่ำง 10 มิลลิลิตร 

(3) ผสมให้เข้ำกัน 

(4) ส ำหรับหลอดทดลองอีกหลอดเติมสำรละลำยบัฟเฟอร์ และสำรรีเอเจนต์  

อย่ำงละ 0.5 มิลลิลิตร และน ำไปเติมในหลอดแรก 

(5) ผสมให้เข้ำกัน 

(6) อ่ำนค่ำกำรดูดกลืนแสงทันที บันทึกเป็นค่ำ N 

6. กำรปรับแก้ chromate โดยใช้ thioacetamide 

(1) เติม thioacetamide ปริมำตร 0.5 มิลลิลิตร ลงในตัวอย่ำง 100 มิลลิลิตร 

(2) เติมสำรละลำยบัฟเฟอร ์

(3) เติมสำรละลำย DPD 

(4) อ่ำนค่ำกำรดูดกลืนแสงทันที บันทึกเป็นค่ำ A 

(5) เติมผลึกของ KI ประมำณ 0.1 มิลลิกรัม 

(6) ผสมกันให้ผลึกละลำย 

(7) ทิ้งไว้ประมำณ 2 นำที และอ่ำนค่ำกำรดูดกลืนแสง บันทึกเป็นค่ำ C 
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การวิเคราะห์หาปริมาณซัลเฟต 
วิธีการวิเคราะห ์

Terbidimetric Method 

หลักการ 

กำรวิเครำะห์หำปริมำณซัลเฟต (Sulfate) สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

1. วิธี Ion Chromatography 

2. วิธี Gravimetric 

3. วิธี Turbidimetric 

4. วิธี Automatic Methylene Blue 

กำรวิเครำะห์โดยวิธีวัดควำมขุ่น (Turbidimetric) เป็นวิธีที่ง่ำย สะดวก รวดเร็ว และ 

สำมำรถหำปริมำณซัลเฟตในปริมำณต ่ำ ๆ ได้ดี ถ้ำซัลเฟตมีปริมำณสูงสำมำรถวิเครำะห์ได้โดยกำรเจือจำง

ตัวอย่ำงน ้ำ 

กำรวิเครำะห์โดยวิธีวัดควำมขุ่น ท ำได้โดยในสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก ซึ่งมี  

กลีเซอรอล (glycerol) ซัลเฟตสำมำรถท ำปฏิกิริยำกับแบเรียมคลอไรด์ (BaCl) และเกิดคอลลอยด์ของ

แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ซึ่งสำมำรถวัดปริมำณได้ในรูปของควำมขุ่นและเปรียบเทียบกับกรำฟมำตรฐำน 

วิธีนี้สำมำรถวัดซัลเฟตได้ต ่ำถึง 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

สิ่งรบกวนการวิเคราะห์ 

สีและตะกอนแขวนลอยจะรบกวนกำรวัดควำมขุ่น สำมำรถก ำจัดได้โดยกำรกรอง 

ตัวอย่ำงน ำก่อนน ำมำวิเครำะห์ 

เครื่องมือและอุปกรณ ์

1. เครื่องกวนแม่เหล็ก (magnetic stirrer) 

2. เครื่องวัดควำมขุ่น (nephelometer) 

3. ขวดรูปชมพู ขนำด 250 มิลลิลิตร 

สารเคม ี

1. คอนดิชันนิ่ง รีเอเจนต์ (conditioning reagent)  

ผสมกลีเซอรอล 50 มิลลิลิตร กับสำรละลำยที่ประกอบด้วยกรดเกลือเข้มข้น 30  

มิลลิลิตร น ้ำกลั่น 300 มิลลิลิตร เอทำนอล 95% จ ำนวน 100 มิลลิลิตร และโซเดียมคลอไรด์ 75 กรัม 

2. แบเรียมคลอไรด์ (BaCl) ชนิดเกรด ขนำด 20 – 30 mesh 
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3. สำรละลำยมำตรฐำนซัลเฟต 

