สรุปยอผูบริหาร
โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ประเภทโปงพุรอน

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พฤศจิกายน 2551

ขอมูลบรรณานุกรม
โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
ผูจัดทํา

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2265 6500 โทรสาร 0 2265 6510

ผูศึกษา

ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2561 4755 โทรสาร 0 2561 4755

การอางอิง

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2551. โครงการจัดทํา
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน. ศูนยวิจัยปาไม คณะวน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ. 104 หนา

คําสืบคน

โปงพุรอน มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

พิมพเมื่อ

พฤศจิกายน 2551

จํานวนพิมพ 350 เลม
จํานวนหนา

104 หนา

สงวนลิขสิทธิใ์ นประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551

รายชื่อผูดําเนินโครงการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
และ กองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายวิเชียร จุงรุงเรือง
นายนพพล ศรีสุข
นางสาวสุทธิลักษณ ระวิวรรณ
นางจิตนา ทวีมา
นางรัชวดี ศรีประพัทธ
นายปราโมทย นิลถนอม
นายสุพินิจ บุณยมาลิก
นางสาวกนกกาญจน โกติรัมย
นางสาววรรณเพ็ญ สะอาดเอี่ยม
นางสาววาสนา มีระหันนอก
นางสาวเบญจวรรณ สอนจิตร

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
หัวหนากลุมงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8ว.
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว.
เจาหนาที่วิเคราะหโครงการฯ
เจาหนาที่วิเคราะหโครงการฯ
เจาหนาที่ธุรการ

รายชื่อคณะผูศึกษา
ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. ผศ. สุรเชษฎ เชษฐมาส
คณะวนศาสตร ม.เกษตรศาสตร
2. รศ. ดร. เอกรินทร อนุกูลยุทธธน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร
3. ผศ. ดร. ดรรชนี เอมพันธุ
คณะวนศาสตร ม.เกษตรศาสตร
4. นายชัยพร ศิริพรไพบูลย
สํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
5. ผศ. ดร. วันชัย อรุณประภารัตน
คณะวนศาสตร ม.เกษตรศาสตร
6. รศ. ยุพยง เหมะศิลปน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร
7. อ. เพกา เสนาะเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร
8. อ. กัญญาภา อรามรักษ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร
9. นางสาวมยุรี นาสา
คณะวนศาสตร ม. เกษตรศาสตร
10. นางสาวธีรนาฎ กาลปกษ
11. นางสาวสุทธิณี พรพันธุไพบูลย
12. นางสาวสิริรัตน สุขสุเสียง

ที่ปรึกษา
ทีปรึกษา
หัวหนาโครงการ
ดานธรณีวิทยา, นโยบาย/กฎหมาย
ดานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ดานสถาปตยกรรมศาสตรและ
ภูมิสถาปตยกรรม
ดานสถาปตยกรรมศาสตร
ดานสถาปตยกรรมศาสตร
ดานอุทยานและนันทนาการ/ระบบ
สารสนเทศ
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย

รายชื่อ คณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
1. นายวทัญู ณ ถลาง
2. นายประสงค เอี่ยมอนันต
3. เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
4. ผูแทนสํานักงบประมาณ
5. ผูแทนกรมธนารักษ
6. ผูแทนกรมทางหลวงชนบท
7. ผูแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
8. ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี
9. ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
10. ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
11. ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
12. ผูแทนกรมศิลปากร
13. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
14. ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
15. นายกสมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม หรือผูแทน
16. นายสุวิชญ รัศมิภูติ
17. นายบุญญวัฒน ทิพทัส
18. นายมานิตย ศิริวรรณ
19. นายยงยุทธ จรรยารักษ
20. นายสุรพล ดวงแข
21. ผูอํานวยการกองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
22. เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
23. เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

อนุกรรมการที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

สารบัญเรื่อง
เรื่อง

หนา

1 หลักการและเหตุผล
2 แนวทางการอนุรักษ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและหนวยงานที่เกี่ยวของกับแหลง
ธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
2.1 นโยบายระดับประเทศ
2.2 แนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและแผนแมบทเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.3 ความหมายและประเภทของโปงพุรอน
2.4 แผนการจัดการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
2.5 แนวทางการอนุรักษแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
2.6 บทบาทหนาที่ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
2.7 กฎหมาย ระเบียบปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของ
3 วิธีการศึกษา
4 ขอมูลพื้นฐานของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
4.1 จํานวนและการกระจายตัวของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
4.2 ผลการประเมินคุณคาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ศักยภาพในการคงคุณคา
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ ความเสี่ยงตอการถูกทําลายและผลกระทบเบือ้ งตนจาก
กิจกรรมการใชประโยชนของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
4.3 ผลการจัดลําดับความสําคัญของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
4.4 สรุปประเด็นปญหาของการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
5 ปจจัยชี้วัดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมประเภทโปงพุรอน
5.1 หลักการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได (Limits of Acceptable Change, LAC)
5.2 ปจจัยชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
6 พื้นที่ศึกษา
6.1 ที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ศึกษา
6.2 อุทกธรณีวิทยาน้ําพุรอน
6.3 ลักษณะทางชีวภาพ
6.4 การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน รูปแบบทางภูมิสถาปตยกรรมและ
สถาปตยกรรมของแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน
6.5 ผลการประเมินปจจัยชี้วัดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปง
พุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน
6.6 การจําแนกเขตการจัดการเพื่ออนุรักษแหลงโปงพุรอน
(1)

1
2
2
4
6
8
8
10
10
12
25
25
32

33
42
49
49
52
60
60
61
63
67
68
78

สารบัญเรื่อง (ตอ)
เรื่อง

หนา

6.7 แนวทางการออกแบบทางกายภาพแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้าํ รอน
ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี
7 มาตรการในการอนุรักษและฟนฟูแหลงธรรมชาติโปงพุรอน
7.1 มาตรการดานการออกแบบกายภาพ และภูมิสถาปตยกรรม
7.2 มาตรการปองกันผลกระทบตอปริมาณน้ําและคุณภาพน้ําในแหลงธรรมชาติ
ประเภทโปงพุรอน
7.3 มาตรการปองกันดานผลกระทบตอชีวภาพ (พืชพรรณและสัตวปา)
8 การพัฒนาฐานขอมูลและโปรแกรมเพื่อการติดตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
บรรณานุกรม

79
94
94
99
100
103

105

(2)

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6

ตัวชี้วัด คาถวงน้ําหนัก (Wi) และเกณฑในการประเมิน (Ri) คุณภาพ
สิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
ตัวชี้วัด คาถวงน้ําหนัก (Wi) และเกณฑการประเมินความเหมาะสมดาน
สถาปตยกรรม
รายชื่อแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
ผลการประเมินคุณคา ศักยภาพ ความเสีย่ งและผลกระทบเบื้องตน และผล
การจัดลําดับความสําคัญของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
สรุปปจจัยชี้วดั และเกณฑการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ประเภทโปงพุรอน
ปจจัยชี้วัดและผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปง
พุรอนของแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน

(3)

14
21
27
34
53
69

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8
ภาพที่ 9
ภาพที่ 10
ภาพที่ 11
ภาพที่ 12
ภาพที่ 13
ภาพที่ 14
ภาพที่ 15
ภาพที่ 16
ภาพที่ 17
ภาพที่ 18
ภาพที่ 19
ภาพที่ 20
ภาพที่ 21
ภาพที่ 22
ภาพที่ 23
ภาพที่ 24

การกระจายของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
โปงพุรอนบานโปงชาง
การพัฒนาทางกายภาพบริเวณน้ําพุรอนโปงพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
บริเวณน้ําพุรอ นโปงพระบาท มีรูปแบบของสิ่งกอสรางที่ขาดความกลมกลืน
กับธรรมชาติ
อาคารขนาดใหญกั้นทางน้ําธรรมชาติ ทําใหน้ํารอนอุณหภูมิลดลง
การประดับตกแตงพันธุไมตางถิ่นที่บอน้าํ รอนบานพรรั้ง
การรักษาสังคมพืชดั้งเดิมหรือสภาพปาดั้งเดิมไวที่แหลงโปงพุรอนทาปาย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลิงที่บอน้ํารอนเขาชัยสน
ที่ตั้งและการเขาถึงแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน ตําบลเขาถาน
อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี
เสนทางการเขาสูพื้นที่จากทางหลวงหมายเลข 4112 จะพบทางเขารอง
ทางเขาหลักกอนถึงบริเวณโปงพุรอน
ทัศนียภาพปาดิบแลงบริเวณแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน
ทัศนียภาพปาชายเลนบริเวณแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน
ทัศนียภาพสังคมพืชบริเวณเกาะแกวในแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน
ภาพตัวอยางสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบบริเวณแหลงโปงพุรอนสํานัก
สงฆธารน้ํารอน
การแบงพื้นทีแ่ หลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน ออกเปน 3 สวน
การจําแนกเขตการจัดการแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษโปงพุรอน
แนวทางการจัดการใชประโยชนพื้นที่แหลงธรรมชาติโปงพุรอนสํานักสงฆ
ธารน้ํารอน
ผังบริเวณสวนสํานักสงฆธารน้ํารอนที่เกี่ยวของและสวนบริการและอาบน้ํา
รอนที่จะเกิดขึน้ ใหม
ตัวอยางอาคารที่มีรายละเอียดรูปแบบสถาปตยกรรมทองถิ่นแบบภาคใต
ตัวอยางรูปแบบปายสื่อความหมายและวัสดุประกอบภูมิทัศน
ตัวอยางปายสื่อความหมายในศาลาเอนกประสงค
ตัวอยางปายสื่อความหมายบริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติ
ผังแสดงตําแหนงปายสื่อความหมายตามจุดตางๆ ที่สําคัญ
ตัวอยางโปงพุรอนปาแป
(4)

26
42
43
43
44
45
46
47
60
61
64
64
65
66
67
78
80
81
83
86
87
87
89
94

สารบัญภาพ (ตอ)
หนา
ภาพที่ 25
ภาพที่ 26
ภาพที่ 27
ภาพที่ 28
ภาพที่ 29
ภาพที่ 30
ภาพที่ 31
ภาพที่ 32
ภาพที่ 33
ภาพที่ 34
ภาพที่ 35

ตัวอยางโปงพุรอนสันกําแพง
ตัวอยางโปงพุรอนหวยหมากเลี่ยม
ตัวอยางของการพัฒนาโปงพุรอนที่ไมเหมาะสม ของโปงพุรอนโละจังกระ
ตัวอยางของการพัฒนาโปงพุรอนที่ไมเหมาะสม ของโปงพุรอนโปงพระบาท
ตัวอยางของการพัฒนาขอบบอที่ไมเหมาะสม ของโปงพุรอนพระรวง
ตัวอยางของการพัฒนาทางกายภาพที่ไมเหมาะสม ของโปงพุรอนรักษวาริน
ตัวอยางโปงบัวบาน
ตัวอยางโปงพุรอนแจซอน
การประดับตกแตงพันธุไมตางถิ่นที่บอน้าํ รอนบานพรรั้ง
การรักษาสังคมพืชดั้งเดิมหรือสภาพปาดั้งเดิมไวที่แหลงโปงพุรอนทาปาย
การแชหนอไมที่บอน้ําพุรอนโปงปูเฟอง ตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย (ซาย) และแหลงโปงพุรอนดอยสะเก็ด ตําบลปาเมีย่ ง
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม (กลาง-ขวา)

(5)

95
95
96
96
97
97
98
99
101
101
103

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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สรุปยอผูบริหาร
1.

หลักการและเหตุผล

แหลงธรรมชาติที่เปนประเภทโปงพุรอน นับเปนมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณคาทางวิทยาการ
และสุนทรียภาพควรอนุรักษเปนอยางยิ่ง แหลงธรรมชาตินี้เมื่อถูกทําลายก็จะหมดสภาพไป ไม
สามารถฟนฟูคืนสูสภาพเดิมไดอีก จากสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน ไดมีการใชประโยชนแหลง
ธรรมชาติประเภทโป งพุรอนทั้ งดานการทองเที่ยว แหลงฟนฟูสุข ภาพ และแหลงพลังงานอยาง
กวางขวาง จําเปนยิ่งที่จะตองใหทุกภาคสวนไดรับรูและดําเนินการรวมกันในการดูแล รักษาและใช
ประโยชนอยางระมัดระวัง รวมทั้งฟนฟู ทํานุบํารุงดูแลรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่หายากเหลานั้น
ไว ซึ่งจะทําใหคนทั้งรุนปจจุบันและอนาคต สามารถดํารงรักษามรดกทางธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติที่มีอยูในแตละชุมชนไดอยางพอเพียง เพื่อความอยูดีมีสุขของชุมชน
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดสนับสนุนใหมีการ
จัดทํา “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
จัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน พรอมทั้งกําหนดแนวทางและ
มาตรการการอนุ รั ก ษ พั ฒ นา และฟ น ฟู คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ในการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ธรรมชาติฯ รวมทั้งมีการจัดทําระบบประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติของ
แหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนดังกลาว โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน เพื่อใหจังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ
แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทโปงพุรอนไดอยางมีประสิทธิภาพบนฐานการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและเหมาะสมกับลักษณะของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนในแตละพื้นที่
สําหรับพื้นที่ดําเนินการประกอบดวย 1) พื้นที่ที่ศึกษารวบรวมขอมูลทั่วไปในพื้นที่แหลง
ธรรมชาติประเภทโปงพุรอน จํานวน 97 แหง จาก 124 แหง และ 2) กรณีศึกษาการติดตาม
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอนที่แหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน
ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.

แนวทางการอนุรักษ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและหนวยงานที่
เกี่ยวของกับแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน

2.1

นโยบายระดับประเทศ

สํ า หรั บ นโยบายระดั บ ประเทศที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ แหล ง ธรรมชาติ ป ระเภทโป ง พุ ร อ น
ประกอบดวย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ซึ่งให
ความสําคัญในเรื่องการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ การสรางสภาพแวดลอม
ที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น และนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ประกอบดวยนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการ คือ
1) ประเมิ น สถานภาพและศั ก ยภาพของทรั พ ยากรธรรมชาติ ทุ ก ประเภทและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2) สงวน อนุรักษ พัฒนา ฟนฟู เพื่อดํารงสภาพสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ
จัดการใชประโยชน เพื่อตอบสนองความตองการตามศักยภาพใหเกิดประโยชนอยาง
ยั่งยืน
3) สรางมูลคาเพิ่มทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ของทรัพยากร ธรรมชาติทุก
ประเภท เพื่อการใชประโยชนอยางคุมคา
4) จัดทําระเบียบ กฎเกณฑ และระบบการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่น
และประชาชนทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรม
ตลอดจนกํ าหนดขอเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการการใชประโยชนทรัพยากร
ธรรมชาติทุกประเภทอยางยั่งยืนและสอดคลองกับสถานการณบนฐานขอมูลจากการ
วิจัยและพัฒนา
5) ดําเนินการใหชุมชนทั้งในชนบทและในเมืองมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีโดย
ประสานการวางผังเมืองและจัดระเบียบชุมชน ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่
6) ปองกัน รักษา และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น และอยูในระดับมาตรฐานที่ไม
เปนอันตรายตอสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
7) ดํ า เนิ น การป อ งกั น และควบคุ ม สภาวะความเสี่ ย งด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สุขอนามัยที่จะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต และสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมที่ดี
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)
15)

16)
17)

18)
19)
20)

3

สรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถปกปอง คุมครอง และฟนฟูสิ่งแวดลอม
ชุ มชน สิ่ ง แวดล อมธรรมชาติ สิ่ง แวดลอมศิล ปกรรมที่เ กี่ ย วของกับ ประวั ติ ศ าสตร
โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเปนมรดกสืบ
ทอดไปยังอนุชนรุนตอไป
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานการจัดการเชิงพื้นที่ การมีสวนรวม และการกระจาย
อํานาจ
เติมภูมิปญญาประชาชนทุกระดับ และเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรทุกระดับ
อยางตอเนื่อง
พัฒนาบุคลากรใหรูทักษะและมีประสิทธิภาพ ทั้งดานองคความรูและทักษะเพื่อให
สอดคลองกับบทบาทและภารกิจของกระทรวง
พัฒนาระบบและมาตรฐานในการบริหารจัดการและจัดทําฐานขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงเครือขายกับระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศหลักของประเทศได
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการ
ปฏิบัติงานทุกระดับ
รณรงคและสรางจิตสํานึกของประชาชนทุกฝาย รวมทั้งสรางเครือขายการมีสวนรวม
ในการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง
ติดตามแกไขขอรองเรียนของราษฎรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้ง
พั ฒ นาเครื่ อ งมือ และกลไกในการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มให มี
ประสิทธิภาพ
สรางแรงจูงใจโดยใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย
พั ฒ นากลไกลดความขั ด แย ง ในการใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการแก ไ ขป ญ หา
สิ่งแวดลอม สงเสริมกลไกการตลาดเพื่อสังคม เพื่อสรางความสมดุลระหวางอุปสงค
และอุปทานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปรับปรุง แกไข เสนอรางกฎหมายใหมเพื่อใชเปนเครื่องมือในการดําเนินการ และ
สามารถบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของใหงานสัมฤทธิ์ผลสอดคลองกับสถานการณ
เพิ่มบทบาทดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเวทีโลก เพื่อพัฒนาความ
รวมมือและพิทักษผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานโดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน
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แนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและแผนแมบทเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

หลั ง จากคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ ห็ น ชอบในแนวทางการอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ เมื่ อ วั น ที่ 21
กันยายน พ.ศ.2525 สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมไดดําเนินการจัดทําหนังสือแนวทางการ
อนุรักษธรรมชาติ (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2537) มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนว
ทางการอนุรักษธรรมชาติ เผยแพรความรู ความเขาใจใหประชาชนเกิดความรูสึกรัก หวงแหน และ
ตระหนักถึงคุณคาในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ นําไปสูความรวมมือในการสงเสริมและพิทักษ
รักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมและมรดกทางธรรมชาติไวไดตลอดไป สําหรับแนวทางอนุรักษแหลง
ธรรมชาติ สรุปประเด็นสําคัญคือ การสงวนหรือหวงหามและการสงเสริม รวมทั้งใหมีมาตรการ
ทางดานกฎหมายและมาตรการทางดานบริหารควบคูกันไป
ในป พ.ศ.2531
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดมอบหมายใหคณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการศึกษาและจัดทําแผนแม บทเพื่อการอนุรักษ
ธรรมชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางและระบบในการอนุรักษธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเพื่อใหไดมาซึ่งวิธีการ รูปแบบการอนุรักษ และมาตรการในการ
จัดการการอนุรักษ ธ รรมชาติแต ล ะประเภท โดยเนนในสวนของนโยบายและวิ ธีการปฏิบัติข อง
หนวยงานรับผิดชอบแตละระดับที่เหมาะสมและถูกตองที่สุด ทั้งนี้ไดยึดแนวทางตามคณะกรรมการ
จัดทําแผนอนุรักษธรรมชาติที่ไดมีการกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติไวเมื่อ พ.ศ.
2525 โดยการวางระบบการอนุรักษธรรมชาติเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ตองมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสํารวจแหลงธรรมชาติ: เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน
ขั้นที่ 2 การประเมินคุณคาแหลงธรรมชาติ: เพื่อตัดสินใจวาแหลงธรรมชาติที่สํารวจ
มานั้นมีแหลงใดบางที่มีคุณคาแกการอนุรักษ
ขั้นที่ 3 การขึ้นทะเบียนแหลงธรรมชาติที่ควรอนุรักษ: เพื่อรวบรวมขอมูลดาน
สถานภาพของแหลงธรรมชาติที่มีคุณคาของประเทศวามีกี่แหงและอยูที่ไหนบาง เพื่อนํามาวางแผน
ในการควบคุมและติดตามงาน
ขั้นที่ 4 การประกาศเขตอนุรักษแหลงธรรมชาติ: เพื่อกําหนดแผนแมบทการใชพื้นที่
ในแหลงธรรมชาติเฉพาะแหลงขึ้น โดยมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ควบคุมออกเปนชั้นๆ ตามแนวคิด
การจัดการพื้นที่แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ คือ
- พื้นที่สงวน (preserved area) หมายถึง พื้นที่ที่มีคุณคามากทางดานวิชาการ
และมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบทําใหถูกทําลายไดงาย
ดังนั้น จึงหวงหามมิใหกระทําการใดๆ ที่เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ
โดยเด็ดขาด
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- พื้นที่อนุรักษ (conserved area) หมายถึง พื้นที่แหลงธรรมชาติที่มีคุณคาปาน
กลางและมีความคงตัวไมถูกเปลี่ยนแปลงไดงาย แตอาจสงผลกระทบตอคุณคา
ของแหล ง ธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ ส งวนได ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งควบคุ ม กิ จ กรรมที่ อ าจ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและสงผลเสียหายตอแหลงธรรมชาติใน
พื้นที่สงวน
- พื้นที่พัฒนา (developed area) หรือพื้นที่บริการและการจัดการ หมายถึง
พื้นที่โดยรอบของแหลงธรรมชาติที่มีคุณคาในตัวเองไมมากนักเมื่อเทียบกับ
พื้นที่สงวนและพื้นที่อนุรักษ แตมีบทบาทในการควบคุมหรือปองกันพื้นที่สงวน
หรือพื้นที่อนุรักษใหมีคุณคาสูงอยูเสมอดวย
ขั้นที่ 5 การควบคุมและการประเมินผลการอนุรักษธรรมชาติ: เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการอนุรักษแผนแมบทการอนุรักษแหลงธรรมชาติเฉพาะแหลง รวมทั้งประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติการอนุรักษธรรมชาติดวย
ขั้นที่ 6 การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลแหลงธรรมชาติ: เพื่อจัดสรางระบบจัดเก็บ
ข อ มู ล แหล ง ธรรมชาติ ทุ ก แหล ง ทุ ก ประเภท ทํ า ให ง า ยต อ การติ ด ตามและควบคุ ม การอนุ รั ก ษ
ธรรมชาติ
ขั้นที่ 7 การประชาสัมพันธ: เพื่อใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปมีความเขาใจและเกิดทัศนคติที่ดีในการอนุรักษธรรมชาติ
ตอมา ในป พ.ศ.2546 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ได
รวมมือกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการศึกษาแนวทางการจัดทํา
แผนแม บทเพื่ อการอนุ รั กษ สิ่ งแวดล อมธรรมชาติขึ้ น โดยมี การทบทวนแผนแม บทฉบั บเดิ มและ
เสนอแนะเพิ่มเติมสวนที่บกพรอง เพื่อใหทันตอเหตุการณและสภาพแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนกรอบและทิศทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองเปนระบบ ทั้งแผน
แมบทและแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนของกระบวนการจัดทํา
แผนไปจนกระทั่งถึงการปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผน นอกจากนั้น ยังไดกําหนด
แนวทางการอนุรักษแหลงธรรมชาติที่มีคุณคาประเภทตางๆ ซึ่งรวมถึง ประเภทโปงพุรอนดวย
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2.3 ความหมายและประเภทของโปงพุรอน
2.3.1 ความหมาย
โป งพุ รอน ในการจั ดทําเกณฑมาตรฐานคุ ณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ คณะผู
ศึกษาไดใชนิยาม “โปงพุรอน” ตามแผนแมบทเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ป พ.ศ. 2547
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
โปงพุรอน (Thermal Spring) หมายถึง น้ําพุรอนที่มีอุณหภูมิสูงกวาปกติจนอาจมี
อุณหภูมิสูงถึงจุดเดือด โปงพุรอนแตละแหงมีแรงดันไมเทากัน บางแหงพุงขึ้นมาเพียงเบาๆ บางแหง
ก็พุงสูง ซึ่งโปงพุรอนบางแหงอาจมีแรงดันไมเทากันตลอดเวลา เปนชวงเวลา เมื่อมีแรงดันจากใตพื้น
โลกมาก ก็จะดันน้ําพุงขึ้นสูง แตถามีแรงดันนอย ก็จะพุงขึ้นนอย ซึ่งตามแผนแมบทเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ ป พ.ศ. 2547 นั้น ไดกําหนดใหโปงพุรอนเปนประเภทแหลงธรรมชาติที่ไม
สามารถเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงและฟนฟูสูสภาพเดิมได
อย า งไรก็ ดี โป ง พุ ร อ น ในความหมายจากพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
หมายถึง น้ําพุที่มีอุณหภูมิสูงกวาปกติจนอาจมีอุณหภูมิสูงถึงจุดเดือด โปงพุรอนแตละแหงมีแรงดัน
ไมเทากัน บางแหงพุงขึ้นมาเล็กนอย บางแหงก็พุงสูง ซึ่งโปงพุรอนบางแหงอาจมีแรงดันไมเทากัน
ตลอดเวลา เปนชวงเวลา เมื่อมีแรงดันจากใตพื้นโลกมากก็จะดันน้ําพุงขึ้นสูง แตถามีแรงดันนอยก็จะ
พุงขึ้นมานอย และ จากศัพทธรณีวิทยา พุน้ํารอน บอน้ํารอน ยังหมายถึง แหลงที่น้ําไหลขึ้นมาจาก
ใตดินและมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิรางกายของมนุษย เรียกวา พุน้ํารอน น้ําที่พุขึ้นมาอาจจะอุนๆ
จนถึงเดือดพลาน อาจบริสุทธิ์หรือมีแรธาตุรวมทั้งแกสละลายอยูทําใหมีรสและกลิ่นตางๆ บางพุไหล
แรง บางพุพุงกระเซ็นพนปากบอเพราะแรงดันของแกสที่ละลายเอาขึ้นมาจากใตดิน เชน แหลงโปงพุ
รอนฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม แหลงโปงพุรอนแมตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
2.3.2 ประเภทของโปงพุรอนในประเทศไทย
กําเนิดของโปงพุรอนมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) แหลงความรอนใต
โลก 2) น้ําใตดิน และ 3) แหลงกักเก็บหรือชั้นหินอุมน้ํา (reservoir) น้ําใตดินที่ไหลขึ้นมาเปนน้ําพุ
รอนนี้ สวนใหญเปนน้ําฝนที่ไหลซึมลงไปตามชองวางของหินหรือตามรอยแตกและรอยเลื่อนของหิน
และบางสวนอาจจะมาจากไอน้ําของหินหนืดขณะที่เย็นตัว และน้ําทะเลในอดีตที่ถูกกักเก็บอยูใน
ชองวางของหิน เมื่อน้ําไดรับการถายเทความรอนจากแหลงความรอนใตโลกก็จะไหลดันผานรอย
แตก หรือรอยเลื่อนของหินขึ้นมายังพื้นดิน เกิดเปนโปงพุรอนขึ้น สําหรับแหลงโปงพุรอนในประเทศ
ไทยนั้น จําแนกไดเปน 4 ประเภท (สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547)
คือ
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น้ําพุรอน (hot spring หรือ thermal spring) เปนแหลงที่น้ําไหลจากใตดินสู
ผิวดิน โดยอุณหภูมิของน้ําอาจรอนจัด หรือเพียงอุนๆ เทานั้น ตัวอยางแหลง
น้ําพุรอน เชน แหลงโปงพุรอนโปงกุม อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
แหลงโปงพุรอนสบโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สวนแหลงพุ
น้ําอุน ไดแก แหลงโปงพุรอนแมนะ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
ไกเซอร (geyser) เปนโปงพุรอนที่มีอุณหภูมิและแรงดันของน้ําสูงมาก จนทํา
ใหพุงออกมาพนพื้นดิน เปนลําน้ําและไอน้ําสูงขนาดใหญ โดยปกติมักพุงเปน
พักๆ เชน แหลงโปงเดือดปาแป จังหวัดเชียงใหม มีน้ําพุรอนพุงสูงขึ้นมาจาก
พื้นดินประมาณ 2-3 เมตร
พุแกส (fumaroles) มีลักษณะเปนรูหรือรอยแยกในดินที่มีแกสหรือไอรอนพุง
ออกมาจากภายใต มักมีกลิ่นคลายไขเนา เชน แหลงโปงพุรอนแมฝาง อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม และแหลงโปงพุรอนปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย
พุโคลน (mud pot) เปนโคลนเดือดที่พุงขึ้นมาจากภายใตผิวโลก มักเกี่ยวของ
กับพุน้ํารอนไกเซอรและพุน้ํารอนอื่นๆ ในบริเวณภูเขาไฟ ปกติมักมีกํามะถัน
มาก แหลงในไทยเคยมีอยูใกลโปงน้ํารอน บานบางเตียว ตําบลคลองทอม
เหนือ อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ แตปจจุบันบริเวณพุโคลนนี้ถูกกลบทับ
ไปแลว

นอกจากนั้น ยังแบงโปงพุรอนไดตามอุณหภูมิของน้ํา มี 2 ประเภทคือ
1)

2)

โปงพุรอนชนิดรอนจัด คือมีอุณหภูมิของน้ําระหวาง 50–100 องศาเซลเซียส
และมีปริมาณสารละลายคอนขางสูง ไดแก แหลงโปงพุรอนสันกําแพง แหลง
โปงพุรอนโปงเดือดปาแป และแหลงโปงพุรอนแมฝาง จังหวัดเชียงใหม เปน
ตน
โปงพุรอนชนิดอุน คือมีอุณหภูมิจะต่ํากวา 50 องศาเซลเซียส และมีปริมาณ
ของสารละลายคอนขางต่ํา ไดแก แหลงโปงพุรอนแมนะ อําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน เปนตน

โปงพุรอนยังอาจจะแบงไดตามองคประกอบของสารละลายและแรธาตุในน้ํา เชน
โปงพุรอนคารบอเนต โปงน้ําพุรอนเกลือ โปงน้ําพุรอนโซเดียม-ไฮโดรเจน-คารบอเนต ฯลฯ แตการ
แบงประเภทเชนนี้มักเปนไปเพื่อประโยชนในการทําธาราบําบัด หรือวารีบําบัด คือใชการอาบน้ํารอน
เปนเครื่องกระตุนสุขภาพ การไหลเวียนของโลหิต และการบรรเทาโรคหรืออาการบางอยาง

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนการจัดการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน

แหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนอันควรอนุรักษในประเทศไทยที่มีการประกาศไวใน พ.ศ.
2532 มีจํานวน 3 แหง ในพื้นที่ 2 จังหวัด ในภาคเหนือและภาคใตของประเทศไทย ไดแก
1) โปงเดือดปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
2) บอน้ํารอนฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
3) บอน้ํารอนแรธรรมชาติ อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
ปจจุบันไดมีการจัดทําแผนการจัดการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติเฉพาะแหลงประเภทโปง
พุรอน 2 แหลง ดังนี้
1) แผนการจัดการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติบริเวณโปงเดือดปาแป ผาจอ จังหวัด
เชียงใหม จัดทําโดย ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กันยายน พ.ศ.
2539
2) แผนการจัดการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติบริเวณธารน้ํารอนบอคลึง อําเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดทําโดย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534

2.5

แนวทางการอนุรักษแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546) ไดมีการเสนอกลยุทธและ
มาตรการในการจัดการอนุรักษแหลงธรรมชาติซึ่งมีความเกี่ยวของกับแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุ
รอนไวดังนี้
กลยุทธที่ 1 วิจัยพัฒนา รวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ
ประเภทโปงพุรอน รวมทั้งใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
มาตรการที่ 1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาขอมูลและองคความรู รวมทั้ง
เพื่อทําความเขาใจแหลงธรรมชาติโปงพุรอนในฐานะระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศอื่น ๆ
โดยรอบ และสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคลองกับการบริหารจัดการแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษประเภทโปงพุรอน
มาตรการที่ 2 สงเสริมและดําเนินการวิจัยและพัฒนาในลักษณะตอยอด รวมทั้ง
สรางเครือขายความรวมมือและการแลกเปลี่ยนการวิจัยที่สอดคลองกับการแกไขปญหาและเปน
พื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทโปงพุรอน
มาตรการที่ 3 สรางกระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจและการ
แกไขปญหาบนพื้นฐานของฐานขอมูลที่เชื่อถือได เพื่อนําไปสูกระบวนการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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กลยุทธที่ 2
มาตรการที่ 4 ควบคุม ปองกัน และแกไขการทําลายแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ
โดยกําหนดระเบียบและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
มาตรการที่ 5 เสนอแนะแนวทางปฏิบัติใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรทองถิ่นที่มีหนาที่ในการกํากับ ควบคุม เฝาระวังและตรวจสอบ
คุณภาพแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทโปงพุรอน
มาตรการที่ 6 ปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิบั ติ ง าน และการบัง คั บ ใช
กฎหมายเพื่อปองกัน ควบคุมและแกไขปญหาที่เกิดในแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทโปงพุ
รอน
กลยุทธที่ 3 สงวน อนุรักษ และกําหนดการใชประโยชนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ
ประเภทโปงพุรอนโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
มาตรการที่ 7 สงเสริมใหประชาชนรวมเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการสงวนอนุรักษ
และกําหนดการใชประโยชน รวมทั้งรวมเฝาระวังปองกันและแกไขปญหาที่เกิดในแหลงธรรมชาติ
มาตรการที่ 8 ลดความขัดแยง เพิ่มความรวมมือระหวางภาคสวน ปรับทัศนคติ
พฤติกรรมและเสริมสรางความเขาใจ รวมทั้งพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทั้งของเจาหนาที่และ
ประชาชนในท อ งถิ่ น ให มี จิ ต สํ า นึ ก ความรู ความเข า ใจในสิ ท ธิ ห น า ที่ ใ นการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทโปงพุรอน
มาตรการที่ 9 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน องคกรชุมชน องคกรทองถิ่นและ
องคกรเอกชน สรางเครือขายองคในพื้นที่ไวคอยดูแลใหแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษคงสภาพเดิม
มาตรการที่ 10 ส ง เสริ ม การสื บ ทอดภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในการรั ก ษาเอกลั ก ษณ
วัฒนธรรมและประเพณีที่เกื้อกูลกันตอการอนุรักษแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ รวมถึงการฟนฟู
สภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมรอบพื้นที่
กลยุทธที่ 4 สรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการอนุรักษแหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทโปงพุรอน
มาตรการที่ 11 บูรณะและฟนฟูแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทโปงพุรอน ที่
เสื่อมโทรมใหกลับมามีสภาพสมบูรณและสามารถเอื้อประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
โดยเนนการฟนฟูโดยฐานชุมชน (Community Based Restoration)
กลยุ ท ธ ที่ 5 สร า งกลไกและติ ด ตามการรายงานอย า งเป น ระบบและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
มาตรการที่ 12 พัฒนาเครื่องมือและกลไกการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทโปงพุรอนทุกระดับ โดยกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวมทั้งศึกษาและพัฒนาวิธีการ ตลอดจนเครื่องมือในการวัดผลการดําเนินงานเหมาะสมและสามารถ
นําไปใชปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 13 กําหนดและใชมาตรฐานจูงใจทางสังคมและทางเศรษฐศาสตรในการ
เฝาระวัง ควบคุม ปองกัน แกไขและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมในแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ
ประเภทโปงพุรอน

2.6

บทบาทหนาที่ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน

หนวยงานที่มีบทบาทหนาที่หลักที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติประเภทโปงพุรอน คือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของกับการจัดการ
แหลงมีดังนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล องคการจัดการน้ํา
เสีย และกรมปาไม
นอกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนหนวยงานหลักดานการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอนแลว ยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่มีอํานาจหนาที่หรือความ
เกี่ยวของในดานการจัดการและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอนดวย ดังนี้ กรม
ประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมการขนสงทางน้ํา
และพานิชยนาวี กระทรวงคมนาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมที่ดิน กรมการปกครอง ภายใตกระทรวงมหาดไทย สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว และการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมศิลปากร และกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรมสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สํานักงบประมาณ และสํานักคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ สํ านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานตํา รวจ
แหงชาติ

2.7

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับโปงพุรอนมีอยูดวยกันหลายฉบับ สรุปไดดังนี้
1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2) กฎหมายที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบ
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(1) พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
(2) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
(3) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
(4) พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
(5) พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484
(6) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507
(7) พระราชบัญญัติสงวน และคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535
(8) พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.2535
3) กฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ
(1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ําแรธรรมชาติ
4) กฏหมายที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ
(1) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2546)
(2) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546)

(แกไข

(3) พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก าร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(4) พระราชบัญญัติการใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2479
(5) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
(6) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
(7) พระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดิน พ.ศ.2543
5) กฎหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณรับผิดชอบ ไดแก พระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ.2518
6) กฎหมายที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ พระราชบัญญัติการเดินเรือนานน้ําไทย พ.ศ.
2456
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7) กฎหมายที่ ก ระทรวงพลั ง งานรั บ ผิ ด ชอบ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ
พลังงาน พ.ศ.2535
8) กฎหมายที่ กระทรวงการท องเที่ย วและกีฬ ารับ ผิดชอบ ได แก พระราชบัญญั ติ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2 แกไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ.2522)

3.

