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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาสถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนและแนวทางบริหารจัดการของเสียท่ี
สามารถน้ากลับมาใช้ซ้้าได้ อาทิเช่น ขยะ เศษอาหาร และสิ่งปฏิกูล โดยเจาะจงไปท่ีเขตจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวอันส้าคัญทางภาคตะวันตกของประเทศไทย การวิจัยน้ีเริ่มจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
เกี่ยวกับการจัดการพลังงานทดแทนส้าหรับธุรกิจรีสอร์ทท่ีมีอยู่ในประเทศไทย จากสมาคมผู้ประกอบการการ
ท่องเท่ียว สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวไทย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจังหวัดกาญจนบุรี และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดการจนบุรี หลังจากน้ัน ได้น้าข้อมูลเหล่าน้ีมาท้าการสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การส้ารวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนและแนวทางบริหารจัดการของเสีย  โดย
การส้ารวจกลุ่มประชากร 80 ราย และได้รับการตอบกลับมา 48 ราย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ทในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีมีปัญหาด้านการจัดการพลังงานมากถึงร้อยละ 77.1 และเกิดปัญหา
ด้านการจัดการขยะมากถึงร้อยละ 75.0 และได้มีการใช้พลังงานทดแทนเพียงร้อยละ 20 นอกจากน้ี ผลการ
วิเคราะห์ SWOT analysis และ Gap analysis ยังพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทยังมีระบบทางการเงินท่ี
พร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานแทนจากทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย และต้องการการช่วยเหลือด้านการวิจัย
และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากภาครัฐบาลอย่างเต็มก้าลัง  

ค าส าคัญ: จังหวัดกาญจนบุรี, ธุรกิจรีสอร์ท, พลังงานทดแทน, การจัดการพลังงานและของเสีย 
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Abstract 
 This research aims to study the situation of alternative energy usage and solid waste, 
food waste, and sewage management. The scope of research area was Kanchanaburi province 
which is a tourist spot in the west of Thailand. The research started from the secondary data 
study which concern about energy management for Resorts from Association of Tourism 
Operators, Thai Tourism Promotion Association (TTPA.), the Association of Hotel Operators, and 
Kanchanaburi Provincial Administration Organization. After that, the questionnaire had been 
creating by used the data we review. The survey research was conducted on 80 resorts, and 48 
resorts were responded. The result of the research showed that, 77.1% of resort in Kanchanaburi 
are facing of energy management problems; while 75.0% of them are facing of waste 
management problems. However, we found that the resorts around 20% had been using 
alternative energy. Moreover, the results from SWOT and Gap analysis, show that they had 
supported a good financial for alternative energy and waste management. However, the 
government should pursue a policy that strengthen the research and renewable energy 
technology for the resort. 