ละลำยโซเดียมซัลเฟตปรำศจำกน ้ำ (anhydrous Na2SO4 จ ำนวน 147.9 มิลลิกรัม ใน 

น ้ำกลั่นแล้วเจือจำงเป็น 1,000 มิลลิลิตร หรือโดยกำรน ำกรดซัลฟูริคเข้มข้น 0.020 นอร์มัล มำ 10.41 

มิลลิลิตร เติมน ้ำกลั่นจนได้ปริมำตรเป็น 100 มิลลิลิตร สำรละลำยมำตรฐำนซัลเฟตนี้ 1.00 มิ ลลิลิตร 

เท่ำกับ 100ไมโครกรัมซัลเฟต 

การวิเคราะห ์

1. น ำน ้ำตัวอย่ำง 100 มิลลิลิตร (ถ้ำน ้ำตัวอย่ำงปูน ควรกรองตัวอย่ำงน ้ำก่อน) ใส่ในขวด 

รูปชมพู่เดิมคอนดิชันนิ่ง รีเอเจนต์ 5 มิลลิลิตร ผสม และกวน โดยใช้เครื่องกวนแม่เหล็ก ในขณะเดียวกนัก็

เติมผลึกแบเรียมคลอไรค์ ประมำณ 1 ช้อน เริ่มจับเวลำทันที 

2. เมื่อตั้งกวนไว้ครบ 1 นำที หยุดกวน น ำไปวัดค่ำควำมขุ่นภำยใน 10 นำที (ควรจะ  

เจำะจงเวลำให้คงที่เท่ำกันทุกครั้งทั้งกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงและเตรี ยมกรำฟมำตรฐำน) น ำไปอ่ำนค่ำ

ปริมำณซัลเฟตจำกกรำฟมำตรฐำน 

3. กำรเตรียมกรำฟมำตรฐำน เตรียมสำรละลำยมำตรฐำนซัลเฟต ให้มีควำมเข้มข้น  

500,1000,1500, 2000, 2500 และ 3000 ไมโครกรัม โดยปิเปตสำรละลำยมำตรฐำนซัลเฟตมำ 5 , 10, 

15, 20, 25 และ 30มิลลิลิตร ตำมล ำดับ ใส่ในขวดรูปชมพู แล้วเติมน ้ำกลั่นจนได้ปริมำตรเป็น 100 

มิลลิลิตร ในแต่ละขวดด ำเนินกำรเหมือนกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง น ำค่ำควำมขุ่นที่ได้แต่ละควำมเข้มข้นมำ

เขียนกรำฟมำตรฐำน กำรค ำนวณท ำได้ด้วยสมกำรที่ (ข.5) 

so4 มิลลิกรัมต่อลิตร =         ไมโครกรัมซัลเฟต          …………………………………………….  (ข.5) 

                               ปรมิำตรน ้ำตัวอย่ำง (มิลลลิิตร) 

การวิเคราะห์หาปริมาณฟลูออไรด์ (Fluoride) 
วิธีการวิเคราะห์ 

วิธี Spectrophotometric Method หรือ วิธี SPADNS 

หลักการ 

วิธี SPADNS เป็นวิธีกำรวิเครำะห์หำปริมำณฟลูออไรด์โดยกำรท ำให้เกิดสี  เมื่อสร้ำง 

ปฏิกิริยำเคมีระหว่ำงอิออนเซอโคเนียม (Zirconium ion) และสีย้อม SPANDS จะเกิดสีแดงเข้ม ควำมเข้ม

ของสีจะลดลงตำมปริมำณของเซอโคเนียมที่น้อยลง ถ้ำในน ้ำมีฟลูออไรด์อิออนเซอโคเนียมจะท ำปฏิกิริยำ

รวมตัวกับฟลูออไรด์เกิดเป็นอิออนเชิงซ้อน (Complex ion : ZnFe6
2-) ซึ่งจะคงรูปกว่ำและไม่มีสี กำร