วิธีการศึกษา

การจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอนประกอบดวยขั้นตอน
และวิธีการศึกษาดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ
1.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด การมาตรฐาน (การจั ด ทํ า มาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ธรรมชาติประเภทโปงพุรอน)
1.2 ใชนิยามศัพทเกี่ยวกับ “สิ่งแวดลอมธรรมชาติ” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
21 กันยายน พ.ศ.2525 และใชนิยามศัพท “แหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน”
ตามโครงการแนวทางการจั ด ทํ า แผนแม บ ทเพื่ อ การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม
ธรรมชาติ ป พ.ศ. 2547 ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.3 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอบังคับ ระเบียบ หรือกฎหมายทองถิ่นในพื้นที่
สิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
1.4 ศึกษาขอมูลเปรียบเทียบการบริหารจัดการแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
ในประเทศกับตางประเทศ ในดานนโยบาย กฎหมายบังคับใช องคกรบริหาร
เปาหมาย วิธีการดําเนินการ เชน การมีสวนรวม และมาตรการตางๆ เปนตน
1.5 ศึ ก ษาตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ สํ า หรั บ ประเมิ น คุ ณ ค า สิ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ
ศักยภาพในการคงคุณคาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และการประเมินความเสี่ยง
ตอการถูกทําลายของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนจากคูมือการจัดการ
แหล ง ธรรมชาติ ป ระเภทภู เ ขา ซึ่ ง จั ด ทํ า โดย สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม ป พ.ศ.2545 ซึ่งคณะผูศึกษาไดทําการปรับปรุงและกําหนด
เกณฑเพิ่มเติม เพื่อใหการประเมินครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก คือ การ
ประเมินดานคุณคาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ การประเมิ นศักยภาพในการคง
ความเปนธรรมชาติตามลักษณะคุณคาของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
การประเมิ นด า นความเสี่ย งต อ การถู กทํ า ลายและการประเมิ น ผลกระทบ
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เบื้องตนจากกิจกรรมการใชประโยชน โดยมีรายละเอียดของเกณฑที่ใชใน
การประเมิน ดังนี้
1) การประเมินดานคุณคาสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด ที่แสดง
ใหเห็นถึงคุณคาของแหลงธรรมชาติ โดยเฉพาะเปนประเภทที่ไม
สามารถฟ น ฟู คื น สู ส ภาพเดิ ม ได เมื่ อ ถู ก ทํ า ลายลงแล ว ก็ จ ะหมด
สภาพไป ปจจัยชี้วัดและเกณฑดังแสดงในตารางที่ 1
2) การประเมินศั ก ยภาพในการคงความเป นธรรมชาติ ต ามลั ก ษณะ
คุณคาของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน ประกอบดวย 5
ตัวชี้วัด ปจจัยชี้วัดและเกณฑดังแสดงในตารางที่ 1
3) การประเมินดานความเสี่ยงตอการถูกทําลาย ประกอบดวย 7
ตัวชี้วัด ประกอบดวยความเสี่ยงจากการใชประโยชนและการพัฒนา
ในดานตางๆ ปจจัยชี้วัดและเกณฑดังแสดงในตารางที่ 1
4) การประเมิ น ผลกระทบเบื้ อ งต น จากกิ จ กรรมการใช ป ระโยชน
ประกอบดวย 9 ตัวชี้วัด ผลกระทบเบื้องตนที่เกิดขึ้นจากการใช
ประโยชนแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน ปจจัยชี้วัดและเกณฑ
ดังแสดงในตารางที่ 1
1.6 การใหคาคะแนนแตละตัวชี้วัด (คา rated score หรือ คา Ri) กําหนดใหการ
ประเมินคุณคาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ การประเมินศักยภาพในการคงคุณคา
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และการประเมินความเสี่ยงตอการถูกทําลาย เปน 5
ระดับ จากคาคะแนนระดับ 1 ถึง 5 และการประเมินผลกระทบเบื้องตนจาก
กิจกรรมการใชประโยชน เปน 6 ระดับ จากคาคะแนนระดับ 0 ถึง 5 โดย
พิจารณาเทียบเคียงกับเกณฑการประเมินที่กําหนดขึ้น แลววิเคราะหขอมูลที่
ไดจากการประเมิน โดยใชสมการถวงน้ําหนักอยางงาย (weighting score
equation)
จากนั้ น ทํ า การเปรี ย บเที ย บระดั บ คะแนนกั บ เกณฑ ที่ กํ า หนด เพื่ อ บ ง ชี้
สถานภาพป จจุ บันของแหล งธรรมชาติ ประเภทโป งพุรอน ซึ่งแบงเป น 3
ระดับ ดังนี้
1.00-2.33 = ระดับต่ํา (low level)
2.34-3.67 = ระดับปานกลาง (moderate level)
3.68-5.00 = ระดับสูง (high level)
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัด คาถวงน้ําหนัก (Wi) และเกณฑในการประเมิน (Ri) คุณภาพสิ่งแวดลอมของ
แหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
ที่
1)
1

2

3

4

คาถวง
ตัวชี้วัด
น้ําหนัก
เกณฑในการประเมิน (Ri)
(Wi)
การประเมินดานคุณคาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ลักษณะของน้ําพุรอนหรือ
3
1=เปนแหลงน้ําอุนๆ แฉะๆ ไมมีลักษณะเปนบอ
แหลงโคลนเดือด
2=มีแหลงน้ํารอนขังอยูไมมากนัก เปนบอเล็กๆ
(เฉพาะแหลงธรรมชาติ)
3=มีแองน้ํารอนหรือโคลนรอนๆ ผุดขึ้นมาเล็กนอย
ตลอดเวลา
4=มีน้ําพุรอนไหลออกมาตลอดเวลาแมจะไมพุงสูงแตก็
เห็นวามีแรงดันออกมาจากพื้น (หากถูกกั้นน้ําพุรอนก็
จะพุงสูงขึ้นมาได)
5=มีน้ําพุงขึ้นมาสูงกวา 3 เมตร โดยธรรมชาติอาจไมตอง
พุงสูงตลอดเวลา
ความรอนของน้ําหรือโคลน 2
1=แทบไมรอนเลย
2=อุนๆ
3=รอนพอประมาณ
4=รอนขนาดตมไขสุกได
5=รอนมาก แตะไมได
กลิ่นของกํามะถัน
2
1=มีกลิ่นรุนแรงมากแสบจมูกจนทนไมได
2=มีกลิ่นแรง ยังพอทนได แตไมนาน
3=มีกลิ่นพอควรพอทนอยูไดนาน
4=มีกลิ่นเล็กนอยอาจรูสึกรําคาญบาง แตทนได
5=โดยทั่วๆ ไป อาจพูดไดวาไมมีกลิ่น
ปริมาณน้ํารอนที่ออกมา
3
1=มีนอยมากแทบจะมีลักษณะเปนบริเวณแฉะๆ เทานั้น
2=มีนอยขังอยูเปนแองๆ และลนออกไปเรื่อยๆ
หรือถาเปนแหลงโคลน
เดือดก็เปรียบเทียบความ
3=มีพอประมาณ ออกมาตลอดเวลา เปนที่นาสนใจ
รุนแรงและความกวางใน
4=มีมาก สามารถตอทอไปใชไดบาง แตไมมากนัก
การเดือดตามลําดับ
5=มีมากทีเดียว มีน้ํารอนออกมามากมายจนสามารถตอ
เชนเดียวกับปริมาณน้ํา
ทอนําไปใชประโยชนได ถาเปนแหลงโคลนเดือดก็มี
บริเวณกวางและมีการเดือดอยางรุนแรง
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ที่

ตัวชี้วัด

5 สภาพธรรมชาติบริเวณ
รอบๆ โปงพุรอน

คาถวง
น้ําหนัก
เกณฑในการประเมิน (Ri)
(Wi)
2
1=สภาพไมนาสนใจ
2=สภาพน้ําพุรอนที่เล็กๆ ไมสําคัญ
3=สภาพน้ําพุรอนปกติไมสวยเดน
4=สภาพสวยพอควร
5=สภาพดีสวยงามมาก

6 โปงพุรอนเปนสวนหนึ่ง
ของน้ําตก

1

1=ไมมีสภาพน้ําตก
2=มีบางสวนเปนน้ําตกเล็กๆ
3=มีน้ําพุรอนออกมามาก แตไมมีลักษณะเปนน้ําตกทั้งหมด
4=น้ําพุรอนนี้มีลักษณะเปนน้ําตก แตไมเดนนัก
5=น้ําพุรอนนี้เปนน้ําตกที่สวยงามมาก

7 ประเภทของโปงพุรอน

1

1=มีประเภทพุน้ํารอนเทานั้น
2=มีประเภทพุน้ํารอนและพุแกส
3=มีประเภทพุน้ํารอนและไกเซอร
4=มีประเภทบอโคลน
5=มีมากกวา 2 ประเภท

2) การประเมินศักยภาพในการคงคุณคาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
1 สภาพความสมบูรณของ
3
1=แทบไมมีธรรมชาติเหลือ
ธรรมชาติบริเวณโดยรอบ
2=ธรรมชาติถกู ดัดแปลงไปพอควร
3=ธรรมชาติเสื่อมโทรม แตไมถูกดัดแปลง
4=ธรรมชาติไมถูกดัดแปลงและมีสภาพดี
5=ธรรมชาติไมถูกดัดแปลงและมีสภาพสมบูรณดีมาก
2 มีทางเขาถึงโปงพุรอน
1
1=มีทางเขาสะดวกมากและธรรมชาติถูกดัดแปลงมาก
2=มีทางเขาสะดวกและธรรมชาติเสียหายบาง
3=มีทางเขาสภาพดีและทําใหธรรมชาติเสื่อมโทรมบาง
4=มีทางเขาไดแตยังมีลักษณะธรรมชาติ
5=มีทางเขาถึงไดและไมทําลายธรรมชาติ
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ที่

ตัวชี้วัด

3 มีการดัดแปลงที่โปงพุ
รอน

คาถวง
น้ําหนัก
เกณฑในการประเมิน (Ri)
(Wi)
3
1=ถูกกอสรางจนไมเหลือลักษณะธรรมชาติ
2=มีการดัดแปลงบางสวนแตธรรมชาติเสื่อมโทรม
3=มีการดัดแปลงเพื่อใชประโยชน แตพยายามรักษา
ธรรมชาติ
4=มีการดัดแปลงเล็กนอยแตยังคงสภาพธรรมชาติดี
5=ไมมีการดัดแปลง

4 เปนที่มีผูคนนิยมมาอาบ
น้ําแรเพื่อการรักษาโรค

2

1=มีผูคนมามาก
2=มีผูคนมาคอนขางมาก
3=มีผูคนมาพอควร
4=มีผูคนมานอย
5=ไมมี คงสภาพธรรมชาติมาก

5 ความโดดเดนของภูมิ
ทัศน

1

1=มีลักษณะภูมิทัศนที่ไมสวยงาม เกิดทัศนอุจาด ควร
ปรับปรุงอยางเรงดวน
2=มีลักษณะภูมิทัศนที่พบเห็นไดงาย ไมโดดเดนสวยงาม
เทาที่ควร
3=มีลักษณะภูมิทัศนที่โดดเดนสวยงามปานกลาง
4=มีลักษณะภูมิทัศนที่โดดเดนสวยงาม พบเห็นไดทั่วไป
5=มีลักษณะภูมิทัศนที่โดดเดนสวยงามมาก แปลกตาและ
เปนเอกลักษณ

3) การประเมินดานความเสี่ยงตอการถูกทําลาย
1 การใชประโยชนจากโปง
3
1=ไมมีการใชประโยชน
พุรอน
2=มีการใชประโยชนนอย (รอยละ 30 ของพื้นที่)
3=มีการใชประโยชนปานกลาง (รอยละ 50 ของพื้นที่)
4=มีการใชประโยชนสูง (รอยละ 70 ของพื้นที่)
5=มีการใชประโยชนสูงและไมมีการดูแลรักษา (ทั้งพื้นที่)

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ที่

ตัวชี้วัด

2 การเดินทางเขาถึงโปงพุ
รอน

คาถวง
น้ําหนัก
เกณฑในการประเมิน (Ri)
(Wi)
2
1=เขาถึงยากมาก (ตองเดินเทามากกวา 1 กม. เขาถึงโปง
พุรอน)
2=เขาถึงคอนขางยาก (มีเสนทางเดินเทาเขาถึงโปงพุรอน
อยางชัดเจน)
3=เขาถึงคอนขางงาย (ถนนลูกรังหรือถนนดิน รถยนต
เขาถึงได)
4=เขาถึงงาย (อยูติดถนน หรือถนนลาดยาง รถยนต
เขาถึงไดทุกประเภท)
5=เขาถึงไดโดยสะดวก (อยูติดถนนสายหลัก หรือ
ถนนลาดยาง สองชองทางขึ้นไป)

3 การถูกบุกรุกและ
เปลี่ยนแปลงสภาพโปงพุ
รอน

3

1=ไมมีการบุกรุกและเปลี่ยนแปลง
2=มีการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพเล็กนอยเพื่อเขาไป
ใชประโยชน
3=มีการบุกรุกเขาไปใชประโยชนหลายอยาง แตบริเวณ
โปงพุรอนยังเปนธรรมชาติ
4=มีการบุกรุกดัดแปลงโปงพุรอนทําใหเสียสภาพ
ธรรมชาติบาง
5=มีการบุกรุกมาก มีกิจกรรมตางๆ ทําใหเสียสภาพ
ธรรมชาติ

4 มีสิ่งกอสรางที่ไมกลมกลืน
กับบริเวณโดยรอบโปงพุ
รอน

2

1=ไมมี
2=มีสิ่งกอสราง แตไมขัดธรรมชาติ
3=มีสิ่งกอสราง และขัดธรรมชาติ
4=มีสิ่งกอสรางปานกลาง
5=มีสิ่งกอสรางมาก
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ตารางที่ 1 (ตอ)
คาถวง
ที่
ตัวชี้วัด
น้ําหนัก
เกณฑในการประเมิน (Ri)
(Wi)
5 มีโครงการดัดแปลงโปงพุ
3
1=ไมมีโครงการเลย
รอนเพื่อประโยชนดาน
2=มีโครงการดัดแปลงเล็กนอย
ตางๆ
3=มีโครงการเล็กๆ ที่ดัดแปลงธรรมชาติเล็กนอย
4=มีแผนทําโครงการดัดแปลง แตยังไมไดเริ่มทํา ถาทําจะ
เสียสภาพธรรมชาติ
5=มีโครงการทําใหเปลีย่ นสภาพจากธรรมชาติแลว
6 ขยะ

1

1=ไมพบเห็นขยะและสิ่งปฏิกูล
2=พบเห็นขยะและสิ่งปฏิกลู บริเวณโปงพุรอนเล็กนอย
(รอยละ 10 ของพื้นที่)
3=พบเห็นขยะและสิ่งปฏิกลู บริเวณโปงพุรอนบาง (รอยละ
20 ของพื้นที่)
4=พบเห็นขยะและสิ่งปฏิกลู บริเวณโปงพุรอนปานกลาง
(รอยละ 30 ของพื้นที่)
5=พบเห็นขยะและสิ่งปฏิกลู บริเวณโปงพุรอนมาก (รอยละ
40 ของพื้นที่)

7 ความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ

2

1=ไมมีภัยธรรมชาติ
2=มีภัยธรรมชาติเกิดนอย
3=มีภัยธรรมชาติเกิดปานกลาง เชน น้ําทวม ไฟปา ดินถลม
4=มีภัยธรรมชาติเกิดคอนขางบอยครั้ง เชน น้ําทวม ไฟปา
ดินถลม แผนดินไหว
5=มีภัยธรรมชาติเกิดบอยครั้ง เชน น้ําทวม ไฟปา ดินถลม
แผนดินไหว

4) การประเมินผลกระทบเบือ้ งตนจากกิจกรรมการใชประโยชน
1 พืชพรรณที่ถกู หัก/เด็ด
0=ไมปรากฏเลย
1=รุนแรงนอย
2=รุนแรงคอนขางนอย
3=รุนแรงปานกลาง
โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ที่

ตัวชี้วัด

คาถวง
น้ําหนัก
(Wi)

2 ลูกไมขนาดเล็กถูกเหยียบ
ย่ํา

-

3 สัตวปาถูกรบกวน

-

4 สารแขวนลอยในน้ํา

-

5 ของเสียมนุษย

-

6 กลิ่นที่ไมพึงปรารถนา

-

เกณฑในการประเมิน (Ri)
4=รุนแรงคอนขางมาก
5=รุนแรงมาก
0=ไมปรากฏเลย
1=รุนแรงนอย
2=รุนแรงคอนขางนอย
3=รุนแรงปานกลาง
4=รุนแรงคอนขางมาก
5=รุนแรงมาก
0=ไมปรากฏเลย
1=รุนแรงนอย
2=รุนแรงคอนขางนอย
3=รุนแรงปานกลาง
4=รุนแรงคอนขางมาก
5=รุนแรงมาก
0=ไมปรากฏเลย
1=รุนแรงนอย
2=รุนแรงคอนขางนอย
3=รุนแรงปานกลาง
4=รุนแรงคอนขางมาก
5=รุนแรงมาก
0=ไมปรากฏเลย
1=รุนแรงนอย
2=รุนแรงคอนขางนอย
3=รุนแรงปานกลาง
4=รุนแรงคอนขางมาก
5=รุนแรงมาก
0=ไมปรากฏเลย
1=รุนแรงนอย
2=รุนแรงคอนขางนอย

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ที่

ตัวชี้วัด

คาถวง
น้ําหนัก
(Wi)

เกณฑในการประเมิน (Ri)

3=รุนแรงปานกลาง
4=รุนแรงคอนขางมาก
5=รุนแรงมาก
7 การบดบังทัศนียภาพโดย
0=ไมปรากฏเลย
สิ่งปลูกสราง
1=รุนแรงนอย
2=รุนแรงคอนขางนอย
3=รุนแรงปานกลาง
4=รุนแรงคอนขางมาก
5=รุนแรงมาก
8 ความขัดแยงระหวาง
0=ไมปรากฏเลย
กิจกรรมการใช ประโยชน
1=รุนแรงนอย
พื้นที่ (ระหวางกิจกรรม
2=รุนแรงคอนขางนอย
ทองเที่ยวดวยกันเอง)
3=รุนแรงปานกลาง
4=รุนแรงคอนขางมาก
5=รุนแรงมาก
9 ขยะ (ปริมาณ)
0=ไมปรากฏเลย
1=รุนแรงนอย
2=รุนแรงคอนขางนอย
3=รุนแรงปานกลาง
4=รุนแรงคอนขางมาก
5=รุนแรงมาก
หมายเหตุ: (-) หมายถึง ไมนําคาถวงน้าํ หนัก (Wi) มาคํานวณ
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1.7 การประเมินทางสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม
ทําการสํ ารวจและรวบรวมขอมูลทางสถาปตยกรรมและภู มิสถาปตยกรรม
ภาคสนาม โดยใชแ บบบันทึ กขอ มู ล เกี่ย วกั บ สุน ทรีย ภาพ การพั ฒ นาทาง
กายภาพ และประเด็นปญหาที่พบในพื้นที่ จากนั้น ทําการประเมินผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนโดยใช
แบบประเมินความเหมาะสม ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด โดยมีคา
คะแนนตั้งแต 1 ถึง 4 โดย 1 = เหมาะสมนอยที่สุด จนถึง 4 = เหมาะสมมาก
ที่สุด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวชีว้ ัด คาถวงน้ําหนัก (Wi) และเกณฑการประเมินความเหมาะสมดานสถาปตยกรรม
ตัวชี้วัด
1. คุณคาดานการใชประโยชนของ
มนุษย (การใชประโยชนอาคาร)

2. คุณคาดานสุนทรียภาพของพื้นที่
(ความสอดคลองกับสภาพพื้นที่)

3. ความเหมาะสมดานตําแหนงที่ตั้ง
(ตําแหนงที่ตั้งอาคาร)

4. ความกลมกลืนดานสัณฐาน
(ขนาดอาคาร)

5. ความสอดคลองดานรูปลักษณ
(วัสดุและการตกแตงอาคาร)

คาถวง
เกณฑในการประเมิน (Ri)
น้ําหนัก (Wi)
4
4=ใหประโยชนดานการใชงานสูงสุด
3=ใหประโยชนปานกลาง
2=ไมใหประโยชน
1=สงผลกระทบดานการใชงานที่ไมเหมาะสม
4
4=ใหคุณคาสูงสุด
3=ใหคุณคาปานกลาง
2=ไมใหคุณคาแตอยางใด
1=สงผลกระทบและความขัดแยง
3
4=ที่ตั้งเหมาะสม
3=ที่ตั้งเหมาะสมปานกลาง
2=ที่ตั้งไมเหมาะสม
1=ที่ตั้งกอใหเกิดปญหา
2
4=กลมกลืนเหมาะสมดี
3=เหมาะสมปานกลาง
2=ไมขัดแยง
1=ขัดแยงจนทําลายคุณคาของธรรมชาติ
1
4=รูปลักษณเหมาะสมกลมกลืน
3=รูปลักษณสะทอนตัวตนในพื้นที่
2=รูปลักษณไมกลมกลืน
1=รูปลักษณสรางปญหาและสงผลกระทบ
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ขั้นตอนที่ 2 สํารวจและประเมินคุณคาของสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
2.1 จับพิกัดทางภูมิศาสตรของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนทั่วประเทศ ดวย
อุปกรณเครื่องจับพิกัดทางภูมิศาสตร (Global Positioning System, GPS)
2.2 จัดทําแผนที่ฐานโดยใชแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 พรอม
ระบุขอบเขตของพื้นที่ศึกษาและแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนลงในแผน
ที่ ประกอบดวย แผนที่การกระจายแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน แผนที่
ระดับคุณคาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ แผนที่ระดับศักยภาพในการคงคุณคา
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ แผนที่ระดับความเสี่ยงของการถูกทําลาย แผนที่ระดับ
ผลกระทบเบื้องตน และแผนที่ประเภทกลุมแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
2.3 สํารวจขอมูลสถานการณสิ่งแวดลอมและประเมินคุณคา ศักยภาพ ความเสี่ยง
ผลกระทบเบื้องตนของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน และประเมินความ
เหมาะสมทางสถาปตยกรรม จํานวน 124 แหง
2.4 จัดลําดับความสําคัญแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน โดยนําผลการ
ประเมิ น คุ ณ ค า สิ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ มาพิ จ ารณาร ว มกั บ การประเมิ น
ศักยภาพในการคงคุณคาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ แลวนําการประเมินความ
เสี่ยงตอการถูกทําลายและผลการประเมินผลกระทบเบื้องตนจากกิจกรรมการ
ใชประโยชนของแหลงธรรมชาติ มาใชพิจารณาจัดกลุมไดเปน 4 กลุม คือ
กลุมที่ 1 คุณคาความสําคัญสูง ความเสี่ยงสูง
กลุมที่ 2 คุณคาความสําคัญสูง ความเสี่ยงต่ํา
กลุมที่ 3 คุณคาความสําคัญต่ํา ความเสี่ยงต่ํา
กลุมที่ 4 คุณคาความสําคัญต่ํา ความเสี่ยงสูง
2.5 คัดเลือกแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนที่อยูในกลุม 1 หรือกลุมที่ 2 ซึ่งมี
คาคะแนนของคุณคาความสําคัญ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) และความเสี่ยง
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) รวมมากที่สุดในอันดับตนๆ เพื่อเปนตัวอยางใน
การศึกษาจัดทํามาตรฐานสิ่งแวดลอมธรรมชาติ (พื้นที่ศึกษานํารอง) ซึ่งผล
การศึกษาพบวา สํานักสงฆธารน้ํารอน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานีมี
คาคะแนนรวมมากที่สุด คือ 120.12 จึงคัดเลือกเปนพื้นที่ศึกษานํารอง
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมปจจุบันของแหลงธรรมชาติประเภท
โปงพุรอน
3.1 ศึกษาสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมปจจุบันของแหลงธรรมชาติโปงพุรอน
ในพื้นที่ศึกษานํารอง ในดานกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของ
ชุมชนในปจจุ บัน และโครงการพั ฒนาที่มีผลกระทบตอแหลงธรรมชาติใ น
พื้นที่ดําเนินการในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
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3.2 ศึกษาวิเคราะหสาเหตุ ปญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภท
โป ง พุ ร อ นซึ่ ง ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งและรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การในพื้ น ที่
เปาหมายสามารถนําไปใชเปนกรอบในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 กําหนดเปาของการอนุรักษแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนในพื้นที่ศึกษานํา
รอง
4.2 กําหนดปจจัยชี้วัดผลกระทบและเกณฑมาตรฐาน โดยใชหลักการ Limits of
Acceptable Change (LAC)
4.3 จัดประชุมกลุมยอยเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
แหลงธรรมชาติโปงพุรอน
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลกระทบเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดขึ้น
5.1 สํารวจรวบรวมขอมูลปฐมภูมิตามปจจัยชี้วัดผลกระทบที่กําหนดขึ้น ในพื้นที่
ศึกษานํารอง
5.2 เปรียบเทียบขอมูลที่สํารวจไดกับเกณฑมาตรฐานเพื่อระบุสถานภาพดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติโปงพุรอนที่คัดเลือกเปนพื้นที่ศึกษา
นํารอง
5.3 กําหนดรูปแบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาและการบริหาร
จัดการสําหรับทองถิ่นและชุมชนอยางมีสวนรวม รวมถึงสรางกลไกในการ
ประชาสัมพันธ
ขั้นตอนที่ 6 จัดทําฐานขอมูลของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนในรูปแบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรและระบบขอมูลสารสนเทศ (IS) ในการติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
6.1 รวบรวมและวิเคราะหความตองการของหนวยงาน โดยจากการสํารวจความ
ต อ งการของผู ใ ช ง านและลั ก ษณะการทํ า งานในการประเมิ น คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล อ มประเภทโป ง พุ ร อ นในป จ จุ บั น ของหน ว ยงานในพื้ น ที่ รวมทั้ ง
หนวยงานดูแลเครื่องใหบริการเว็บเพจและบริการฐานขอมูลของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 นําตัวชี้วัดและเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภท
โปงพุรอนมาออกแบบจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดลอม
6.3 วิเคราะหโครงสรางการทํางานของฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
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6.4 จัดทําระบบฐานขอมูลสถานภาพปจจุบันของแหลงโปงพุรอน
6.5 พัฒนาแอพพลิเคชั่น สําหรับการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ พรอมทั้งสราง
ตัวตนแบบ (prototype) พรอมทั้งทําการทดสอบคุณภาพไปพรอมๆ กับการ
ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นใหเหมาะสมกับการใชงาน
6.6 การติดตั้งระบบสารสนเทศที่ไดทดสอบคุณภาพการใชงานแลวและทดสอบ
การใชงานจริงทั้งในหนวยงานกลางและหนวยงานในพื้นที่
ขั้นตอนที่ 7 กําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง มาตรการ และการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ในการดําเนินงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน ที่
มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุ
รอน เสนอแนวคิดดานการอนุรักษและการพัฒนา (เทาที่จําเปน) อยางยั่งยืน
สํ า หรั บ กรณี ตั ว อย า ง เช น การวางระบบสาธารณู ป โภค การก อ สร า งสิ่ ง
อํานวยความสะดวก การจัดภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ รวมถึงรูปแบบการใช
ประโยชนที่จําเปนและเหมาะสมในแตละพื้นที่ การพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจสังคม การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตชุมชน โดยเนนการรักษาและ
คงความเปนธรรมชาติรวมทั้งระบบนิเวศธรรมชาติที่มีอยูในบริเวณโปงพุรอน
เดิมใหมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 8 จัดประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธการจัดทํามาตรฐานและมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนฯ ในพื้นที่แหลงธรรมชาติของทองถิ่นรวมทั้งสรางจิตสํานึกใหทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอนเพื่อ
เพิ่ มประสิ ทธิภาพใหทุกภาคี สามารถดําเนินการบริ หารจั ดการสิ่ งแวดล อม
ธรรมชาติในเชิงรุก ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาคประชาชน ทองถิ่น
หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ และภาคเอกชน รวม 1 ครั้ง และรวบรวม
ขอมูลที่ไดจากการศึกษา สํารวจ และรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่
รวมทั้งประเด็นปญหา ขอจํากัด ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน มาประกอบการ
จัดทําแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
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ขอมูลพื้นฐานของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน

4.1

จํานวนและการกระจายตัวของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
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ปจจุบันพบแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนจํานวน 124 แหลง ดังแสดงในภาพที่ 1 และ
ตารางที่ 3 กระจายตัวอยูทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(กรมทรัพยากรธรณี, 2544; สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม, 2547; จากการสํารวจภาคสนาม, 2551)
ในภาคเหนือ มีแหลงโปงพุรอนอยูมากที่สุด จํานวน 68 แหง เนื่องจากภาคเหนือประกอบไปดวย
เทือกเขาและภูเขา และโปงพุรอนมักเกิดขึ้นบริเวณที่เปลือกโลกมีการเคลื่อนไหวตัว บริเวณลาดเขา
หรือไหลเขาที่เปนรอยเลื่อนรอยแตกและเปนจุดตัดระหวางชั้นของหินกับชั้นของดิน หากสํารวจลึก
ลงไปใตดิน จะพบวาภาคเหนือมีธารน้ํารอนและโปงน้ํารอนกระจายอยูทั่วไป และธารน้ํารอนนี้จะผุด
พุงขึ้นตามรอยแตกของเปลือกโลกออกมาในลักษณะของน้ําพุรอน ภาคใตมีจํานวนแหลงโปงพุรอน
รองลงมา คือ 36 แหง ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริเวณภาคใตก็มีรอยเลื่อนใตผิวโลกที่ทําใหน้ําที่กักเก็บอยู
ภายใตชั้นหินถูกดันขึ้นมา แตโปงพุรอนในภาคใตมีแรงดันไมมากนัก เปนเพียงน้ําไหลรินออกมาสู
ธารน้ําหรือบอน้ํา และอุณหภูมิของน้ําก็ไมสูงนัก มักจะต่ํากวา 50 องศาเซลเซียส สวนภาคกลางพบ
18 แหงและภาคตะวันออกพบ 2 แหง
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ภาพที่ 1 การกระจายของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
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ตารางที่ 3 รายชื่อแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
ที่