Keyword: Kanchanaburi Province,  Resort, Alternative Energy, Solid Waste and Energy 
Management        
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1. บทน า (Introduction) 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทส้าคัญต่อ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท
นับตั้งแต่ปี 2525 [1] ซ่ึงรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเพ่ือขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศมาโดย
ตลอด นอกจากน้ี ในทางด้านสังคม การท่องเท่ียวถือว่าเป็น
การพักผ่อนท่ีสามารถช่วยลดความตึงเครียดพร้อมกับสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้มาเยือนและเจ้าของท้องถิ่น รวมถึง
ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพหลายแขนง ท้าให้มีการ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น อันเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
และรากฐานท่ีส้าคัญของการพัฒนาประเทศ 
 สิ่ งส้ า คัญท่ีต้องควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวอย่างขาดไม่ได้คือ โรงแรมหรือ ท่ีพัก ภัตตาคาร
ร้านอาหาร ร้านจ้าหน่ายของท่ีระลึก และสินค้าพื้นเมือง เป็น
ต้น ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ีส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหลายด้าน 
ท้ังระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงการ
ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของการบริการเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการและการท่องเท่ียว 
ท่ีรองรับผู้มาใช้บริการเป็นจ้านวนมาก โดยธุรกิจโรงแรมท่ีพัก 
ซ่ึงมีการจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท [2] ได้แก่ (1) โรงแรมเพื่อ
การพาณิชย์ (2) โรงแรมท่ีลูกค้าพักประจ้า (3) โรงแรมรีสอร์ท 
อย่างไรก็ตาม แหล่งท่องเท่ียวท่ีส้าคัญและได้รับความนิยมแก่
หมู่นักท่องเท่ียวแหล่งหน่ึงอย่างจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่แล้วเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและธรรมชาติ [3] จึงท้า
ให้ธุรกิจโรงแรมท่ีพักในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีเต็มไปด้วย 
ธุรกิจประเภทโรงแรมรีสอร์ท (รีสอร์ท: Resorts) 
 รีสอร์ทเป็นธุรกิจบริการด้านท่ีพักท่ีสามารถสร้าง
รายได้ให้กับประเทศกว่า 9 แสนล้านบาทในปี 2550 [4] ซ่ึง
เมื่อพิจารณาจากรายได้ของประเทศจะพบว่ามีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นโดยล้าดับจากมูลค่า 309,622 ล้านบาทในปี 2545 จน
มีมูลค่าถึง 439 ,720 ล้านบาทในปี 2551 หรือมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.25 ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศไทย (GDP) เท่ากับร้อยละ 4.9 และพบว่า
ตั้งแต่ปี 2547 เริ่มมีอัตราการขยายตัวท่ีมีแนวโ น้มลดลง 
จนกระท่ังติดลบร้อยละ 0.1 ในปี 2552 [5] ด้วยเหตุน้ี จึงเป็น
ท่ีมาและความส้าคัญอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทจะต้องมีการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติในการประหยัด
พลังงานเพื่อลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ ซ่ึงปริมาณการใช้
พลังงานขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น ลักษณะและรูปแบบ
ของอาคาร การใช้งานของลูกค้าท่ีเข้าพัก จ้านวนห้องพัก 
อุณหภูมิภายนอกอาคาร การดูแลบ้ารุงรักษา เป็นต้น ดังน้ัน 
หากผู้ประกอบการมีแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานและ
ของเสียจากสถานประกอบการของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
จะสามารถลดต้นทุนในการด้าเนินธุรกิจและสร้างรายได้ส่วน
เพิ่มจากของเสียเหล่าน้ันได้อย่างยั่งยืน 

 จากการศึกษางานวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว และการใช้พลังงานด้านสิ่งแวดล้อม [6] ซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนส้าหรับแผนการพัฒนาของประเทศ
ก้าลังพัฒนา โดยค้านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
คาร์บอนไดออกไซด์ การท่องเท่ียว และการลงทุนพัฒนา
พลังงาน ผลการศึกษาพบว่า การท่องเท่ียวน้ันมีส่วนในการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอย่างมาก ในทางเดียวกันส่ิง
ท่ีต้องควบคู่ไปกับการท่องเท่ียวอย่างเช่นโรงแรมและท่ีพัก ซ่ึง
ในปัจจุบันน้ันมีความจ้าเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเท่ียวท่ี
ต้องการพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อคลายเครียด ด้วยเหตุน้ี
โรงแรมและท่ีพักเหล่าน้ีจึงนิยมด้าเนินธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก
ประเภทรีสอร์ทโดยส่วนใหญ่ จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยเกี่ยวกับ
ก า รจั ดก า ร พลั ง ง านแล ะข อ ง เ สี ย เ กิ ด จ า กฝี มื อ ขอ ง
ผู้ประกอบการรีสอร์ทเอง  