เกิดปฏิกิริยำกับฟลูออไรด์ท ำให้เซอโคเนียมมีปริมำณลดลง ปฏิกิริยำกับสีย้อม SPANDS จึงลดลง ท ำให้
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ควำมเข้มข้นของสีลดลง วิธี SPADNS นี้วัดค่ำควำมเข้มข้นของฟลูออไรด์ ได้ในช่วง 0 - 1.40 มิลลิกรัม

ฟลูออไรด์ต่อลิตร 

สิ่งรบกวนการวิเคราะห์ 

สิ่งรบกวนกำรวิเครำะห์ฟลูออไรด์โดยวิธีนี้ ได้แก่ สภำพด่ำงที่มีควำมเข้มข้นสูง ๆ แก้ไขได ้

โดยกำรท ำให้ตัวอย่ำงเป็นกลำงโดยใช้กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดไนตริกก่อน ส่วนน ้ำตัวอย่ำงที่มีคลอรีน

ตกค้ำงให้เติมสำรละลำยโซเดียมอำร์ซีในต์ (NaAsO2) 1 หยดต่อทุก ๆ 0.1 มิลลิกรัมของคลอรีน 

การเก็บและรักษาตัวอย่าง 

ควรเก็บตัวอย่ำงน ้ำในขวดโพลีเอทธิลีน แต่อำจจะใช้ขวดแก้วได้ด้วยตัวอย่ำงน ้ำมีควำม 

เข้มข้นของฟลูออไรด์ไม่สูงนัก และควรล้ำงขวดด้วยน ้ำตัวอย่ำงก่อน 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ 570 นำโนเมตร 

2. ขวดรูปกรวย 

3. กระบอกตวง หรือ Neassler tube 

สารเคมี 

1. สำรละลำยสต๊อกฟลูออไรด์เข้มข้น (Stock Fluoride Solution) 

ละลำยแอนไฮดรัสโซเดียม ฟลูออไรด์ (NaF) 221.0 มิลลิกรัม ในน ้ำกลั่น แล้วเจือ 

จำงให้เป็น 1 ลิตรสำรละลำยนี้ 1.00 มิลลิลิตร ฟลูออไรด์ 100 ไมโครกรัม 

2. สำรละลำยมำตรฐำนฟลูออไรด์ (Standard Fluoride Solution) 

เจือจำงสำรละลำยฟลูออไรด์เข้มข้น 100 มิลลิลิตร ให้เป็น 1,000 มิลลิลิตร ด้วยน ้ำกลั่น 

สำรละลำยนี้ 1.00 มิลลิลิตร = ฟลูออไรด์ 10 ไมโครกรัม 

3. สำรละลำย SPADNS 

ละลำย SPADNS) [Sodium 2 - (Parasulfophenylaz0)- 1, 8 - Dihydroxy - 3, 6 – 

Naphthalenedisulfonate หรือเรียกชื่อหนึ่งว่ำ 4, 5 - Dihydroxy - 3 - (Parasulfophenylazo), 2, 7 

-Naphthalenedisulfonate Acid Trisodium Salt] 958 มิลลิกรัม ในน ้ำกลั่นแล้วเจือจำงให้เป็น 500 

มิลลิลิตรสำรละลำยน้ีสำมำรถเก็บได้นำนอย่ำงน้อย 1 ปี ถ้ำป้องกันไม่ให้ถูกแสง 
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4. สำรละลำยกรดเซอโคนิล (Zirconyl - Acid Reagent) 

ละลำยเซอโคนิลคลอไรด์ (Zirconyls Chloride Octahydrate : ZnOCl.8H2O) 133  

มิลลิกรัม ในน ้ำกลั่น 25 มิลลิลิตร เติมกรดไฮโดรคลอริคเข้มข้น 350 มิลลิลิตร แล้วเจือจำงเป็น 500 