รหัส
แหลง

1

CM1

2
3

CM2
CM3

4
5
6

CM4
CM5
CM6

7
8
9

CM7 ปงโคง
CM8 โปงอาง
CM9 ยางปูโตะ
(โปงโรงวัว)
CM10 ยางทุงโปง
CM11 บานโปง
CM12 หนองครก
CM13 หวยงู
CM14 โปงเย็น
CM15 บานประดู
CM16 มะลิกา
(โปงเมืองงาม)
CM17 แมจา
CM18 โปงบัวบาน
CM19 แมโต
CR1 โปงนาคํา
CR2 หวยหมากเลี่ยม
(ยางผาเคียว)
CR3 ผาเสริฐ (โปงน้ํารอน)
CR4 ปาตึง (แมจัน)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อแหลง

ที่ตั้งตามการปกครอง
บาน
โปงฮอม

ตําบล
สันกําแพง
บาน
สหกรณ
ดอยสะเก็ด (โปงกุม) โปงสามัคคี ปาเมี่ยง
แมฝาง
อช.ดอยผา โปงน้ํารอน
หมปก
ปาแป
แมแสะ
ปาแป
เทพพนม
อมขูด
กองแขก
โปงเหม็น
โปงเหม็น กองแขก

ดอยสะเก็ด เชียงใหม
ฝาง
เชียงใหม

หนวยงานดูแล
ภูมิภาค
เหนือ กลุมน้ําพุรอนสัน
กําแพง
เหนือ อบต.ปาเมี่ยง
เหนือ อช.ดอยผาหมปก

แมแตง
แมแจม
แมแจม

เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม

เหนือ
เหนือ
เหนือ

อําเภอ
แมออน

จังหวัด
เชียงใหม

ปงโคง
โปงอาง
ยางปูโตะ

ปงโคง
เชียงดาว
เมืองนะ เชียงดาว
เชียงดาว เชียงดาว

เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม

เหนือ
เหนือ
เหนือ

ยางทุงโปง
บานโปง
หนองครก
หวยงู
โปงเย็น
บานประดู
เมืองงาม

แมนะ
บานโปง
สันทราย
แมปง
สันทราย

เชียงดาว
พราว
พราว
พราว
พราว
พราว
แมอาย

เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม

เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ

เปยงหลวง ทุงขาวพวง
โปงบัวบาน แมปง
แมโต
แมสาบ
โปงนาคํา ดอยฮาง
อช.ลําน้ํากก ดอยฮาง

เชียงดาว
พราว
สะเมิง
เมือง
เมือง

เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงราย
เชียงราย

เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ

ผาเสริฐ
ดอยฮาง
โปงน้ํารอน ปาตึง

เมือง
แมจัน

เชียงราย
เชียงราย

เหนือ
เหนือ

ทาตอน

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

อช.หวยน้ําดัง
อช.ออบหลวง
อช.แมโถ/อบต.
กองแขก
อบต.ปงโคง
อช.ผาแดง
อบต.เชียงดาว
อบต.แมนะ
เอกชน/อบต.บานโปง

อบต.สันทราย
เทศบาลตําบลแมปง
อบต.สันทราย
อบต.ทาตอน
อช.ผาแดง
เทศบาลตําบลแมปง
อช.ขุนขาน
อบต.ดอยฮาง
อช.ลําน้ํากก
อบต.ดอยฮาง
อบต.ปาตึง

สรุปยอผูบริหาร
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ที่

รหัส
แหลง

ชื่อแหลง

ที่ตั้งตามการปกครอง

24 CR5 โปงปูเฟอง

บาน
ตําบล
โปงปูเฟอง แมสรวย

25 CR6 สบโปง

โปงปา

26 CR7 หวยทรายขาว

อําเภอ
แมสรวย

แมเจดีย เวียงปา
ใหม
เปา
ทรายขาว พาน

หนวยงาน
ดูแล

จังหวัด
เชียงราย

ภูมิภาค
เหนือ
อบต.แมสรวย

เชียงราย

เหนือ

เชียงราย

เหนือ

อบต.แมเจดีย
ใหม
แขวงการทาง
เชียงรายที่ 1
เทศบาลตําบล
บานดู

27 CR8 โปงพระบาท

หวย
ทรายขาว
โปงพระบาท บานดู

เมือง

เชียงราย

เหนือ

28 CR9 นาโปง

แมสลองนอก ศรีค้ํา

แมจัน

เชียงราย

เหนือ

เอกชน/อบต.ศรีคา้ํ

กําแพงเพชร

เหนือ

โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
เชียงทอง วังเจา
ตาก

เหนือ
เหนือ
เหนือ

อบจ.
กําแพงเพชร
อบต.โปงน้ํารอน
อช.แมวงก
อช.คลองวังเจา

โปงน้ํา
รอน
ทากาศ

29 KP1
30 KP2
31 KP3
32 KP4
33 KP5
34 LN1

พระรวง

ลาน
ดอกไม
สํานักสงฆโปงน้ํารอน โปงน้ํารอน
แมวงก
อช.แมวงก
โปงแกสธรรมชาติ อช.คลอง
คลองโปง
วังเจา
โปงแกสธรรมชาติ อช.คลอง
เตาดํา
วังเจา
เหมืองเทพนิธิ
ทากาศ

ลานดอกไม เมือง

คลองลาน

กําแพงเพชร

เหนือ

อช.คลองวังเจา

แมทา

ลําพูน

เหนือ

35 LN2

หนองหลม

หนองหลม ศรีบัวบาน เมือง

ลําพูน

เหนือ

เอกชน/อบต.ทา
ขุมเงิน
อบต.ศรีบัวบาน

36 LP1

แจซอน

อช.แจซอน แจซอน

ลําปาง

เหนือ

อช.แจซอน

37 LP2

เวียงเหนือ

เวียงทอง

เมืองยาว หางฉัตร

ลําปาง

เหนือ

อบต.เมืองยาว

38 LP3

โปงรอน

โปงรอน

ใหมพัฒนา เกาะคา

ลําปาง

เหนือ

อบต.ใหมพัฒนา

39 LP4
40 LP5
41 LP6

โปงน้ํารอน
โปงเหม็น
หวยน้ํารอน
(โปงน้ํารอน)
หวยเรียน

โปงน้ํารอน เสริมกลาง เสริมงาม
แมตาลนอย เวียงตาล หางฉัตร
แมงาว
แมตีบ
งาว

ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง

เหนือ
เหนือ
เหนือ

อบต.เสริมกลาง
อช.ดอยขุนตาล
อช.แมยม

หวยเรียน

เวียงตาล หางฉัตร

ลําปาง

เหนือ

อช.ดอยขุนตาล

43 MH1 ผาบอง

ผาบอง

ผาบอง

เมือง

แมฮองสอน

เหนือ

อบต.ผาบอง

44 MH2 โปงสัก

ตาลเจ็ดตน เวียงเหนือ ปาย

แมฮองสอน

เหนือ

อช.หวยน้ําดัง/
อบต.เวียงเหนือ

45 MH3 ทาปาย (โปงไหม)

ทาปาย

แมฮองสอน

เหนือ

อช.หวยน้ําดัง

42 LP7

แมฮี้

เมืองปาน

ปาย

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ที่

รหัส
แหลง

ชื่อแหลง

46 MH4 โปงปะ
47 MH5 เหมืองแร
48 MH6 แมนะ (ไทรงาม)

49 MH7 เมืองแปง
50 MH8 แมฮี้
51 MH9 แมฮุ
52
53
54
55
56
57
58
59

MH10
MH11
MH12
MH13
NN1
PR1
PR2
PR3

แมอุมลอง
หนองแหง
โปงจะจา
หวยโปง
น้ํากิ
ปนเจน
แมจอก
แมหลู

ที่ตั้งตามการปกครอง
บาน
ตําบล
อําเภอ
ตาลเจ็ดตน เวียงเหนือ ปาย

จังหวัด
แมฮองสอน

เหมืองแร เมืองแปง ปาย
แมนะ/ไทร แมนาเติง ปาย
งาม

แมฮองสอน
แมฮองสอน

เมืองแปง เมืองแปง ปาย
แมฮี้
แมฮี้
ปาย
หวยหมากไฟ แมลานอย แมลานอย
แมอุมลอง
หนองแหง
หวยโปง
น้ํากิ
ปนเจน
แมจอก
แมหลูฝง
ตะวันออก

ปาแป
แมสะเรียง
เมืองปอน ขุนยวม
ปาย
ผาบอง
เมือง
ผาทอง
ทาวังผา
แมเกิ๋ง
วังชิ้น
แมปาก วังชิ้น
แมปาน ลอง

หนวยงาน
ดูแล

แมฮองสอน
แมฮองสอน
แมฮองสอน

ภูมิภาค
เหนือ
อช.หวยน้ําดัง/
อบต.เวียงเหนือ
เหนือ
อบต.เมืองแปง
เหนือ
ขสป.ลุมน้ํา
ปาย/อบต.แม
นาเติง
เหนือ
อบต.เมืองแปง
เหนือ
อบต.แมฮี้
เหนือ
อบต.แมลานอย

แมฮองสอน
แมฮองสอน
แมฮองสอน
แมฮองสอน
นาน
แพร
แพร
แพร

เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ

อบต.ปาแป
อบต.เมืองปอน
N/A
อบต.ผาบอง
อช.นันทบุรี
อบต.แมเกิ๋ง
อบต.แมปาก
อบต.แมปาน

60 PR4
61 SK1

วัดสะแลง
โปรงลําปาง

นาหลวง
หวยออ
โปรงลําปาง แมสิน

ลอง
แพร
ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

เหนือ
เหนือ

อบต.หวยออ
อบต.แมสิน

62 SK2

บอน้ํารอน

สุเมน

แมสิน

ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

เหนือ

อบต.แมสิน

63 TK1

แมกาษา

โพธิ์ทอง

แมกาษา

แมสอด

ตาก

เหนือ

64 TK2

หวยโปงรอน
หมองวา
(หมองวา)
หวยน้ํานัก
ชองแคบ
(พาเจริญ)
หวยแมแล
เขาโมโกจู
หวยแมกลอง
หวยแมกลอง
สมอทอง
สมอทอง
ถ้ําเขาพลู (ละแม) ดวด
บานหวยยูงตก
หวยยูงตก

ขะเนจื้อ

แมระมาด

ตาก

เหนือ

กลุมน้ําพุรอน
แมกาษา
อบต.ขะเนจื้อ

ชองแคบ

พบพระ

ตาก

เหนือ

แมละมุง
แมกลอง
ทองหลาง
สวนแตง
หวยยูง

อุมผาง
อุมผาง
หวยคต
ละแม
เหนือคลอง

ตาก
ตาก
อุทัยธานี
ชุมพร
กระบี่

เหนือ
เหนือ
เหนือ
ใต
ใต

65 TK3
66
67
68
69
70

TK4
TK5
UT1
CP1
KB1

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

อช.น้ําตกพา
เจริญ
อบต.อุมผาง
ขสป.อุมผาง
อบต.ทองหลาง
อบต.สวนแตง
เอกชน

สรุปยอผูบริหาร
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ที่

รหัส
แหลง

ชื่อแหลง

ที่ตั้งตามการปกครอง

75 NS1 บานบอน้ํารอน
76 NS2 อุทยานบอน้ํารอน
77 PG1 คลองปลายพู
(ปากพู)
78 PG2 รมณีย
79 PG3 บานบอดาน
80 PL1 เขาชัยสน
81 PL2 โละจังกระ

วัดน้ํารอน
น้ํารอน
ปลายพู

ทานา

ภูมิภาค
ใต
เทศบาลตําบล
เหนือคลอง
คลองทอม กระบี่
ใต
เอกชน
คลองทอม กระบี่
ใต
อบต.หวยน้ําขาว
คลองทอม กระบี่
ใต
อบต.คลองทอม
เหนือ
ทุงสง
นครศรีธรรมราช ใต
บางขัน นครศรีธรรมราช ใต
กะปง
พังงา
ใต
อบต.ทานา

รมณีย
บอดาน
เขาชัยสน
โละจังกระ

รมณีย
โคกกลอย
เขาชัยสน
คลองเฉลิม

กะปง
ทายเหมือง
เขาชัยสน
กงหรา

82 PL3

บานนาทุงโพธิ์

นาทุงโพธิ์

คลองเฉลิม กงหรา

83 PL4

บานระหวางควน

ระหวางควน ประดุมวัง ควนขนุน

71 KB2

คลองบอน้ํารอน

72 KB3
73 KB4
74 KB5

บางผึ้ง
บานน้ํารอน
บานบางคราม

84 RN1 รักษวาริน
85 RN2 บานทุงยอ
(พรุหลุมพี)
86 RN3 บานพรรั้ง
87 RN4 คลองบางริ้น
88 RN5 ราชกรูด
89 RN6 หาดยาย
90 SL1 บอน้ํารอน
91 SR1 บอนอก
92 SR10 บอน้าํ พุรอน
93 SR2

บาน
ตลาด
เหนือคลอง
บางผึ้ง
น้ํารอน
บางคราม

ตําบล
เหนือ
คลอง
โคกยาง
หวยน้ําขาว
คลองทอม
เหนือ

หนวยงาน
ดูแล

อําเภอ
จังหวัด
เหนือคลอง กระบี่

พังงา
พังงา
พัทลุง
พัทลุง

ใต
ใต
ใต
ใต

พัทลุง

ใต

พัทลุง

ใต

ระนอง

ใต

ระนอง

ใต

อบต.รมณีย
เอกชน
อบต.เขาชัยสน
ชุมชนบานโละ
จังกระ
ขสป.เทือกเขา
บรรทัด
ชุมชนบาน
ระหวางควน
เทศบาลเมือง
ระนอง
อบต.บางริ้น

เมือง
เมือง
เมือง
ละอุน

ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง

ใต
ใต
ใต
ใต

อช.น้ําตกหงาว
อบต.บางริ้น
คายรัตนรังสรรค
อช.ลําน้ํากระบุรี

สะบายอย
ไชยา
วิภาวดี

สงขลา
ใต
สุราษฎรธานี ใต
สุราษฎรธานี ใต

อบต.เขาแดง
อบต.เลม็ด
อช.แกงกรุง

ไชยา

สุราษฎรธานี ใต

สวนโมก
นานาชาติ

สวนรุกขชาติ หาดสมแปน เมือง
รักษวาริน
ทุงยอ
บางริน้
เมือง
พรรั้ง
หงาว
ทุงยอ
บางริ้น
หวยน้ําใส ราชกรูด
อช.ลําน้ํา บางพระ
กระบุรี
เหนือ
ถ้ําตลอด เขาแดง
น้ําพุรอน เลม็ด
อช.แกงกรุง ตะกุกเหนือ

สวนโมกนานาชาติ ในเขา

เลม็ด
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ที่

รหัส
แหลง

94 SR3
95
96
97
98

SR4
SR5
SR6
SR7

99 SR8
100 SR9

ชื่อแหลง

บานโดนปาหนัน
กันตัง

103 TR2
104 YL1

บานควรสระ
(โตนน้ํารอน)
ตาเนาะแมเราะ

105 CB1

บางพระ

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

โปงน้ํารอน
ทองชาง
หินดาด
หนองเจริญ
เขาพัง
บานตนลําไย
พุน้ํารอน
โปงชาง
วัดวังขนาย
เขาสมโภชน

116 PB1
117 PB2
118 PB3

หนวยงาน
ดูแล

ตําบล
อําเภอ
วังหิน
เพิ่มพูน บานนาสาร
ทรัพย
บอน้ํารอน
บอน้ํารอน กรูด
กาญจนดิษฐ
สํานักสงฆธารน้ํารอน ธารน้ํารอน เขาถาน ทาฉาง
เขานอย (วัดถ้ําสิงขร) เขานอย
ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม
รัตนโกสัย
ทาสะทอน ทาสะทอน พุนพิน
(ทาสะทอน)
เขาพลู
เขาพลู
ทาเรือ
บานนาเดิม
เขาตอก
เขาตอก
เขาตอก เคียนซา

101 ST1
102 TR1

CN1
KC1
KC2
KC3
KC4
KC5
KC6
KC7
KC8
LB1

ที่ตั้งตามการปกครอง

น้ํารอน
วังขาม
พุขาม

บาน
วังหิน

จังหวัด
ภูมิภาค
สุราษฎรธานี ใต
อบต.เพิ่มพูน
ทรัพย
สุราษฎรธานี ใต
อบต.กรูด
สุราษฎรธานี ใต
อบต.เขาถาน
สุราษฎรธานี ใต
อบต.ถ้ําสิงขร
สุราษฎรธานี ใต
อบจ.สุราษฎร
ธานี
สุราษฎรธานี ใต
อบต.ทาเรือ
สุราษฎรธานี ใต
ขหล.หนองทุง
ทอง
โดนปาหนัน ทุงนุย
ควนกาหลง สตูล
ใต
อบจ.สตูล
ควนแคง บอน้ํารอน กันตัง
ตรัง
ใต
วนอุทยานบอน้ํา
รอนกันตัง
ควนสระ

สุโสะ

ปะเหลียน

ตรัง

ใต

ตาเนาะแม
เราะ
อางเก็บน้ํา
บางพระ
โปงน้ํารอน
ทองชาง
หินดาด
หนองเจริญ
เขาพัง
N/A
พุน้ํารอน
โปงชาง
วังขนาย
เขาสมโภชน

เบตง

เบตง

ยะลา

ใต

ศรีราชา

ชลบุรี

อบต.
ตะเนาะแมเราะ
ตะวันออก อบต.บางพระ

จันทบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ลพบุรี

ตะวันออก
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ

กลาง
กลาง
กลาง

น้ํารอน
วังขาม
พุขาม

โปงน้ํารอน
ไทรโยค
หินดาด ทองผาภูมิ
ลิ่นถิ่น
ทองผาภูมิ
วังกระแจะ ไทรโยค
N/A
หนองปรือ
บานเกา เมือง
หนองปรือ หนองปรือ
วังขนาย ทามวง
หนอง
ชัยบาดาล
ยายโตะ
น้ํารอน
เมือง
สระกรวด ศรีเทพ
พุขาม
วิเชียรบุรี
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อบต.สุโสะ

อบต.โปงน้ํารอน
เอกชน
อบต.หินดาด
อบต.ลิ่นถิ่น
อบต.วังกระแจะ
N/A
อบต.บานเกา
อบต.หนองปรือ
วัดวังขนาย
อบต.หนอง
ยายโตะ
อบต.น้ํารอน
อบต.สระกรวด
อบต.พุขาม
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ที่

รหัส
แหลง

ชื่อแหลง

119 PB4

พุเตย

120 PB5
121 PT1

หนองยาง
หนองหญาปลอง

122 RB1
123 RB2

บอคลึง
โปงกะทิง

124 SP1

พุน้ํารอน

ที่ตั้งตามการปกครอง
บาน
พุเตย

ตําบล
พุเตย

หนองยาง พุเตย
ใหมพุน้ํารอน ยางกลัด
เหนือ
หวยผาก หวยผาก
พุน้ํารอน บานบึง
พุน้ํารอน

พุน้ํารอน

หนวยงาน
ดูแล

อําเภอ
วิเชียรบุรี

จังหวัด
เพชรบูรณ

วิเชียรบุรี
หนองหญา
ปลอง
สวนผึ้ง
บานคา

เพชรบูรณ
เพชรบุรี

ภูมิภาค
กลาง
เทศบาลตําบล
พุเตย
กลาง
เอกชน
กลาง
อบจ.เพชรบุรี

ราชบุรี
ราชบุรี

กลาง
กลาง

ดานชาง

สุพรรณบุรี

กลาง

เอกชน
อช.เฉลิมพระ
เกียรติไทยประจัน

อบต.พุน้ํารอน

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2544); สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม (2547);
จากการสํารวจภาคสนาม, (2551)

4.2

ผลการประเมิน คุ ณ ค า สิ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ ศั ก ยภาพในการคงคุ ณ ค า
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ ความเสี่ยงตอการถูกทําลายและผลกระทบเบื้องตน
จากกิจกรรมการใชประโยชนของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน

จากการสํารวจแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนในภาคสนามทั้งหมด 97 แหงทั่วประเทศ
(กรกฎาคม, 2551) พบวา ผลการประเมินคุณคาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ อยูในระดับสูง จํานวน 7 แหง
คิดเปนรอยละ 5.65 อยูในระดับปานกลาง จํานวน 69 แหง คิดเปนรอยละ 55.66 และอยูในระดับต่ํา
จํานวน 17 แหง คิดเปนรอยละ 13.7 โดยมีแหลงโปงพุรอนเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
มีคาคะแนนสูงสุด รองลงมาไดแก แหลงโปงพุรอนปาแป อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม และแหลงโปงพุรอนแมฝาง อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม
ผลการประเมินศักยภาพในการคงคุณคาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ อยูในระดับสูง จํานวน 19
แหง คิดเปนรอยละ 15.32 อยูในระดับปานกลาง จํานวน 42 แหง คิดเปนรอยละ 33.87 และอยูใน
ระดับต่ํา จํานวน 32 แหง คิดเปนรอยละ 25.81 โดยมีแหลงโปงพุรอนหวยน้ํารอน อุทยานแหงชาติ
แมยม อําเภองาว จังหวัดลําปาง รองลงมาไดแก แหลงโปงพุรอนหวยยูงตก อําเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ และแหลงโปงพุรอนบานโปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
ผลการประเมินความเสี่ยงตอการถูกทําลาย อยูในระดับสูง จํานวน 23 แหง คิดเปนรอยละ
18.55 อยูในระดับปานกลาง จํานวน 41 แหง คิดเปนรอยละ 33.06 และอยูในระดับต่ํา จํานวน 29
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แหง คิดเปนรอยละ 23.39 โดยมีแหลงโปงพุรอนแมฮี้ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน มีคาคะแนน
สูงสุด รองลงมาไดแก แหลงโปงพุรอนโปงชาง อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี และแหลงโปงพุ
รอนแมจอก อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
ผลการประเมิน ผลกระทบเบื้องต น จากกิ จ กรรมการใช ป ระโยชน อยูใ นระดั บ ปานกลาง
จํานวน 19 แหง คิดเปนรอยละ 15.32 และอยูในระดับต่ํา จํานวน 74 แหง คิดเปนรอยละ 59.68 โดย
มีแหลงโปงพุรอนแมฮี้ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน รองลงมาไดแก แหลงโปงพุรอนโปงพระบาท
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุ
ราษฎรธานี รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4

4.3 ผลการจัดลําดับความสําคัญของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
จากผลการประเมิ นคุ ณ ค าสิ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ ศั ก ยภาพในการคงคุ ณ ค า สิ่ ง แวดล อ ม
ธรรมชาติ ความเสี่ยงตอการถูกทําลายและผลกระทบเบื้องตนจากกิจกรรมการใชประโยชนของ
แหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนในหัวขอ 5.3 ไดนํามาพิจารณาเพื่อจัดกลุมตามเกณฑการ
พิจารณาและจัดลําดับความสําคัญของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน พบวา แหลงธรรมชาติ
ประเภทโปงพุรอนที่จัดอยูในกลุม 1 คือมีคาคะแนนคุณคาความสําคัญสูงและมีคาคะแนนความเสี่ยง
สูง มีจํานวน 15 แหง คิดเปนรอยละ 16.1 แหลงโปงพุรอนที่จัดอยูในกลุม 2 คือมีคาคะแนนคุณคา
ความสําคัญสูงแตมีคาคะแนนความเสี่ยงนอย มีจํานวน 51 แหง คิดเปนรอยละ 54.8 แหลงโปงพุ
รอนที่จัดอยูในกลุม 3 คือมีคาคะแนนคุณคาความสําคัญนอยและมีคาคะแนนความเสี่ยงนอย มี
จํานวน 14 แหง คิดเปนรอยละ 15.1 และแหลงโปงพุรอนที่จัดอยูในกลุม 4 คือมีคาคะแนนคุณคา
ความสําคัญนอยแตมีคาคะแนนความเสี่ยงสูง มีจํานวน 13 แหง คิดเปนรอยละ 14.0 ดังตารางที่ 4
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ความเสี่ยง

ผลรวมรอยละเฉลี่ย
(เต็ม 200)

คาคะแนนความเสี่ยงตอการถูกทําลาย
รอยละเฉลี่ย

จังหวัด

คาคะแนนคุณคาความสําคัญ
คุณคา
ศักยภาพ

50.28
50.00
52.08
50.79

115.28
114.67
114.25
111.79

ผลกระทบเบื้องตน

รอยละเฉลี่ย

อําเภอ

ความเหมาะสมดาน
สถาปตยกรรม 2/

รหัส
รายชื่อ
ที่
แหลง แหลงโปงพุรอน

ความพรอมของ
หนวยงานดูแลพื้นที่ 1/

ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณคา ศักยภาพ ความเสี่ยงและผลกระทบเบื้องตน และผลการจัดลําดับความสําคัญของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ รอยละ
3/
4/

3.90
3.27
3.77
3.47

H
M
H
M

78.00
65.33
75.33
69.33

2.60
3.20
2.45
2.63

M
M
M
M

52.00
64.00
49.00
52.67

65.00
64.67
62.17
61.00

3.75
3.00
3.88
3.38

H
M
H
M

75.00
60.00
77.50
67.50

1.28
2.00
1.33
1.70

L
M
L
M

25.56
40.00
26.67
34.07

ปานกลาง 3.07

M

61.33

2.50

M

50.00

55.67

3.54

M

70.83 2.06

M

41.11 55.97 111.64

เชียงใหม
มาก
ดี
3.39
เชียงราย
ปานกลาง วิกฤติ 3.20
สุราษฎรธานี ปานกลาง N/A
3.38
พัทลุง
N/A ปานกลาง 3.17
ตาก
นอย
ดี
3.84
เพชรบุรี
มาก
ดี
3.27

M
M
M
M
H
M

67.78
64.00
67.56
63.33
76.89
65.33

2.35
1.93
2.37
2.10
1.57
2.30

M
L
M
L
L
L

47.00
38.67
47.33
42.00
31.33
46.00

57.39
51.33
57.44
52.67
54.11
55.67

3.50
3.88
3.54
4.00
3.83
3.65

M
H
M
H
H
M

70.00
77.50
70.83
80.00
76.67
72.92

M
M
M
M
M
L

37.78
42.22
36.30
34.44
34.81
30.37

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ
3/
3/

รอยละ

กลุม 1
1 CM3 แมฝาง
2 MH11 หนองแหง
3 CM5 เทพพนม
4 RB2 โปงกะทิง (อช.
เฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน)
5 SR6 เขานอย (วัดถ้ํา
สิงขร)
6 CM1 สันกําแพง
7 CR4 ปาตึง (แมจนั )
8 SR1 บอนอก
9 PL1 เขาชัยสน
10 TK1 แมกาษา
11 PT1 หนองหญาปลอง

ฝาง
ขุนยวม
แมแจม
บานคา

เชียงใหม
มาก
ดีมาก
แมฮองสอน ปานกลาง
เชียงใหม
มาก
ดีมาก
ราชบุรี
ปานกลาง ปานกลาง

คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
แมออน
แมจนั
ไชยา
เขาชัยสน
แมสอด
หนองหญา
ปลอง

มาก

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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1.89
2.11
1.81
1.72
1.74
1.52

53.89
59.86
53.56
57.22
55.74
51.64

111.28
111.19
111.01
109.89
109.85
107.31
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ความเสี่ยง

ผลรวมรอยละเฉลี่ย
(เต็ม 200)

แมจอก
หินดาด
บางผึ้ง
พระรวง

คาคะแนนความเสี่ยงตอการถูกทําลาย
รอยละเฉลี่ย

PR2
KC2
KB3
KP1

จังหวัด

คาคะแนนคุณคาความสําคัญ
คุณคา
ศักยภาพ

53.80
53.65
50.59
52.66

107.02
104.53
103.09
103.00

ผลกระทบเบื้องตน

รอยละเฉลี่ย

12
13
14
15

อําเภอ

ความเหมาะสมดาน
สถาปตยกรรม 2/

รหัส
รายชื่อ
ที่
แหลง แหลงโปงพุรอน

ความพรอมของหนวยงาน
ดูแลพื้นที่ 1/

ตารางที่ 4 (ตอ)

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ รอยละ
3/
4/

วังชิ้น
ทองผาภูมิ
คลองทอม
เมือง

แพร
ปานกลาง ปานกลาง 3.62
กาญจนบุรี
มาก ปานกลาง 2.82
กระบี่
N/A ปานกลาง 3.70
กําแพงเพชร
มาก ปานกลาง 3.40

M
M
H
M

72.44
56.44
74.00
68.00

1.70
2.27
1.55
1.63

L
L
L
L

34.00
45.33
31.00
32.67

53.22
50.89
52.50
50.33

4.08
4.03
3.78
3.90

H
H
H
H

81.67
80.63
75.63
77.92

1.30
1.33
1.28
1.37

L
L
L
L

25.93
26.67
25.56
27.41

ทาฉาง

สุราษฎรธานี

3.29

M

65.78 4.18

H

83.67

74.72

2.35

M

47.08

2.19

M

43.70 45.39 120.12

ปาย
เคียนซา
แมแตง
เชียงดาว
ปาย
ดอยสะเก็ด

แมฮองสอน
N/A
สุราษฎรธานี นอย
ดี
เชียงใหม
มาก
ดีมาก
เชียงใหม
ปานกลาง
แมฮองสอน
มาก
ดีมาก
เชียงใหม
มาก ปรับปรุง

4.17
3.49
3.97
3.44
3.43
3.67

H
M
H
M
M
M

83.33
69.78
79.33
68.89
68.67
73.33

4.30
3.47
3.70
4.37
3.85
2.70

H
M
H
H
H
M

86.00
69.33
74.00
87.33
77.00
54.00

84.67
69.56
76.67
78.11
72.83
63.67

2.19
2.81
2.56
2.02
2.38
3.03

L
M
M
L
M
M

43.75
56.25
51.25
40.42
47.54
60.63

1.00
1.61
1.06
1.30
1.33
1.44

L
L
L
L
L
L

20.00
32.22
21.11
25.93
26.67
28.89

แมสะเรียง แมฮองสอน ปานกลาง ปานกลาง 3.53
บานนาเดิม สุราษฎรธานี ปานกลาง
3.13

M
M

70.67 3.30
62.67 4.37

M
H

66.00
87.33

68.33
75.00

2.31
1.96

L
L

46.25
39.17

1.67
1.22

M
L

33.33 39.79 108.13
24.44 31.81 106.81

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ
3/
3/

รอยละ

กลุม 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SR5 สํานักสงฆธารน้ํา
รอน
MH7 เมืองแปง
SR9 เขาตอก
CM4 ปาแป
CM17 แมจา
MH3 ทาปาย
CM2 ดอยสะเก็ด
(โปงกุม)
MH10 แมอมุ ลอง
SR8 เขาพลู

มาก

-

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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31.88
44.24
36.18
33.17
37.10
44.76

116.54
113.79
112.85
111.28
109.93
108.42
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10 TK3 หวยน้ํานัก (อช. พบพระ
น้ําตกพาเจริญ)
11 RB1 บอคลึง
สวนผึ้ง
12 CR5 โปงปูเฟอง
แมสรวย
13 CP1 ถ้ําเขาพลู
ละแม
14 SR4 บอน้ํารอน
กาญจนดิษฐ
15 LP1 แจซอ น
เมืองปาน
16 CM8 โปงอาง
เชียงดาว
17 CR3 ผาเสริฐ
เมือง
17 SK2 บอน้ํารอน (สุเมน) ศรีสัชนาลัย
19 LP6 หวยน้ํารอน
งาว
(อช.แมยม)
20 CM11 บานโปง
พราว
21 MH5 เหมืองแร
ปาย
22 TK2 หวยโปงรอน
แมระมาด
23 CM16 มะลิกา
แมอาย
(โปงเมืองงาม)

ความเสี่ยง

ผลกระทบเบื้องตน

ผลรวมรอยละเฉลี่ย
(เต็ม 200)

จังหวัด

คาคะแนนความเสี่ยงตอการถูกทําลาย

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ รอยละ
3/
4/

ปานกลาง ปานกลาง 3.47

M

69.33 3.40

M

68.00

68.67

2.28

L

45.63

1.52

L

30.37 38.00 106.66

ราชบุรี
นอย
ดี
3.47
เชียงราย
มาก ปานกลาง 3.62
ชุมพร
นอย
ดี
2.62
สุราษฎรธานี มาก ปานกลาง 2.82
ลําปาง
มาก
ดี
3.38
เชียงใหม
มาก
ดีมาก 3.07
เชียงราย
มาก
ดี
3.62
สุโขทัย
ปานกลาง
2.98
ลําปาง
ปานกลาง
3.00

M
M
M
M
M
M
M
M
M

69.33
72.44
52.44
56.44
67.56
61.33
72.44
59.56
60.00

3.57
3.03
2.90
2.57
2.80
3.40
1.93
3.53
4.60

M
M
M
M
M
M
L
M
H

71.33
60.67
58.00
51.33
56.00
68.00
38.67
70.67
92.00

70.33
66.56
55.22
53.89
61.78
64.67
55.56
65.11
76.00

2.31
2.56
3.27
3.31
2.83
2.79
3.54
2.10
1.44

L
M
M
M
M
M
M
L
L

46.25
51.25
65.42
66.25
56.52
55.83
70.83
42.08
28.75

1.26
1.26
1.59
1.61
1.26
1.00
1.15
1.63
1.19

L
L
L
L
L
L
L
L
L

25.19
25.19
31.85
32.22
25.19
20.00
22.96
32.59
23.70

35.72
38.22
48.63
49.24
40.85
37.92
46.90
37.34
26.23

106.05
104.77
103.86
103.13
102.63
102.58
102.45
102.45
102.23

เชียงใหม
ปานกลาง
แมฮองสอน
N/A
ตาก
ปานกลาง
เชียงใหม
N/A ปรับปรุง

M
M
M
M

62.67
64.00
57.33
52.00

4.43
4.40
4.10
2.65

H
H
H
M

88.67
88.00
82.00
53.00

75.67
76.00
69.67
52.50

1.83
2.06
1.92
2.63

L
L
L
M

36.67
41.25
38.33
52.50

0.78
0.33
1.11
2.11

L
L
L
M

15.56
6.67
22.22
42.22

26.11
23.96
30.28
47.36

101.78
99.96
99.94
99.86

ตาก

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ
3/
3/

3.13
3.20
2.87
2.60

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

รอยละ

สรุปยอผูบริหาร

รอยละเฉลี่ย

อําเภอ

คาคะแนนคุณคาความสําคัญ
คุณคา
ศักยภาพ
รอยละเฉลี่ย

รหัส
รายชื่อ
แหลง แหลงโปงพุรอน

ความเหมาะสมดาน
สถาปตยกรรม 2/

ที่

ความพรอมของหนวยงาน
ดูแลพื้นที่ 1/

ตารางที่ 4 (ตอ)
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ปาย
พุนพิน
เชียงดาว
เมือง
เมือง
พราว
กะปง
คลองทอม
คลองทอม
เมือง
กงหรา
ควนขนุน
พราว
คลองลาน