การจัดการพลังงานและของเสียส้าหรับการด้าเนิน
ธุรกิจท่ีพักในลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ส้าหรับรีสอร์ทริมทะเลจังหวัดชลบุรี [7] ซ่ึงพบว่าทุกรีสอร์ท 
ในบริเวณริมทะเลจังหวัดชลบุรี มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในระบบ
แสงสว่างน้อยท่ีสุด เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประเภทตู้แช่ ระบบเครื่องจักรกล และระบบปรับอากาศ 
ตามล้าดับ นอกจากน้ียังมีการศึกษาแนวโน้มของระบบนิเวศ
ด้านการบ้าบัดน้้าเสีย และการใช้ซ้้าส้าหรับรีสอร์ท โดยน้า
หลักการความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ต่างชนิดท่ี
อาศัยอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันแบบพึ่งพาอาศัยกันส้าหรับการ
ย่อยสลายแบคทีเรีย และการสร้างพื้นท่ีชุ่มน้้าเพ่ือบ้าบัดน้้าเสีย 
[8] ผลการวิจัยพบว่า สามารถใช้น้้าท่ีเกิดจากกระบวนการ
บ้าบัดด้วยวิธีดังกล่าวกลับมาใช้ซ้้าส้าหรับการชลประทานใน
สนามกอล์ฟ การล้างห้องน้้า และอื่น ๆ ซ่ึงสามารถประหยัด
ต้นทุนการใช้น้้าประปาได้มากถึงร้อยละ 40 ถึง 50 อีกด้วย ยิ่ง
ไปกว่าน้ัน ในประเทศมาเลเซียยังได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการจัด
การพลังงานสะอาด หรือ กรีนเอนเนอร์จี ท่ีมีความเหมาะสม
ส้าหรับรีสอร์ทท่ีอยู่บนเกาะ ด้วยวิธีการน้าพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม ซ่ึงเป็นแหล่งพลังงานทดแทนจากธรรมชาติมา
จัดเก็บไว้ในเซลล์แบบเตอรี่ [9] จากการวิจัยในมาเลเซียท้าให้
ทราบถึงการใช้ระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานได้
อย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสถานการณ์
การใช้พลังงานทดแทนและแนวทางบริหารจัดการของเสีย 
(ขยะ เศษอาหาร และสิ่งปฏิกูล) ท่ีสามารถน้ากลับมาใช้ซ้้าเป็น
พลังงานทดแทนของธุรกิจท่ีพักประเภทรีสอร์ทในเขตพื้นท่ี
จังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างยั่งยืน 
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2. วิธีการและเครื่องมือวิจัย (Research Instrument and 
Methodology) 

การวิ จั ย น้ี เป็ น  การวิ จั ย เชิ ง ส้ า ร วจ  ( Survey 
Research) โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ในการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์กลุ่มประชากรผู้ประกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ทในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึง เริ่มจาก
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้พลังงาน
ทดแทนได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานลม ซ่ึงเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติท่ีมีอยู่ในเขตพื้น 
และศึกษาแนวทางการจัดการของเสีย ท่ีเกิดจากสถาน
ประกอบการ (ขยะ เศษอาหาร และสิ่งปฏิกูล) อาทิเช่น การ
น้าขยะไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า การน้าเศษอาหาร และสิ่ง
ปฏิกูลไปบ่มเป็นเชื้อเพลิงและก๊าซชีวภาพ เป็นต้น 
 การสร้างแบบสอบถามส้าหรับงานวิจัยน้ีมี ท้ั ง
แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด อีกท้ังยังได้ตรวจสอบ
เครื่องมือแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญจากถานประกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ท ซ่ึงแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ของสถานประกอบการธุรกิจรีสอร์ท 
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใช้ในการบริหารจัดการพลังงานและของ
เสียของสถานประกอบการธุรกิจรีสอร์ท 
  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นและทัศนคติของสถานประกอบการธุรกิจรีสอร์ท 
  ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการบริหารจัดการพลังงานและของเสีย 
  ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

โดยวิธีการค้านวณค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาราย
ข้อ (Item Content Validity Index: I-CVI) จากประกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ท 10 แห่ง ซ่ึงมีการก้าหนดระดับความคิดเห็น 4 
ระดับ ดังน้ี 

ระดับท่ี 1 คือ ไม่สอดคล้อง 
ระดับท่ี 2 คือ สอดคล้อง 
ระดับท่ี 3 คือ สอดคล้องมาก 
ระดับท่ี 4 คือ สอดคล้องมากที่สุด 

 
 การค้านวณค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหารายข้อของ
ท่ีได้มาตรฐานและน้าไปใช้ส้ารวจได้ต้องมีค่ามากกว่า 0.8 และ
ถ้าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ท่ีสุดจะมีค่าเท่ากับ 1.0 ซ่ึง
สามารถค้านวณได้ตามสมการที่ 1 
 

𝐼 − 𝐶𝑉𝐼 =
𝑅

𝑁
                                (1) 

 
เมื่อ 𝑅  คือ จ้านวนผู้เชี่ยวชาญท่ีท้าการตรวจสอบแบบสอบถาม 
     𝑁 คือ จ้านวนผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด 

Table 1. Considering result of Item Content Validity 
Index  

ส่วนที่ รายละเอียดในแต่ละส่วน ค่า I-
CVI 

1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 1.0 
2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของ

