
The development and Challenges of Hot Spring resorts & 
Spa in Thailand  



แหล่งน ้ำพุร้อนในประเทศไทย 

 
ปัจจุบันเรำมีแหล่งน ำ้พุร้อนท่ีพบและเริ่มพัฒนำแล้วกว่ำ  129แห่งใน  
27 จังหวัด :  

 
• ภำคเหนือตอนบน  45 แห่ง ( เชียงใหม ่21,เชียงราย12, 

แมฮ่่องสอน 12 ) 
•  ภำคเหนือตอนล่ำง 23 แห่ง ( ล าปาง6, แพร ่4, เพชรบูรณ์ 6, 

สุโขทัย 2, ตาก 5) 
•  ภำคกลำงตอนบน. 6 แห่ง   ( ก าแพงเพชร 3, อุทัยธาน ี1, 

สุพรรณบุร1ี,ลพบุรี 1 ) 
• ภำคตะวันตก.     10 แห่ง. ( กาญจนบุรี 7,  ราชบุรี 2, เพชรบุร ี

1) 
• ภำคตะวันออก.      2 แห่ง.( ชลบุรี 1,จันทบุรี 1) 
• ภำคใต้ตอนบน.    21แห่ง.( ระนอง 7,ชุมพร 1,สุราษฎร์ธาน ี

10. พังงา3 ) 
•  ภำคใต้ตอนกลำง  21 แห่ง ( กระบ่ี 7, นครศรีธรรมราช 7, 

พัทลุง4, ตรัง 2,สตูล 1) 
•  ภำคใต้ตอนล่ำง.     1 แห่ง ( ยะลา1 ) 



เขตกำรดูแลแหล่งน ้ำพุร้อนในประเทศไทย 
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กำรประเมินระดับกำรพัฒนำของแหล่งน ้ำพุร้อน 74 แห่งทั่วประเทศ โดย JETRO 

Thailand, 2013 
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ระดับกำรพัฒนำแหล่งน ้ำพุร้อนในประเทศไทย 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ขาดการจัดการเรื่องความสะอาด 



ระดับกำรพัฒนำแหล่งน ้ำพุร้อนในประเทศไทย 

ระดับ1: ใช้ประโยชน์แบบดิบๆแบบบ้านๆส าหรับคนในพ้ืนที่ 
 
ระดับ 2 : ใช้ประโยชน์แบบสาธารณะ แบบพ้ืนๆไม่มีมาตรฐาน ไม่มี
บริการแต่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเท่าที่จ าเป็น 



ระดับกำรพัฒนำแหล่งน ้ำพุร้อนในประเทศไทย 

ระดับ 3 : ใช้ประโยชน์แบบสาธารณะอย่างมีเป้าหมาย มีมาตรฐาน มีกิจกรรมสปาบางส่วน 
มีบริการด้านที่พัก อาหารการกิน ( เช่น ออนเซ็น + เรียวกัง ) 
 
ระดับ 4 : ใช้ประโยชน์แบบสาธารณะอย่างมีเป้าหมาย มีมาตรฐาน มีกิจกรรมสปาเต็มรูปแบบ พร้อมที่พัก อาหารการกิน มีพ้ืนที่และ
สภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติสวยงาม เป็นคุณต่อสุขภาพ(เช่น Destination Hotspring Spa ) 
 
ระดับ 5 : เป็นสปาทั้งปริมณฑลรอบแหล่งน้ าพุร้อนคือเป็นเมืองสปา ( Spa Town )เป็นเมืองสุขภาพ เมืองน่าอยู่น่ามาเยือน เป็น
เมืองที่มีความสุนทรีย์โดยรวม 
 
 
 
เมืองสปา จึงควรเป็นจุดหมายของการพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อน เพราะเป็นการพัฒนาระดับสูงสุดหรือท่ีสมาคมออนเซ็นญี่ปุ่นมีความ
ภาคภูมิใจว่า เมืองออนเซ็นหรือเมืองสปาของเขาก้าวสู่ระดับสุนทรีย์ หรือ Stage of Art 



ปัญหำที่พบเจอในกำรบริหำรแหล่งน ้ำพุร้อนไทย 

1  แม้จะมีการพบและพัฒนาใช้ประโยชน์มากว่า 30 ปีส่วนใหญ่ของแหล่งน้ าพุร้อนไทย 
 เป็นการใช้ประโยชน์แบบบ้านฯ แช่เท้า แช่ไข่ อาบแบบชาวบ้าน  
 
2  มีบริการอาบแบบสาธารณะ( Public Bath )ที่ได้มาตรฐานน้อยมาก  
 
3  มาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย และการบริการอยู่ในข้ันเริ่มต้น โดยหน่วย งานรัฐเริ่มมีข้อก าหนดและระเบียบปฎิบัติ
ต่างๆ 
 