มิลลิลิตร ด้วยน ้ำกลั่น 

5. สำรละลำย Acid Zirconyl - SPADNS 

ผสมสำรละลำย SPADNS และสำรละลำยกรดเซอโคนิลอย่ำงละเท่ำ ๆ กัน สำรละลำย 

ผสมนี้รักษำได้อย่ำงน้อย 2 ปี 

6. สำรละลำยอ้ำงอิง 

เจือจำงกรดไฮโดรคลอริคเข้มข้น 7 มิลลิลิตร ด้วยน ้ำกลั่นจนมีปริมำตร 10 มิลลิลิตร  

แล้วเติมลงในสำรละลำยเจือจำง SPADNS ที่เกิดจำกกำรเติมสำรละลำย SPADNS 10 มิลลิลิตร ลงในน ้ำ

กลั่น 100มิลลิลิตร สำรละลำยที่ได้นี้จะใช้ปรับเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ให้เป็น 100 % T (หรือเท่ำกับ 

blank) สำรละลำยนี้คงตัวเก็บได้นำนอย่ำงน้อย 1 ปี 

7. สำรละลำยโซเดียมอำร์ซีในต์ (Sodium Arsenite) ละลำย NaAsO2 5 กรัม แล้วเจือ 

จำงให้เป็น 1 ลิตร ด้วยน ้ำกลั่น (ควรระมัดระวัง สำรนี้มีพิษ) 

วิธีการวิเคราะห์ 

เตรียมสำรละลำยปริมำตร 50 มิลลิลิตร ดังตำรำงที่ ข-1 

ตารางที่ ข-1 กำรเตรียมกรำฟมำตรฐำน 

ความเข้มข้นที่ 
เตรียม 

(ไมโครกรัม) 
 

ปริมาตรสารละลายมาตรฐานฟลูออไรด ์
1.00 มิลลิลิตร = ฟลูออไรด์ 10ไมโครกรัม 

ที่ปิเปต (มิลลลิิตร) 

ปริมาตรที่เตรยีม 
(มิลลิลิตร) 

(ใช้ขวดวัดปรมิาตร) 

10 1 50 
20 2 50 
30 3 50 
40 4 50 
50 5 50 
60 6 50 

 



75 
 

(2) เทสำรละลำยที่ได้จำกตำรำง ใส่ขวดรูปชมพู่ จ ำนวน 6 ขวด 

(3) เติมสำรละลำย Acid Zirconyl – SPADNS 10 มิลลิลิตรลงในทุกขวด เขย่ำให้เข้ำ 

กัน หรืออำจเติมสำรละลำย Acid Zirconyl และ SPADNS อย่ำงละ 5 มิลลิลิตร เขย่ำให้เข้ำกัน 

(4) น ำไปวัดหำค่ำ #T ที่ควำมยำวคลื่น 570 นำโนเมตร โดยใช้สำรละลำยอ้ำงอิงเป็น 

แบลงค์ในกำรปรับค่ำ 100 %T 

(5) สร้ำงกรำฟมำตรฐำนระหว่ำงควำมเข้มข้นของฟลูออไรด์เป็นไมโครกรัมและ #T ที่ 

อ่ำนได้จำกแต่ละควำมเข้มข้น โดยใช้กรำฟ semilog 

2. กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง 

(1) ตวงตัวอย่ำงน ้ำ 50 มิลลิลิตร ใส่ในขวดรูปชมพู่ หรือปริมำณน้อยกว่ำแล้วเติมน ้ำกลั่น 

ให้เป็น 50 มิลลิลิตร 

(2) เติมสำรละลำย SPADNS และ Acid Zirconyl อย่ำงละ 5 มิลลิลิตร เขย่ำให้เข้ำกัน  

หรือเติมสำรละลำย Acid Zirconyl - SPADNS 10 มิลลิลิตร ลงในตัวอย่ำงน ้ำ เขย่ำให้เข้ำกัน 

(3) น ำไปวัดหำค่ำ T ที่ควำมยำวคลื่น 570 นำโนเมตร โดยใช้สำรละลำยอ้ำงอิง

เป็น 

แบลงคใ์นกำรปรับค่ำ 100 %T 

(4) อ่ำนค่ำควำมเข้มข้นของฟลูออไรด์เป็นไมโครกรัมจำกกรำฟมำตรฐำน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าพุร้อนจังหวัดพัทลุง 
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ตารางที่ ค-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปอุณหภูม ิในจังหวัดพัทลุง 