กงหรา
พัทลุง
เหนือคลอง กระบี่

N/A
N/A

วิกฤติ
-

2.80
2.63

32.01
47.71
46.92
35.80
30.22
42.55
42.19
26.18
36.04
40.21
23.19
24.58
36.04
38.14

99.68
99.54
99.48
98.63
98.44
97.55
96.85
96.18
95.54
95.04
94.69
94.42
93.49
92.14

ผลกระทบเบื้องตน

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ รอยละ
3/
4/

M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
M
M
L

61.33
70.67
49.78
64.67
64.44
73.33
53.33
60.00
62.00
46.67
58.00
64.67
58.22
45.33

3.70
1.65
2.77
3.05
3.60
1.83
2.80
4.00
2.85
3.15
4.25
3.75
2.83
3.13

H
L
M
M
M
L
M
H
M
M
H
H
M
M

74.00
33.00
55.33
61.00
72.00
36.67
56.00
80.00
57.00
63.00
85.00
75.00
56.67
62.67

67.67
51.83
52.56
62.83
68.22
55.00
54.67
70.00
59.50
54.83
71.50
69.83
57.44
54.00

2.31
3.94
3.23
2.97
2.28
3.29
2.72
2.06
2.94
2.19
1.88
2.13
2.27
2.41

L
H
M
M
L
M
M
L
M
L
L
L
L
M

46.25
78.75
64.58
59.38
45.63
65.83
54.38
41.25
58.75
43.75
37.50
42.50
45.42
48.13

0.89
0.83
1.46
0.61
0.74
0.96
1.50
0.56
0.67
1.83
0.44
0.33
1.33
1.41

L
L
L
L
L
L
L
L
L
M
L
L
L
L

17.78
16.67
29.26
12.22
14.81
19.26
30.00
11.11
13.33
36.67
8.89
6.67
26.67
28.15

M
M

56.00 2.20
52.67 4.45

L
H

44.00
89.00

50.00
70.83

2.94
1.31

M
L

58.75
26.25

1.22
0.72

L
L

24.44 41.60 91.60
14.44 20.35 91.18

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ
3/
3/

แมฮองสอน
นอย
3.07
สุราษฎรธานี มาก
ดีมาก 3.53
เชียงใหม
ปานกลาง
2.49
ระนอง
N/A ปานกลาง 3.23
เชียงราย
ปานกลาง ดีมาก 3.22
เชียงใหม
นอย ปานกลาง 3.67
พังงา
นอย
วิกฤติ 2.67
กระบี่
N/A
วิกฤติ 3.00
กระบี่
N/A
ดี
3.10
ลําพูน
นอย
2.33
พัทลุง
N/A
2.90
พัทลุง
N/A
3.23
เชียงใหม
มาก
วิกฤติ 2.91
กําแพงเพชร มาก ปรับปรุง 2.27

ความเสี่ยง

ผลรวมรอยละเฉลี่ย
(เต็ม 200)

แมนะ (ไทรงาม)
รัตนโกสัย
ปงโคง
พรรั้ง
หวยหมากเลี่ยม
หนองครก
คลองปลายพู
น้ํารอน
บางคราม
หนองหลม
นาทุงโพธิ์
ระหวางควน
โปงบัวบาน
สํานักสงฆโปง
น้ํารอน
38 PL2 โละจังกระ
39 KB1 หวยยูงตก

จังหวัด

คาคะแนนความเสี่ยงตอการถูกทําลาย
รอยละเฉลี่ย

MH6
SR7
CM7
RN3
CR2
CM12
PG1
KB4
KB5
LN2
PL3
PL4
CM18
KP2

อําเภอ

คาคะแนนคุณคาความสําคัญ
คุณคา
ศักยภาพ
รอยละเฉลี่ย

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

รหัส
รายชื่อ
แหลง แหลงโปงพุรอน

ความเหมาะสมดาน
สถาปตยกรรม 2/

ที่

ความพรอมของหนวยงาน
ดูแลพื้นที่ 1/

ตารางที่ 4 (ตอ)

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

รอยละ

สรุปยอผูบริหาร
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45

LP5

46
47
48
49
50
51

CR8
CR1
MH4
MH2
PB1
LB1

รักษวาริน
สวนโมกนานาชาติ
ยางปูโตะ
ราชกรูด
หวยเรียน
(อช.ดอยขุนตาล)
โปงเหม็น
(อช.ดอยขุนตาล)
นาโปง
โปงนาคํา
โปงปะ
โปงสัก
น้ํารอน
เขาสมโภชน

ความเสี่ยง

ผลรวมรอยละเฉลี่ย
(เต็ม 200)

RN1
SR2
CM9
RN5
LP7

จังหวัด

คาคะแนนความเสี่ยงตอการถูกทําลาย
รอยละเฉลี่ย

40
41
42
43
44

อําเภอ

คาคะแนนคุณคาความสําคัญ
คุณคา
ศักยภาพ

39.51
29.42
37.13
30.07
22.55

90.68
90.48
85.57
85.07
81.27

ผลกระทบเบื้องตน

รอยละเฉลี่ย

รหัส
รายชื่อ
แหลง แหลงโปงพุรอน

ความเหมาะสมดาน
สถาปตยกรรม 2/

ที่

ความพรอมของหนวยงาน
ดูแลพื้นที่ 1/

ตารางที่ 4 (ตอ)

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ รอยละ
3/
4/

เมือง
ไชยา
เชียงดาว
เมือง
หางฉัตร

ระนอง
มาก
วิกฤติ
สุราษฎรธานี นอย ปรับปรุง
เชียงใหม
ปานกลาง
ระนอง
N/A
ลําปาง
ปานกลาง
-

3.77
3.16
2.24
2.50
1.96

H
M
L
M
L

75.33
63.11
44.89
50.00
39.11

1.35
2.95
2.60
3.00
3.92

L
M
M
M
H

27.00
59.00
52.00
60.00
78.33

51.17
61.06
48.44
55.00
58.72

3.56
1.98
2.42
2.56
1.29

M
L
M
M
L

71.25
39.58
48.33
51.25
25.83

0.39
0.96
1.30
0.44
0.96

L
L
L
L
L

7.78
19.26
25.93
8.89
19.26

หางฉัตร

ลําปาง

ปานกลาง

-

1.93

L

38.67 3.33

M

66.67

52.67

1.40

L

27.92

1.37

L

27.41 27.66 80.33

แมจนั
เมือง
ปาย
ปาย
เมือง
ชัยบาดาล

เชียงราย
นอย
เชียงราย
นอย
แมฮองสอน ปานกลาง
แมฮองสอน ปานกลาง
เพชรบูรณ
นอย
ลพบุรี
ปานกลาง

-

1.89
2.27
1.97
1.83
3.27
2.67

L
L
L
L
M
M

37.78
45.33
39.33
36.67
65.33
53.33

4.13
2.58
4.20
4.20
2.75
3.40

H
M
H
H
M
M

82.67
51.67
84.00
84.00
55.00
68.00

60.22
48.50
61.67
60.33
60.17
60.67

1.19
2.42
1.04
1.07
3.78
2.06

L
M
L
L
H
L

23.75
48.33
20.85
21.40
75.63
41.25

0.56
0.48
0.39
0.00
0.33
0.14

L
L
L
L
L
L

11.11
9.63
7.78
0.00
6.67
2.86

บานนาสาร สุราษฎรธานี ปานกลาง ปานกลาง 2.67
เกาะคา ลําปาง
มาก ปานกลาง 3.22

M
M

53.33 2.27
64.44 1.53

L
L

45.33
30.67

49.33
47.56

3.58
3.81

M
H

71.67
76.25

1.33
0.89

L
L

26.67 49.17 98.50
17.78 47.01 94.57

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ
3/
3/

รอยละ

17.43
28.98
14.32
10.70
41.15
22.05

77.65
77.48
75.98
71.04
101.31
82.72

กลุม 3
1
2

SR3 วังหิน
LP3 โปงรอน

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

สรุปยอผูบริหาร
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ความเสี่ยง

ผลรวมรอยละเฉลี่ย
(เต็ม 200)

ควรสระ
วัดวังขนาย
วัดสะแลง
โปงน้ํารอน
โปรงลําปาง
ทุงยอ (พรุหลุมพี)
ปนเจน
เวียงเหนือ
หวยโปง
พุขาม
สมอทอง
พุน้ํารอน

จังหวัด

คาคะแนนความเสี่ยงตอการถูกทําลาย
รอยละเฉลี่ย

TR2
KC8
PR4
LP4
SK1
RN2
PR1
LP2
MH13
PB3
UT1
SP1

อําเภอ

คาคะแนนคุณคาความสําคัญ
คุณคา
ศักยภาพ

46.11
48.45
43.30
43.59
41.97
46.56
32.11
28.87
32.92
44.39
39.38
35.63

93.78
92.00
91.47
89.59
89.41
86.23
82.00
78.75
75.08
91.51
85.63
73.40

ผลกระทบเบื้องตน

รอยละเฉลี่ย

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รหัส
รายชื่อ
แหลง แหลงโปงพุรอน

ความเหมาะสมดาน
สถาปตยกรรม 2/

ที่

ความพรอมของหนวยงาน
ดูแลพื้นที่ 1/

ตารางที่ 4 (ตอ)

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ รอยละ
3/
4/

ตรัง
N/A
1.97
กาญจนบุรี
มาก ปานกลาง 3.19
แพร
มาก ปานกลาง 3.17
ลําปาง
ปานกลาง
2.40
สุโขทัย
นอย
2.58
ระนอง
N/A ปานกลาง 2.37
แพร
N/A
2.49
ลําปาง
นอย
2.16
แมฮองสอน
นอย
2.37
เพชรบูรณ
N/A
3.38
อุทัยธานี
ปานกลาง
3.00
สุพรรณบุรี
N/A
1.89

L
M
M
M
M
M
M
L
M
M
M
L

39.33
63.78
63.33
48.00
51.56
47.33
49.78
43.11
47.33
67.56
60.00
37.78

2.80
1.17
1.65
2.20
2.17
1.60
2.50
2.83
1.85
1.33
1.63
1.89

M
L
L
L
L
L
M
M
L
L
L
L

56.00
23.33
33.00
44.00
43.33
32.00
50.00
56.67
37.00
26.67
32.50
37.78

47.67
43.56
48.17
46.00
47.44
39.67
49.89
49.89
42.17
47.11
46.25
37.78

3.00
3.77
3.22
2.40
2.94
3.66
2.06
1.81
2.13
3.94
2.94
2.44

M
H
M
M
M
M
L
L
L
H
M
M

60.00
75.42
64.38
47.92
58.75
73.13
41.25
36.25
42.50
78.79
58.75
48.75

1.61
1.07
1.11
1.96
1.26
1.00
1.15
1.07
1.17
0.50
1.00
1.13

L
L
L
M
L
L
L
L
L
L
L
L

32.22
21.48
22.22
39.26
25.19
20.00
22.96
21.48
23.33
10.00
20.00
22.50

เวียงปาเปา เชียงราย
มาก ปรับปรุง 3.67
ไทรโยค กาญจนบุรี
มาก
วิกฤติ 2.60
เมือง
แมฮองสอน ปานกลาง วิกฤติ 2.67

M
M
M

73.33 1.27
52.00 1.96
53.33 1.85

L
L
L

25.33
39.17
37.00

49.33
45.58
45.17

4.04
3.35
3.94

H
M
H

80.83
67.08
78.75

1.41
1.74
1.44

L
M
L

28.15 54.49 103.82
34.81 50.95 96.53
28.89 53.82 98.99

ปะเหลียน
ทามวง
ลอง
เสริมงาม
ศรีสัชนาลัย
เมือง
วังชิ้น
หางฉัตร
เมือง
วิเชียรบุรี
หวยคต
ดานชาง

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ
3/
3/

รอยละ

กลุม 4
1
2
3

CR6 สบโปง
KC4 เขาพัง
MH1 ผาบอง

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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รอยละเฉลี่ย

ผลรวมรอยละเฉลี่ย
(เต็ม 200)

CR7
MH9
CR8
PR3
KB2
MH8
KC7
PB2
PB4
PB5

หวยทรายขาว
แมฮุ
โปงพระบาท
แมหลู
คลองบอน้ํารอน
แมฮี้
โปงชาง
วังขาม
พุเตย
หนองยาง

พาน
แมลานอย
เมือง
ลอง
เหนือคลอง
ปาย
หนองปรือ
ศรีเทพ
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี

เชียงราย
N/A
วิกฤติ 2.78
แมฮองสอน
มาก
1.83
เชียงราย
นอย ปานกลาง 2.84
แพร
N/A
2.22
กระบี่
N/A
วิกฤติ 2.13
แมฮองสอน ปานกลาง วิกฤติ 2.07
กาญจนบุรี
นอย
วิกฤติ 2.13
N/A
เพชรบูรณ
2.53
N/A
เพชรบูรณ
2.61
N/A
เพชรบูรณ
2.92

M
L
M
L
L
L
L
M
M
M

55.56
36.67
56.89
44.44
42.67
41.33
42.67
50.67
52.22
58.33

1.37
2.15
1.07
1.50
1.15
1.15
1.03
1.13
1.47
1.60

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

27.33
43.00
21.33
30.00
23.00
23.00
20.67
22.67
29.33
32.00

41.44
39.83
39.11
37.22
32.83
32.17
31.67
36.67
40.78
45.17

3.83
3.53
3.38
3.40
3.91
4.31
4.14
3.94
4.43
4.43

H
M
M
M
H
H
H
H
H
H

76.67
70.63
67.50
67.92
78.13
86.25
82.71
78.79
88.57
88.57

1.44
1.81
2.72
1.74
1.78
3.28
1.39
1.48
0.81
0.83

L
M
M
M
M
M
L
L
L
L

28.89
36.25
54.44
34.81
35.56
65.56
27.78
29.63
16.25
16.67

52.78
53.44
60.97
51.37
56.84
75.90
55.24
54.21
52.41
52.62

94.22
93.27
100.08
88.59
89.67
108.07
86.91
90.88
93.19
97.79

KC3
KC6
LN1
RN4

หนองเจริญ
พุน้ํารอน
เหมืองเทพนิธิ
คลองบางริ้น

ทองผาภูมิ
เมือง
แมทา
เมือง

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ลําพูน
ระนอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กลุม 5 5/
1
2
3
4

คาคะแนนความเสี่ยงตอการถูกทําลาย
รอยละเฉลี่ย

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คาคะแนนคุณคาความสําคัญ
คุณคา
ศักยภาพ

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ รอยละ
3/
4/

รหัส
รายชื่อ
แหลง แหลงโปงพุรอน

อําเภอ

จังหวัด

N/A
N/A
N/A
N/A

ความเหมาะสมดาน
สถาปตยกรรม 2/

ที่

ความพรอมของหนวยงาน
ดูแลพื้นที่ 1/

ตารางที่ 4 (ตอ)

-

คะแนน
คะแนน
ระดับ รอยละ
ระดับ
3/
3/

-

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

ความเสี่ยง

รอยละ

ผลกระทบเบื้องตน
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หมายเหตุ:
1/ ความพรอมของหนวยงานดูแลพื้นที่ในการติดตามมาตรฐานคุณภาพโปงพุรอน
ความพรอมมาก
= ตองการเปนพื้นที่นํารอง / มีบุคลากรในการติดตามมาตรฐาน / มีระบบคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่เหมาะสมมาก
ความพรอมปานกลาง = ตองการเปนพื้นที่นํารอง / ไมมี และ/หรือ มีบุคลากรในการติดตามมาตรฐาน / มีระบบคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่เหมาะสมปานกลาง
ความพรอมนอย
= ไมตองการ และ/หรือ ตองการเปนพื้นที่นํารอง / ไมมีบคุ ลากรในการติดตามมาตรฐาน / ไมมีระบบคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
2/ ความเหมาะสมดานสถาปตยกรรม มีรายละเอียดดังนี้
มากกวา รอยละ 90
= อยูในเกณฑ ดีมาก
รอยละ 75 – 90
= อยูในเกณฑ ดี
รอยละ 60 – 75
= อยูในเกณฑ ปานกลาง
รอยละ 50 – 60
= อยูในเกณฑ ตองปรับปรุง
นอยกวา รอยละ 50
= อยูในเกณฑวิกฤติ
(-)
= ไมสามารถประเมินได
3/ ดานคุณคาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ / ดานศักยภาพ / ดานความเสี่ยง ระดับคะแนน มีรายละเอียดดังนี้
1.00-2.33 = ระดับต่ํา (Low level, L)
2.34-3.67 = ระดับปานกลาง (Moderate level, M)
3.68-5.00 = ระดับสูง (High level, H)
4/ ดานผลกระทบเบื้องตน ระดับคะแนน มีรายละเอียดดังนี้
0.00-1.66 = ระดับต่ํา (Low level, L)
1.67-3.33 = ระดับปานกลาง (Moderate level, M)
3.34-5.00 = ระดับสูง (High level, H)
5/ เปนแหลงโปงพุรอนที่ไมสามารถประเมินคุณคา ศักยภาพ ความเสี่ยงและผลกระทบเบื้องตนได เนื่องจากที่ตั้งของแหลงโปงพุรอนอยูในลําน้ําหรืออางเก็บน้ํา
โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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4.4

สรุปประเด็นปญหาของการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
4.4.1 ดานสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรมและสุนทรียภาพในแหลงธรรมชาติ
ประเภทโปงพุรอน
1) การวางผังบริเวณ และการพัฒนาทางกายภาพ

รูปแบบการพัฒนาของหนวยงานทองถิ่น มักขาดการวางแผนดานการวางผัง
บริเวณ หรือการแบงพื้นที่ใชสอย (zoning) การวางตําแหนงอาคารและสิ่งกอสรางมักอยูใกลกับโปง
พุรอน อาคารมีขนาดใหญไมกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ขาดการออกแบบที่เปนเอกลักษณ และ
การพัฒนาที่ไมเหมาะสม เชน การสรางพื้นดาดแข็งคลุมทับทั่วบริเวณโปงพุรอน และลานจอดรถ
และการสร า งอาคารร า นค า ใกล กั บ โป ง พุ ร อ น ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาความแออั ด ของกิ จ กรรมและ
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 โปงพุรอนบานโปงชาง อําเภอ
หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี มีการสราง
สระแชตัวทับบริเวณโปงพุรอน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ไมมีการใชงานใน
ปจจุบัน สิ่งกอสรางมีการใชวัสดุ และสีสัน
ที่ไมกลมกลืนกับธรรมชาติ และมีขนาด
ใหญโตเกินไป

2)

การออกแบบ และความกลมกลืนของวัสดุ อาคาร สิ่งกอสราง และสิง่
อํานวยความสะดวกกับสภาพธรรมชาติโดยรอบ

โปงพุรอนถือเปนทรัพยากรทางธรรมชาติที่สําคัญ แตจากการสํารวจทาง
กายภาพโปงพุรอนทั่วประเทศพบวาภาพลักษณ และรูปแบบของแบบองคประกอบทางภูมิทัศนของ
โปงพุรอนแตละแหงมีความแตกตางกัน แหลงโปงพุรอนที่พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวหลายแหงมีการ
ผสมผสานระหวางโครงสรางที่เปนวัสดุธรรมชาติ และกออิฐถือปูนแตสวนใหญเกิดความขัดแยงใน
เรื่องของสีสัน ที่พบมากไดแก สีของอาคาร และหลังคาที่ไมเหมาะสม อาคารมักมีขนาดใหญรูปแบบ
ไมเหมาะสม ดูแข็งกระดาง อีกทั้งยังขาดการวางผัง และการจัดกลุมอาคารทําใหพื้นที่เต็มไปดวย
สิ่งกอสราง และขาดความเปนระเบียบ ระบบการสัญจรถูกกําหนดตามตําแหนงอาคาร สงผลให
ทางเดินบางชวงขาดความตอเนื่อง และสับสน มักมีการสรางลานหรือบอขนาดใหญซอนทับ หรืออยู
ใกลกับโปงพุรอนเกินไป และอาศัยการสูบน้ําเย็นเขามาผสม ในสวนของโปงพุรอน สวน ใหญเปนบอ
โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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กออิฐฉาบปูน (กรุหิน กระเบื้อง ศิลาแลง หรือปูนเปลือย) อาจยกสูง หรือลอมโครงสรางเหล็กหรือ
แสตนเลสเพื่อกันตก แตขาดความสวยงามและขาดความเปนเอกลักษณ และดัดแปลงไปจากสภาพ
ธรรมชาติเดิมมากเกินไป
กรณีตัวอยางที่มีการพัฒนาทางกายภาพที่ไมเหมาะสม เชน น้ําพุรอนโปง
พระบาท ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งปจจุบันไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว แต
ขาดการวางผัง หรือการแบงพื้นที่เพื่อปองกันการทําลายสิ่งแวดลอมจากการทองเที่ยว หรือการ
พัฒนาสิ่งกอสราง จึงพบการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการทองเที่ยวบริเวณโปงพุรอน
มากเกินไปและมีรูปแบบไมเหมาะสมขัดตอสภาพธรรมชาติ เชน มีรูปปนไดโนเสาร และมีการสราง
ลานคอนกรีตปกคลุมทั่วบริเวณ ดังแสดงในภาพที่ 3 และ 4

ภาพที่ 3 การพัฒนาทางกายภาพบริเวณน้ําพุรอนโปงพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภาพที่ 4 บริเวณน้ําพุรอนโปงพระบาท มีรูปแบบของสิง่ กอสรางที่ขาดความกลมกลืนกับธรรมชาติ
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4.4.2 ดานผลกระทบตอปริมาณน้ําและคุณภาพน้ําในแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
ในการพัฒนาน้ําพุรอนขึ้นมาใชประโยชนในดานตางๆ นั้น จําเปนที่ตองมีความรู
และความเขาใจดานธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา (สภาพของแหลงน้ําบาดาล) ของแหลงนั้นๆ ซึ่ง
น้ําพุรอนในประเทศไทยสวนใหญเปนน้ําพุรอนที่เกิดจากน้ําผิวดินที่ซึมลงสูเบื้องลาง จนกลายเปนน้ํา
ใตดิน หรือน้ําบาดาลซึ่งจะไหลลงไปดานใตดินในระดับลึกจนถึงบริเวณที่มีหินรอนมีอุณหภูมิสูงอยู
น้ําบาดาลนั้นจึงถูกตมจนมีความรอนสูงแลวดันตัวไหลยอนขึ้นมาตามรอยแตก หรือชองวางตางๆ
ในหิน เชนรอยเลื่อนจนมาสูผิวดินกลายเปนน้ําพุรอน หรือโปงพุรอนดังที่ปรากฏใหเห็นในพื้นที่ตางๆ
จากการสํารวจในภาคสนามพบวา ในการพัฒนาพื้นที่ที่เปนน้ําพุรอน กิจกรรมของ
มนุ ษ ย บ างอย า งอาจส ง ผลกระทบต อ การเปลี่ ย นแปลงต อ ปริ ม าณน้ํ า และคุ ณ ภาพน้ํ า ในแหล ง
ธรรมชาติ ป ระเภทโปง พุ ร อ นได หากไม มีค วามเข าใจธรรมชาติ ข องโปง พุร อ นในแต ล ะแห ง ซึ่ ง
โดยทั่วไปแลวกอนดําเนินการใดๆ ควรมีการสํารวจดานธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา (น้ําบาดาลหรือ
น้ําใตดิน) และอุทกวิทยา (น้ําผิวดิน) เสียกอน เพราะน้ําพุรอนในแตละแหงนั้นจะมีลักษณะเฉพาะ
การกอสร างหรือการปรับเปลี่ยนภู มิประเทศใดๆ อาจส งผลให สภาพของน้ําพุรอนเปลี่ยนไปทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 อาคารขนาดใหญกั้นทางน้ําธรรมชาติ ทําใหน้ํารอนอุณหภูมิลดลง
4.4.3 ดานผลกระทบตอชีวภาพ (พืชพรรณและสัตวปา) ในแหลงธรรมชาติประเภท
โปงพุรอน
ในการพัฒนาแหลงโปงพุรอน สิ่งสําคัญที่ไมอาจละเลยไดก็คือความรูความเขาใจใน
ดานชีวภาพ ของพื้นที่นั้นๆ วามีลักษณะ บทบาท และหนาที่อยางไร ซึ่งจะสามารถชวยใหการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทโปงพุรอนนั้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี ทั้งเปนการ
ปองกัน และชวยลดผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้น ทั้งจากกิจกรรมการใชประโยชน แหลงโปงพุรอน และ
ตัวผูใชประโยชนเอง ซึ่งผลกระทบตอชีวภาพที่เกิดขึ้นบริเวณแหลงโปงพุรอน สามารถสรุป โดย
แบงเปนประเภทของผลกระทบได ดังนี้
โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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ผลกระทบตอพืชพรรณ

การนําพันธุไมตางถิ่นเขามาในพื้นที่โปงพุรอน เปนผลกระทบประเภทหนึ่งที่
พบเห็นไดจากการสํารวจ ซึ่งพบวา แหลงโปงพุรอนที่มีการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวโดยสวนใหญ
จะมีการประดับตกแตงดวยพันธุไมประดับตางๆ ซึ่งเปนไมตางถิ่นที่สามารถจะแพรขยายพันธุและ
รุกรานออกนอกพื้นที่ได จนอาจทําใหสังคมพืชในบริเวณนั้นๆ เสื่อมโทรมและเปลี่ยนแปลงไป อาทิ
เชน บอน้ํารอนบานพรรั้ง อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว อําเภอเมือง จังหวัดระนอง (ดังภาพที่ 6) บอ
น้ํารอนในอุทยานแหงชาติแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (ดังภาพที่ 6) ซึ่งเปนพื้นที่อนุรักษ
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปองกัน และแกไขปญหาการรุกรานของพันธุไมตางถิ่นในพื้นที่
ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารที่ จ ะช ว ยป อ งกั น ผลกระทบดั ง กล า วที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง
สามารถเสริมสรางความสวยงามโดดเดนใหกับพื้นที่ไดนั้น คือการเลือกใชพันธุไมในถิ่นมาใชในการ
ประดับตกแตง ซึ่งจะชวยทําใหเกิดความสวยงาม และมีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยรอบได
ทั้งนี้ จากการสํารวจภาคสนาม พบวา แหลงโปงพุรอนที่ไดรับการพัฒนาที่ยังไมพบปญหาการนําไม
ตางถิ่นเขาไปในพื้นที่ อันเนื่องจากการยังคงรักษาสังคมพืชดั้งเดิมหรือสภาพปาดั้งเดิมเอาไวโดยที่
ไมไดนําพันธุไมตางถิ่นเขาไปประดับตกแตง เชน แหลงโปงพุรอนรอนทาปาย อําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 6 การประดับตกแตงพันธุไมตางถิ่นที่บอน้ํารอนบานพรรั้ง อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง (ซาย) บอน้ํารอนแจซอน อุทยานแหงชาติแจซอน อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง (ขวา)
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ภาพที่ 7 การรักษาสังคมพืชดั้งเดิมหรือสภาพปาดั้งเดิมไวที่แหลงโปงพุรอนทาปาย อุทยานแหงชาติ
หวยน้ําดัง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
(2)

ผลกระทบตอสัตวปา

จากการสอบถามยังเจาหนาที่ผูดูแลรับผิดชอบบริเวณโปงพุรอนหลายแหง
พบวามีการลดจํานวนลงของสัตวปา อันมีสาเหตุมาจากการพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ในดานตางๆ การ
เปดพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยว และเขามาใชประโยชนในพื้นที่ของนักทองเที่ยว สงผลกระทบตอลิง
เปนจํานวนมาก เชนที่บอน้ํารอนถ้ําเขาพลู อําเภอละแม จังหวัดชุมพร เจาหนาที่เลาวาแตเดิมมีลิง
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก และคอยๆ ลดจํานวนลง และหายไปจากพื้นที นอกจากนั้นยังพบวาบาง
แหงกอใหเกิดผลกระทบตอพฤติกรรมของสัตวปา อาทิเชน บอน้ํารอนเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง (ดังภาพที่ 8) พบวาในพื้นที่มีลิงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยลิงเหลานี้มักจะไดรับ
อาหารจําพวกขนมขบเคี้ยว จากนักทองเที่ยวที่เขามาใชประโยชนจากบอน้ําพุรอน ทําใหลิงเกิด
พฤติกรรมการหาอาหารที่เปลี่ยนไปจากธรรมชาติ เปนการรอ การขโมย หรือการแยงอาหารจาก
นั ก ท อ งเที่ ย ว และนอกจากนี้ ก ารคุ ย เขี่ย ขยะ เพื่ อ หาอาหาร อาจทํ า ให ลิ งกิ น หรือ กลื น เอาโฟม
ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ไมสามารถกินไดลงไป และอันตรายถึงแกชีวิตได
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ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลิงที่บอน้ํารอนเขาชัยสน ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง

4.4.4 ดานผลกระทบตอชุมชนทองถิ่นโดยรอบแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
เนื่องจากแหลงโปงพุรอนหลายแหงตั้งอยูในพื้นที่การใชประโยชนของชุมชน ดังนั้น
การพัฒนา หรือการจัดการใดๆ จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบดันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนไดเลย
เพียงแตผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเปนไปในทางบวกหรือทางลบ ซึ่งนั้นก็ขึ้นกับวิธีการ และแนวทางใน
การจัดการของหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยจากการสํารวจแหลงโปงพุรอนพบวามีผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตอชุมชนได ดังตอไปนี้
(1) ความขัดแยงระหวางการใชประโยชนของชุมชนและนักทองเที่ยว หรือ
กลุมผูใชประโยชนอื่น
โป ง พุ ร อ นบางแห ง นอกจากจะมี ก ารใช ป ระโยชน เ ป น สถานที่ ท อ งเที่ ย ว
พักผอนหยอนใจแลว ยังใชประโยชนเพื่อการสรางรายไดดวย โดยในสวนนี้ไมไดหมายรวมถึงการ
สรางรายไดจากการประกอบกิจการรานคาตางๆ ในพื้นที่ แตหมายถึงการใชประโยชนจากน้ํารอน
โดยตรง เชน การนําหนอไมมาแชในบอน้ํารอนเพื่อทําใหหนอไมมีรสชาดหวานกรอบ สงผลให
ชาวบานในชุมชนสามารถขายหนอไมไดราคาดี และเปนที่ตองการของตลาด ทําใหบอน้ํารอนบาง
แหงมีการใชประโยชนจากชาวบานในกิจกรรมดังที่กลาวมาแลว หากมีการเปดใหบริการเปนแหลง
ทองเที่ยวเพียงอยางเดียวนั้น อาจกอใหเกิดความขัดแยงระหวางกิจกรรมขึ้นได เนื่องจากการแช
หนอไมนั้น จะทําใหเกิดความไมสวยงามของบอน้ํารอน ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวมีความรูสึกไมพึง
พอใจ และการจัดการของหนวยงานดูแลพื้นที่ก็ไมสามารถกําหนดเวลาการแชหนอไมได เนื่องจาก
เปนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบานกอนมีการพัฒนาเพื่อการทองเที่ยว ดังเชนที่บอน้ําพุรอนโปงปูเฟอง
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อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย และจากการสํารวจภาคสนาม พบวา บางแหลงนั้น หนวยงานดูแล
พื้นที่ ไดมีการจัดสรรชวงเวลาการแชหนอไม จําแนกบอแชหนอไม บอสําหรับอาบ และสําหรับ
กิจกรรมอื่น ไว ซึ่งผูเขาใชประโยชนบอน้ํารอนจะสามารถใชไดในระยะเวลาเดียวกัน เชน แหลงโปง
พุรอนดอยสะเก็ด ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
โปงพุรอนบางแหง มีการใชประโยชนจากน้ําพุรอนโดยตรง โดยการตอทอนํา
น้ําพุรอนไปใชอุปโภคในครัวเรือน ตัวอยางเชน แหลงโปงพุรอนเขาพัง ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีไดสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาพื้นที่บริ เวณโปงพุ รอนเขาพั ง เพื่อรองรับ กิ จกรรมการท องเที่ย วดวยการก อสร างสระน้ํ า
สําหรับกิจกรรมแชน้ํารอน หองน้ํา หองสุขาและลานจอดรถ หากแตในปจจุบันยังไมสามารถเปด
บริการดานการทองเที่ยวได เนื่องจากชุมชนบานเขาพังไมยินยอมใหมีการทองเที่ยวในแหลงโปงพุ
รอนแหงนี้ รวมทั้งไมตองการใชน้ําอุปโภคจากแหลงน้ําอื่นๆ ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลวัง
กระแจะจัดหามาให เชน ประปาบาดาล เพราะมีความตองการใชน้ําอุปโภคจากแหลงโปงพุรอนเขา
พังที่เปนแหลงน้ําที่ใชอุปโภคมาโดยตลอด
4.4.5 แหลงสรางรายไดของชุมชนทองถิ่น
แหลงโปงพุรอนบางแหงที่อยูในการดูแลครอบครองของภาคเอกชน มักจะมีการ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว และมีการจัดการเพื่อการรองรับนักทองเที่ยว และการตลาดไดอยางดี ทั้ง
ในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการตางๆ และในสวนนี้เองไดชวยใหชุมชนในทองถิ่นมีโอกาส
ได เ ข า มาประกอบกิ จ การร า นค า และให บ ริก ารในรู ป แบบต า งๆ เช น การนวดแผนโบราณ ซึ่ ง
กอใหเกิดรายได โดยหากไมมีการพัฒนาจากภาคเอกชน หรือผูประกอบการภายนอก อาจไมเกิด
การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โปงพุรอน หรือหากมีการพัฒนาอาจมีศักยภาพไมเพียงพอที่จะพัฒนา
พื้นที่ได ซึ่งปญหาสําคัญที่พบเนื่องมาจากเรื่องของงบประมาณ เชน บอน้ํารอนปาตึง อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียราย และบอน้ําพุรอนโปงปูเฟอง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
แมวาหนวยงานภาคเอกชนจะเขามามีสวนชวยในการพัฒนาแหลงโปงพุรอนได
อยางดี แตไมไดหมายความถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพ หากผูประกอบการไมคํานึงผลกระทบ
ทางลบที่ อาจเกิ ดขึ้นกั บ แหล งโป งพุ รอน ก็ จะสง ผลใหท รัพ ยากรเสื่อ มโทรมลง ส ง ผลถึ งจํานวน
นักทองเที่ยวที่ลดลง สงผลถึงอาชีพและรายไดของชาวบานทองถิ่นดวย
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ปจจัยชี้วัดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมประเภทโปงพุรอน

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน หมายถึงคามาตรฐานที่แสดงถึง
คุณภาพของสภาวะแวดลอม ภายใตแนวคิดที่วา การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมดังกลาวตองอยู
ภายใตระดับที่ยอมรับหรือกําหนดขึ้น อันจะไมทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของแหลงธรรมชาติโปงพุ
รอนนั้นๆ

5.1

หลักการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได (Limits of Acceptable Change, LAC)

หลักการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได หรือ “The Limits of Acceptable Change (LAC)”
พัฒนาโดยหนวยงาน USDA Forest Service (Stankey, 1985) หมายถึง คาสูงสุดของการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกันของผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยมีเปาหมายในการรักษา
สภาพสิ่ ง แวดล อ มให มี ก ารใช ป ระโยชนอ ย า งยั่ งยื น และอยูใ นสภาพที่ ไ ม เ สื่ อ มโทรม (ระดับ ของ
ผลกระทบที่ไมเปนอันตรายตอระบบนิเวศ)
การศึกษาปจจัยชี้วัดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน ใชหลักการ
และแนวคิดจาก “The Limits of Acceptable Change (LAC)” อันเปนแนวคิดที่สามารถประยุกตใช
ในการจัดการเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ธรรมชาติตางๆ แนวคิดนี้ตั้งอยูบน
พื้นฐานของการตัดสินใจวาการเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําของมนุษยที่วัดหรือสังเกตไดนั้นยังอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม ถาหากระดับของการ
เปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเกินกวาที่กําหนดไวเปนคามาตรฐาน ก็หมายถึงแหลงธรรมชาติ
นั้นมีการใชประโยชนที่เกินคามาตรฐานสิ่งแวดลอมธรรมชาติไปแลว จําเปนตองมีมาตรการในการ
จัดการเพื่อควบคุมหรือลดผลกระทบดังกลาวใหอยูภายใตมาตรฐานที่กําหนด
การประยุกตหลักการนี้ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาตินั้น ผูศึกษา
จะตองเริ่มตนจากการกําหนดเปาหมายที่ตองการสําหรับแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอนเสียกอน
แลวจึงกําหนดปจจัยชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการวัดระดับของผลกระทบที่มีผลตอคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอม แลวจึงกําหนดเกณฑเพื่อใชในการตัดสินใจวาผลกระทบที่เกิดขึ้นตามปจจัยชี้วัดนั้น
ยังอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม
หลังจากกําหนดเกณฑในการตัดสินใจระดับของผลกระทบสูงสุดที่ยอมใหเกิดขึ้นไดแลว
กิจกรรมตอไปก็คือ การไปสํารวจขอมูลผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยที่มีตอทรัพยากรและระบบ
นิเวศในโปงพุรอน ขอมูลสําคัญที่ตองมีการเก็บรวบรวมคือ ระดับของผลกระทบตามปจจัยชี้วัดผล
กระทบที่กําหนดไวแลว โดยการวัดผลกระทบตองใหความสําคัญตอวิธีการ และหนวยของการวัดให
เปนไปที่ไดกําหนดไว เพราะหากเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือหนวยของการวัดอาจทําใหไมสามารถ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบอยางตอเนื่องตามนัยของการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาได
นอกจากนั้นการบันทึกขอมูลตองระบุวัน เวลา และสถานที่ ในการเก็บขอมูลอีกดวย
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การวิเคราะหผลกระทบจากการใชประโยชนวายังอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไมนั้น สามารถ
กระทําไดหลายวิธี เชน เมื่อมีการกําหนดปจจัยและเกณฑมาตรฐานไวเรียบรอยแลว การไปสํารวจ
และติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑดังกลาวไดเลย โดยสามารถ
จําแนกระดับของผลกระทบที่ยอมรับใหเกิดขึ้นในแหลงทองเที่ยวแตละแหงเปน 3 ระดับ คือ ระดับ
ผลกระทบยังยอมรับไดอยู (acceptable impact) ระดับผลกระทบถึงขั้นกําลังจะยอมรับไมได
(approaching or at acceptable impact) และระดับของผลกระทบที่รุนแรงมากจนไมสามารถ
ยอมรับผลกระทบดังกลาวใหเกิดขึ้นตอไปได (unacceptable impact) ตองมีการจัดการแกไขโดย
ทันที
สิ่งที่สําคัญก็คือ นักจัดการผลกระทบจากการทองเที่ยวตองใหความสําคัญตอผลกระทบที่
เกินระดับที่ยอมรับไดที่กําหนดไว โดยตองมีกิจกรรมหรือการจัดการวิธีตางๆในการลดผลกระทบ
ดังกลาวใหอยูในระดับที่ยอมรับไดใหได สวนผลกระทบที่ถึงระดับยอมรับไมไดหรือเกือบจะถึงระดับ
สูงสุดที่ยอมใหเกิดผลกระทบไดนั้น ก็ตองใหความสําคัญเชนกัน เพราะผลกระทบดังกลาวมีโอกาส
นําไปสูความเสื่อมโทรมระยะยาวไดในที่สุด จึงควรตองหาวิธีการจัดการควบคุมผลกระทบใหลดลง
และเฝาระวังไมใหระดับของผลกระทบเกินขีดที่กําหนดไว ทายสุดผลกระทบที่ยังไมเกินระดับสูงสุดที่
ยอมรับได หมายถึงมาตรการจัดการในปจจุบันเหมาะสมดีอยูแลว ไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง
ในขณะนี้
การคนหาถึงสาเหตุของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแหลงธรรมชาติเปนอีกหนึ่งกิจกรรมในขั้นตอน
นี้ เมื่ อ ใดที่ พ บว า ระดั บ ของผลกระทบที่ ต รวจวั ด ในแหล ง ธรรมชาติ ชี้ ว า เกิ น ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได
ผูรับผิดชอบแหลงฯจําเปนอยางยิ่งที่ตองหาทางแกไขผลกระทบดังกลาว ซึ่งจําเปนในเบื้องตนที่ตอง
คนหาถึ งเหตุ ของปญหา หรือสาเหตุที่ทํา ใหเ กิด ผลกระทบ โดยทั่ว ไปแลว ในขั้ นตอนถั ดไปของ
กระบวนการจัดการผลกระทบก็คือ การคัดเลือกกลยุทธหรือวิธีการจัดการผลกระทบที่เหมาะสม ซึ่ง
การคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการกับผลกระทบนั้นจะไดผลดีเพียงใดขึ้นกับความ
เขาใจและความสามารถในการระบุสาเหตุของปญหาไดละเอียดถูกตอง ซึ่งสาเหตุของผลกระทบอาจ
เนื่องมาจาก จํานวนผูใชประโยชน ประเภทของการใชประโยชนหรือกิจกรรม บริเวณที่มีการใช
ประโยชน ช ว งเวลาและระยะเวลาในการใช ป ระโยชน หรื อ ด ว ยสาเหตุ ม าจากพฤติ ก รรมของ
นักทองเที่ยว หรือเปนผลรวมกันจากหลายสาเหตุ
สําหรับการกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอนโดยใชหลักการ LAC
ตองทําการศึกษาวามีกิจกรรมใดบาง ณ โปงพุรอนและบริเวณโดยรอบ ที่จะสงผลกระทบตอแหลง
ธรรมชาติ และสง ผลกระทบดานใดบ างโดยเฉพาะต อเปาการอนุ รักษของโป งพุรอน เพื่ อนํ าไป
พิจารณากําหนดปจจัยชี้วัดผลกระทบ พรอมกันนี้ ยังตองมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานวาผลกระทบ
รุนแรงขนาดใดเปนคาสูงสุดที่ยอมใหเกิดขึ้น หรือ ที่เรียกวา คาวิกฤติ (threshold level) ซึ่งหมายถึง
วา ถาผลกระทบมีคาสูงไปกวานี้เมื่อใด จะกอใหเกิดผลเสียหายหรือเปนอันตรายตอระบบนิเวศโปงพุ
รอน
โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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เนื่องจากการอนุรักษโปงพุรอนจําเปนตองตอบสนองวัตถุประสงคของการสงวนรักษาและ
การใชประโยชนโปงพุรอนอยางยั่งยืน ดังนั้นจึงนําแนวคิดเรื่องระดับของการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับ
ได (Limits of Acceptable Change, LAC) มาใชในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
แหลงธรรมชาติ ซึ่งหลักการสําคัญก็คือ การใชประโยชนโปงพุรอนยอมมีโอกาสทําใหเกิดผลกระทบ
หรือการเปลี่ยนแปลงตอทรัพยากร แตตองมีการกําหนดวา ในโปงพุรอนแตละแหงที่เปดใหมีการใช
ประโยชนนั้น ระดับของขีดความสามารถในการรองรับการใชประโยชนสูงสุดควรเปนเทาไร โดย
กําหนดจากระดับของผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยที่ยอมรับใหเกิดขึ้นได ภายใตหลักการที่
จะตองไมทําลายหรือเปลี่ยนแปลงธรรมชาติจนหมดสภาพไป หรือธรรมชาติไมสามารถฟนฟูไดดวย
ตัวเองในระยะเวลาที่เหมาะสม
การประเมินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอนนี้ สามารถนําเสนอ
โดยโมเดลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ จากแนวคิด Limits of Acceptable Change
โดยกําหนดตัวแปรตางๆ ที่ชี้วัดระดับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย เพื่อบงชี้วาการใชประโยชน
ดังกลาวนั้น อยูในภาวะที่เกินขีดความสามารถในการรองรับไดในดานตางๆ หรือไม อยางไร และ
ประเมินคุณคาของสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดขึ้นโดยใช
สมการถวงน้ําหนัก
โมเดลในลักษณะเชนนี้ สามารถชว ยใหนั กจัดการพื้นที่ทราบว าโปงพุรอน มีผลกระทบ
ใดบางที่เกินคามาตรฐาน (Exceeding standard) หรือ กําลังมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้น (At and
Approaching standard) หรือ เปนระดับการใชประโยชนที่กอใหเกิดผลกระทบในระดับต่ําที่ยัง
ยอมรับได (Below standard) ซึ่งสามารถใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดมาตรการในการ
จัดการแกไขผลกระทบดังกลาวตอไป
การกําหนดมาตรฐานและระบบการประเมินผลกระทบโดยใชโมเดลดังกลาว ยังสามารถให
รายละเอียดถึงประเภท ลักษณะของผลกระทบ ระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความสามารถของระบบในการรองรับผลกระทบดังกลาว จุดที่เกิดผลกระทบ และแนวโนมในอนาคต
หากมีการวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่อง
นอกจากนั้น เมื่อมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่องมากพอโดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูล
ผลกระทบตอระบบนิเวศ และขอมูลปริมาณการใชประโยชนหรือประกอบกิจกรรมตางๆ ยังสามารถ
กําหนดถึงระดับการใชประโยชนที่เหมาะสมเปนจํานวนคนตอชวงเวลาไดในอนาคต หรือสามารถ
กําหนดขีดความสามารถในการรองรับการใชประโยชนนั่นเอง
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5.2 ปจจัยชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
ปจจัยชี้วัดที่นํามาใชในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติประเภท
โปงพุรอนแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม/ระบบนิเวศ ดานภูมิสถาปตยกรรม ดาน
สถาปตยกรรมและดานการบริหารจัดการ ซึ่งรายละเอียดแสดงในตารางที่ 5 ทั้งนี้ ในแตละแหลง
ธรรมชาติโปงพุรอน อาจกําหนดตัวชี้วัดที่แตกตางกันไป ไมจําเปนตองมีการประเมินครบทุกปจจัยชี้
วัดที่เสนอมานี้ ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะทางธรรมชาติของโปงพุรอน และลักษณะการใชประโยชนของ
โปงพุรอน
สวนเกณฑมาตรฐานนั้น ไดกําหนดไวเปน 3 ระดับดังกลาวขางตนแลว คือ ระดับไมมี
ผลกระทบหรือผลกระทบนอย ระดับผลกระทบปานกลาง และระดับผลกระทบสูงหรือรุนแรงซึ่ง
หมายถึงมีผลกระทบเกินคามาตรฐานที่ไดกําหนดไว ซึ่งการตรวจวัดและติดตามผลกระทบดาน
ตางๆ เปนประจํา จะทําใหมีขอมูลทราบถึงสถานภาพของแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุรอน วามี
คุ ณ ภาพของสิ่ ง แวดล อ มและองคป ระกอบต า งๆ เป น อย า งไร มี ป ญ หาหรื อ ผลกระทบมากน อ ย
เพียงใด ในดานใด และสามารถติดตามสาเหตุของผลกระทบเพื่อนํามาพิจารณาหาทางแกไขไดทัน
การ
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ตารางที่ 5 สรุปปจจัยชี้วัดและเกณฑการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน
ปจจัยชี้วัด
ดานสิ่งแวดลอม/ระบบนิเวศ
1. ปริมาณดินชะลางพังทลายแบบ
รองลึก
2. การปกคลุมของรากไมโผล

3. คุณภาพน้ําในโปงพุรอน
3.1) อุณหภูมิน้ํา

3.2) ความขุน

3.3) การเปนกรด-ดาง

3.4) จํานวนปริมาณขยะ

หนวยการวัด

ระดับผลกระทบ

ตันตอไรตอป

ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก

0 – 31.25
> 31.25 – 125.00
> 125.00
0 – 25
> 25 – 50
> 50 – 100

ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก

คาอุณหภูมิเฉลี่ยตอป ณ ปแรกที่เริ่มเก็บ
คาอุณหภูมิเฉลี่ยตอป ณ ปแรกที่เริ่มเก็บ – 3° C
คาอุณหภูมิเฉลี่ยตอป ณ ปแรกที่เริ่มเก็บ – 5° C
<3
3–5
>5
คาความเปนกรดดาง ณ ปแรกที่เริ่มเก็บ
คาความเปนกรดดาง ณ ปแรกที่เริ่มเก็บ ± 1
คาความเปนกรดดาง ณ ปแรกที่เริ่มเก็บ ± 2
ไมพบ
<5 ชิ้นตอบอหรือเสนธารน้ํารอน
>= 5 ชิ้นตอบอหรือเสนธารน้ํารอน

คารอยละของการปก
คลุมของรากไมโผล

องศาเซลเซียส

1 Unit = 1 mg/l
Silica
-

ชิ้น

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน
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เกณฑมาตรฐาน

คาถวงน้ําหนัก

>125 ตัน/ไร/ป

3

>50%

3

-5 ° C ของคาอุณหภูมิ
เฉลี่ยตอป ณ ปแรกที่เริ่ม
เก็บ

5

5 units

5

คาความเปนกรดดาง ณ ป
แรกที่เริ่มเก็บ ± 2

5

>= 5 ชิ้นตอบอหรือเสนธาร
น้ํารอน

5
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด
3.5) Total coliform bacteria

3.6) Fecal coliform bacteria

4. การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหล
ของน้ําพุรอน

หนวยการวัด
MPN/100 mg

MPN/100 mg

ลบ.ม/ชั่วโมง

ระดับผลกระทบ
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก

5. จํานวนปริมาณขยะตกคางเฉลี่ย
ในแหลง (บนบก)

ชิ้นตอตร.ม.

ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
6. กลิ่นจากขยะตกคาง บริเวณ
ไมมี / ต่ํา
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
7. การเปลี่ยนแปลงจํานวนของชนิด จํานวนของชนิดพันธุ
ไมมี / ต่ํา
พันธุพืชที่เปนเปาอนุรักษ
พืชที่เปนเปาอนุรักษ ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน

< 3,000
5,000 MPN/100 mg
3,000 – 5,000
> 5,000
< 500
1,000 MPN/100 mg
500 – 1,000
> 1,000
คาเฉลี่ยอัตราการไหลของน้ําที่วัดไดในแตละเดือน ณ ปแรก
ที่เริ่มเก็บขอมูล
คาเฉลี่ยอัตราการไหลของน้ําที่
คาเฉลี่ยอัตราการไหลของน้ําที่วัดไดในแตละเดือน ณ ปแรก
วัดไดในแตละเดือน ณ ปแรกที่
ที่เริ่มเก็บขอมูล – 10%
เริ่มเก็บขอมูล – 20%
คาเฉลี่ยอัตราการไหลของน้ําที่วัดไดในแตละเดือน ณ ปแรก
ที่เริ่มเก็บขอมูล – 20%
<1
> 3 ชิ้นตอตร.ม.
1–3
>3
ไมไดกลิ่นในระยะ 20 เมตร
มีกลิ่นบางเบาในระยะ 20 เมตร
มีกลิ่นรุนแรงในระยะ 20 เมตร
มีกลิ่นรุนแรงในระยะ 20 เมตร
ไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้น
ลดลง รอยละ 25
ลดลง รอยละ 50
ลดลง รอยละ 50
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คาถวงน้ําหนัก
5

5

5

3

3

3
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด
8. การขยายตัวของเสนทางเดินเทา

9.

10.

11.

12.

13.

14.

หนวยการวัด
ระดับผลกระทบ
ระยะความกวางของ
ไมมี / ต่ํา
เสนทางที่ขยายออกไป ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ระดับความชุกชุมของสัตวที่เปน
คารอยละความถี่
ไมมี / ต่ํา
เปาการอนุรักษ
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ความถี่ในการพบเห็นตัวหรือ
คาความถี่ในการพบ
ไมมี / ต่ํา
รองรอยของชนิดพันธุที่เปนเปา
เห็น (ครั้ง)
ผลกระทบปานกลาง
การอนุรักษ
ผลกระทบสูงมาก
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
รอยละตอป
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
การบุกรุกพื้นที่
รอยละตอป
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ระยะหางจากโรงงานอุตสาหกรรม
เมตร
ไมมี / ต่ํา
และแหลงสรางมลภาวะตางๆ
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
การถูกทําลายโดยธรรมชาติ
ประเมิน
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน
ขนาดเสนทางเทาเดิม
ขยายตัวเกินอัตรารอยละ 5 ตอป
ขยายตัวเกินอัตรารอยละ 10 ตอป
ไมเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขึ้น
ลดลง รอยละ 5
ลดลง รอยละ 10
ไมเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขึ้น
ลดลง รอยละ 5
ลดลง รอยละ 10
0
2
>2
0
2
>2
>200
100-200
<100
ไมมี/นอย
ปานกลาง
สูง
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เกณฑมาตรฐาน

คาถวงน้ําหนัก

รอยละ 10 ตอป

3

ลดลง รอยละ 10

3

ลดลง รอยละ 10

3

>2%

5

>2%

5

<100

3

สูง

3

56 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 5 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด
15. การถูกทําลายจากมนุษย

หนวยการวัด
ประเมิน

ดานองคประกอบทางภูมิสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรม
16. ดานการแบงเขตการใชที่ดิน
ประเมิน
(zoning)

ระดับผลกระทบ
ไมมี / ต่ํา
ไมมี/นอย
ผลกระทบปานกลาง ปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก สูง

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน

มีการเวนระยะหางจากโปงพุรอนออกเปนสวนตางๆ อยาง
ชัดเจน สามารถควบคุมกิจกรรม และการเขาถึงพื้นที่แตละ
สวนไดสอดคลองกัน ทําใหเกิดความสะดวกในการบริหาร
จัดการ เชน การเวนระยะหางของสวนบริการโดยไม
กอใหเกิดผลกระทบจาก การพัดพาน้ําผิวดินมาจากสวน
บริการ หรือมลภาวะทางเสียง และกลิ่น
ผลกระทบปานกลาง การเวนระยะหางจากโปงพุรอนไมชัดเจน พื้นที่ถูกแบงเปน
สวนตางๆ อยางอยาบๆ แตสามารถควบคุมการเขาทํา
กิจกรรมใหสอดคลองกับพื้นที่แตละสวนได
ผลกระทบสูงมาก ไมมีการเวนระยะหางจากโปงพุรอนออกเปนสวนตางๆ
(พื้นที่ธรรมชาติ 1 พื้นที่กันชน หรือสวนบริการและที่ทํา
การ 2 และสวนการเขาถึง 3) เชน สวนบริการอยูติดกับโปง
พุรอน สามารถเขาทํากิจกรรมตางๆ บริเวณโปงพุรอนได
โดยตรง กอใหเกิดความเสื่อมโทรม และการปนเปอนตอ
คุณภาพน้ํา

เกณฑมาตรฐาน

คาถวงน้ําหนัก

สูง

5

ผลกระทบสูงมาก

3

ไมมี / ต่ํา
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด
17. ดานขีดความสามารถทาง
กายภาพ

หนวยการวัด
ประเมิน

ระดับผลกระทบ
ไมมี / ต่ํา

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน
ไมพบการขยายเขตพื้นที่ของสวนบริการ และการเขาถึง หรือ
การพัฒนารุกล้ําพื้นที่ธรรมชาติ เปนการพัฒนาที่รวมกิจกรรม
ตางๆ ไวดวยกันอยางเหมาะสมทําใหพบเห็นอาคาร
สิ่งกอสราง และสิ่งอํานวยความสะดวกในปริมาณนอย เกิดที่
โลง และมีทัศนียภาพที่สวยงาม
ผลกระทบปานกลาง พบการขยายเขตพื้นที่ของสวนบริการ และการเขาถึง แตไม
พบการพัฒนารุกล้ําพื้นที่ธรรมชาติ การพัฒนาอาคาร
สิ่งกอสราง และสิ่งอํานวยความสะดวก ยังมีลักษณะกระจาย
ตัว แตมีปริมาณนอย และไมเกิดความแออัด
ผลกระทบสูงมาก พบการขยายเขตพื้นที่ของสวนบริการ และการเขาถึงสูง
หรือมีการพัฒนารุกล้ําพื้นที่ธรรมชาติมาก การพัฒนาอาคาร
สิ่งกอสราง และสิ่งอํานวยความสะดวก มีลักษณะกระจายเต็ม
พื้นที่ มีปริมาณมาก จนเกิดความแออัด ทําใหทัศนียภาพ
เสื่อมโทรม ไมสวยงาม

18. ดานสุนทรียภาพและความงาม

ประเมิน

ไมมี / ต่ํา

ไมมีสิ่งกอสรางซอนทับบริเวณโปงพุรอน แตอาจมีราวกันตก
ที่ใชวัสดุธรรมชาติ โดยมีขนาด และความสูง ไมบดบังความ
งามของโปงพุรอน หรือมีการปรับปรุงภูมิทัศนรอบนอกอยู
เสมอ เพื่อเผยรูปโฉมโปงพุรอนใหมีความโดดเดนและสราง
ความประทับใจ เชน การสางโปรงบริเวณโคนไมยืนตน

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด

19. ความเหมาะสมของขนาดอาคาร
สิ่งกอสราง รูปทรงการออกแบบ
วัสดุ และการใชสี

หนวยการวัด

ประเมิน

ระดับผลกระทบ
ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน
ผลกระทบปานกลาง สิ่งกอสราง และพื้นดาดแข็ง (hard scape) มีนอย จนไม
สงผลตอทัศนียภาพ หรือใชวัสดุ และสีสันเลียนแบบ
ธรรมชาติ หรือมีการตกแตงภูมิทัศนเพื่อลดทอนขนาดและ
ความแข็งกระดาง โดยไมบดบังความงามของโปงพุรอน
ผลกระทบสูงมาก สิ่งกอสราง และพื้นดาดแข็ง (hard scape) บริเวณโปงพุ
รอนมีมาก เชน ขอบบอ และลานรอบบอ สงผลการทบตอ
ทัศนียภาพ สีสันและวัสดุขาดความกลมกลืนกับธรรมชาติ
หรือมีขนาด และความสูง บดบังความงามของโปงพุรอน
ไมมี / ต่ํา
สัณฐานหรือขนาดอาคารมีความกลมกลืน ไมใหญโตเกินไป
มีตําแหนงที่ตั้งเหมาะสม หรือและมีความสอดคลองกับ
สภาพภูมิประเทศ การใชวัสดุ และสีสัน ในการตกแตงมี
ความสอดคลองดานรูปลักษณ อาคารสามารถใชประโยชน
ไดมาก และสงเสริมสุนทรียภาพของพื้นที่
ผลกระทบปานกลาง มีการตกแตงภูมิทัศนเพื่อลดทอนขนาด และความแข็ง
กระดางของอาคาร มีการเลือกใชวัสดุ และสีสันที่เปน
ธรรมชาติ หรือเลียนแบบธรรมชาติ อาคารสามารถใช
ประโยชนไดคอนขางมาก
ผลกระทบสูงมาก สัณฐานหรือขนาดอาคารมีขนาดใหญโต ตําแหนงไม
เหมาะสม หรือขัดตอสภาพภูมิประเทศ การออกแบบ และ
การเลือกใชวัสดุ และสีสันไมกลมกลืนกับธรรมชาติ ขาด
ความสวยงาม อาคารสามารถใชประโยชนไดนอย

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด
ดานการบริหารจัดการ
20. การดูแลบํารุงรักษาสิ่งอํานวย
ความสะดวก/สิ่งกอสรางในพื้นที่
21. ความสะอาดของหองสุขา

22. การกําหนดชวงเวลาการใช

23. การมีเจาหนาที่ดูแลประจําใน
พื้นที่

หนวยการวัด

ระดับผลกระทบ

-

ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง

ความถี่ของการทํา
ความสะอาด
-

-

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน

มีการบํารุงสิ่งกอสรางอยูเสมอ เมื่อเกิดการชํารุด
ไมมีการบํารุงรักษาสิ่งกอสราง
มีการบํารุงสิ่งกอสรางปละ 1 ครั้ง
ไมมีการบํารุงรักษาสิ่งกอสราง
ทุกวัน
ไมมีการทําความสะอาดเลย
วันเวนวัน
ไมมีการทําความสะอาดเลย
การกําหนดโดยมีกฎระเบียบและมีการดูแลใหปฎิบัติตาม
การกําหนดโดยมีกฎระเบียบแตไมมีการดูแลใหปฏิบัติตาม
ไมมีกฎระเบียบกําหนดไว
อยางจริงจัง
ผลกระทบสูงมาก ไมมีกฎระเบียบกําหนดไว
ไมมี / ต่ํา
มีเจาหนาที่ดูแลประจําในพื้นที่ (ทุกวันหยุดราชการ)
เจาหนาที่มาดูแลนอยมาก
ผลกระทบปานกลาง มีเจาหนาที่มาดูแลบาง (มากกวา 12 ครั้งตอป)
(นอยกวา 12 ครั้งตอป)
ผลกระทบสูงมาก มีเจาหนาที่มาดูแลนอยมาก (นอยกวา 12 ครั้งตอป)

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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6.

พื้นที่ศึกษา

6.1

ที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ศึกษา

แหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน ตั้งอยูที่บานธารน้ํารอน ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง
จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูริมทางหลวงหมายเลข 4112 (พุนพิน-ทาชนะ) บริเวณกิโลเมตรที่ 20 หาง
จากที่วาการอําเภอทาฉาง ประมาณ 5 กิโลเมตร หางจากอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ประมาณ 41
กิโลเมตรและบางสวนของธารน้ํารอนอยูติดกับทางรถไฟ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร คือ 47P E
522096.178 N 1031871.239 (ภาพที่ 9) ขนาดของพื้นที่ประมาณ 57 ไร มีลักษณะเดนเปนตาน้ํา
รอน บอน้ํารอนและธารน้ํารอน จํานวน 4 จุด ระบบนิเวศอยูในบริเวณเชื่อมตอของปาชายเลน ปาดิบ
แลงและปาชายหาด จึงทําใหพบพันธุพืชของปาทั้งสามประเภทขึ้นปะปนกัน สําหรับลักษณะการ
ไหลของน้ําจากการสํารวจภาคสนามพบวาเปนทิศทางที่ไหลมาจากเขาธารน้ํารอนซึ่งอยูดานขางของ
ลานธารน้ํ า ร อ นแล ว ไหลผ า นป า ชายเลนออกสู ท ะเล จุ ด ที่ น า สนใจอื่ น ๆ ได แ ก บ ริ เ วณลานโลก
พระจันทร ซึ่งเปนลักษณะเกิดจากการตกตะกอนทางเคมีของน้ําพุรอน เปนการตกผลึกของแรแคลไซต (ภาพที่ 10)

แหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน

ภาพที่ 9 ที่ตั้งและการเขาถึงแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง
จังหวัดสุราษฎรธานี
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ทางเขาหลัก
ทางเขารอง
สํานักสงฆธารน้ํารอน (สาขาวัดพระธาตุไชยา)

4112

บริเวณโปงพุรอน
N

ภาพที่ 10 เสนทางการเขาสูพื้นที่จากทางหลวงหมายเลข 4112 จะพบทางเขารอง ทางเขาหลัก
กอนถึงบริเวณโปงพุรอน
6.2

อุทกธรณีวิทยาน้ําพุรอน
1) ลักษณะการเกิดน้ําพุรอน คาดวาจะเกิดจากน้ําใตดินหรือน้ําบาดาลที่มีความเย็น
ไหลลงไปตามรอยแตก หรือชองวางของหินจนไปถึงบริเวณที่เปนหินรอนในระดับ
ลึก จึงทําใหน้ําเหลานั้นไดรับการถายเทความรอนจนกลายเปนน้ํารอน รวมกับ/
หรื อ เป น การแพร ก ระจายของน้ํ า ร อ น (hydrothermal) จากหิ น หลอมเหลว
(magma) ในระดับลึก แลวไหลยอนกลับขึ้นมาที่ผิวดิน จนกลายเปนน้ําพุรอน
2) ลักษณะและทิศทางการไหล น้ําพุรอนมีการไหลออกมาจากดานลางสูผิวดินผาน
รอยแตกในชั้นหินและมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกบริเวณบอลางบาป และ
มีการผสมกับน้ําบาดาลระดับตื้น ซึ่งเปนน้ําเย็นบางบริเวณโดยเฉพาะในสวนที่ติด
กับเชิงเขา ซึ่งหลักฐานที่พบคือบอน้ําตื้นที่เปนบอขุดบริเวณใกลบันไดทางขึ้นยอด
เขา ทํ า ให น้ําพุ รอ นมีอุ ณหภู มิล ดลงบางส ว น และเมื่อถึ งใกลผิ ว ดิน จะไหลไปสู
บริเวณที่เปนธารน้ํารอนดานตะวันออกของพื้นที่ลานโลกพระจันทร ซึ่งทิศทางการ
ไหลนี้จะสอดคลองกับระดับความสูงของพื้นที่ ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออก
3) อุณหภูมิของน้ํารอน มีอุณหภูมิระหวาง 42.5 ถึง 61.7 องศาเซลเซียส และคาด
วาในระดับลึกอุณหภูมิของน้ํารอนจะสูงกวานี้
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4) อัตราการไหลน้ําพุรอน จากการวัดอัตราการไหลในภาคสนาม 3 บริเวณพบวา
มีอัตราการไหล ตั้งแต 20 ถึง 52.6 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง กลาวคือ น้ําพุรอนนี้
ถือไดวาเปนน้ําบาดาลประเภทหนึ่ง ที่เรียกวาชั้นน้ําไรแรงดัน (unconfined
aquifer) แตมีบางสวนที่เปนชั้นน้ําบาดาลที่มีแรงดัน (confined aquifer) ทั้งนี้
เพราะชั้นทราเวอรทีนดานบนบางสวนเปนชั้นกั้นน้ํา และหลักฐานที่แสดงวาเปน
ชั้นน้ําบาดาลแบบมีแรงดัน ไดแกบอน้ํา (บอปูน) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตของ
ลานโลกพระจันทร พบวามีแรงดันสูงกวาระดับผิวดินในบริเวณนั้นประมาณ 25
เซนติเมตร
 บริเวณบอลางบาป (จุดที่ 1) มีอัตราการไหลประมาณ 20 ลูกบาศกเมตรตอ
ชั่วโมง
 บริเวณปลายธารน้ํารอน (จุดที่ 2) มีอัตราการไหลประมาณ 33 ลูกบาศก
เมตรตอชั่วโมง
 บริเวณจุดที่รอนที่สุด (60°C) (จุดที่ 3) มีอัตราการไหลประมาณ 52.6
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
5) การเกิดลานโลกพระจันทร การเกิดลานโลกพระจันทร เกิดจากการตกตะกอน
ทางเคมีของน้ําพุรอน เปนการตกผลึกของแรแคลไซต (Calcite : CaCO3) ที่มีชื่อ
เฉพาะวาทราเวอรทีน (travertine) ซึ่งเปนอีกรูปแบบหนึ่งของแรแคลไซต มี
ลักษณะเปนรูพรุนมีสีน้ําตาลออน ถึงน้ําตาลแกมเหลือง กระบวนการเกิดนั้น เกิด
จากสารแคลเซียมไบคารบอเนต(CaHCO3) ที่ละลายในน้ํารอนเมื่อไหลมาบนผิว
ดินจะคายกาซคารบอนไดออกไซดออกไป ทําใหตกผลึกเปนแรแคลไซต ดังแสดง
ใน สมการที่ [1]
H20 + CO2 + Ca2+ + 2(HCO3)
[เกิดการละลาย]