สถานประกอบการธุรกิจรีสอร์ท 
1.0 

3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการบริหารจัด
การพลังงานและของเสียของสถาน
ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท 

1.0 

4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
และทัศนคติของสถานประกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ท 

0.81 

5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการบริหารจัดการพลังงานและ
ของเสีย 

1.0 

6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 1.0 
 
 เมื่อพิจารณาตารางท่ี 1 (Table 1) สามารถทราบ
ได้ว่าแบบสอบถามส้าหรับการวิจัยในครั้งน้ีสามารถน้าไปเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพลังงานและของเสียท่ีเกิดจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ได้
เป็นอย่างด ี

จากข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในเขตพื้นท่ี
จังหวัดกาญจนบุรีท้ังหมดท่ีมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 ท้ังหมด 80 แห่ง [3] ได้รับความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 48 แห่ง เมื่อน้ามาค้านวณระดับ
ความเชื่อมั่นตามวิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane) พบว่ามี
ระดับนัยส้าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.10 ดังน้ัน จึงได้ระดับความ
เชื่อมั่นท่ีร้อยละ 90 ซ่ึงสามารถค้านวณได้ตามสมการท่ี 2 
 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
                               (2) 

ก้าหนดให ้𝑛 คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 𝑁 คือ ขนาดของประชากร 
 𝑒 คือ ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 
ส้าหรับการวิจัยน้ี 𝑁 = 80, 𝑒 = 0.1 
 
 หลังจากท่ีได้ใช้แบบสอบถามท้าการส้ารวจและเก็บ
ข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจรี สอร์ทในเขตพื้น ท่ีจั งหวัด
กาญจนบุรี จะน้าข้อมูลในส่วนท่ี 3, 4, และ 5 ซ่ึงเป็นส่วน
ส้าคัญมาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานการณ์การใช้
พลังงานทดแทนและแนวทางบริหารจัดการของเสียโดยใช้
เครื่องมือ SWOT Analysis และวิเคราะห์ความถูกต้องของ
เป้าหมายในเชิงนโยบายส้าหรับการพัฒนาแนวทางการใช้



วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 
 

193 

พลังงานทดแทนและการบริหารจัดการของเสียได้อย่างมี
ศักยภาพโดยใช้เครื่องมือ Gap Analysis 
3. ผลการวิจัย (Results) 
3.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยน้ีได้ศึกษาสถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนและแนว
ทางการบริหารจัดการของเสียจากผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  
 เมื่อวิเคราะห์แบบสอบถามจากถานประกอบการท่ี
ให้ความร่วมมือ 48 แห่ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทท่ี 1 เป็นรีสอร์ทท่ีให้บริการเฉพาะห้องพักถือว่าเป็น
ธุรกิจขนาดเล็กร้อยละ 20.8 รีสอร์ทประเภทท่ี 2 เป็นรีสอร์ทท่ี
ให้บริการห้องพักและห้องอาหารซึ่งจัดอยู่ในขนาดกลางร้อยละ 
22.9 รีสอร์ทประเภทท่ี 3 เป็นรีสอร์ทท่ีให้บริการห้องพัก 
ห้องอาหาร สถานบริการ และห้องประชุมสัมมนาในกลุ่มน้ี
จัดเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ร้อยละ 43.8 
และประเภทท่ี 4 เป็นรีสอร์ทท่ีให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร 
สถานบริการ และห้องประชุมสัมมนาท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาด
ใหญ่  ร้อยละ 12.5  จากผลส้ ารวจประเภทของสถาน
ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท พบว่า เขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
น้ัน ส่วนใหญ่มีสถานประกอบการธุรกิจรีสอร์ทขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมากท่ีสุด พิจารณาได้ว่าผู้ประกอบการมีฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีมั่นคงและมีความพร้อมส้าหรับการลงทุนด้าน
พลังงานทดแทนและการบริหารจัดของเสียแบบเชิงรุก 
 

