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เรื่อง บอน้ําพุรอนพระรวง

รายละเอียด

บทนํา

         บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษา บอน้ําพุรอนพระรวง

จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเป็นแหลงธรรมชาติตามโครงการแนวทางการจัดการแผนแมบทเพื่อการอนุรักษสิ่ง

แวดลอมธรรมชาติ ปี 2547 สถานที่ตัง้อยูบานลานหิน ตําบลลานดอกไม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

ลักษณะทัว่ไป เป็นน้ําพุรอน ผุดขึ้นมาจากใตดิน จํานวน 6 จุด มีความรอน ประมาณ 40 – 65 องศาเซลเซียส

สามารถใชอาบ แชตัวได และที่สําคัญดื่มไดอยางปลอดภัย  แรธาตุที่มีอยูในน้ําแรประกอบดวย แคลเซียม เหล็ก

แมกนีเซียม ฟลูออไรด โซเดียม ไบคารบอ เนต กาซคารบอนไดออกไซดคลอไรด ซัลเฟต และไนเตรตปัจจุบัน

องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรไดพัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร

ความนํา

         บอน้ําพุรอนพระรวงเดิมทีเป็นทุงนาที่มีน้ํารอนผุดขึ้นมา เป็นแหลงที่ชาวบานนําน้ําไปใชในการอุปโภคและ

บริโภค ตอมาองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรไดพัฒนาบอน้ําพุรอนพระรวงใหเป็นแหลงทองเที่ยวในปี พ.
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ศ.2541 ตามตํานานบอน้ําพุรอนพระรวง แตเดิมบริเวณบอน้ําพุรอนแหงน้ี มีลักษณะเป็นลุมน้ําขัง มีป าโปรงลอม

รอบสลับดวยเนินเตีย้ๆ พื้นดินบางแหงมีหินโผลขึ้นเป็นกลุมน อยใหญสลับกันตํานานเลาวา ครัง้สมัยกรุงสุโขทัย

เป็นราชธานี สมเด็จพระรวงเจาไดเสด็จประพาสปาลาสัตวมาถึงบริเวณบอน้ําพุรอนแหงน้ี วันหน่ึงพระองคทรง

เห็นไกป าตัวหน่ึงมีลักษณะสวยงามและมีเสียงขันไพเราะมาก จึงทรงใหนายพรานที่ตามเสด็จ ตอไกป าตัวนัน้และ

ไดไกป าสมพระราชประสงค โดยมีไกป าตัวอื่น ๆ ติดไปดวยเป็นจํานวนมาก ในวันนัน้พระองคและนายพรานลา

สัตวอื่นไมไดเลย จึงทรงใหทหารนําไกปาตัวอื่น ๆ ไปปรุงอาหารสําหรับเสวย แตเน่ืองจากบริเวณดังกลาวเป็นป า

ไมมีบานเรือนราษฎร จึงไมมีไฟใชทําอาหาร พระองคจึงทรงสาปน้ําที่อยูในบึงบริเวณใกลๆ ใหเป็นน้ํารอน บึงดัง

กลาวจึงเรียกวา“บึงพระรวงสาป” ตอมาภายหลังเรียกสัน้ลงวา “บึงสาป” (องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพ

ชร, 2558) ความสําคัญของน้ําพุรอนพระรวง คือ เรื่องของความศักดิส์ิทธิ ์ของน้ําในสถานที่แหงน้ี เน่ืองจากใน

วโรกาสรัฐพิธีเสกน้ําพระพุทธมนตอันศักดิส์ิทธิ ์เพื่อทูลเกลาฯ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ

5 รอบเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2530 ไดมีการนําน้ําจากบอน้ําพุรอนพระรวงไปเขารวมพิธีดังกลาวรวมกับ

น้ําศักดิส์ิทธิ ์จากจังหวัดตาง ๆ ทัง้ 76 จังหวัด ณ พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ถือ

เป็นการยืนยันความสําคัญของบอน้ําพุรอนพระรวงไดเป็นอยางดี นอกจากน้ีชาวบานโจษขานกันวาน้ําในบอน้ําพุ