2(H+) + 2(HCO3) + CaCO3
[น้ํา +หินปูน (แรแคลไซต)]

[1]

ลานโลกพระจันทรแหงนี้มีลักษณะคลายลานตะพักของลําน้ํา (river terrace) แตจะ
เกิดจากการตกตะกอนทางเคมี (chemical sedimentation) ของสารแคลเซียม
คารบอเนต ทําใหเกิดการพอกตัวของหินทราเวอรทีนที่เกิดจากน้ําพุรอนตั้งแตใน
อดีตตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน แตเนื่องจากระดับน้ําทะเลในปจจุบันนั้นไดลดต่ํากวา
ระดับน้ําทะเลในอดีตเมื่อหลายพันปที่ผานมา ทําใหระดับของน้ําพุรอนซึ่งเปนน้ํา
บาดาลประเภทหนึ่งมีระดับน้ําลดลงไปดวย จึงทิ้งรองรอยใหเห็นเปนลานตะพัก
ดังที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน และในขณะเดียวกันระดับทองน้ําของธารน้ํารอนก็
ถูกกัดเซาะในแนวดิ่ง (down cutting) ใหลึกลงอยางสอดคลองกับการลดระดับของ
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น้ําทะเลในอดีตจนถึงปจจุบันจนเปนรองลึก และเปนเหตุใหเกิดจุดน้ําพุรอนไหล
ออกมาบริเวณผนังฝงตะวันตกของรองน้ําดังกลาว
6) จุดน้ําพุ ในบริเวณตอนกลางของลานโลกพระจันทร พบวามีระดับน้ําใกลผิวดิน
มากคือประมาณ 20-25 เซนติเมตร และบางสวนพบวามีระดับน้ําอยูสูงกวาผิวดิน
จึงสรุปไดวาในบริเวณลานโลกพระจันทรการไหลของน้ํารอนจะมีทิศทางการไหล
จากทิศตะวันตกไปทางตะวันออก และไปปรากฏเปนจุดที่มีน้ํารอนไหลออกมาทาง
ขอบฝ ง ตะวั น ตกของธารน้ํ า ร อ น ซึ่ ง จุ ดที่ เ ป น น้ํ า พุ ร อ นในบริ เ วณนี้ จ ะเป น น้ํ า พุ
(spring) แบบ water table spring และจากการสังเกตพบวาจุดที่น้ําพุไหลออกมา
นั้น มีแรกํามะถันพบเปนคราบสีเหลือง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหปริมาณ
กํามะถันจากน้ําตัวอยาง จํานวน 5 ตัวอยาง ซึ่งมีกํามะถันอยูประมาณรอยละ 1.13
ถึง 1.78 อุณหภูมิอยูในชวง 42.5 – 61.7 องศาเซลเซียส มีคา pH เทากับ 7.76
7) ธารน้ํารอน ในธารน้ํารอนจะมีสาหรายบางชนิดที่สามารถทําใหสารหินปูนเกาะ
และตกตะกอนเปนของแข็ง ดังนั้นในบางสวนโดยเฉพาะดานตะวันออกของธารน้ํา
รอน ซึ่งเดิมเคยมีน้ํารอนไหลผานแตในปจจุบันทางน้ําไดกัดเซาะทองน้ําลึกลงไป
ทํ า ให ไ ม มี น้ํ า ร อ นมาหล อ เลี้ ย งในบริ เ วณนั้ น อี ก จึ ง ทํ า ให เ กิ ด การแห ง ตั ว แต
เนื่องจากบริเวณนั้นมีสาหรายที่มีสารหินปูนตกตะกอนแทรกสลับในชั้นซากของ
สาหรายประกอบกับยังมีความชื้นอยูบางจึงทําใหเกิดเปนชั้นดินที่มีความนุม
6.3

ลักณะทางชีวภาพ

ในบริเวณพื้นที่ศึกษาบริเวณธารน้ํารอน ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎร
ธานี พบสังคมพืชหลักๆ 3 ชนิด ไดแก
1) สังคมพืชปาดิบแลง (Dry evergreen forest)
สภาพโดยทั่วไปของปาดิบแลงบริเวณบนเขาใกลพื้นที่บอน้ํารอนยังคงมีสภาพที่
สมบูรณดีมาก แมวาจะมีพื้นที่บางสวนถูกทําลายไปเนื่องจากมีการขุดทําลายคาดวาเพื่อนําดินลูกรัง
ไปใช (ภาพที่ 11 ) โดยพรรณไมที่มีคาดัชนีความสําคัญใน 5 อันดับแรก ไดแก สักดอน (Vatica
harmandiana) พลองใบใหญ (Memecylon ovatum) กระเบากลัก (Hydnocarpus ilicifolia)
Euonymus sp. และ หัน (Knema globularia) เรือนยอดของสังคมพืชปาดิบแลงบริเวณนี้สามารถ
แบงออกไดเปน 3 ชั้นเรือนยอด โดยเรือนยอดชั้นบนมีความสูงประมาณ 15-25 เมตร พรรณไมที่พบ
ในเรือนยอดชั้นนี้สวนใหญจะเปน สักดอน กระบาก (Anisoptera costata) และหวาเปนหลัก เรือน
ยอดชั้นรองมีความสูงประมาณ 5-15 เมตร พรรณไมที่พบในเรือนยอดชั้นนี้คอนขางหลากหลาย เชน
พลองใหญ กระเบากลัก Euonymus sp. หัน พลับพลา ตังหน สําเภา นน ชะมวง ออยชาง และ
มะหาด เปนตน สําหรับในเรือนยอดชั้นลางนั้น มีความสูงประมาณ 3-5 เมตร พรรณไมที่พบเชน
พริกไทยดง ผักหวานเมา ปลาไหลเผือก รวมถึงไมวัยรุนของเรือนยอดชั้นบนและชั้นรอง
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ภาพที่ 11 ทัศนียภาพปาดิบแลงบริเวณแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน
2) สังคมพืชปาชายเลน (Mangrove forest)
สังคมพืชปาชายเลนที่พบในพื้นที่ศึกษาจัดเปนแถบบริเวณดานหลังของปาชาย
เลนในภาพรวม (ภาพที่ 12) ดินจะเปนเลนแข็งและโดยปกติแลวจะมีน้ําทะเลทวมถึงเฉพาะชวงที่น้ํา
ทะเลขึ้นสูงสุด สภาพโดยทั่วไปไมคอยสมบูรณเหมือนปาชายเลนทั่วๆ ไปทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การ
ถูกกีดกันทางเดินของน้ําทั้งโดยทางรถยนตและทางรถไฟ รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมใกลเคียง ฝาด
ดอกแดง (Lumnitzera littorea) เปนชนิดพันธุที่มีคาดัชนีความสําคัญสูงที่สุด (IVI=199.8) โดยทั่วไป
แลวเรือนยอดของสังคมพืชปาชายเลนมักจะมีเพียงชั้นเดียว สูงประมาณ 7-10 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก
องคประกอบของพรรณไมในสังคมมักเปนพวกที่ตองการแสงมากในการเจริญเติบโตจึงมักสงเรือน
ยอดมาอยูในระดับใกลเคียงกันเพื่อใหมีแสงเพียงพอตอการเจริญเติบโต ประกอบกับปจจัยในเรื่อง
ของลมทําใหไมมีไมชนิดไหนสูงโดดเดนเหนือพรรณไมอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษาจะพบพันธุไมอีกชนิด
หนึ่งแตเปนไมพุม บางครั้งกึ่งเลื้อยพาด คือตนรังแค มีคาดัชนีความสําคัญสูงเปนอันดับสองรองจาก
ฝาดดอกแดง (IVI=55.06) โดยจะพบเปนพันธุไมเดนภายใตเรือนยอดของฝาดดอกแดง

ภาพที่ 12 ทัศนียภาพปาชายเลนบริเวณแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน
3) สังคมพืชบริเวณเกาะแกว
สั ง คมพื ช บริ เ วณนี้ ค อ นข า งยากต อ การจํ า แนกว า เป น สั ง คมพื ช แบบไหน
เนื่องจากพรรณไมที่พบขึ้นในสังคมจะผสมกันไปของพรรณไมเดนๆ จาก 3 ชนิดสังคมพืช คือ ปา
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ดิบแลง ปาชายหาด (beach forest) และ ปาชายเลน (ภาพที่ 13) โดยพรรณไมที่มีคาดัชนี
ความสําคัญใน 5 อันดับแรก ไดแก เกด (Manilkara hexandra) โกงกางหูชาง (Guettarda
speciosa) หงอนไกทะเล (Heritiera littoralis) กะลิง (Diospyros pilosanthera) และ งาไซ
(Pouteria obovata) อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากองคประกอบของพรรณไมโดยภาพรวมโดยไม
พิจารณาวาคาดัชนีความสําคัญจะเปนอยางไรนั้น สังคมพืชบริเวณนี้นาจะมีความใกลเคียงกับปาดิบ
แลงมากที่สุด

ภาพที่ 13 ทัศนียภาพสังคมพืชบริเวณ
เกาะแก ว ในแหล ง โป ง พุ ร อ นสํ า นั ก สงฆ
ธารน้ํารอน
การสํ า รวจสั ต ว ป า ในบริเ วณพื้น ที่ ศึ กษาแหล ง โป ง พุร อ นสํา นัก สงฆธ ารน้ํา รอ น
ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี ในชวงวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2551 พบนก 9 อันดับ
22 วงศ 53 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 3 อันดับ 6 วงศ 12 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 1 อันดับ 4
วงศ 11 ชนิด และ สัตวเลื้อยคลาน 2 อันดับ 5 วงศ 12 ชนิด พบเปนสัตวปาคุมครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2535 รวมทั้งหมด 49 ชนิด มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1) การสํารวจนกทั้ง 3 สังคมพืช พบนกทั้งหมด 53 ชนิด ซึ่งมีสถานภาพเปน
สัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2535 ถึง 44 ชนิด
ดวยกัน สถานภาพตามสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ONEP,
2006) มีสถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) จํานวน 2 ชนิด คือ นกออก
(Haliaeetus leucogaster (Gmelin) 1788.) และนกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus
(Linnaeus) 1758.) และสถานภาพตาม อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและ
พืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (CITES, 2005) เปนชนิดพันธุแนบทายบัญชีหมายเลข 2 จํานวน 1 ชนิด คือ
นกเคากู (Otus bakkamoena Pennant, 1769.) และเปนชนิดพันธุแนบบัญชีหมายเลข 3 จํานวน 1
ชนิด คือ นกยางควาย (Bubulcus ibis (Linnaeus) 1758.)
2) การสํารวจสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ดวย harp trap (ใชสํารวจคางคาว) และการ
เดินสํารวจ พบสัตวเลี้ยงลูกนมทั้งหมด 12 ชนิด ไดแก กระแตใต กระรอกปลายหางดํา และคางคาว
อีก 10 ชนิดไดแก คางคาวกินผลไม 2 ชนิดและคางคาวกินแมลง 8 ชนิด พบวา เปนสัตวปาคุมครอง
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ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2535 จํานวน 3 ชนิด คือ คางคาวหนา
ยักษสามหลืบ (Hipposideros larvatus (Horsfield) 1823.) คางคาวหนายักษเล็ก (Hipposideros
pomona Andersen, 1918.) และคางคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น (Rhinolophus stheno
Anderson, 1905.) ตามสถานภาพของความเสี่ยงตอการสูญพันธุของสัตวปาตาม สหภาพนานาชาติ
เพื่อการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN, 2006) พบวาสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทั้งหมด
ที่พบมีสถานภาพมีความเสี่ยงนอยตอการสูญพันธุ (Least Concern: LC)
ในการสํ า รวจสั ต ว เ ลี้ ย งลู ก ด ว ยนมพบค า งคาวกิ น แมลงหลายชนิ ด โดยพบ
คางคาวบินอยูรอบๆ ปาดิบแลงเปนจํานวนมาก คาดวานาจะมีจํานวนชนิดของคางคาวมากกวา 10
ชนิด โดยเฉพาะคางคาวกินผลไมที่ตองใชตาขายในการดัก ในกลุมของคางคาวกินแมลงบางชนิดที่
จับไดนาจะมาจากถ้ําซึ่งอยูในรัศมี 20 กิโลเมตรมายังพื้นที่ศึกษาคือแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธาร
น้ํารอนเพื่อหากินแมลงหรือบินผานไปยังพื้นที่หากินอื่นบริเวณใกลเคียง (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 14 ภาพตัวอยางสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบบริเวณแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน
3) การเดินสํารวจสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก พบทั้งหมด 11
ชนิด จาก 5 วงศ 2 อันดับ พบ 1 ชนิดที่เปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พุทธศักราช 2535 ไดแก เหี้ย (Varanus salvator (Laurenti) 1768) นอกจากนี้ มี 1 ชนิด
ไดแก จิ้งเหลนตนไม (Dasia olivacea Gray, 1839) ถูกจัดใหอยูในสถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near
Threatened: NT) ตามสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ONEP,
2006) สวนที่เหลืออีก 9 ชนิดนั้นจัดอยูในสถานภาพเปนกังวลนอยที่สุด (Least concern: LC) ทั้งนี้ยัง
พบสัตวเฉพาะถิ่นจํานวน 1 ชนิด คือ จิ้งเหลนหลากลาย (Mabuya macularia (Blyth, 1853))
นอกจากนี้จากการสํารวจพบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกทั้งหมด 11 ชนิด 10 ชนิดถูกจัดใหอยูใน
สถานภาพเปนกังวลนอยที่สุด (Least concern: LC) ตามสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ONEP, 2006) อีก 1 ชนิด จัดอยูในสถานภาพขอมูลไมเพียงพอ
(Data Deficient: DD) ไดแก กบหนอง (Fejervarya limnocharis (Gravenhorat, 1829)) และตาม
สถานภาพของความเสี่ยงตอการสูญพันธุของสัตวปาตามสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN, 2006) พบวาสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกทั้ง 11 ชนิด มีสถานภาพเปน
กังวลนอยที่สุด (Least concern: LC)
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การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในป จ จุ บั น รู ป แบบทางภู มิ ส ถาป ต ยกรรมและ
สถาปตยกรรมของแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน
6.4.1 ขอมูลดานกายภาพและสิง่ อํานวยความสะดวก

พื้นที่โปงพุรอน สํานักสงฆธารน้ํารอน สามารถแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก สวน
สํานักสงฆธารน้ํารอน สวนพื้นที่บริการและอาบน้ํารอน และสวนพื้นที่ธรรมชาติโปงพุรอน ซึ่งพื้นที่
แตละสวนดังกลาวจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความเกี่ยวของกับพื้นที่รองรับอยู ยกเวนสวนพื้นที่
ธรรมชาติโปงพุรอนที่ยังคงมีสภาพทางกายภาพที่มีความเปนธรรมชาติอยู (ภาพที่ 15)

สวนพื้นที่
ปาชายเลน

สวนพื้นโปงพุรอน
สวนสํานักสงฆ
ธารน้ํารอน
N

สวนพื้นที่บริการอาบน้ํารอน
ภาพที่ 15 การแบงพื้นที่แหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน ออกเปน 3 สวน
6.4.2 ขอมูลดานการบริหารจัดการ
จากขอมูล ขององคก ารบริห ารสว นตํา บลเขาถาน ตํ า บลเขาถ าน อํ า เภอทา ฉาง
จังหวัดสุราษฎรธานี สําหรับดานบริหารจัดการแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน พบวา องคการ
บริหารสวนตําบลเขาถานในฐานะเปนผูดูแลพื้นที่ของรัฐ ไดดําเนินการใหสํานักงานที่ดินจังหวัดสุ
ราษฎร ธ านี ทํ า การรั ง วั ด พื้ น ที่ ดั ง กล า ว ต อ มาได มี ก ารออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ ที่ ห ลวง เลขที่ ร ะวาง
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4827IV2230-1 ใหพื้นที่ดังกลาวอยูในการครอบครองของกระทรวงมหาดไทย ในเนื้อที่ประมาณ 57
ไร 3 งาน 08 ตารางวา ปจจุบันการใชประโยชนในพื้นที่โปงพุรอน มีรูปแบบของการทองเที่ยวและใช
บริการอาบน้ําแตยังไมเปนที่แพรหลาย เนื่องจากพื้นที่ยังไมไดรับการพัฒนาทางกายภาพ และพื้นที่
บางส ว นก็ มี ส ภาพทรุ ด โทรมยั ง ไม เ ป น ที่ ดึ ง ดู ด ใจ อี ก ทั้ ง งบประมาณในการบริ ห ารจั ด การ และ
งบประมาณในการบํารุงรักษายังไมเพียงพอ แตอยางไรก็ตามพื้นที่ดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะ
เปนแหลงเรียนรูสําหรับผูสนใจศึกษาระบบนิเวศที่เปนเอกลักษณในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ โดยจุดมุงหมายของการบริหารจัดการนั้น เนนใหพื้นที่ดังกลาวเปนที่ที่มีความยั่งยืนในดาน
การศึกษาระบบธรรมชาติ และไมมุงเนนการสรางสิ่งปลูกสรางที่ไมจําเปน และสําหรับการพัฒนา
พื้นที่ในอนาคต พบวา มีการเตรียมการดานบุคลากรในการเฝาระวังเพียงดานเดียว ซึ่งบุคลากร
เหลานี้เปนอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาถาน จํานวน 50 นาย
และได รั บ การอบรมกู ชี พ และกู ภั ย เพื่ อ ป อ งกั น ป ญ หาในด า นต า งๆ ไม ว า จะเป น ป ญ หาด า น
อาชญากรรม การป องกันชีวิ ต และทรัพย สินหรื อการลัก ทรัพย เปนตน ดังนั้นในสว นนี้ จึงมีก าร
รวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการดานอื่นๆ ไดแก แนวทางการจัดการพื้นที่
เมื่อแบงตามเขตการทองเที่ยว และการบริหารจัดการดานการใชประโยชนที่ดิน เปนตน

6.5

ผลการประเมินปจจัยชี้วัดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภท
โปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน

จากการสํารวจขอมูลสําหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอนใน
พื้นที่แหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา
คุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติโดยรวมมีคาเทากับ 1.29 จัดวามีผลกระทบระดับต่ํา ทั้งนี้ คุณภาพ
ดานสิ่งแวดลอม/ระบบนิเวศจัดวามีผลกระทบระดับต่ํา คาคะแนนเทากับ 1.07 คุณภาพสิ่งแวดลอมดาน
ภูมิสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมจัดวามีผลกระทบระดับต่ํา คาคะแนนเทากับ 1.5 และคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอนดานการบริหารจัดการจัดวามีผลกระทบระดับ
รุนแรง คาคะแนนเทากับ 3.0 รายละเอียดดังตารางที่ 6

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน
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ตารางที่ 6 ปจจัยชี้วัดและผลการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอนของแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน
ปจจัยชี้วัด

หนวยการวัด

ดานสิ่งแวดลอม/ระบบนิเวศ
1.
คุณภาพน้ําในโปงพุรอน
1.1) อุณหภูมิน้ํา
องศาเซลเซียส

1.2) ความขุน
1 Unit = 1 mg/l
Silica
1.3) การเปนกรด-ดาง
-

ระดับผลกระทบ

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน

ไมมี / ต่ํา
คาอุณหภูมิเฉลี่ยตอป ณ ปแรกที่เริ่มเก็บ
(1)
ผลกระทบปานกลาง คาอุณหภูมิเฉลี่ยตอป ณ ปแรกที่เริ่มเก็บ -3° C
(2)
ผลกระทบสูงมาก คาอุณหภูมิเฉลี่ยตอป ณ ปแรกที่เริ่มเก็บ - 5° C
(3)
ไมมี / ต่ํา
<3
ผลกระทบปานกลาง

3–5

ผลกระทบสูงมาก

>5

ไมมี / ต่ํา

คาความเปนกรดดาง ณ ปแรกที่เริ่มเก็บ

ผลกระทบปานกลาง

คาความเปนกรดดาง ณ ปแรกที่เริ่มเก็บ ± 1

ผลกระทบสูงมาก

คาความเปนกรดดาง ณ ปแรกที่เริ่มเก็บ ± 2

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

ระดับคะแนนการ
คาถวง
ขอมูลดิบ
ประเมินผลกระทบ
น้ําหนัก
คาคะแนนเฉลี่ย = 1.07ผลกระทบต่ํา

1

5

2

5

1

5

สรุปยอผูบริหาร

จุดที่ 1: 43.58
จุดที่ 2: 46.34
จุดที่ 3: 61.73
จุดที่ 4: 42.50
(เดือน กค.)
จุดที่ 1: 3.53
จุดที่ 2: 3.34
จุดที่ 3: 3.59
จุดที่ 4: 3.57
(เดือน กค.)
จุดที่ 1: 8.07
จุดที่ 2: 7.90
จุดที่ 3: 7.52
จุดที่ 4: 7.54
(เดือน กค.)
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด
1.4) จํานวนปริมาณขยะที่ยอยสลาย
ไมไดที่พบในน้ํา

หนวยการวัด
ชิ้น

1.5) Total coliform bacteria
MPN/100 mg

1.6) Fecal coliform bacteria
MPN/100 mg

2. อัตราการไหลของน้ําพุรอน

ระดับผลกระทบ

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน

ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา

ไมพบ
<5 ชิ้นตอบอหรือเสนธารน้ํารอน
>= 5 ชิ้นตอบอหรือเสนธารน้ํารอน
< 3,000

ผลกระทบปานกลาง

3,000 – 5,000

ผลกระทบสูงมาก

> 5,000

ไมมี / ต่ํา

< 500

ผลกระทบปานกลาง

500 – 1,000

ผลกระทบสูงมาก

> 1,000

คาถวง
น้ําหนัก

ขอมูลดิบ

1

5

0 ชิ้นตอบอหรือ
เสนธารน้ํารอน

1

5

1

5

1

5

ไมมี / ต่ํา

ลบ.ม/ชม.

คาเฉลี่ยอัตราการไหลของน้ําที่วัดไดในแตละ
เดือน ณ ปแรกที่เริ่มเก็บขอมูล
ผลกระทบปานกลาง คาเฉลี่ยอัตราการไหลของน้ําที่วัดไดในแตละ
เดือน ณ ปแรกที่เริ่มเก็บขอมูล – 10%
ผลกระทบสูงมาก คาเฉลี่ยอัตราการไหลของน้ําที่วัดไดในแตละ
เดือน ณ ปแรกที่เริ่มเก็บขอมูล – 20%

ระดับคะแนนการ
ประเมินผลกระทบ
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จุดที่ 1: 540
จุดที่ 2: <2
จุดที่ 3: <2
จุดที่ 4: 8
(เดือน กค.)
จุดที่ 1: 170
จุดที่ 2: <2
จุดที่ 3: <2
จุดที่ 4: <2
(เดือน กค.)
จุดที่ 1: 20
จุดที่ 2: 33
จุดที่ 3: 52.6
จุดที่ 4: N/A
(เดือน กค.)
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด
3. จํานวนปริมาณขยะตกคางเฉลี่ย
ในแหลง (บนบก)
4. กลิ่นจากขยะตกคาง บริเวณ
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
5. ระดับความชุกชุมของนกที่เปน
เปาการอนุรักษ

6. การพบเห็นตัวหรือรองรอยของ
ชนิดพันธุที่เปนเปาการอนุรักษ
6.1) คางคาวหนายักษสามหลืบ
6.2) คางคาวหนายักษเล็ก
6.3) คางคาวมงกุฎเลียนมลายู
หางสั้น
6.4) เหี้ย
6.5) จิ้งเหลนตนไม
6.6) จิ้งเหลนหลากลาย

หนวยการวัด
ชิ้นตอตร.ม.

-

คารอยละความถี่

ระดับผลกระทบ

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน

ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา

<2
2–5
>5
ไมไดกลิ่นในระยะ 20 เมตร
มีกลิ่นบางเบาในระยะ 20 เมตร
มีกลิ่นรุนแรงในระยะ 20 เมตร
ไมเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขึ้น

ผลกระทบปานกลาง

ลดลง รอยละ 5

ผลกระทบสูงมาก

ลดลง รอยละ 10

ไมมี / ต่ํา

ไมเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขึ้น

ผลกระทบปานกลาง

ลดลง รอยละ 5

การพบเห็น (ครั้ง)
ผลกระทบสูงมาก

ระดับคะแนนการ
ประเมินผลกระทบ

คาถวง
น้ําหนัก

ขอมูลดิบ

1

3

0.6
(เดือน กค.)

1

3

1

3

1

3

ลดลง รอยละ 10

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

สรุปยอผูบริหาร

ไมไดกลิ่นในระยะ
20 เมตร
(เดือน กค.)
นกออก :11.1
นกปรอดหัวโขน:
NA
(เดือน กค.)

พบเห็นตัว
(เดือน กค.)
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด

หนวยการวัด

7. การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
รอยละตอป
8. การบุกรุกพื้นที่
รอยละตอป
9. ระยะหางจากโรงงาน
อุตสาหกรรม/แหลงเกิดมลพิษ

เมตร

10. การถูกทําลายจากธรรมชาติ
ประเมิน
11. การถูกทําลายจากมนุษย
ประเมิน

ระดับผลกระทบ

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน

ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก
ไมมี / ต่ํา
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบสูงมาก

0
2
>2
0
2
>2
>200
100-200
<100
ไมมี/นอย
ปานกลาง
สูง
ไมมี/นอย
ปานกลาง
สูง

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

ระดับคะแนนการ
ประเมินผลกระทบ

คาถวง
น้ําหนัก

ขอมูลดิบ
1

1

5
ไมมี

1

5

1

3

>200

1

3

ไมมี

1

5

ขุดบอลูกรัง

สรุปยอผูบริหาร

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด

หนวยการวัด

ระดับผลกระทบ

ดานองคประกอบทางภูมิสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรม
12. ดานการแบงเขตการใชที่ดิน
ไมมี / ต่ํา
(zoning)
(1)

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน

คาถวง
ระดับคะแนนการ
ขอมูลดิบ
ประเมินผลกระทบ น้ําหนัก
คาคะแนนเฉลี่ย = 1.5 ผลกระทบต่ํา

มีการเวนระยะหางจากโปงพุรอนออกเปนสวน
ตางๆ อยางชัดเจน สามารถควบคุมกิจกรรม
และการเขาถึงพื้นที่แตละสวนไดสอดคลองกัน
ทําใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ
เชน การเวนระยะหางของสวนบริการโดยไม
กอใหเกิดผลกระทบจาก การพัดพาน้ําผิวดิน
มาจากสวนบริการ หรือมลภาวะทางเสียงกลิ่น

ผลกระทบปานกลาง การเวนระยะหางจากโปงพุรอนไมชัดเจน
(2)
พื้นที่ถกู แบงเปนสวนตางๆ อยางอยาบๆ แต
สามารถควบคุมการเขาทํากิจกรรมให
สอดคลองกับพื้นที่แตละสวนได
ผลกระทบสูงมาก ไมมีการเวนระยะหางจากโปงพุรอนออกเปน
(3)
สวนตางๆ (พื้นที่ธรรมชาติ1 พื้นที่กันชน
หรือสวนบริการและที่ทําการ2 และสวนการ
เขาถึง3) เชน สวนบริการอยูติดกับโปงพุรอน
สามารถเขาทํากิจกรรมตางๆ บริเวณโปงพุ
รอนไดโดยตรง กอใหเกิดความเสื่อมโทรม
และการปนเปอนตอคุณภาพน้ํา

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

2

สรุปยอผูบริหาร

3

การเวนระยะหาง
จากโปงพุรอนไม
ชัดเจน พื้นที่ถูก
แบงเปนสวนตางๆ
อยางอยาบๆ แต
สามารถควบคุม
การเขาทํากิจกรรม
ใหสอดคลองกับ
พื้นที่แตละสวนได
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด
13. ดานขีดความสามารถทาง
กายภาพ

หนวยการวัด

ระดับผลกระทบ

-

ไมมี / ต่ํา

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน

ไมพบการขยายเขตพื้นที่ของสวนบริการ
และการเขาถึง หรือการพัฒนารุกล้ําพื้นที่
ธรรมชาติ เปนการพัฒนาที่รวมกิจกรรม
ตางๆ ไวดวยกันอยางเหมาะสมทําใหพบเห็น
อาคาร สิ่งกอสราง และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในปริมาณนอย เกิดที่โลง และมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม
ผลกระทบปานกลาง พบการขยายเขตพื้นที่ของสวนบริการ และ
การเขาถึง แตไมพบการพัฒนารุกล้ําพื้นที่
ธรรมชาติ การพัฒนาอาคาร สิ่งกอสราง
และสิ่งอํานวยความสะดวก ยังมีลักษณะ
กระจายตัว แตมีปริมาณนอย และไมเกิด
ความแออัด
ผลกระทบสูงมาก

ระดับคะแนนการ
ประเมินผลกระทบ

2

พบการขยายเขตพื้นที่ของสวนบริการ และ
การเขาถึงสูง หรือมีการพัฒนารุกล้ําพื้นที่
ธรรมชาติมาก การพัฒนาอาคาร สิ่งกอสราง
และสิ่งอํานวยความสะดวก มีลักษณะกระจาย
เต็มพื้นที่ มีปริมาณมาก จนเกิดความแออัด
ทําใหทัศนียภาพเสื่อมโทรม ไมสวยงาม

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

สรุปยอผูบริหาร

คาถวง
น้ําหนัก

ขอมูลดิบ

3

พบการขยายเขต
พื้นที่ของสวน
บริการ และการ
เขาถึง แตไมพบ
การพัฒนารุกล้ํา
พื้นที่ธรรมชาติ
การพัฒนาอาคาร
สิ่งกอสราง และสิ่ง
อํานวยความ
สะดวก ยังมี
ลักษณะกระจายตัว
แตมีปริมาณนอย
และไมเกิดความ
แออัด

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด
14. ดานสุนทรียภาพและความงาม

หนวยการวัด

ระดับผลกระทบ

-

ไมมี / ต่ํา

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน

ไมมีสิ่งกอสรางซอนทับบริเวณโปงพุรอน แต
อาจมีราวกันตกที่ใชวัสดุธรรมชาติ โดยมี
ขนาด และความสูง ไมบดบังความงามของ
โปงพุรอน หรือมีการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
นอกอยูเสมอ เพื่อเผยรูปโฉมโปงพุรอนใหมี
ความโดดเดน และสรางความประทับใจ เชน
การสางโปรงบริเวณโคนไมยืนตน
ผลกระทบปานกลาง สิ่งกอสราง และพื้นดาดแข็ง (hard scape) มี
นอย จนไมสงผลตอทัศนียภาพ หรือใชวัสดุ
และสีสันเลียนแบบธรรมชาติ หรือมีการ
ตกแตงภูมิทัศนเพื่อลดทอนขนาด และความ
แข็งกระดาง โดยไมบดบังความงามของโปง
พุรอน
ผลกระทบสูงมาก

ระดับคะแนนการ
ประเมินผลกระทบ

1

สิ่งกอสราง และพื้นดาดแข็ง (hard scape)
บริเวณโปงพุรอนมีมาก เชน ขอบบอ และ
ลานรอบบอ สงผลการทบตอทัศนียภาพ
สีสันและวัสดุขาดความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ หรือมีขนาด และความสูง บดบัง
ความงามของโปงพุรอน

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

สรุปยอผูบริหาร

คาถวง
น้ําหนัก

ขอมูลดิบ

3

ไมมีสิ่งกอสราง
ซอนทับบริเวณโปง
พุรอน แตอาจมีราว
กันตกที่ใชวัสดุ
ธรรมชาติ โดยมี
ขนาด และความสูง
ไมบดบังความงาม
ของโปงพุรอน
หรือมีการปรับปรุง
ภูมิทัศนรอบนอก
อยูเสมอ เพื่อเผย
รูปโฉมโปงพุรอนให
มีความโดดเดน
และสรางความ
ประทับใจ เชน การ
สางโปรงบริเวณ
โคนไมยืนตน
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด
15. ความเหมาะสมของขนาดอาคาร
สิ่งกอสราง รูปทรงการออกแบบ
วัสดุ และการใชสี

หนวยการวัด

ระดับผลกระทบ

-

ไมมี / ต่ํา

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน

สัณฐานหรือขนาดอาคารมีความกลมกลืน ไม
ใหญโตเกินไป มีตําแหนงที่ตั้งเหมาะสม หรือ
และมีความสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ
การใชวัสดุ และสีสัน ในการตกแตงมีความ
สอดคลองดานรูปลักษณ อาคารสามารถใช
ประโยชนไดมาก และสงเสริมสุนทรียภาพของ
พื้นที่
ผลกระทบปานกลาง มีการตกแตงภูมิทัศนเพื่อลดทอนขนาด และ
ความแข็งกระดางของอาคาร มีการเลือกใช
วัสดุ และสีสันที่เปนธรรมชาติ หรือเลียนแบบ
ธรรมชาติ อาคารสามารถใชประโยชนได
คอนขางมาก
ผลกระทบสูงมาก สัณฐานหรือขนาดอาคารมีขนาดใหญโต
ตําแหนงไมเหมาะสม หรือขัดตอสภาพภูมิ
ประเทศ การออกแบบ และการเลือกใชวัสดุ
และสีสันไมกลมกลืนกับธรรมชาติ ขาดความ
สวยงาม อาคารสามารถใชประโยชนไดนอย