 
จุด
ที ่

 
จุดเก็บ

ตัวอย่างน า้ 

อุณหภูม ิ
(องศาเซลเซียส) 

 
มาตรฐาน
คุณภาพน ้า จุดเก็บ1 จุดเก็บ2 เฉลี่ย 

ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 
1 บ่อน ้าร้อน 

บ้านสวนหมาก  
49.6 - 46.3 - 47.95 ตามธรรมชาติ 

2 บ่อน ้าร้อน 
สามพี่น้อง 

48.8 - 44.1 - 46.45 

3 บ่อน ้าร้อน 
โหล๊ะจังกระ  

53.8 - 46.5 - 45.9 

4 น ้าพุร้อน 
เขาชัยสน  

56.3 - 44.6 - 50.45 

 

ตารารงที่ ค-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปความขุ่น ในจังหวัดพัทลุง 

จุด
ที ่

จุดเก็บตัวอย่าง
น ้า 

ความขุ่น (NTU) มาตรฐาน
คุณภาพน ้า 

จุดเก็บ1 จุดเก็บ2 เฉลี่ย 
ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 

1 บ่อน ้าร้อน 
บ้านสวนหมาก  

0.75 0.7 0.8 0.85 0.8 มาตรฐานน ้าแร่ไม่
ระบ ุ

มาตรฐานน ้า
บริโภค ไม่เกิน 

5.0 NTU 

2 บ่อน ้าร้อน 
สามพี่น้อง  

1.9 1.8 1.8 1.6 1.7 

3 บ่อน ้าร้อน 
โหล๊ะจังกระ  

1.22 1.19 1.17 1.2 1.19 

4 น ้าพุร้อน 
เขาชัยสน  

3.3 3.4 3.35 3.4 3.36 
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ตารางที่ ค-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปความกระด้าง ในจังหวัดพัทลุง 

 
จุด
ที ่

 
จุดเก็บ

ตัวอย่างน า้ 

ความกระด้าง 
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

 
มาตรฐาน
คุณภาพน ้า 

จุดเก็บ1 จุดเก็บ2 เฉลี่ย 
ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 

1 บ่อน ้าร้อน 
บ้านสวนหมาก  

243 
 

244 232 
 

228 
 

236.5 มาตรฐานน ้า
บริโภค ไม่เกิน 
100 มิลลิกรมัต่อ
ลิตร 
มาตรฐานน ้าแร่ 
ไม่ระบ ุ

2 บ่อน ้าร้อน 
สามพี่น้อง  

120 
 

96 
 

108 
 

106 
 

107.5 

3 บ่อน ้าร้อน 
โหล๊ะจังกระ  

86 
 

92 
 

82 
 

94 
 

88.5 

4 น ้าพุร้อน 
เขาชัยสน  

156 
 

166 
 

154 
 

152 
 

157 

 

ตารางที่ ค-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปคลอรีนตกค้าง ในจังหวัดพัทลุง 

 
จุด
ที ่

 
จุดเก็บตัวอย่าง

น ้า 

คลอรนีตกค้าง 
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

 
มาตรฐาน
คุณภาพน ้า จุดเก็บ1 จุดเก็บ2 เฉลี่ย 

ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 
1 บ่อน ้าร้อน 

บ้านสวนหมาก  
4.53 4.42 4.46 4.6 4.631 มาตรฐานคุณภาพ

น ้าบริโภคไม่เกิน 
250 มิลกรัมตอ่
ลิตร 
มาตรฐานน ้าแร่ไม่
ระบ ุ

2 บ่อน ้าร้อน 
สามพี่น้อง  

0.469 0.481 0.5 0.493 0.487 

3 บ่อน ้าร้อน 
โหล๊ะจังกระ  

ND ND ND ND ND 

4 น ้าพุร้อน 
เขาชัยสน  

0.88 0.9 0.87 0.8 0.886 
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ตารางที่ ค-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปซัลเฟต ในจังหวัดพัทลุง 