 
Figure 1. Position of Resort service 

 
 เมื่อพิจารณารูปท่ี 1 (Figure 1) แสดงให้เห็นว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ล้าดับแรก ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานใน
ต้าแหน่งผู้จัดการท่ัวไปมากถึงร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ
กรรมการผู้จัดการร้อยละ 29.2 และประธานกรรมการร้อยละ 
22.9 ดังน้ัน ข้อมูลท่ีได้ท้าการเก็บรวมรวมมาน้ัน มีความ
น่าเชื่อถือและเป็นข้อมูลท่ีมีคุณภาพเหมาะกับการน้าไป
วิเคราะห์สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนและแนวทางการ
บริหารจัดการของเสียจากผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในเขต
พื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นอย่างดี 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการธุรกิจรีสอร์ท 
 ผลการส้ารวจสถานประกอบการธุรกิจรีสอร์ทใน
เขตจังหวัดกาญจนบุรี โดยส่วนใหญ่มีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง 

มากถึงร้อยละ 50 รองลงมาคือจ้านวน 51 ถึง 100 ห้อง อยู่ท่ี
ร้อยละ 33.3 จ้านวนห้องพัก 101 ถึง 150 ร้อยละ 12.5 และ
จ้านวนห้องพักมากกว่า 150 ห้อง คิดเป็นร้อยละร้อยละ 4.2 
ดังแสดงในตารางท่ี 2 (Table 2) เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว 
รีสอร์ทในเขตจังหวัดกาญจนบุรี สามารถรองรับนักท่องเท่ียว
ได้เป็นจ้านวนมาก แต่ในทางกลับกันจ้านวนพนักงานและ
บุคลากรเพื่อให้บริการนักท่องเท่ียวหรือด้านการซ่อมบ้ารุง 
และบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
ในสถานประกอบการยังขาดแคลนโดยเฉลี่ยของแต่ละสถาน
ประกอบการแล้วมีจ้านวนไม่เกิน 50 คน ร้อยละ 93.8 และ
สถานประกอบการท่ีมีพนักงานและบุคลากรเพียงพออยู่เพียง
ร้อยละ 6.2 ดังแสดงในตารางท่ี 3 (Table 3) จึงท้าให้รีสอร์ท
ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีได้รับมาตรฐาน Green Globe เพียง
ร้อยละ 6.3 และ ISO 14001 ร้อยละ 10.4 ซ่ึงโดยสถาน
ประกอบการหลายแห่งยังไม่มีการได้รับมาตรฐานทาง
สิ่งแวดล้อมเลยคิดเป็นร้อยละ 83.3 ดังแสดงในตารางท่ี 4 
(Table 4)  
 
Table 2. Room number of resort service 

ห้องพัก จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 50 ห้อง 24 50.0 
ระหว่าง 51-100 ห้อง 16 33.3 
ระหว่าง 101-150 ห้อง 6 12.5 
มากกว่า 150 ห้อง 2 4.2 

รวม 48 100.0 
 
Table 3. Labors and personnel of resort service 

แรงงานและบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 50 คน 45 93.8 
ระหว่าง 51-200 คน 3 6.2 
มากกว่า 200 คน 0 0.0 

รวม 48 100.0 
 
Table 4. Environmental standard of resort service 

มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้รับ 40 83.3 
ได้รับมาตรฐานใบไม้เขียว 0 0.0 
ได้รับมาตรฐาน Green 
Globe 

3 6.3 

ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 5 10.4 
รวม 48 100.0 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นยังคงเป็นปัญหาด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีลุกลามท้าให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา
อีกด้วย อาทิเช่น ปัญหาพลังงานคิดเป็นร้อยละ 77.1 ปัญหา
ขยะร้อยละ 75.0 ปัญหาเศษอาหารร้อยละ 70.8 ปัญหาน้้าเสีย
ร้อยละ 60.4 ปัญหาด้านภูมมิทัศน์ร้อยละ 58.3 และปัญหา