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

ระดับคะแนนการ
ประเมินผลกระทบ

1

สรุปยอผูบริหาร

คาถวง
น้ําหนัก

ขอมูลดิบ

3

สัณฐานหรือขนาด
อาคารมีความ
กลมกลืน ไม
ใหญโตเกินไป มี
ตําแหนงที่ตั้ง
เหมาะสม หรือและ
มีความสอดคลอง
กับสภาพภูมิ
ประเทศ การใช
วัสดุ และสีสัน ใน
การตกแตงมีความ
สอดคลองดาน
รูปลักษณ อาคาร
สามารถใช
ประโยชนไดมาก
และสงเสริม
สุนทรียภาพของ
พื้นที่

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ปจจัยชี้วัด
ดานการบริหารจัดการ
16.
การดูแลบํารุงรักษาสิ่ง
อํานวยความสะดวก/สิ่งกอสราง
ในพื้นที่

หนวยการวัด

ระดับผลกระทบ

-

ไมมี / ต่ํา

ลักษณะบงชี้คามาตรฐาน

คาถวง
ระดับคะแนนการ
ขอมูลดิบ
ประเมินผลกระทบ น้ําหนัก
คาคะแนนเฉลี่ย = 3.0 ผลกระทบรุนแรง

มีการบํารุงสิ่งกอสรางอยูเสมอ เมื่อเกิดการ
ชํารุด
3
ผลกระทบปานกลาง มีการบํารุงสิ่งกอสรางปละ 1 ครั้ง
ผลกระทบสูงมาก ไมมีการบํารุงรักษาสิ่งกอสราง
17. ความสะอาดของหองสุขา
ความถี่ของการทํา
ไมมี / ต่ํา
ทุกวัน
ความสะอาด
3
ผลกระทบปานกลาง วันเวนวัน
ผลกระทบสูงมาก ไมมีการทําความสะอาด
18. การกําหนดชวงเวลาการใช
ไมมี / ต่ํา
มีกฎระเบียบและมีการดูแลใหปฎิบัติตาม
ผลกระทบปานกลาง มีกฎระเบียบแตไมมีการดูแลใหปฎิบัติตาม
3
อยางจริงจัง
ผลกระทบสูงมาก ไมมีกฎระเบียบกําหนดไว
19. การมีเจาหนาที่ดูแลประจําใน
ไมมี / ต่ํา
มีเจาหนาที่ดูแลประจําในพื้นที่ (ทุก
พื้นที่
วันหยุดราชการ)
3
ผลกระทบปานกลาง มีเจาหนาที่มาดูแลบาง (มากกวา 12 ครั้งตอป)
ผลกระทบสูงมาก มีเจาหนาที่มาดูแลนอยมาก (นอยกวา 12 ครั้ง
ตอป)
คาคะแนนเฉลี่ยรวม = 1.29 ระดับของคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติของสํานักสงฆธารน้ํารอน อยูในระดับต่ํา

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

สรุปยอผูบริหาร

2

ไมมีการบํารุงรักษา
สิ่งกอสราง

2

ไมมีการทําความ
สะอาด

1

ไมมีกฎระเบียบ
กําหนดไว

2

มีเจาหนาที่มาดูแล
นอยมาก (นอยกวา
12 ครั้งตอป)
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6.6

การจําแนกเขตการจัดการเพื่ออนุรักษแหลงโปงพุรอน

แหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอนไดมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ควบคุมออกเปน
ชั้นๆ ตามแนวคิดการจัดการพื้นที่แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ดังตอไปนี้ (ภาพที่ 16)
- พื้นที่สงวน (preserved area) หมายถึง พื้นที่ที่มีคุณคามากทางดานวิชาการและ
มีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบทําใหถูกทําลายไดงาย ดังนั้น
จึงหวงหามมิใหกระทําการใดๆ ที่เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติโดยเด็ดขาด
ไดแกบริเวณบนเขาธารน้ํารอน และปาชายเลนโดยรอบ
- พื้นที่อนุรักษ (conserved area) หมายถึง พื้นที่แหลงธรรมชาติที่มีคุณคาปาน
กลางและมีความคงตัวไมถูกเปลี่ยนแปลงไดงาย แตอาจสงผลกระทบตอคุณคาของ
แหลงธรรมชาติในพื้นที่สงวนได ดังนั้น จึงตองควบคุมกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติและสงผลเสียหายตอแหลงธรรมชาติในพื้นที่สงวน ไดแก
บริเวณลานโลกพระจันทร และที่ตั้งของบอน้ํารอนทั้ง 4 จุด
- พื้นที่พัฒนา (developed area) หรือพื้นที่บริการและการจัดการ หมายถึง พื้นที่
โดยรอบของแหลงธรรมชาติที่มีคุณคาในตัวเองไมมากนักเมื่อเทียบกับพื้นที่สงวน
และพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ แต มี บ ทบาทในการควบคุ ม หรื อ ป อ งกั น พื้ น ที่ ส งวนหรื อ พื้ น ที่
อนุรักษใหมีคุณคาสูงอยูเสมอดวย ไดแกบริเวณสํานักสงฆธารน้ํารอนและสวนพื้นที่
บริการและอาบน้ํารอน

พื้นที่สงวน
พื้นที่พัฒนา
พื้นที่อนุรักษ

ภาพที่ 16 การจําแนกเขตการจัดการแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษโปงพุรอน
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แนวทางการออกแบบทางกายภาพแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํา
รอน ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี
6.7.1 ผังบริเวณ

การกําหนดผังการใชประโยชนที่ดินแบงกลุมการใชงานออกเปน 3 สวนหลัก
(ภาพที่ 17 และ 18) คือ
สวนที่ 1 สวนทางเขาโครงการ เสนอแนะคงกิจกรรมการใชงานของอาคารไว
โดยปรับแตงภูมิทัศนโดยรอบใหเปนสัดสวนชัดเจน
สวนที่ 2 สวนบริการและอาบน้ํารอน เสนอแนะใหจัดสวนบริการที่จอดรถ
ของโครงการ พรอมทั้งจัดใหมีบริเวณลานพักผอน สวนรานคาและศูนยบริการขอมูล เพื่อเปนจุด
รวมคนกอนและหลังเดินชมพื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่สวนหองน้ําเดิมใหเปนหองแตงตัวและบอแชน้ํา
รอนสวนตัว และปรับปรุงสวนบอคอนกรีตเดิมเปนลานนั่งเลนและบอแชเทา
สวนที่ 3 สวนเสนทางศึกษาธรรมชาติโปงพุรอน เสนอแนะใหทําเสนทาง
เดินศึกษาธรรมชาติ เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยรอบมีคุณคาดานชีวภาพและธรณีวิทยาสูง โดย
เปนทางเดินยกระดับ ทางเดินระดับพื้นราบบนแผนหินสังเคราะห และทางเดินธรรมชาติ ขึ้นอยู
กับสภาพพื้นที่
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3

1

2

ภาพที่ 17 แนวทางการจัดการใชประโยชนพื้นที่แหลงธรรมชาติโปงพุรอนสํานักสงฆธารน้ํารอน
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สวนที่ 3 สวนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ

สวนที่ 1 ทางเขาโครงการ

สวนที่ 2 สวนบริการและอาบน้ํารอน

ภาพที่ 18 ผังบริเวณสวนสํานักสงฆธารน้ํารอนที่เกี่ยวของและสวนบริการและอาบน้ํารอนที่จะเกิดขึ้นใหม
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6.7.2 รูปแบบสถาปตยกรรม
แนวทางในการออกแบบรูปแบบทางสถาปตยกรรมสําหรับพื้นที่โปงพุรอนสํานัก
สงฆธารน้ํารอน ไดแก อาคารจะตองมีความสอดคลองกลมกลืนกับพื้นที่ กลาวคือ ขนาด รูปทรง
วัสดุ และสีสั นของอาคารจะตองมีข นาดที่เหมาะสมกับ สภาพแวดลอม ขนาดอาคารไม ใหญ
จนเกินไป วั ส ดุและสีสันที่เ ลือกใช ควรเปนวั สดุ ที่สามารถหาไดงายและมีความกลมกลื นกั บ
ธรรมชาติ
สวนสํานักสงฆธารน้ํารอน: สําหรับอาคารในสวนบริเวณสํานักสงฆธารน้ํารอน
นั้น อาคารที่มีอยูมีลักษณะการใชวัสดุและสีสันที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ขนาดอาคารไม
ใหญจนเกินไป อีกทั้งอาคารทั้ง 2 สวนนั้นเปนสวนของสํานักสงฆซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลง
รูปแบบได ดังนั้นแนวทางในการออกแบบจึงยังคงอาคารไวคงเดิม เนื่องจากอาคารที่มีอยูเดิมมี
ลักษณะและการใชประโยชนที่มีความเหมาะสม
สวนพื้นที่บริการและอาบน้ํารอน: อาคารในสวนพื้นที่บริการและอาบน้ํารอนนั้น
จากที่กลาวมาแลววาสามารถแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก สวนศาลาอเนกประสงค
สวนศาลาพระ และสวนบริการสําหรับแชน้ํารอน รูปแบบสถาปตยกรรมที่มีอยูใน 3 พื้นที่จะมี
ความแตกตางกันออกไป แตในสวนของศาลาพระรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีอยูคอนขางจะมี
ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมในบริเวณพื้นที่นี้มากที่สุด โดยขนาดของอาคารที่มีขนาดไม
ใหญโตจนเกินไป รูปทรง สีสัน และวัสดุที่ใชมีความเหมาะสมกับพื้นที่ สวนศาลาอเนกประสงค
นั้น ลักษณะรูปแบบอาคารมีขนาดใหญเกินไป ประกอบกับตําแหนงที่ตั้งที่ไมเหมาะสม ทําใหบด
บังทัศนียภาพ สาเหตุอาจเนื่องมาจากตอนกอสรางยังไมมีความชัดเจนในเรื่องการใชประโยชน
ของอาคาร จึงสรางอาคารขึ้นมาเปนอาคารลักษณะเปดโลงเพื่อสามารถปรับรูปแบบการใชงาน
ใหมีความหลากหลายได สวนพื้นที่บริการสําหรับแชน้ํารอน รูปแบบของอาคารมีความขัดแยง
กับพื้นที่โดยรอบอยางชัดเจน เนื่องมาจากขนาด รูปทรง และวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคารมี
ความขัดแยงกับพื้นที่โดยรอบ ขนาดอาคารมีขนาดใหญเกินไป รูปแบบของการใชประโยชน
พื้นที่ของอาคารยังมีค วามไมเหมาะสม วัสดุแ ละสี สันมีความขั ดแยงกับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ
แนวทางในการออกแบบและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบทางสถาป ต ยกรรมโดยรวม คื อ
อาคารจะตองมีความสอดคลองกับกลมกลืนกับพื้นที่ ขนาด รูปทรงอาคารไมใหญจนเกินไป วัสดุ
และสี สั น ที่ เ ลื อ กใช ค วรเป น วั ส ดุ ที่ ส ามารถหาได ง า ยและมี ค วามกลมกลื น กั บ ธรรมชาติ ห รื อ
สอดคลองกับลักษณะเอกลักษณของทองถิ่น ตัวอยางเชน
รูปทรงของอาคาร สวนใหญจะเปนอาคารทรงปนหยา มีชายคายื่นออกมาเพื่อกัน
ฝนเนื่องจากมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ฝนตกชุก มีการยกใตถุนอาคาร เพื่อหนีการไหลบา
ของน้ํา ตีนเสาที่เปนคอนกรีตเพื่อทนตอความชื้น (ภาพที่ 19)
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โครงสรา งและวั ส ดุ ส ว นใหญ จะใชโ ครงสรา งไมทั้ งหมด มีแต สว นตี น เสาที่ เ ป น
คอนกรีตเนื่องจากเปนวัสดุ ที่สามารถหาไดงายในทองถิ่น ประเภทไมที่ใชจะเปนไมยาง ไม
ตะเคียน หรือไมมะพราวขึ้นอยูกับไมที่มีอยูในทองถิ่น สวนหลังคาจะเปนกระเบื้องดินเผาหาง
วาวเปนสวนใหญ
ภู มิ ป ญ ญา ส ว นใหญ เ สา พื้ น ผนั ง จะใช ไ ม ที่ ตั ด มาจากในป า และวั ส ดุ ที่ ใ ช ใ น
ทองถิ่น ตีนเสาเปนคอนกรีตที่ในสมัยกอนจะไดมาจากการใชหินจากภูเขาหรือแมน้ํามาผสมกับ
ปูนหลอเปนแทงฐาน ซึ่งเปนภูมิปญญาการกอสรางที่สืบทอดตอกันมา เหตุที่ตองมีการทําฐาน
เสาปูน เนื่องจากเพื่อปองกันเสาไมผุและกันแมลงตางๆ ตลอดจนงายตอการรื้อถอน

ภาพที่ 19 ตัวอยางอาคารที่มีรายละเอียดรูปแบบสถาปตยกรรมทองถิ่นแบบภาคใต
แนวทางในการออกแบบและปรับปรุงรูปแบบทางสถาปตยกรรมสําหรับพื้นที่บริการ
และอาบน้ํารอน ไดแก
พื้นที่สวนศาลาอเนกประสงค แนวทางในการออกแบบและปรับปรุงรูปแบบทาง
สถาปตยกรรม คือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของอาคารใหมีลักษณะสอดคลองกับสภาพแวดลอมใน
พื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยใชวัสดุสวนใหญเปนไม หลังคาเปนทรงจั่วหรือปนหยา
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พื้ น ที่ ส ว นศาลาพระ
แนวทางในการออกแบบและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบทาง
สถาปตยกรรม คือ ปรับรูปแบบอาคารทั้ง 2 สวนใหมีความสอดคลองกันทั้งในดานของรูปทรง
อาคาร วัสดุ สีสันของอาคาร โดยอาคารทั้ง 2 สวนเดิมมีขนาดอาคารที่ไมใหญโตจนเกินไป มี
ขนาดอาคารที่พอเหมาะและเพียงพอตอการใชงาน ดังนั้นขนาดอาคารจึงไมตองมีการปรับปรุง
แตในสวนของรูปทรง และวัสดุนั้นตองมีการปรับปรุงรูปแบบใหสอดคลองกัน
พื้นที่สวนบริการสําหรับแชน้ํารอน แนวทางในการออกแบบและปรับปรุงรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรม คือ ลดขนาดอาคารที่มีอยูเดิมใหมีขนาดที่เล็กลงเพื่อไมใหขัดแยงกับ
สภาพแวดลอม รวมทั้งใชวัสดุ และสีสันที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยอาจใชวัสดุที่มาจาก
ไมรวมกับคอนกรีตเพื่อลดความแข็งกระดางของวัสดุลง การลดขนาดอาคารนั้นอาจลดตาม
ประโยชนหรือหนาที่ในการใชงาน โดยอาจแบงอาคารออกเปนสวนของหองสุขาและสวนของ
หองอาบน้ํา หรืออาจแบงสวนของอาคารออกเปนสวนของผูชายและสวนของผูหญิง สวนของ
หลังคาอาจใชหลังคาทรงจั่วหรือทรงปนหยา
6.7.3 ปายสื่อความหมาย และปายสัญลักษณ
ปายสื่อความหมาย และปายสัญลักษณ เปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีไวเพื่อ
จัดการการทองเที่ยวอยางหนึ่ง เปนเครื่องมือชวยในการควบคุมพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
เชน ปองกันผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยตอทรัพยากรธรรมชาติ และตอบสนอง
ความจําเปนและความตองการตองของนักทองเที่ยว เชน ใชเปนเครื่องมือในการสื่อความหมาย
บอกเลา หรืออธิบายขอมูล เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ขณะเที่ยวชม หรือเรียนรูความสําคัญ
ของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว ในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ สําหรับปายสัญลักษณ มักใชสื่อ
ความหมายแบบใชระยะเวลาอันสั้น สามารถเขาใจไดงาย มักแสดงดวยภาพ หรือสัญลักษณที่
นักทองเที่ยวสามารถเขาใจไดตรงกัน สวนประเภทของปายนั้น กรมปาไม (2543) ไดกลาวถึง
การจัดทําปายในอุทยานแหงชาติ ซึ่งสามารถแบงตามวัตถุประสงคของการใชประโยชน ไดดังนี้
1. ปายบอกทาง (directional sign) เพื่อบอกทิศทาง และแนะนํานักทองเที่ยว
ไปสูพื้นที่เปาหมายที่เปนแหลงทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก พื้นที่กิจกรรมนันทนาการ
และจุดสําคัญอื่นๆ ใหกับนักทองเที่ยว ใหสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ปลอดภัย และไมหลง
ทาง สําหรับการศึกษาครั้งนี้มีตัวอยางดังแสดงในภาพที่ 20 ปาย B
2. ปายขอบังคับและเตือน (regulatory and warming sign) ใชแนะนําให
นักทองเที่ยวทราบถึงกฎระเบียบและขอหาม รวมทั้งขอปฏิบัติที่จําเปนและควรทราบในการใช
พื้นที่ นอกจากนี้ยังใชเตือน บอกขอควรระวังและขอแนะนําใหนักทองเที่ยวทราบลวงหนา
เกี่ยวกับอันตรายและอุบัติเหตุซึ่งมีสาเหตุจากสภาพพื้นที่และกิจกรรมนันทนาการตางๆ เพื่อให
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว และลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสภาพ
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พื้นที่และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะชวยในการคุมครองรักษาทรัพยากรในพื้นที่ตอไป สําหรับการศึกษา
ครั้งนี้มีตัวอยางดังแสดงในภาพที่ 20 ปาย B และ H
3. ปายสถานที่ (identification) เพื่อใชแสดงตําแหนง ประเภท และชื่อสถานที่
ทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก และจุดสําคัญอื่นๆ ภายในพื้นที่ ทําใหนักทองเที่ยวทรายวา
กําลังเขาสูและไปถึงสถานที่นั้นๆ สําหรับการศึกษาครั้งนี้มีตัวอยางดังแสดงในภาพที่ 20 ปาย
A
4. ปายสื่อความหมาย (interpretation sign) เพื่อบอก แสดงหรืออธิบายขอมูล
และเรื่องราวที่นารูนาสนใจในพื้นที่ เชน ลักษณะทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
เปนตน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรูและเขาใจขอมูลหรือเรื่องราว ทั้งยังสามารถใชเปนอุปกรณใน
การจัดการนักทองเที่ยว โดยการอธิบายเพื่อใหเกิดความเขาใจและเกิดความตระหนักถึงคุณคา
รวมถึงให ความรว มมือในการใชท รัพยากรทองเที่ยวอยางถูกวิธี สําหรับ การศึ กษาครั้ งนี้ มี
ตัวอยางดังแสดงในภาพที่ 20 ปาย C, D, E, F, G และ H
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ภาพที่ 20 ตัวอยางรูปแบบปายสื่อความหมายและวัสดุประกอบภูมิทัศน
สําหรับการเลือกใชวัสดุ โครงสรางและฐานรากของปายและสิ่งอํานวยความสะดวก
คํานึงถึงการออกแบบที่กลมกลืนกับสภาพพื้นที่ การใชวัสดุและโครงสรางที่เนนความคงทน
แข็งแรงเนื่องจากสภาพแวดลอมที่ดินและน้ํามีสภาพกรอยถึงเค็ม จึงเหมาะที่จะออกแบบวัสดุ
ตกแตงใหเลียนแบบธรรมชาติและตกแตงดวยวัสดุทองถิ่นเพื่อเพิ่มความเปนเอกลักษณ ซึ่ง
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เหมาะกวาการเลือกใชวัสดุธรรมชาติทั้งหมด ในการศึกษาครั้งนี้ไดเสนอการออกแบบปายและสิง่
อํานวยความสะดวกโดยมีแนวทางการเลือกใชวัสดุและโครงสราง ดังตัวอยางในภาพที่ 21
1. โครงสรางปายสื่อความหมายในศาลาเอนกประสงค
1. ตั ว ป า ย วั ส ดุ เ ป น แผ น อะคริ ลิ ก ใสพ น สี
ดานหลัง ปะกบแผน 2 ชั้นกันลอก กรอบไม
เนื้อแข็งอาบน้ํายา
2. โครงสร างฐาน วั สดุ โครงเหล็ ก (ทาสีกั น
สนิม) กรุไมโกงกางทาสีน้ําตาลดํา

ภาพที่ 21 ตัวอยางปายสื่อความหมายในศาลาเอนกประสงค
2. โครงสรางปายสื่อความหมายบริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติ (ภาพที่ 22)
1. ตัวปาย วัสดุเปนแผนอะคริลิกใสพนสี
ดานหลัง ปะกบแผน 2 ชั้นกันลอก รับดวยปูน
เลียนแบบตอไมผาซีก ทาสีน้ําตาลดํา
2. โครงสรางฐาน เชื่อมระหวางปายและฐานวัสดุ
โครงเหล็ก (ทาสีกันสนิม) กรุฝงแปนเหล็กลงใน
ปูน ตกแตงผิวและทาสีเลียนแบบพื้นผิวลานโลก
พระจันทร
ภาพที่ 22 ตัวอยางปายสื่อความหมายบริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติ
จากแนวคิดการออกแบบปายสื่อความหมายและปายสัญลักษณ สามารถแสดง
ตําแหนงการติดตั้งที่เหมาะสมโดยมีจุดเริ่มตนจากบริเวณทางแยกบันไดธรรมจากทางเขาหลัก
จนถึงบอน้ํารอนบอสุดทายจํานวน 10 จุด ดังแสดงในภาพที่ 23 สําหรับความนาสนใจของจุดพัก
แตละจุดนั้นมีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณทางแยกบันไดธรรมจากทางเขาหลัก เพื่อบอกทิศทางการเขาถึง
โปงพุรอนและสวนบริการตางๆ แบบแนวคิดการออกแบบปายสื่อความหมายและสิ่งอํานวย
ความสะดวก A, B, I และ J
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จุดที่ 2 บริเวณลานรวมพล เพื่อแสดงผังบริเวณทั้งหมดและแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของจังหวัด แบบแนวคิดการออกแบบปายสื่อความหมายและสิ่งอํานวยความสะดวก
I, J และ C
จุดที่ 3 บริเวณศาลาอเนกประสงค เพื่อแสดงเรื่องราว ผังบริเวณ เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ หุนจําลอง ขอมูลทั่วไปดานอุทกธรณีวิทยาน้ําพุรอน และขอมูลดานชีวภาพ ไดแก
ลักษณะของสังคมพืชและสัตวปาที่พบ แบบแนวคิดการออกแบบปายสื่อความหมาย D, E และ I
สวนลานรวมพลบริเวณศาลาพระ แสดงที่ตั้งของสํานักสงฆ และบอกทิศทางไปยังสวนที่สําคัญ
ในพื้นที่ แบบแนวคิดการออกแบบปายสื่อความหมาย A, B และ J
จุดที่ 4 บริเวณลานหินขางสระลางบาป (บอที่ 1) เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับการ
แบบแนวคิดการออกแบบปายสื่อ
เกิดลานโลกพระจันทร และเสนทางศึกษาธรรมชาติ
ความหมาย G และ F
จุดที่ 5 บริเวณเฉลียงใหญ เพื่อแสดงขอมูลเกาะเกดและสภาพแวดลอมโดยรอบ
แบบแนวคิดการออกแบบปายสื่อความหมาย G และ F
จุดที่ 6 บริเวณขอบบอน้ํารอนบอที่ 2 ดานทิศใต เพื่อแสดงขอมูลการขุดเจาะน้ํา
และชั้นตะกอนปากบอน้ํารอนบอที่ 2 แบบแนวคิดการออกแบบปายสื่อความหมาย G และ F
จุดที่ 7 บริเวณลานดินดานทิศเหนือของบอน้ํารอนบอที่ 2 เพื่อแสดงวิถีการ
กําเนิดของน้ํารอนที่พบในบริเวณโปงพุรอน แบบแนวคิดการออกแบบปายสื่อความหมาย F
จุดที่ 8 บริเวณรอยตอบอน้ํารอนบอที่ 2 และเกาะแกว เพื่อใหขอมูลระบบนิเวศ
ในบอและใหขอมูลดานปาชายหาดและปาดิบแลง (บริเวณภูเขาซึ่งสามารถมองเห็นไดชัดเจน
บริเวณนี้) แบบแนวคิดการออกแบบปายสื่อความหมายและสิ่งอํานวยความสะดวก F, J และ H
จุดที่ 9 บริเวณบอน้ําจืด เพื่อแสดงขอมูลระบบนิเวศบอน้ําจืดและความสําคัญ
ดานชีวภาพ แบบแนวคิดการออกแบบปายสื่อความหมาย F
จุดที่ 10 บริเวณบอน้ํารอนบอที่ 3 เพื่อแสดงวิธีการอนุรักษบอน้ํารอน โดยการขุด
ลอกตะกอนและคืนสภาพเดิมใหมากที่สุด แบบแนวคิดการออกแบบปายสื่อความหมาย F
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ภาพที่ 23 ผังแสดงตําแหนงปายสื่อความหมายตามจุดตางๆ ที่สําคัญ
6.7.4 การจัดภูมิทัศนและแนวคิดในการออกแบบพืชพันธุ
สําหรับการออกแบบภูมิทัศนในแตละพื้นที่ มีความเฉพาะตัวที่ตองคํานึงถึ ง
โดยเฉพาะดานพืชพันธุ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิประเทศ ภูมิอากาศของทองถิ่น ซึ่งการ
เลือกใชวัสดุพืชพันธุมีหลักการเดียวกัน คือ
1)
การรักษาตนไมเดิมในพื้นที่ ไมควรวางผังอาคารหรือออกแบบสง
กอสรางตางๆ ที่กอใหเกิดผลกระทบตอตนไมเดิม ควรกําหนดตําแหนงสิ่งกอสรางขนาดใหญใน
บริเวณที่มีตนไมไมหนาแนน หรือมีแตตนไมขนาดเล็ก ควรมีการสํารวจเพื่อบงชี้พืชพันธุที่มี
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ความสําคัญและเปราะบาง เพื่อทําการรักษาไว และควรมีการปลูกพืชทดแทนในสัดสวน 2:1
ของพืชพันธุเดิม
2) เลือกใชพันธุไมที่เหมาะสม ไมควรนําไมตางถิ่นเขาไปใชในพื้นที่ ควรใช
ไมทองถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศในบริเวณดังกลาว เพื่อ
ลดคาใชจายในการดูแลรักษาและปองกันการแพรกระจายของโลกแมลงและไมตางถิ่นสงผล
กระทบตอระบบนิเวศในพื้นที่ ควรหลีกเลี่ยงการใชพืชมีพิษ มีหนาม โดยเฉพาะในบริเวณที่เปน
ทางเทา ไมควรใชพืชพันธุที่ตองตัดแตงมาก ควรเลือกพืชที่ทนทานและเลือกใชพันธุที่มีความ
หลากหลายประเภทเพื่อสร างความสวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยรอบซึ่งมีความ
หลากหลายทางธรรมชาติสูง นอกจากนี้ในการเลือกพันธุไมยังควรพิจารณาถึงประเภทและ
คุณสมบัติที่ตางกันดวย เชน
- ไมยืนตน (Tree) สูง 6 เมตรขึ้นไป สามารถชวยบังแดด กรองฝุน กัน
เสียงและบดบังแบงแยกบริเวณ
- ไมพุม (Shrubs) ที่สูงไมเกิน 5 เมตร สามารถใชบังลม เปนฉากกั้นเพื่อ
กําหนดขอบเขตทางเดินและแบงแยกบริเวณ
- ไมเลื้อย (Vines) ใหความรูสึกออนชอย เคลื่อนไหว ใหประโยชนในการ
บังสายตา กันฝุน กันลม บังแดด เปนตน (ศูนยวิจัยปาไม, 2541)
- นอกเหนือจากที่กลาวมายังควรพิ จารณาถึงขนาด อั ต ราการเติบโต
ทรงพุม สีของใบและดอกรวมดวย
3) การเลือกตําแหนงในการตกแตงดวยตนไม ในเขตพื้นที่สงวนไวเปน
พื้นที่ธรรมชาติ เชน น้ําตก ถ้ํา ฯลฯ ไมควรจัดแตงตนไมเพิ่มเติมจนมีลักษณะไมเปนธรรมชาติ
แตในบริเวณองคประกอบหลัก เชน ที่ทําการอุทยานฯ ศูนยบริการนักทองเที่ยว บานพัก อาจ
ตกแตงดวยตนไมไดตามสมควร ไมควรปลูกตนไมที่ตองตัดแตง เชน หญา ในพื้นที่หางไกลที่
เขาไปดูแลรักษายาก ควรปลูกในพื้นที่ที่มีความลาดชันนอยๆ และควรปลูกตามลักษณะภูมิ
ประเทศ ปลูกใหหลากหลายทั้งชนิดและขนาดใหใกลเคียงกับสภาพแวดลอมเดิม
- การใชตนไมเพื่อนประโยชนใชสอยดานอื่นๆ ในแหลงทองเที่ยว การ
ปลูกตนไมเพื่อความสวยงาม : ควรใชไมทั้ง 4 ประเภทประกอบกัน
โดยในบริเวณทางเขาแหลงทองเที่ยว รอบสํานักงานหรือศูนยรวมการ
ใหบริการ ควรตกแตงภูมิทัศนใหสวยกวาจุดอื่นๆ ควรปลูกเพื่อเนน
หรือนําสายตาไปสูพ้นื ที่ที่มีมุมมองสวยงาม
- การใชตนไมเปนฉากกั้น ควรใชตนไมเปนฉากกั้นเพื่อบังสายตาไมให
เห็นทัศนียภาพที่ไมเหมาะสม ในพื้นที่สวนบริการตางๆ เชน ที่ทิ้งขยะ
หองน้ํา และอาจใชตนไมชวยแบงแยกบริเวณที่มีกิจกรรมขัดแยงออก
จากกัน
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- การใชตนไมเพื่อใหรมเงา ควรทําในบริเวณที่ผูใชประโยชนจําเปนตอง
แวะพัก เชน บริเวณลานจอดรถ ลานสําหรับพักผอน บริเวณปกนิก
เปนตน โดยควรใชไมยืนตนที่มีพุมคอนขางหนาแนนตลอดป พุมใบ
กวาง เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรงและกิ่งไมเปราะหักงาย
- การใชตนไมเพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน ควรใชกับบริเวณที่มี
ความลาดชันมากๆ ซึ่งมีความเสี่ยงตอการพังทลายโดยอาจใชไดทั้งไม
ยืนตน ไมพุม และไมคลุมดิน นอกจากที่กลาวมายังอาจใชตนไมเพื่อ
การนําสายตาและปลูกตนไมที่ทนไฟสูงเปนแนวกันไฟรอบพื้นที่ไดอีก
ดวย
4) รู ป แบบของการออกแบบ ควรออกแบบให มี ลั ก ษณะเป น ธรรมชาติ
(informal style) เรียบงาย กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของพื้นที่ ซึ่งสามารถดูแลรักษา
งายและกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศนอยมากกวาเปนแบบประดิษฐหรือตัดแตง (formal
style) ควรสรางความปลอดภัยในพื้นที่ดวยการจัดองคประกอบทางภูมิทัศนในพื้นที่อยาง
เหมาะสม ในบริเวณที่จําเปนตองมีการปลูกหญาเพื่อความสวยงาม อาจตองมีการทําขอบกั้น
ดวยวัสดุที่กลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อปองกันการกระจายของหญาไปยังพื้นที่สวนอื่น
5) การปรับพื้นที่ ควรออกแบบใหมีการปรับพื้นที่นอยที่สุด ลดการทําลายพืช
พันธุทองถิ่นและสภาพภูมิประเทศเดิม สภาพภูมิทัศนที่เกิดขึ้นใหมควรมีลักษณะที่กลมกลืน ไม
ขัดแยงกับสภาพแวดลอมโดยรอบ ไมควรปรับระดับในพื้นที่ที่เปนแนวน้ําหยด (drip line) ของ
พืช ควรออกแบบใชกําแพงกันดินในพื้นที่สวนที่ความชัน 3:1 ขึ้นไป ควรใหความสําคัญกับการ
ระบายน้ําในพื้นที่ ปรับพื้นที่ใหระบายน้ําออกจากอาคาร ที่จอดรถ ถนน ทางเดินและพื้นที่ลาด
แข็งอื่นๆ
อย างไรก็ ตามระดั บของการปรั บแต งพื้ นที่ เ พื่ อให เกิ ดความสะดวกสบายแก
นักทองเที่ยวนั้น จะขึ้นอยูกับประเภทของแหลงทองเที่ยวดวยวามีความสันโดษมากนอยแคไหน
เปนพื้นที่ทองเที่ยวประเภทผจญภัยหรือธรรมชาติทั่วไป และนักทองเที่ยวกลุมไหนที่จะเดินทาง
มายั งพื้ นที่ ด วย เช น เส นทางจั กรยานที่ เน นให เกิ ดประสบการณ แบบผจญภัย ก็ อาจไม ต อง
ปรับปรุงเสนทางมากนัก แตเส นทางที่ เนนกลุมนักทองเที่ยวที่มาเปนครอบครัว เนนการชม
ธรรมชาติก็ตองมีการปรับพื้นที่มากขึ้นเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น เปน
ตน
6) การใชวัสดุประกอบภูมิทัศน ในกรณีที่ตองนําวัสดุอื่นๆ เชน โคมไฟ แผน
ทางเดิน หรือหินขนาดตางๆ ควรเลือกวัสดุที่กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ ราคาไมแพง ทนทาน
ดูแลรักษางาย ควรเนนวัสดุที่หาไดในทองถิ่น แตตองไมทําลายธรรมชาติเพื่อเอาวัสดุนั้นมาใช
7) การดูแลรักษา การดูแลรักษาวัสดุพืชพันธุ ควรจะเหมาะสมกับพืชแตละ
ชนิดที่มีความตองการน้ํา แสงแดด และการดูแลรักษาที่ตางกัน สําหรับชวงแรกที่มีการปลูกพืช
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อาจใชตาขายและฟางคลุมเมล็ดพืชไวเพื่อชวยรักษาความชื้น ในแหลงทองเที่ยวที่สามารถวาง
ระบบรดน้ํา (irrigation) ได ก็ควรเลือกใชอุปกรณประเภทที่ประหยัดทนทาน คงทนตอสภาพ
อากาศและพื้นที่ ไมควรเลือกใชระบบที่มีความซับซอนสูง
6.7.5 การบริหารจัดการ
สําหรับขอเสนอดานการบริหารจัดการทางกายภาพของแหลงธรรมชาติโปงพุรอน
สํานักสงฆธารน้ํารอน ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดยกตัวอยางการ
บริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกภายหลังการพัฒนา ไดแก การจัดการดานการประหยัด
พลังงานและการลดของเสีย การบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก การตรวจสอบติดตามผลการ
พัฒ นาและจัด การกั บ ผลกระทบ และการเปด โอกาสให ทอ งถิ่น มี ส ว นรว มในการจั ด การ ซึ่ ง
แนวทางการบริหารจัดการในแตละดานนั้น ศูนยวิจัยปาไม (2541) ไดเสนอไวดังนี้
1) การจัดการดานการประหยัดพลังงานและการลดของเสีย
ในการจั ด การด า นการประหยั ด พลั ง งานและการลดของเสี ย เช น การ
ออกแบบอาคารใหมีลักษณะเปดโลงมีอากาศถายเทที่ดี เนนใหมีการใชแสงสวางจากธรรมชาติ
หรื อ การติ ดตั้ ง หลอดไฟที่ ป ระหยั ด พลั ง งาน การศึ ก ษาทิ ศ ทางที่ ตั้ ง ของอาคาร การกํา หนด
ชวงเวลาเปด-ปดไฟ พรอมออกกฎระเบียบใหนักทองเที่ยวปฏิบัติตามอยางเครงครัด หรือใช
วิธีการออกแบบที่ปองกันการใชไฟฟา เชน ไมติดตั้งปลั๊กไฟ หรือการสงเสริมการใชพลังงาน
แสงอาทิตย เปนตน ในการออกแบบใหประหยัดการใชน้ําอาจมีการสรางจุดบริการน้ําใชเทาที่
จําเปนเทานั้น สวนการลดของเสีย โดยเฉพาะขยะที่ยอยสลายไดยากหรือจัดเก็บไดยาก และมัก
พบบอยครั้ง เชน แกว และขวดแตก ขวดพลาสติก ขยะชิ้นเล็กชิ้นนอย หรือฝากระปองตางๆ
ควรมีการออกกฎระเบียบหามนําขยะเขาไปในพื้นที่ หรือรณรงคใหรานคาจําหนายน้ําดื่มแบบ
คื น ขวด และส ง เสริ ม ให มี ก ารนํ า ขยะ หรื อ วั ส ดุ ก ลั บ มาปรั บ ปรุ ง ใช ใ หม และการออกกฎให
นักท องเที่ยวนําขยะกลับออกไปทิ้งนอกพื้นที่ เปนการช วยลดปริมาณขยะ และชวยกระตุ น
จิตสํานึกในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอีกวิธีหนึ่ง
2) การบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก เปนการรักษาสภาพแวดลอม
ของแหลงทองเที่ยวใหสะอาด และดูแลรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกใหสามารถพรอมใชงานได
อยูเสมอโดยมีการบํ ารุงรั กษาในสองสวนหลั กๆ ได แก การซอมแซมสว นชํ ารุดของอาคาร
สถานที่ หรือโครงสรางตางๆ เชน แผนปาย ราวจับ เสนทางเดินเทา และการเปลี่ยนอุปกรณที่
ชํารุด และการบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
เชน การเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาบางสวนจากกระเบื้องทึบแสงเปนกระเบื้องใส เพื่อเพิ่มแสงใน
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อาคาร การซอมแซมที่นั่งใหมีความแข็งแรง และสะอาดพรอมใช ซึ่งในสวนนี้แมจะจําเปนตอง
อาศัยงบประมาณในการดูแล แตการกําหนดมาตรการ และกําหนดระยะเวลาในบํารุงรักษา หรือ
อาจมีการมอบหมายใหมีเจาหนาที่ดูแลใหชัดเจนจะเปนการลดปริมาณงาน และลดงบประมาณ
ในการบํารุงรักษาในระยะยาว
3) การตรวจสอบติดตามผลการพัฒนาและจัดการกับผลกระทบ
แมวาการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งกอสรางตางๆ จะชวยสงเสริม
การประกอบกิจกรรม หรือชวยอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวแตพบวา ผลกระทบที่เกิด
จากการพั ฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกนั้ น มี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม รู ป แบบกิ จ กรรม
นั น ทนาการ และปริ ม าณการใช ป ระโยชน พื้ น ที่ นั น ทนาการ โดยผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มอั น
เนื่องมาจากการพัฒนากิจกรรมการใชประโยชนภายหลังการพัฒนา สามารถจําแนกได 3 กลุม
คือ ผลกระทบทางชี วภาพที่เ กิดกับ สังคมพืชและสัตวปา ผลกระทบทางกายภาพ เชน การ
พังทลายของดิน ปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา การบดบังทัศนียภาพของสิ่งปลูกสราง เปนตน และ
ผลกระทบทางสังคม เชน ผลกระทบตอคุณคาทางนันทนาการของนักทองเที่ยว และผลตอ
คุณภาพชีวิตของชาวบานในถิ่นที่นั้น เชน แหลงโปงพุรอนที่มีการพัฒนารานคาอยางหนาแนน
ก อ ให เ กิ ด ความวุ น วาย และขาดบรรยากาศธรรมชาติ ซึ่ ง มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจ และความ
ประทับใจของนักทองเที่ยว ซึ่งแนวทางการจัดการโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่ยังไมมีการพัฒนา
ทางกายภาพควรมีการพิจารณาดานการออกแบบวางผังบริเวณ มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกอยางรอบคอบเทาที่จําเปน และมีการจํากัดปริมาณการใชประโยชนอยางจริงจัง
4) การเปดโอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการ
สําหรับการเปดโอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการ ถือเปนกระบวนการ
มีสวนรวมที่ใหประสิทธิผลอยางสูงหากมีการปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง โดยจุดเริ่มตนนั้นมาจาก
ความตองการของชุมชนที่มีความตระหนักถึงความสําคัญของแหลงธรรมชาติ และเปนผูที่รวม
รับผลประโยชนอันเกิดจากการบํารุงรักษาทรัพยากรนั้นหรือ การมีรายไดเสริมจากการทองเที่ยว
ที่เกิดขึ้น โดยมีการวางแผนชุมชนในดานการรองรับนักทองเที่ยว เชน การแบงหนาที่รับผิดชอบ
รวมทั้งการกระจายรายไดไปสูกิจกรรมตางๆ เชน มีผูประสานงานในการติดตอและตอนรับ
นักทองเที่ยว มีมัคคุเทศกทองถิ่น มีชาวบานที่มีความรูความเชี่ยวชาญเปนวิทยากรบรรยาย มี
การเขารวมประชุมเพื่อเสนอประเด็นปญหา การเสนอแนวทางแกไขและการเสนอแนวทางการ
พัฒนาใหดีขึ้น และการจัดสรรงบประมาณสําหรับสวนกลางเพื่อใชในการบริหารจัดการพื้นที่
ซึ่งการสรางแผนงานโดยชุมชน และการรวมบริหารจัดการโดยชุมชนจะสงผลให ชุมชนรวมกัน
ปกปองและหาแนวทางการปรับปรุงใหทรัพยากรนั้นสามารถดํารงความเปนธรรมชาติ เพื่อ
สามารถเอื้อประโยชนใหแกผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดอยางยั่งยืน
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7.