4 การสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่น ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า ยังไม่สามารถ ดึงดดูการท่องเท่ียวจากภายนอก
มากนัก ไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
5 รูปลักษณ์ รูปแบบของสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆอยู่ในข้ันแสวงหา 
 ไม่มอีัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะ เพราะไม่มีวัฒนธรรมการอาบน้ าแบบสาธารณะ เหมือนญี่ปุนหรือ ยุโรป 



ปัญหำที่พบเจอในกำรบริหำรแหล่งน ้ำพุร้อนไทย 

6 มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและภูมิอากาศแตกต่างๆกับประเทศที่ในเขตหนาว หรือเขตอบอุ่น ที่อาบน้ าร้อนท่ามกลาง
ความหนาวเย็น แต่บ้านเราอาบน้ าร้อนกลาง อากาศร้อน  เร่ืองนี้ต้องมีการหาทางออก เช่น การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเย็นที่เรา
 มีอยู่มากมายเช่น น้ าตก มาเสริม 

 
 

เรามีแหล่งน้ าพุร้อนที่มีศักยะภาพจ านวนมาก ที่ยังไม่พัฒนา กระจายอยู่ตามจังหวัด 
 ทีม่ีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาตไิปเยือนจ านวนมาก ขณะที่แหล่งน้ าพุร้อนส่วน ใหญอ่ยู่เขตอ าเภอรอบนอกท่ียังมี

สภาพเป็นธรรมชาติ ไม่แออัด ท่ีดินราคาไม่สูง. แต่ ส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของรัฐ 
 

บริการและกิจการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ าพุร้อนอยู่ในข้ันเริ่มต้น การแข่งขันไม่มาก  เป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าลงทุน 



ศักยภำพของแหล่งน ้ำพุร้อน 

หากได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง แหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อน 
สามารถเป็นเสำหลักของอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวเชิง
สุขภำพ และอุตสำหกรรมสปำ  สร้างจุดขายใหม่ให้กับ
ประเทศและ ขยายการท่องเท่ียวเข้าไปยังชุมชนต่างๆ สร้าง
รายได้และการจ้างงาน 
 
ประเทศไทยได้เป็น 1 ใน 10 ประเทศที่นักท่องเท่ียวให้ความ
สนในในฐานะ แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยคาดอัตราการ
โตอยู่ที ่47% ภายในป ี2017 
 
 



ศักยภำพของแหล่งน ้ำพุร้อน 

ภายในปี 2560 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสปาเพ่ือสุขภาพแบบครบวงจร เช่ือมโยงการท่องเท่ียวจากเหนือจรดใต้  

• ที่อาบน้ าสาธารณะ + สาธารณูปโภค 
• สถานที่บริการกิจกรรมสปา 
• ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพด้วยน้ า 
• ที่พัก 
• การใส่อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เช่นของฝากพื้นบ้าน อาหาร และ วัฒนธรรมต่างๆ  



ศักยภำพของแหล่งน ้ำพุร้อน 

ดึงจุดเด่นและทรัพยากรของแต่ละท้องถิ่นมาใช้ ทั่งเพ่ือการบ าบัด และเพ่ือการผ่อนคลาย 

ตัวอย่างการให้บริการแบบไทยๆ 
 
• Thalasso Spa สปาทะเล 
• พอกโคลน 
• สปาแดดพอกใบตองล้างพิษ 
• อาบน้ ามนต์ 



ศักยภำพของแหล่งน ้ำพุร้อน 

สร้างงานและรายได ้
สร้ำงสินค้ำบริกำรส้ำเร็จรูปท่ีสำมำรถดึงดูดให้เกิดกำรค้ำงคืนพักแรม เกิดกิจกำรด้ำนท่ีพัก เกิดกิจกำรสปำ เกิดกิจกำรด้ำนอำหำร
เครื่องดื่ม กิจกำรของท่ีระลึก สินค้ำเกษตรและโอทอป 
 
แหล่งน ้ำพุร้อนส่วนใหญอ่ยู่ในชนบทตำมป่ำเขำ ห่ำงไกลควำมเจริญ ผูค้นยังยำกจน. ต้องกำรงำนท่ีดี ต้องกำรอยู่กับครอบครัว 
ต้องกำรได้โอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเหมือนในเขตเมือง  

จากค่าใช้บริการ 100 บาท 4,250 บาท ต่อวัน ค่าใช้จ่ายข้ันต ่าต่อวัน TAT 2013 



โอกำสและแนวทำงด้ำเนินธุรกิจน ้ำพุร้อนในประเทศไทย 

1 โอกาสทางธุรกิจ ตามศักยะภาพของแหล่งน้ า 
 
แหล่งน้ าพุร้อนที่มีปริมาณและคุณภาพถึงระดับเป็นน้ าแร่ธรรมชาติ ผ่านมาตรฐานนใช้ดื่มกินได้ เป็นสินทรัพย์ทีล่้ าค่า เป็น
ทรัพยากรหมุนเวียน และน้ าคือชีวิต 
 