ผูจ้ดัการ
ทัว่ไป

41.7 %

ผูจ้ดัการ
4.1 %

หวัหน้างาน
2.1 %

กรรมการผูจ้ดัการ
29.2 %

ประธาน
กรรมการ
22.9 %
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ทางด้านอากาศร้อยละ 45.8 ดังแสดงในรูปท่ี 2 (Figure 2) ยิ่ง
ไปกว่าน้ันจากการส้ารวจค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถาน
ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในเขตจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 
สถานประกอบการกว่าร้อยละ 41.7 จ่ายค่าไฟฟ้ามากถึง 
50,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือน  
 นอกจานน้ัน ในเขตพื้นท่ีเขตจังหวัดกาญจนบุรีจัด
ได้ว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรและวัตถุดิบท่ีสามารถน้ามาผลิต
เป็นพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในสถานประกอบการธุรกิจรีสอร์ท
ได้อีกทางหน่ึง ได้แก่ พื้นท่ีท่ีสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้
อย่างเต็มท่ีร้อยละ 97.9 พลังงานลมร้อยละ 58.3 พลังงานน้้า
ร้อยละ 54.2 อีกท้ังยังมีเศษไม้หรือวัสดุท่ีสามารถเผาไหม้ให้
ความร้อนร้อยละ 93.8 ขยะย่อยสลาย มูลสัตว์ น้้ามันพืชท่ีใช้
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 50.0 31.3 และ 41.7 ตามล้าดับ ดังแสดง
ในรูปท่ี 3 (Figure 3) ซ่ึงในปัจจุบันสถานประกอบการยังมีแนว
ทางการก้าจัดของเสียท่ียังไม่มีการค้านึงถึงการน้ากลับมาใช้ซ้้า
เป็นพลังงานทดแทน เพียงแต่ ส่งให้ทางหน่วยงานของรัฐก้าจัด 
บางแห่งใช้วิธีการก้าจัดโดยเผาในท่ีโล่ง ท้าปุ๋ยหมัก ฝังกลบ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากสถานประกอบการธุรกิจรีสอร์ทมี
แนวทางการจัดการพลังงานแของเสียเหล่าน้ี เพื่อน้ากลับมาใช้
ซ้้าเป็นพลังงานทดแทนก็จะสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายท่ีใช้ใน
การด้าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 2. Environmental pollution of resort service 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Resource and materials can be used 
renewable energy for resort service 

 
3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ เป้าหมายของ 
การใช้พลังงานทดแทนและแนวทางการบริหารจัดการของเสีย 
3.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการใช้พลังงานทดแทนและ
แนวทางการบริหารจัดการของเสียด้วย SWOT Analysis 
 จุดแข็ง (Strength) ของผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ท่ีมีความพร้อม
ด้านระบบทางการเงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนในการพัฒนา
พลังงานทดแทนและแนวทางการบริหารจัดการของเสีย 
นอกจากน้ี ในเขตพื้นท่ีมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ พลัง
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานขยะ ท่ี
เพียงพอต่อการน้าไปใช้เป็นพลังงานทดแทน และภาครัฐบาล
ไทยยังได้มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงานอย่างชัดเจน 
 จุดอ่อน (Weakness) ของผู้ประกอบการธุรกิจรี
สอร์ทในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผู้ประกอบการยัง
ขาดกลยุทธ์ หรือข้อก้าหนดเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร และของเสียท่ีชัดเจน รวมถึงขาดผู้เชี่ยวชาญและ
นักวิจัยท่ีจะให้ค้าปรึกษาหรือยังไม่มีการสนับสนุนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ท่ีใช้ในการแปรรูปพลังงานและของเสีย  อีกท้ัง
เทคโนโลยีบางอย่างยังต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ จึงท้าให้
ผู้ประกอบการบางรายไม่กล้าเสียงท่ีจะลงทุนถึงแม้ว่าจะมี
ระบบทางการเงินท่ีดีก็ตาม 
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โอกาส (Opportunity) เมื่อรัฐบาลไทยมีการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงมีมาตรการ
รับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตมาจากพลังงานทดแทนในรูปแบบ Feed-in 
Tariff (FiT) ซ่ึงอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ FiT จะเป็นอัตรารับ
ซ้ือไฟฟ้าคง ท่ีตลอดอายุ โครงการเพื่อ เป็นแรงจู ง ใจให้
ผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน นโยบายเหล่าน้ีจะช่วยผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจรี
สอร์ทหันมาให้ความสนใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ของเสียท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนกันมากขึ้น 
 อุปสรรค  ( Threat) ภาย ใต้ ความชั ด เ จนขอ ง
ข้อก้าหนดด้านนโยบายการผลักดันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนและของเสีย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมักมีความ
ไม่ต่อเน่ืองของนโยบายแฝงมาด้วย หากลงทุนในการพัฒนา
พลังงานทดแทนและแนวทางการบริหารจัดการของเสียอาจไม่
คุ้มค่ากับเงินทุนท่ีเสียไป จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะก้าหนดนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนและแนวทางการบริหาร
จัดการของเสียของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในเขต
จังหวัดพ้ืนท่ีกาญจนบุรีให้มีศักยภาพได้ 
 