มาตรการในการอนุรักษและฟนฟูแหลงธรรมชาติโปงพุรอน

7.1

มาตรการดานการออกแบบกายภาพ และภูมิสถาปตยกรรม

สําหรับโปงพุรอนที่มีความสวยงามตามธรรมชาติและมีคุณคาอันควรอนุรักษ ควรมีการ
อนุรักษสภาพธรรมชาติเดิมใหมากที่สุด การตกแตงและการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโปงพุรอน
ควรเนนความกลมกลืน และความเรียบงาย เลือกใชสีสันที่กลมกลืนกับสิ่งแวดลอม เชน การ
สรางทางเดินลื่นไหลไปตามแนวหิน ไปนักทองเที่ยวสามารถชื่นชมความงามตามธรรมชาติของ
โปงพุรอนไดอยางเต็มที่ ไมควรพัฒนาสิ่งกอสรางหรือสิ่งอํานวยความสะดวกใดๆ ที่เกิดความ
โดดเดน และใหญโตจนขัดกับธรรมชาติ สําหรับแนวทางปรับปรุงแกไขสิ่งกอสรางตางๆ ในพื้นที่
เมื่อมีการวางผังหลัก และมีการจัดสรรการใชประโยชนที่ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่แลว
ควรดําเนินการรื้ อถอน และปรับเปลี่ยนโครงสร าง ขนาด หรือรูปแบบ ไปพรอมกั บการวาง
ตําแหนงที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสัมพันธกับกิจกรรมที่กําหนดขึ้น ทั้งนี้
แนวคิ ดการออกแบบและการสร างเอกลัก ษณ ขององคประกอบตางๆ นั้นควรสอดคลองกั บ
เอกลักษณของทองถิ่น

ภาพที่ 24 ตัวอยางโปงพุรอนปาแป ตั้งอยูที่บานแมแสะ ต.ปาแป อ.แมแตง จ.เชียงใหม อยูใน
ความดูแลของอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง ปจจุบันมีความสวยงามของพื้นที่ตามธรรมชาติจึงไม
ตองการการปรุงแตงพื้นที่หรือการสรางขอบบอ แตบริเวณรอบนอกโปงพุรอนอาจมีการปรับปรุง
จุดชมวิวใหมีขนาดเล็กและออกแบบใหเกิดความปลอดภัย
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ภาพที่ 25 ตัวอยางโปงพุรอนสันกําแพง ตั้งอยูที่หมูบานโปงฮอม ต.บานสหกรณ อ.แมออน
จ.เชียงใหม อยูในความดูแลของกลุมน้ําพุรอนสันกําแพง ขอบบอมีการดัดแปลงสภาพ และมีการ
พัฒนาพื้นที่สูง แตมีการปรับปรุงภูมิทัศนที่มีความเรียบงาย เลือกใชวัสดุในพื้นที่ และมีสีสันที่
กลมกลืนกับสิ่งแวดลอมรอบๆ จึงทําใหสิ่งกอสรางดูไมแข็งกระดางเกินไป

ภาพที่ 26 ตัวอยางโปงพุรอนหวยหมากเลี่ยม ตั้งอยูที่อุทยานแหงชาติลําน้ํากก ต.ดอยฮาง อ.
เมือง จ.เชียงราย อยูในความดูแลของอุทยานแหงชาติลําน้ํากก มีการปรับพื้นที่ใหมีความโปรง
และสรางบรรยากาศของพื้นที่สีเขียวรอบๆ ทําใหโปงพุรอนเกิดความโดดเดนสวยงาม สามารถ
สรางราวกั้นตกไดโดยใชวัสดุธรรมชาติหรือมีรูปแบบและสีสันตามธรรมชาติ ไมควรมีโครงสราง
ใหญโต สามารถสื่อถึงการกําหนดขอบเขตไดจึงไมจําเปนตองสูง และควรมีความโปรงเพื่อไมให
เกิดความรูสึกอึดอัดในการปดลอม
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ภาพที่ 27 ตัวอยางของการพัฒนาโปงพุรอนที่ไมเหมาะสม ของโปงพุรอนโละจังกระ ตั้งอยูที่
บานโละจังกระ ต.ดอยเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง อยูในความดูแลของชุมชนบานโละจังกระ โดยมี
การพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่สูง ถนนถูกสรางติดกับโปงพุรอน ขอบบอขาดการออกแบบ
กอสรางที่เหมาะสม วัสดุที่ใชไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในแหลงธรรมชาติ ปจจุบันพื้นที่มีความ
เสื่ อมโทรม เนื่องจากขาดการจํ ากัดการใชประโยชนพื้นที่ การเขาถึง และมาตรการในการ
อาบน้ํารอน

ภาพที่ 28 ตัวอยางของการพัฒนาโปงพุรอนที่ไมเหมาะสม ของโปงพุรอนโปงพระบาท ตั้งอยูที่
ต.บานประดู อ.เมือง จ.เชียงราย
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ภาพที่ 29 ตัวอยางของการพัฒนาขอบบอที่ไมเหมาะสม ของโปงพุรอนพระรวง ที่ตั้งบานลาน
ดอกไม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ในความรับผิดชอบของ อบจ.กําแพงเพชร

ภาพที่ 30 ตัวอยางของการพัฒนาทางกายภาพที่ไมเหมาะสม ของโปงพุรอนรักษวาริน ที่ตั้ง
สวนรุกขชาติรักษวาริน ต.หาดสมแปน อ.เมือง จ.ระนอง ในความรับผิดชอบของ เทศบาลเมือง
ระนอง มีการปรับปรุงภูมิทัศนจนไมหลงเหลือสภาพธรรมชาติ และมีองคประกอบทางภูมิทัศนที่
ไมเหมาะสม

โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

สรุปยอผูบริหาร

98 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 31 ตัวอยางโปงบัวบาน ที่ตั้งบานโปงบัวบาน ต.แมปง อ.พราว จ.เชียงใหม ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลแมปง มีลักษณะเปนบอดิน และมีน้ํารอนผุดทั่วไปเปนลานกวาง
ดินโดยรอบมักแฉะและยุบตัว ซึ่งลักษณะของโปงพุรอนแบบนี้จึงไมควรมีการกอสราง จากภาพ
ทําใหเกิดลักษณะของการฝนธรรมชาติ โดยน้ํารอนพยายามดันตัวพังคอนกรีตที่กดทับดานบน
สําหรับปญหาการเหยียบย่ําจากการเขาถึงซึ่งปจจุบันเกิดเปนแนวทางเดิน ที่เห็นเปน
แถบสีจางเมื่อเทียบกับหินบริเวณอื่นๆ หากไมมีการจํากัดบริเวณเปนเสนทางเดินเทาที่ชดั เจน ผู
ที่เขามาในพื้นที่จะเดินไปทั่วบริเวณ เพราะเกิดความสนในกับสภาพลานหินที่ดูแปลกตา ซึ่ง
แนวทางพัฒนาสําหรับโปงพุรอนที่มีองคประกอบของลานหินในหลายพื้นที่ พบวา มีการสราง
เสนทางเดินศึกษา โดยใชวัสดุเลียนแบบเสนทางเดิมใหมากที่สุด มีขนาดเล็ก และลื่นไหลไปตาม
สภาพพื้นที่ และเดินไปสูสิ่งที่นาดึงดูดใจ มีการสอดแทรกความรูระหวางเสนทาง โดยเนนการสื่อ
ความหมายโดยใชวัสดุธรรมชาติ มีการออกแบบขอมูลดวยสัญลักษณที่เขาใจงาย มีสีสันและ
รูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งพื้นที่ มีขนาดและความสูงที่พอเหมาะ และสามารถควบคุม
ปริมาณผูใชงาน และทิศทางการสัญจรไดในเวลาเดียวกัน
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ภาพที่ 32 ตัวอยางโปงพุรอนแจซอน ตั้งอยูที่อุทยานแหงชาติแจซอน ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.
ลําปาง อยูในความดูแลของอุทยานแหงชาติแจซอน มีการสรางเสนทางเดินปูนที่มีลักษณะลื่น
ไหล และมีการเลียนแบบลานหินเดิม เปนรูปแบบที่ไมขัดแยงกับธรรมชาติ
สํ า หรั บ การจั ด การป ญ หาขยะนั้ น สามารถควบคุ ม ได ด ว ยการกํ า หนดเขตการใช
ประโยชนพื้นที่ โดยจํากัดเขตพื้นที่บริการ ที่มีความสับสนวุนวายใหสามารถจําหนายเครื่องดื่ม
อาหาร หรืออนุญาตใหพกพาขยะประเภทพลาสติกฯ ไดในเฉพาะบริเวณนี้เทานั้น และแยกสวน
นี้ ใ ห อ ยู ห า งจากส ว นพื้ น ที่ ธ รรมชาติ โ ป ง พุ ร อ น และเขตป า สงวน เพื่ อ ให ผู ม าเยื อ นได มี ก าร
เตรียมพรอมกอนเขาสูพื้นที่ธรรมชาติ และยังสงเสริมสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษใหแกผูมา
เยือน ทั้งนี้ควรมีมาตรการในการควบคุมอยางเครงครัด ซึ่งอาจสงผลกระทบกับวิถีชีวิตเดิมของ
ผูที่เคยเขามาใชประโยชนพื้นที่ เชน การนําขนมหรืออาหารเขาไปทานในขณะอาบน้ํา ดังนั้น
ควรมีการเสนอแนะแนวทางหรือรวมวางกฎกติการะหวางผูมีหนาที่พิทักษรักษา และกลุมผูใช
ประโยชนซึ่งอาจเปนชาวบานที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อสามารถวางกฎเกณฑที่ทุก
ฝายเห็นดวยในการนําไปปฏิบัติ
7.2

มาตรการปองกันผลกระทบตอปริมาณน้ําและคุณภาพน้ําในแหลงธรรมชาติประเภท
โปงพุรอน

น้ําพุรอนในประเทศไทยสวนใหญเปนน้ําพุรอนที่เกิดจากน้ําผิวดินที่ซึมลงสูเบื้องลาง จน
กลายเปนน้ําใตดิน หรือน้ําบาดาลซึ่งจะไหลลงไปดานใตดินในระดับลึกจนถึงบริเวณที่มีหินรอนมี
อุณหภูมิสูงอยู น้ําบาดาลนั้นจึงถูกตมจนมีความรอนสูงแลวดันตัวไหลยอนขึ้นมาตามรอยแตก
หรือชองวางตางๆ ในหิน เชนรอยเลื่อนจนมาสูผิวดินกลายเปนน้ําพุรอน หรือโปงพุรอนดังที่
ปรากฏใหเห็นในพื้นที่ตางๆ ในการพัฒนาพื้นที่ที่เปนน้ําพุรอน กิจกรรมของมนุษยบางอยางอาจ
สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงตอปริมาณน้ําและคุณภาพน้ําในแหลงธรรมชาติประเภทโปงพุ
ร อ นได หากไม มี ค วามเข า ใจธรรมชาติ ข องโป ง พุ ร อ นในแต ล ะแห ง ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล ว ก อ น
โครงการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทโปงพุรอน

สรุปยอผูบริหาร

100 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดําเนินการใดๆ ควรมีการสํารวจดานธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา (น้ําบาดาลหรือน้ําใตดิน) และ
อุทกวิทยา (น้ําผิวดิน) เสียกอน เพราะน้ําพุรอนในแตละแหงนั้นจะมีลักษณะเฉพาะ การกอสราง
หรือการปรับเปลี่ยนภูมิประเทศใดๆ อาจสงผลใหสภาพของน้ําพุรอนเปลี่ยนไปทั้งปริมาณและ
คุณภาพ
7.3

มาตรการปองกันดานผลกระทบตอชีวภาพ (พืชพรรณและสัตวปา)

ในการพัฒนาแหลงโปงพุรอน สิ่งสําคัญที่ไมอาจละเลยไดก็คือความรูความเขาใจในดาน
ชีว ภาพ ของพื้นที่ นั้นๆ ว ามีลักษณะ บทบาท และหนาที่อยางไร ซึ่งจะสามารถชว ยใหการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทโปงพุรอนนั้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี ทั้งเปนการ
ปองกัน และชวยลดผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้น ทั้งจากกิจกรรมการใชประโยชน แหลงโปงพุรอน
และตัวผูใชประโยชนเอง ซึ่งผลกระทบตอชีวภาพที่เกิดขึ้นบริเวณแหลงโปงพุรอน สามารถสรุป
โดยแบงเปนประเภทของผลกระทบได ดังนี้
1) ผลกระทบตอพืชพรรณ
การนําพันธุไมตางถิ่นเขามาในพื้นที่โปงพุรอน เปนผลกระทบประเภทหนึ่ง
ที่พบเห็นไดจากการสํารวจ ซึ่งพบวา แหลงโปงพุรอนที่มีการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวโดยสวน
ใหญ จ ะมี ก ารประดั บ ตกแต ง ด ว ยพั น ธุ ไ ม ป ระดั บ ต า งๆ ซึ่ ง เป น ไม ต า งถิ่ น ที่ ส ามารถจะแพร
ขยายพันธุและรุกรานออกนอกพื้นที่ได จนอาจทําใหสังคมพืชในบริเวณนั้นๆ เสื่อมโทรมและ
เปลี่ยนแปลงไป อาทิเชน บอน้ํารอนบานพรรั้ง อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว อําเภอเมือง จังหวัด
ระนอง (ดังภาพที่ 33) บอน้ํารอนในอุทยานแหงชาติแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (ดัง
ภาพที่ 33) ซึ่งเปนพื้นที่อนุรักษ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปองกัน และแกไขปญหาการรุกราน
ของพันธุไมตางถิ่นในพื้นที่
ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารที่ จ ะช ว ยป อ งกั น ผลกระทบดั ง กล า วที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง
สามารถเสริมสรางความสวยงามโดดเดนใหกับพื้นที่ไดนั้น คือการเลือกใชพันธุไมในถิ่นมาใชใน
การประดับตกแตง ซึ่งจะชวยทําใหเกิดความสวยงาม และมีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
โดยรอบได ทั้งนี้ จากการสํารวจภาคสนาม พบวา แหลงโปงพุรอนที่ไดรับการพัฒนาที่ยังไมพบ
ปญหาการนําไมตางถิ่นเขาไปในพื้นที่ อันเนื่องจากการยังคงรักษาสังคมพืชดั้งเดิมหรือสภาพปา
ดั้งเดิมเอาไวโดยที่ไมไดนําพันธุไมตางถิ่นเขาไปประดับตกแตง เชน แหลงโปงพุรอนรอนทาปาย
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน (ภาพที่ 34)
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การประดับตกแตงพันธุไมตางถิ่นที่บอน้าํ รอนบานพรรั้ง อุทยานแหงชาติน้ําตก
หงาว อ.เมือง จ.ระนอง (ซาย) บอน้ํารอนแจซอน อุทยานแหงชาติแจซอน อ.เมือง
ปาน จ.ลําปาง (ขวา)

ภาพที่ 34 การรักษาสังคมพืชดั้งเดิมหรือสภาพปาดั้งเดิมไวที่แหลงโปงพุรอนทาปาย อุทยาน
แหงชาติหวยน้ําดัง อ.ปาย จ.แมฮองสอน
2) ผลกระทบตอสัตวปา
2.1) การสูญหาย หรือการลดลงของสัตวปา
จากการสอบถามยังเจาหนาที่ผูดูแลรับ ผิ ด ชอบบริ เ วณโปงพุรอน
หลายแหงพบวามีการลดจํานวนลงของสัตวปา อันมีสาเหตุมาจากการพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ใน
ดานตางๆ การเปดพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยว และเขามาใชประโยชนในพื้นที่ของนักทองเที่ยว
สงผลกระทบตอลิงเปนจํานวนมาก อาทิเชนที่บอน้ํารอนถ้ําเขาพลู อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
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เจาหนาที่เลาวาแตเดิมมีลิงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และคอยๆ ลดจํานวนลง และหายไปจาก
พื้นที่ มาตรการสําคัญในการปองกันผลกระทบดังกลาวคือกําหนดเขตการจัดการพื้นที่ ใหมีสวน
ที่สงวนไวสําหรับเปนถิ่นที่อาศัยของสัตวปา กําหนดจํานวนนักทองเที่ยวที่เหมาะสม และหรือ
กําหนดชวงเวลาหรือฤดูกาลในการเขาไปใชประโยนใหเหมาะสม
2.2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตวปา
จาการสํ า รวจบริ เ วณแหล ง โป ง พุ ร อ นพบว า บางแห ง ก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบตอพฤติกรรมของสัตวปา อาทิเชน บอน้ํารอนเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง พบวาในพื้นที่มีลิงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยลิงเหลานี้มักจะไดรับอาหารจําพวกขนม
ขบเคี้ยว จากนักทองเที่ยวที่เขามาใชประโยชนจากบอน้ําพุรอน ทําใหลิงเกิดพฤติกรรมการหา
อาหารที่เปลี่ยนไปจากธรรมชาติ เปนการรอ การขโมย หรือการแยงอาหารจากนักทองเที่ยว
และนอกจากนี้การคุยเขี่ยขยะ เพื่อหาอาหาร อาจทําใหลิงกิน หรือกลืนเอาโฟม ถุงพลาสติก
หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ส ามารถกิ น ได ล งไป และอั น ตรายถึ ง แก ชี วิ ต ได มาตรการสํ า คั ญ คื อ การ
ประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจแกนักทองเที่ยวในการงดการใหอาหารสัตวปา
7.3.1 มาตรการปองกันผลกระทบจากการใชประโยชนโปงพุรอนของชุมชน
ทองถิ่น
โป ง พุ ร อ นบางแห ง นอกจากจะมีก ารใช ป ระโยชน เ ป น สถานที่ ท อ งเที่ ย ว
พักผอนหยอนใจแลว ยังใชประโยชนเพื่อการสรางรายไดดวย โดยในสวนนี้ไมไดหมายรวมถึง
การสรางรายไดจากการประกอบกิจการรานคาตางๆ ในพื้นที่ แตหมายถึงการใชประโยชนจาก
น้ํารอนโดยตรง เชน การนําหนอไมมาแชในบอน้ํารอนเพื่อทําใหหนอไมมีรสชาดหวานกรอบ
สงผลใหชาวบานในชุมชนสามารถขายหนอไมไดราคาดี และเปนที่ตองการของตลาด ทําใหบอ
น้ํารอนบางแหงมีการใชประโยชนจากชาวบานในกิจกรรมดั งที่กลาวมาแลว หากมีการเปด
ใหบริการเปนแหลงทองเที่ยวเพียงอยางเดียวนั้น อาจกอใหเกิดความขัดแยงระหวางกิจกรรมขึ้น
ได เนื่ อ งจากการแช ห น อ ไม นั้ น จะทํ า ให เ กิ ด ความไม ส วยงามของบ อ น้ํ า ร อ น ซึ่ ง ทํ า ให
นัก ท อ งเที่ ย วมี ค วามรู สึ ก ไม พึ ง พอใจ และการจั ด การของหน ว ยงานดู แ ลพื้ น ที่ ก็ ไ ม ส ามารถ
กําหนดเวลาการแชหนอไมได เนื่องจากเปนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบานกอนมีการพัฒนาเพื่อ
การทองเที่ยว ดังเชนที่บอน้ําพุรอนโปงปูเฟอง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย และจากการ
สํารวจภาคสนาม พบวา บางแหลงนั้น หนวยงานดูแลพื้นที่ ไดมีการจัดสรรชวงเวลาการแช
หนอไม จําแนกบอแชหนอไม บอสําหรับอาบ และสําหรับกิจกรรมอื่น ไว ซึ่งผูเขาใชประโยชน
บอน้ํารอนจะสามารถใชไดในระยะเวลาเดียวกัน เชน แหลงโปงพุรอนดอยสะเก็ด ตําบลปาเมี่ยง
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
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การแชหนอไมที่บอน้ําพุรอนโปงปูเฟอง ต.แมสรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย (ซาย)
และแหลงโปงพุรอนดอยสะเก็ด ต.ปาเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม (กลาง-ขวา)

โปงพุรอนบางแหง มีการใชประโยชนจากน้ําพุรอนโดยตรง โดยการตอทอ
นําน้ําพุรอนไปใชอุปโภคในครัวเรือน ยกตัวอยางเชน แหลงโปงพุรอนเขาพัง ตําบลวังกระแจะ
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีไดสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่บริเวณโปงพุรอนเขาพัง เพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวดวย
การก อสร า งสระน้ํ า สํ า หรั บ กิ จกรรมแช น้ําร อน ห องน้ํ า ห องสุข าและลานจอดรถ หากแตใ น
ปจจุบันยังไมสามารถเปดบริการดานการทองเที่ยวได เนื่องจากชุมชนบานเขาพังไมยินยอมใหมี
การทองเที่ยวในแหลงโปงพุรอนแหงนี้ รวมทั้งไมตองการใชน้ําอุปโภคจากแหลงน้ําอื่นๆ ที่ทาง
องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะจัดหามาให เชน ประปาบาดาล เพราะมีความตองการใชน้ํา
อุปโภคจากแหลงโปงพุรอนเขาพังที่เปนแหลงน้ําที่ใชอุปโภคมาโดยตลอด โปงพุรอน
ทั้งนี้ มาตรการสําคัญคือการใหชุมชนท องถิ่นมีสวนรวมในการตัดสินใจ
จัดการพื้นที่ และควรตองมีมาตรการการใหความรูความเขาใจถึงการพัฒนาและการใชประโยชน
โปงพุรอนที่เหมาะสมและไมสรางผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมา ตลอดจนกระตุนใหทองถิ่นมีการ
ติดตามประเมินผลกระทบจากการใชประโยชนโปงพุรอนอยางตอเนื่อง

8.

การพัฒนาฐานขอมูลและโปรแกรมเพื่อการติดตามมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอน

ฐานขอมูลและโปรแกรมเพื่อการติดตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภท
โปงพุรอน เริ่มตนการทํางานทั้งการบันทึก แกไข ลบและแสดงขอมูล โดยการทํางานของระบบ
จะทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส โดยจะแบงออกเปน 3 สวน คือ ฐานขอมูลแหลงโปงพุ
รอนทั่วประเทศที่แสดงในรูปแบบของตารางขอมูลที่ผูใชงานทั่วไปสามารถเขาถึงได ฐานขอมูล
แหลงโปงพุรอนทั่วประเทศที่แสดงในรูปแบบของ SVG (Scalable Vector Graphic) และการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอนซึ่งเปนสวนที่กําหนดใหใช
งานเฉพาะผูที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบเทานั้น เชน หนวยงานองคการบริหารสวน
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ตําบลที่เปนผูดูแลแหลงโปงพุรอนและหนวยงานสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
1) หนาจอหลัก ในการเริ่มตนการใชงานโปรแกรมเพื่อการติดตามมาตรฐานฯ นั้น
เมื่อผูใชงานเปดเขาใชงานโดยเรียกระบบฯ จากเว็บเบราเซอร (web browser) เชน Internet
Explorer เปนตน โดยรูปแบบของหนาจอการทํางาน ผูจัดทําไดกําหนดใหมีความสอดคลองกับ
หนาจอของเว็บไซตของหนวยงานกองอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหนวยงานที่จะรับผิดชอบในสวนของการดูแล
ฐานขอมูลตอไป
2) หนาจอการบันทึกและปรับปรุงขอมูล สําหรับผูใชงานที่เปนหนวยงานดูแลแหลง
โปงพุรอนและกองอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปกรรม จะมีชื่อและรหัสผานในการเขาใชงานระบบ
ฯ ซึ่งจะสามารถบันทึกและปรับปรุงขอมูลแหลงโปงพุรอน
3) หนาจอการแสดงผลขอมูลแหลงโปงพุรอน สําหรับผูใชงานทั่วไปสามารถเรียกดู
ขอมูลแหลงโปงพุรอนได โดยผูใชงานคลิกที่เมนู “ขอมูลโปงพุรอน” ในบริเวณเมนูหลักของหนา
เว็บเพจ จะปรากฏหนาเว็บเพจแสดงรายชื่อแหลงโปงพุรอนทั่วประเทศ และเมื่อคลิกที่ชื่อแหลง
โปงพุรอนที่ตองการเรียกดูขอมูลเพิ่มเติม จะปรากฏหนาเว็บเพจรายละเอียดขอมูลแหลงโปงพุ
รอน
4) หนาจอการนําเสนอขอมูลแหลงโปงพุรอนทั่วประเทศที่แสดงในรูปแบบของ
SVG (Scalable Vector Graphic) โดยผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลแผนที่โดยการคลิกที่เมนู
“แผนที่โปงพุรอน” ในบริเวณเมนูหลักของหนาเว็บเพจ
5) การประเมินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอนและ
ตัวอยางหนาเว็บเพจสําหรับการประเมินในพื้นที่นํารอง การประเมินและติดตามคุณภาพ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติประเภทโปงพุรอนสําหรับแหลงโปงพุรอนสํานักสงฆธารนํารอน ซึ่งเปน
พื้นที่นํารองนั้น ผูศึกษาไดนําตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม มาออกแบบหนาเว็บเพจสําหรับการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม โดยผู ใ ช ง านจะต อ งมี ชื่ อ และรหั ส ผ า น ซึ่ ง สามารถบั น ทึ ก และ
ปรับปรุงขอมูลแหลงโปงพุรอนไดเฉพาะแหลงโปงพุรอนที่อยูในความรับผิดชอบ โดยผูใชงาน
คลิกที่เมนู “ประเมินผลกระทบ” ในบริเวณเมนูหลักของหนาเว็บเพจ จะปรากฏหนาเว็บเพจก
รอกชื่อและรหัสผาน จากนั้นจะปรากฏหนาจอการบันทึกและปรับปรุงขอมูล (สําหรับในปถัดๆ
ไปของการสํารวจขอมูล) และสําหรับหนาจอการบันทึกขอมูลการติดตามผลกระทบจากตัวชี้วัด
ตางๆ จะปรากฏหนาเว็บเพจเพื่อใหผูใชงานกรอกขอมูลตางๆ สําหรับตัวชี้วัดทั้ง 4 ดาน ไดแก
ดานสิ่งแวดลอม/ระบบนิเวศ ดานองคประกอบทางภูมิสถาปตยกรรม ดานองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมและดานการบริหารจัดการ และจะปรากฏผลการประเมินวามีระดับผลกระทบอยู
ในระดับใด
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