บริษัท S. A. SPA MONOPOLE N.V. ในเมืองสปา ประเทศเบลเยี่ยมผลิตน้ าแรธ่รรมชาติ บรรจขุวดขายได้. 454,594,160 
ขวดในปี1988 
  
ประเทศไทยบริโภคน้ าดื่มบรรจุขวดเป็นจ านวนมหาศาล ในราคาใกล้เคียงน้ ามัน 
ส่วนใหญ่เป็นน้ ากรองจากบ่อบาดาล น้ าประปากรอง และน้ าแร่ธรรมชาติจากบ่อบาดาล  ส่วนน้ าแร่ธรรมชาติจากแหล่งน้ าพุร้อน
ธรรมชาติที่เป็นน้ าเกรดดทีี่สุดไม่ค่อยพบในตลาด ส่วนใหญ่เป็นน้ าแร่ดังที่น าเข้า ราคาสูง 
                  
กิจการน้ าแร่จากแหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติ เพ่ือบรรจุขวดขาย ท าสเปร์ยน้ าแร่สร้างความชุ่มชื้น เป็นกิจการที่น่าสนใจ 
 
  



โอกำสและแนวทำงด้ำเนินธุรกิจน ้ำพุร้อนในประเทศไทย 

2 กิจการการอาบน้ าแร่ 
 
• กิจการบริการอาบน้ าพุร้อนแบบสาธารณะ 
 
• Destination Hot Spring Spa: กิจการอาบน้ าแบบสาธารณะ + ที่พัก +อาหาร +กิจกรรมสปาบางส่วนเป็นรูปแบบที่

แพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะสามารถสร้างเศรษฐกิจและดึงดดูการท่องเที่ยวจากภายนอกได้ 
 
• Spa Town คล้ายกับ Destination Spa. แต่เป็นระดับเมืองหรือชุมชนคือเป็นสปาทั้งเมือง 
 
• Hot Spring Route เป็นกลยุทธ์ส าคัญทางการตลาด การกระจายการท่องเท่ียวกระจายโอกาส และดึงนักท่องเที่ยวให้ใช้

เวลาอยู่ยาวข้ึน       



World class Hot Spring Spa destination 

น้ าตกร้อน Terme di Saturnis, Tuscany, Italy  

มีกิจการสปาราว 250 แห่ง(ที่อยู่สมาคมสปายุโรป : European Spa จากจ านวนสปาที่จดทะเบียน ราว 390 แห่ง แบ่งเป็น. 4 กลุ่มใหญ่คือ 
1 Mineral Spas : สปำน ้ำแร่(รำว50แห่ง) :        
2 Thalasso Spas : สปาทะเล ( ราว 100 แห่ง) 
3 Kneipp Spas : สปำคนิปป์(รำว60แห่ง)  
4 Bio - Climate Spas : สปำชีวะ - อำกำศ(รำว85แห่ง) : Where the climate is therapeutically effective 

    



World class Hot Spring Spa destination 

Bath Thermae Spa, UK จากอดีต สู่ ปจัจุบัน 



วารีบ าบัดที่ดึงดูดคนจากทั่วโลก, Caracalla Spa, Baden Baden, Germany 

ยอดขายรวมของสปาในเยอรมัน  30 พันล้านยูโร                    
 
สร้างการจ้างงานท้ังโดยตรงและอ้อม.   400,000 งาน 
 
ผู้มาใช้บริการสปา 22.4 ล้านคน 
 
จ านวนคืนที่ใช้พัก. 110.4 ล้านคืน 
 
โรงแรมเพ่ือสุขภาพและความงามราว 1,000แห่ง 
 
จ านวนบ่อน้ าพุร้อนราว 20แห่ง 

World class Hot Sprig Spa destination 



แหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนธรรมชาติ + วัฒนธรรม 

ประเทศญี่ปุ่น 
จ านวนแหล่งน้ าพุร้อน 27,000 แห่ง 
 
จ านวนเรียวกัง ท่ีมีบริการน้ าพุร้อน( Ryokan+Hot spring 
).     13,754 แห่ง 
 
 จ านวนผู้มาพักค้างคืน 120 M/ปี 

World class Hot Spring Spa destination 



บทสรุป 

โอกาสทางธุรกิจ การสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ และคุณภาพของชิวิตและการท างานในกิจกรรมสปาที่หลากหลาย มีตลาดที่มั่นคง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

       
"Spa Town " คือค าตอบที่ดีสุด" เป็นงานท่ีท้าทายชาวสปาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ าพุร้อนในปัจจุบัน ว่าจะช่วยกัน

ขับเคลื่อนให้เกิดเมืองสปาแท้จริงในไทยได้อย่างไร        