จุด
ที ่

จุดเก็บตัวอย่าง
น ้า 

ซัลเฟต 
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐาน
คุณภาพน ้า 

จุดเก็บ1 จุดเก็บ2 เฉลี่ย 
ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 

1 บ่อน ้าร้อน 
บ้านสวนหมาก  

26.34 26.12 25.56 25.86 25.63 ไม่เกิน 250 
มิลลิกรัมต่อลิตร  
มาตรฐานน ้าแร่ 
ไม่เกิน 600 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

2 บ่อน ้าร้อน 
สามพี่น้อง 

66.5 66.9 67.1 66.8 66.76 

3 บ่อน ้าร้อน 
โหล๊ะจังกระ  

40.98 41.23 41.83 41.81 41.76 

4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  150.02 150.12 150 149.88 150.01 
 

ตารางที่ ค-6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปฟลูออไรด ์ในจังหวัดพัทลุง 

จุด
ที ่

จุดเก็บ
ตัวอย่างน า้ 

ฟลูออไรด ์
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐาน
คุณภาพน ้า 

จุดเก็บ1 จุดเก็บ2 เฉลี่ย 
ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 

1 บ่อน ้าร้อน 
บ้านสวนหมาก  

0.536 0.533 0.529 0.525 0.528 มาตรฐานน ้า
บริโภค ไม่เกิน 
1.5 มลิลิกรัมตอ่
ลิตร 
มาตรฐานน ้าแร่ 
ไม่เกิน 2.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

2 บ่อน ้าร้อน 
สามพี่น้อง  

0.499 0.492 0.493 0.496 0.494 

3 บ่อน ้าร้อน 
โหล๊ะจังกระ  

0.381 0.390 0.388 0.387 0.387 

4 น ้าพุร้อน 
เขาชัยสน  

0.385 0.386 0.384 0.385 0.385 
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ตารางที่ ค-7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปแคดเมียม ในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า แคดเมียม(Cd) 
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  ND ไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัม
ต่อลิตร 2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง  ND 

3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  ND 
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  ND 

ND = not Detectable 

ตารางที่ ค-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปทองแดง ในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า ทองแดง(Cu) 
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  ND ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง  ND 

3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  ND 
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  ND 

ND = not Detectable 

ตารางที่ ค-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปตะกั่ว ในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า ตะกั่ว(Pb) 
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  0.128 ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม
ต่อลิตร 2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง  0.078 

3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  0.054  
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  0.039 
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ตารางที่ ค-10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในรูปสังกะสี ในจังหวัดพัทลุง 

จุดที ่ จุดเก็บตัวอย่างน ้า สังกะสี(Zn) 
(มิลลิกรัมต่อลติร) 

มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1 บ่อน ้าร้อนบ้านสวนหมาก  ND ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 2 บ่อน ้าร้อนสามพี่น้อง  ND 

3 บ่อน ้าร้อนโหล๊ะจังกระ  ND 
4 น ้าพุร้อนเขาชัยสน  ND 

ND = not Detectable 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพตัวอย่างน ้าพุร้อนในพื้นที่ศึกษาในจังหวัดพทัลุง 
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ภาพที่ ง-1 น ้ำพุร้อนบ้ำนสวนหมำก อ ำเภอศรีนครินทร์ จังหวดัพัทลุง 
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ภาพที่ ง-2 น ้ำพุร้อนสำมพี่น้อง อ ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง 
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ภาพที่ ง-3 น ้ำพุร้อนโหล๊ะจังกระ อ ำเภอกงหรำ จงัหวัดพัทลุง 
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ภาพที่ ง-4 น ้ำพุร้อนเขำชัยสน อ ำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง 
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ภาพที่ ง-5 กำรเก็บน ้ำในแต่ละพื้นที่ 