รอนพระรวงสามารถรักษาโรคภัยไขเจ็บ เชน โรคปวดเมื่อยตามรางกาย โรคผิวหนังได  จึงมีประชาชนในทองถิ่น

และจังหวัดใกลเคียงพากันไปอาบ ดื่ม กิน และบางรายนําน้ํากลับไปเพื่อเป็นสิริมงคลประโยชนของการอาบน้ําแร

ดวยอุณหภูมิของน้ําแรรอนอยูที่ 45 – 60 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิของความรอนดังกลาวมีความสอดคลองกับ

การรักษาทางการแพทย ที่เรียกวา “ธาราบําบัด” (สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร, 2558) ซึ่งเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิสูง

ในระดับที่เหมาะสมจะชวยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตมีผลตอการผอนคลายความตึงเครียดของกลามเน้ือ เป็น

ผลใหรูสึกสบายตัวยิ่งขึ้น เมื่อรางกายรูสึกสบายความตึงเครียดน อยลง ยอมมีผลตอสภาพจิตใจ ถือเป็นการลด

ความเครียดไดอีกวิธีหน่ึง ดวยความที่บอน้ําพุรอนพระรวง เป็นแหลงที่มีภูมิทัศนสวยงามเหมาะแกการพักผอน

หยอนใจ ทําใหสถานที่แหงน้ีกลายเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร 

แหลงทองเที่ยวและการใหบริการของบอน้ําพุรอนพระรวง

         เมื่อมาถึงบริเวณลานจอดรถบอน้ําพุรอนพระรวงจะพบบริการนวดแผนไทยไวบริการนักทองเที่ยว โดยมี

บริการ นวดตัว นวดฝาเทา นวดคลายเครียด นวดออยล นวดประคบ นวดอโรมา และอบสมุไพร

         เมื่อเดนิเขาไปตามทางเดนิของบอน้ําพุรอนพระรวง จดุแรกที่พบ คอื รานถายภาพที่ระลกึไวสาํหรบับรกิารนัก

ทองเที่ยวที่ตองการรูปของตนเอง ซึ่งคาบริการอยูที่ 100 บาท

         เมื่อเดินเขาไปตามเสนทางจะมีที่ศักการะศาลพระรวงไวสําหรับใหนักทองเที่ยวไดขอพรตามใจปรารถนา

         เมื่อนักทองเที่ยวขอพรพระรวงแลวนักทองเที่ยวสามารถเลือกใชบริการแชเทาหรือแชตัว หรือเดินชม

บรรยายที่สวยงามของบอน้ําพุรอนไดตามอัธยาศัย ซึ่งถานักทองเที่ยวตองการแชตัว สามารถเลือกไดวา จะแชตัว
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แบบสวนตัวหรือแบบกลุมแยกตามชายหญิง โดยอัตราคาบริการแบบสวนตัว 80 บาทตอหน่ึงทาน และอัตราคา

บริการแบบกลุมแยกตามชายหญิงอยูที่ 30 บาทตอหน่ึงทาน ซึ่งการแชตัวตองปฏิบัติตามขัน้ตอนดังน้ี

         1. อาบน้ําชําระลางรางกายดวยสบูหรือครีมอาบน้ําดวยน้ําเย็นใหสบาย

         2. ลงแชน้ําแรรอนทัง้ตวัประมาณ 8-10 นาที ไมควรแชน้ํารอนนานมากจะทาํใหรางกานออนเพลีย เลอืดไม

หมุนเวียน รางกายไมกระปรีก้ระเปราและอารมณซึมเศรา

         3. ขึ้นจากน้ําแรรอน อาบน้ําเย็นที่ฝักบัวหรือในถัง ประมาณ 1-2 นาทีใหตัวเย็น

         4. ลงแชน้ําแรรอนอีกประมาณ 8-10 นาที

         5. ขึ้นจากน้ําแรรอน อาน้ําเยน็อกี 1-2 นาที ทาํเชนน้ี 3 ครัง้ ครัง้สดุทายใหจบลงดวยการอาบน้ําเยน็ การแช