3.3.2 การวิเคราะห์สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนและ
แนวทางการบริหารจัดการของเสีย 
 สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็งและโอกาส) เมื่อผู้ประกอบ 
การธุรกิจรีสอร์ทในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมลงทุน
เพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพัฒนา
แนวทางการบริหารจัดการของเสีย ผนวกกับนโยบายของ
รัฐบาลไทยในการรับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานทดแทนแบบ 
FiT ซ่ึงเป็นการผลักดันจุดแข็งของผู้ประกอบการร่วมกับโอกาส
เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนและพัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการของเสียได้เป็นอย่างดี 

 สถานการณ์ท่ี 2 (จุดแข็งและอุปสรรค) จากการขาด
กลยุทธ์และข้อก้าหนดเชิงนโยบายท่ีชัดเจนของผู้ประกอบการ 
และขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยเพื่อให้ค้าปรึกษา และ
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปพลังงาน เป็นผลท้า
ให้ ไม่สามารถด้าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนและของเสียได้อย่างต่อเน่ือง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล อาจท้าให้ส่งผลต่อการลงทุนท่ีสูญเปล่า 
 สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อนและโอกาส) สถานการณ์น้ี
เป็นโอกาสท่ีจะยกระดับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
และพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการของเสีย  แต่สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดแคลนผู้ เชี่ยวชาญและนักวิจัย
เพื่อให้ค้าปรึกษา องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูป
พลังงาน เป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะพลิกจุดอ่อนให้
เป็นโอกาสหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเต็มก้าลัง 
 สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแข็งและอุปสรรค) จุดแข็งของ
ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ถือ
เป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและแนว
ทางการบริหารจัดการของเสียได้เป็นอย่างดี และยังมีการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานท่ี
ชัดเจน แต่ในทางกลับกันยังเกิดอุปสรรคบนจุดแข็งดังกล่าวซ่ึง
ไม่มีความต่อเน่ืองของนโยบายจากภาครัฐบาล จึงท้าให้
ผูป้ระกอบการไม่มีความเชื่อมั่นท่ีจะลงทุน 
 
3.3.3 การวิเคราะห์ความถูกต้องของเป้าหมายในเชิงนโยบาย 

ความถูกต้องของเป้าหมายในเชิงนโยบายส้าหรับ
การพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานทดแทนและการบริหาร
จัดการของเสียของผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในเขตจังหวัด
กาญจนบุรี ด้วยเครื่องมือ Gap Analysis ซ่ึงผลการวิเคราะห์
ดังแสดงในตารางที่ 5 (Table 5) 
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Table 5. Gap analysis of resort service 
ประเด็นของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สภาพแวดล้อมปัจจุบัน เป้าหมายการพัฒนา

เชิงกลยุทธ์ 
1. การใช้พลังงานทดแทน การร่วมมือระหว่างผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ
ธุรกิจรี สอร์ทในเขตพื้ น ท่ี
จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี เ พื่ อ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ มี ก า ร ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้าจากงานทดแทน
ได้อย่างมีศักยภาพ 

เขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพียงพอต่อการ
น้ามาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน
ส้ า ห รั บ รี ส อ ร์ ท ไ ด้ แ ก่  พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย์  พลังงานลม พลังงาน 
ชีวมวล โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ 
รีสอร์ทในพื้นท่ีดังกล่าวได้มีระบบทาง
การเงินท่ีพร้อมลงทุนทางเทคโนโลยี
เพื่อน้าพลังงานทดแทนไปผลิตเป็น
กระแสไฟฟ้าตามนโยบาย FiT แต่ยัง
ขาดการสนับสนุนทางด้านการวิจัย 
และผลกระทบจากความไม่ต่อเน่ือง
ของการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลไทย 

การร่วมลงทุนระหว่างผู้มี
ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย  ใ น
รูปแบบกลุ่มประชารัฐเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการแต่ละแห่งใน
เขตจังหวัดกาญจนบุรี 

2 .  แนวทา งก ารบริ ห า ร
จัดการของเสีย 

การจัดการของเสียท่ีเกิดจาก
สถานประกอบการเพื่อการ
น้ า ม า ใ ช้ ซ้้ า ใ น รู ป แ บ บ
พ ลั ง ง า น ห มุ น เ วี ย น ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