น้ําแบบสวนตัวหรือแบบกลุมแยกตามชายหญิง

         สาํหรบันักทองเทีย่วที่ตองการแชเทาที่บอน้ําพุรอนพระรวงสามารถใชบรกิารไดฟรี (ไมเสยีคาใชจาย) ซึ่งที่น่ีมี

จุดใหบริการ 2 จุดซึ่งไมหางกันมากนัก นอกจากการแชตัวและแชเทา บอน้ําพุรอนพระรวงแหงน้ียังมีบริการบาน

พักรับรองไวบริการนักทองเที่ยวสําหรับที่ตองการคางคืน

         นอกจากน้ีนักทองเที่ยวสามารถพักผอนหยอนใจดวยการป่ันจักรยานน้ําชมบรรยากาศภายในบอน้ําพุรอน

อัตราคาบริการชัว่โมงละ 20 บาทซึ่งมีขอควรปฏิบัติในการใชจักยานน้ํา ดังน้ี

         1. ซื้อตัว๋ทุกครัง้กอนใชบริการ

         2. สวมเสื้อชูชีพทุกครัง้ เมื่อใชบริการจักรยานน้ํา

         3. ไมควรนัง่จักรยานน้ําเกินลําละ 2 คน

         4. เด็กอายุตํ่ากวา 10 ขวบ ไมควรลงเลนตามลําพัง

         5. ไมควรเลนหยอกลอกันขณะใชจักรยานน้ํา

         6. ไมควรดื่มสุราหรือของมึนเมากอนหรือระหวางการใชบริการจักรยานน้ํา เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายได

         7. ไมควรทิง้เศษอาหาร ขยะลงในน้ํา และจักรยานน้ํา

         8. ระวังไมใหจักรยานน้ําชนกันหรือกระแทกขอบสระ

การเดินทางไปบอน้ําพุรอนพระรวง

         บอน้ําพุรอนพระรวงสามารถเดินทางได 2 เสนทาง ดังน้ี

         เสนทางที่ 1 ถนนสายกาํแพงเพชร-สุโขทยั หางจากตวัเมอืงกาํแพงเพชร ระยะทาง 18 กโิลเมตร และแยก

ซายมือไปอีก 7 กิโลเมตรรวมระยะทาง 25 กิโลเมตร

         เสนทางที่ 2 ถนนสายหนองปลงิ-ทาไมแดง โดยทางแยกเขาบอน้ําพุรอนหางจากตวัเมอืงกาํแพงเพชร ระยะ

ทางประมาน 21 กิโลเมตร และแยกขวามือไปอีก 5 กิโลเมตร รวมระยะทาง 26 กิโลเมตร

         อยางไรก็ตามสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่โทรศัพท 086-4033537 , 055-718280 ตอ 130
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บทสรุป

         กลมุทรพัยากรธรรมชาติ : บอน้ําพุรอนพระรวง จงัหวดักาํแพงเพชร องคการบรหิารสวนจงัหวดักาํแพงเพชร

ไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนบอน้ําพุรอนพระรวง ใหเป็นแหลงทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยวขององคกร เพื่อใหเป็นสถานที่ทองเที่ยว หรือสถานที่พักผอน

หยอนใจ รวมถึงการบริการดานอื่น ๆ อยางครบวงจร ใหแกประชาชนและนักทองเที่ยว อาทิเชน หองอาบน้ําแร

สวนตัว หองอาบน้ําแรรวม หองอาบน้ําแรแยกชาย-หญิง บอแชเทา จักรยานน้ํา บานพัก และลานกางเตนท

         ดวยความใสสะอาด และอณุหภมูิที่รอนกาํลงัดีของน้ําพุรอน ทาํใหเป็นที่เทีย่วแสนผอนคลายไดในทกุฤดูกาล

และการไดแชตัวอยูในน้ําแรธรรมชาติถือไดวาดีกวาการแชตัวอยูในน้ําอุนที่บาน จึงทําใหบอน้ําพุรอนพระรวง เป็น

สถานที่ทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อของคนในกําแพงเพชร

คําสําคัญ : บอน้ําพุรอน, ทรัพยากรธรรมชาติ, ทองเที่ยวกําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=บอน้ําพุรอนพระรวง_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล :

วันที่ : 2017-02-05

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=215&code_db=610002&code_type=02
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