ผลกระทบหลักของรีสอร์ทในเขตพื้นท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี  ได้แก่  ขยะ เศษ
อาหาร และสิ่งปฏิกูล ซ่ึงในปัจจุบัน 
รีสอร์ทบางแห่งยังก้าจัดโดยหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง และฝังกลบ อย่างไรก็ตาม
ของเสียท่ีเกิดจากการด้าเนินธุรกิจรี
สอร์ทเหล่าน้ีสามารถน้ากลับมาใช้ซ้้า
ได้ ในรูปแบบพลังงานทดแทน แต่
ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทโดยส่วน
ใหญ่ยังขาดองค์ความรู้  ผู้ เชี่ยวชาญ 
นักวิจัย และเทคโนโลยี ท่ีสามารถแปร
รูปและก้าจัดของเสียเหล่าน้ี 

การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ใหม่ด้านการจัดการ
ของเสียเพื่อน้ากลับมาใช้
ซ้้าเป็นพลังงานหมุนเวียน 
และเพื่อลดต้นทุนในการ
จัดซ้ือพลังงาน 

4. สรุปและเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion) 
จากการศึกษาสถานการณ์การใช้พลังงานทดแทน

และแนวทางการบริหารจัดการของเสียของผู้ประกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ทในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี ้
 ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในเขตพื้นท่ีจังหวัด
กาญจนบุรี กว่าร้อยละ 20 ได้มีการทดลองใช้พลังงานทดแทน
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และมีผู้ประกอบการอีกจ้านวนมากท่ี
ให้ความส้าคัญและพร้อมท่ีจะลงทุนเพื่อสนับสนุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน หากได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง 
ๆ ผู้ประกอบการจะสามารถยกระดับการใช้พลังงานทดแทนได้
อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงมีแนวทางดังนี้ 

(1) การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
หน่วยงานภาครัฐ ทางด้านผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และเทคโนโลยี
ในการผลิต ซ่ึงควรระบุบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน  

(2) ความต่อเน่ืองของนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
คณะรัฐบาล เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท
ท่ีมีการน้าพลังงานทดแทนมาใช้ 

(3) ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในเขตจังหวัด
กาญจนบุรีต้องมีการปรับเปลี่ยนไปสู่การบูรณาการนโยบาย
การพัฒนาพลังงานทดแทนร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนอย่างท่ัวถึง 

(4) ผู้ประกอบการควรจัดตั้งกลุ่มหรือสมาคมเพื่อ
ผลักดันแนวทางปฏิบัติ ท่ีเป็นไปได้ในด้านการใช้พลังงาน
ทดแทน 
 นอกจากน้ัน แนวทางการจัดการของเสีย ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงมี
แนวทางดังนี ้

(1) ความต่อเน่ืองของนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
คณะรัฐบาล เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท
ท่ีมีการบริหารจัดการของเสียอย่างเป็นระบบและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(2) ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นไปท่ีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์จากเดิมท่ีน้าของเสียไปก้าจัดท้ิงมาเป็นการน้า
ของเสียกลับมาใช้ซ้้าเป็นพลังงานหมุนเวียน อันส่งผลถึงการลด
ต้นทุนด้านพลังงาน  
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(3) ควรก้าหนดกฎระเบียบส้าหรับกระบวนการ
ก้าจัดของเสียร่วมกัน รวมถึงการสร้างศูนย์รวม การจัดตั้ง
ตลาดกลางซ้ือขายพลังงานหมุนเวียน การรวมกลุ่มเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของระบบการจัดการของเสียได้อย่างคุ้มค่า 

(4) ผู้ประกอบการควรจัดตั้งกลุ่มหรือสมาคมเพื่อ
ผลักดันแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นไปได้ในด้านการบริหารจัดการ
ข้อเสียท่ีเกิดจากรีสอร์ท 
 ดัง น้ัน การศึกษาสถานการณ์การใช้พลั งงาน
ทดแทนและแนวทางบริหารจัดการของเสีย (ขยะ เศษอาหาร 
และสิ่งปฏิกูล) เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการท่ีผู้ประกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ทในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีสามารถน้าไปเป็น
แนวทางการน้าพลังงานทดแทนและของเสียท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีไป
ใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนได้อย่างยั่งยืน 
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