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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคการศึกษาตามมหาวิทยาลัยในอาเซียน 

ต่อความต้องการไฟฟ้า กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Impacts of Semester Dates Shift following Asian Universities to Electricity Demand

Case Study the Faculty of Architecture Building, Kasetsart University

บทคัดย่อ

	 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเลื่อนเปิดภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2557เพ่ือให้สามารถเพ่ิมการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนและเพ่ิมการ
แลกเปลีย่นนกัศกึษาและอาจารยต์า่งชาต	ิรวมทัง้ลดอุปสรรคในการเดนิทางโดยปดิภาคการศกึษาในชว่งฤดฝูน	หากแต่
เมื่อปฏิบัติจริงกลับพบว่ามีปัญหาในหลายประเด็น	โดยเฉพาะการเปิดภาคการศึกษาในช่วงฤดูร้อนที่มีเทศกาลสำาคัญ	
ทำาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพลดลง	และยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนด้วย	การศึกษานี้ใช้อาคาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นกรณีศึกษา	โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและความต้องการใช้
ไฟฟ้าปีงบประมาณ	2556	กับปีงบประมาณ	2558	และ	2559	การศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าช่วงฤดู
ร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนเพ่ิมข้ึน	15-21%	และความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งปีเพ่ิมข้ึน	7.8-9.5%	
ในปีงบประมาณ	2558ถึงปีงบประมาณ	2559อย่างไรก็ตาม	ในปีงบประมาณ	2558และ	2559ภูมิอากาศร้อนน้อย
กว่าปีงบประมาณ	2556และค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง	ทำาให้โดยรวมค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียง	2.8%	และ	1.3%	ใน
ปีงบประมาณ	2558และ	2559ตามลำาดับ
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Abstract

	 Universities	in	Thailand	has	moved	their	semester	duration	to	match	with	most	universities	in	
Asian	beginning	at	theacademic	year	2014in	order	to	accommodate	more	foreign	student	admission	
and	exchanges	of	students	and	facultiesas	well	as	avoid	raining	season	that	make	the	travelling	difficult 
in	the	country.	However,	many	problems	have	arose	especially	inefficiency	teaching	and	studying	
activities	in	summer	with	high	temperature	and	long	weekends	as	the	most	importanceThai	cultural	
event	is	in	April.Hot	weather	also	increases	electricity	demand.	This	study	aimed	to	prove	the	increased	
electricity	demand	using	the	Faculty	of	Architecture,	Kasetsart	University	buildings	as	case	studies.	
Electricity	demands	and	electricity	expenses	in	budget	year	2012	were	compared	with	budget	year	
2014	and	2015.	It	has	been	found	that	the	electricity	expenses	during	summer	months	from	March	
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1.  บทนำ�

	 สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	มีมติเมื่อปี	พ.ศ.	2554	ให้มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดภาค
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอาเซียน	ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา	2557โดย
ภาคการศึกษาที่	1เลื่อนเป็นช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม	จากเดิม	เดือนมิถุนายน-ตุลาคม	และภาคการศึกษาที่	
2	เลื่อนเป็นช่วงเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม	จากเดิมช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน	โดยคาดการณ์ว่า	การเลื่อน
ปิด-เปิดภาคการศึกษาให้ตรงกับประเทศอื่น	ๆ 	ที่เป็นสมาชิกอาเซียนนั้น	จะส่งผลให้การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน
และการแลกเปลีย่นนกัศกึษาและอาจารยต์า่งชาตมิคีวามสะดวกเพ่ิมข้ึน	และลดอุปสรรคในการเดนิทางโดยปดิภาคการ
ศึกษาในช่วงฤดูฝน[1]	อย่างไรก็ตามท่ีประชุมกระทรวงศึกษาธิการ	มีมติต่อมาให้โรงเรียนประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	
และอาชีวศึกษาในสังกัด	ใช้กำาหนดเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามเดิมโดยไม่เลื่อนตามมหาวิทยาลัย	โดยภาคการศึกษา
ที่	1เร่ิมตั้งแต่วันที่	16	พฤษภาคม	ถึง	 วันที่	11	ตุลาคม	และภาคการศึกษาท่ี	2เร่ิมต้ังแต่วันท่ี	1	พฤศจิกายน	ถึง 
1	 เมษายน	ของทุกปีเน่ืองจากสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและประเพณีสำาคัญของประเทศไทยมากกว่า	 โดยมี
การปิดภาคการศึกษาในช่วงฤดูร้อนที่มีประเพณีสำาคัญคือสงกรานต์	และปิดการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคมซ่ึงเป็นฤด ู
น้ำาหลากนอกจากนี้นักเรียนยังจบการศึกษาสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่มีความต้องการสูงช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคมของทุกปีซ่ึงเป็นช่วงเปลี่ยนงานและรับคนใหม่เมื่อแรงงานทราบผลการประกอบการของสถานประกอบ
การต่าง	ๆ	ในปีก่อนหน้าแล้ว[2]
	 เมื่อมีการปรับการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมหาวิทยาลัยในอาเซียนอาจส่งผลกระทบใน
หลายด้าน	เช่น	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้องรอ	4-6	เดือนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย	ภาคเรียนที่	2	ตรงกับช่วงฤดูร้อน
และมเีทศกาลสำาคญัทำาให้การเรียนการสอนไมม่ปีระสทิธภิาพ	นกัศกึษาไมม่สีมาธใินการเรียน	นกัศกึษาจบการศกึษา 
ไมส่อดคล้องกับความตอ้งการในตลาดแรงงาน	ในรายหลักสูตรยงัมปีัญหาต่าง	ๆ 	กัน	เช่น	สำาหรบัหลักสตูรทีต่้องมีการ
ฝึกหัดครู	การเปิดปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยที่ไม่ตรงกันกับโรงเรียนต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกหัดครูเป็นระยะเวลา	 
4	เดอืนต่อป	ีสง่ผลใหม้สีถานทีฝึ่กงานไมพ่อหลกัสตูรดา้นการเกษตรจำาเปน็ตอ้งอาศยัทรัพยากรน้ำา	การเลือ่นการเรียน
การสอนจากฤดูฝนเป็นฤดูร้อนทำาให้กระทบการทำากิจกรรมการเรียนและการฝึกปฏิบัติในแปลงเกษตร	หลักสูตรด้าน
การประมงจัดการเรียนการสอนตรงกับไม่ตรงกับช่วงฤดูวางไข่	ส่งผลต่อการฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้จริง	หลักสูตร
ทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการในช่วงฤดูร้อนทำาให้มีสารระเหยมาก	หลักสูตรทางด้าน
สถาปัตยกรรมต้องทำางานในห้องปฏิบัติการในช่วงฤดูร้อนส่งผลกับประสิทธิภาพในการทำางาน	เป็นต้น[3]
	 ในด้านของทรัพยากรนั้น	มีการคาดการณ์ว่ามหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน	รวมทั้งนักศึกษาจะ
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่าหอพักเพ่ิมข้ึนด้วยเนื่องจากมีการเรียนการสอนในฤดูร้อน[3]อย่างไรก็ตามการพิสูจน์ว่าค่า
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนจริงหรือไมน่ัน้ยงัไมม่ข้ีอมลูมากนกั	สว่นใหญเ่ปน็การคาดการณ	์บทความน้ีจึงตอ้งการนำาเสนอการศกึษา 
ค่าไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนจริงอันเป็นผลกระทบมาจากการเลื่อนเปิดภาคการศึกษาดังกล่าว	 โดยใช้ข้อมูลค่าไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาวิเคราะห์	เนื่องจากมีข้อมูล
ค่อนข้างครบถ้วน	ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการใช้งานอาคารให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศต่อไป

to	June	have	increased15%-21%.	Electricity	demand	for	the	whole	year	has	increased7.8%	in	2014	
and	9.5%	in	2015.	However,	as	2014	and	2015	were	less	hot	than	2012	and	have	lower	electricity	
price,	the	total	electricity	expenses	increased	only	2.8%	in	2014	and	1.3%	in	2015	comparing	to	
2012.	

Keywords:Semester	duration	following	Asian	University,	Electricity	price,	Energy,	University.
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2.  อ�ค�รคณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

	 อาคารคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	ประกอบดว้ยอาคาร	2	หลงัตดิตอ่กนั	(ภาพที	่1) 
ไดแ้ก	่อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยทีางอาคาร	เปน็อาคารสงู	4	ชัน้	พ้ืนทีอ่าคาร3,857.27	ตารางเมตร	กอ่สร้างเสร็จเมือ่ป	ี
พ.ศ.	2540	และอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สูง	6	ชั้น	พื้นที่อาคาร	11,373.12	ตารางเมตร	ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี	
พ.ศ.2541	ทัง้สองอาคารมพีืน้ทีท่ัง้หอ้งเรียน	หอ้งปฏิบตักิาร	ห้องพักอาจารย	์สำานักงานเลขานุการ	และอ่ืน	ๆ 	ประกอบ
กันโดยไม่ได้แยกออกจากกันในด้านการใช้ไฟฟ้านั้นทั้งสองอาคารมีมิเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าแยกจากกัน 
และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาคารยังมีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย	์ขนาด	7.76	กิโลวัตต์ติดตั้งอยู่
บนดาดฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในอาคาร

ภ�พที่1:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.  ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รใช้ไฟฟ้�ของคณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

	 การวิเคราะหก์ารใช้ไฟฟ้าของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์น้ันไดวิ้เคราะห์คา่ไฟฟา้และจำานวนหน่วยไฟฟ้าเปรยีบ
เทียบกับจำานวนผู้ใช้งานอาคารและภูมิอากาศ	โดยมีรายละเอียดของข้อมูลต่าง	ๆ	ดังนี้
	 3.1	ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าแยกตามมิเตอร์จากการไฟฟ้านครหลวงโดยการไฟฟ้า
นครหลวงจะส่งเอกสารดังกล่าวไปท่ีกองคลังของมหาวิทยาลัย	จากนั้นกองคลังจะส่งใบแจ้งหนี้ไปตามหน่วยงานต่าง	
ๆ	เพื่อให้ดำาเนินการจ่ายค่าไฟฟ้า	สำาหรับการเก็บข้อมูลค่าไฟฟ้านั้น	แต่ละหน่วยงานจะดำาเนินการเอง	และสำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ	(กพร.)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ได้จัดทำาระบบให้แต่ละหน่วยงานเข้ามาก
รอกข้อมูลการใช้พลังงานในด้านต่าง	ๆ	รวมทั้งค่าไฟฟ้า	รวบรวมจัดทำาเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัยด้วย[4]
	 3.2	ข้อมูลภูมิอากาศCooling	Degrees	Days	(CDD)
	 CDD	คือ	ข้อมูลที่บอกถึงภูมิอากาศของสถานที่นั้น	ๆ	ว่าต้องการพลังงานที่จะต้องทำาความเย็นให้กับอาคาร
เท่าใด	คำานวณโดยนำาอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละวันมาลบออกจาก	65	F	หรือ	18	C	ค่า	CDD	ยิ่งมากแสดงว่าสถานที่
นั้นร้อนมาก	หรือเดือนนั้น	ปีนั้นร้อนมาก	[5]
	 3.3	จำานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า	Full	Time	Equivalent	Student	(FTES)	
	 จำานวนผู้ใช้อาคารคำานวณจากจำานวนนักศึกษา	โดยใช้ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES)	ทั้งนี้จำานวน
บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้น	ค่อนข้างคงที่	จึงไม่ได้นำามาคิดค่า	FTES	คำานวณโดยกำาหนดให้	นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี	ที่ลงทะเบียนเรียน	36	หน่วยกิตต่อปีการศึกษา	หรือ	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน	24	หน่วยกิตต่อปีการศึกษา	เท่ากับนักศึกษา	1FTES	ทำาการคำานวณโดยนำาจำานวนหน่วยกิตแต่ละวิชาคูณด้วย
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จำานวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนวิชานัน้แลว้นำาผลการคณูของทกุวิชาทีเ่ปดิการเรียนการสอนในปกีารศกึษานัน้มารวมกนั 
หารด้วย	36	สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและหารด้วย	24	สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา[6]	ค่า	FTES	นำา
มาใช้ประเมินภาระงานของอาจารย์และการจัดเตรียมสาธารณูปโภคอื่น	ๆ	ในสถานศึกษาเพื่อให้เพียงพอ

4.  ผลก�รศึกษ�

	 อาคารในมหาวิทยาลัยนั้น	 เป็นอาคารประเภทการศึกษา	มักมีรูปร่างแคบยาวโดยเฉพาะอาคารที่มีอายุมาก	
เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีการปรับอากาศในอาคารที่แพร่หลายเท่ากับในปัจจุบัน	อาคารเรียนจึงได้รับการออกแบบ
ให้สามารถเปิดให้มีลมพัดผ่านได้ง่าย	เม่ือต่อมามีการติดเคร่ืองปรับอากาศ	จึงส่งผลให้อาคารมีปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ต่อ
เดือนมากข้ึนตามพ้ืนที่ปรับอากาศ	และปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในระบบปรับอากาศนี้จะแปรผันกับสภาพภูมิอากาศอย่าง
ชดัเจน	เนือ่งจากอาคารมพ้ืีนทีผ่นงัทีป่รับอากาศตดิภายนอกอาคารในสดัสว่นทีม่าก	ดงัเชน่	ภาพที	่2	ซ่ึงแสดงคา่ไฟฟ้า
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตบางเขน	ใน	ปีงบประมาณ2558	เปรียบเทียบกับค่า	CDD	พบว่าในภาพรวม
ค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนแปรผันตามอุณหภูมิอากาศและการใช้งานอาคารตามการ
ปิด-เปิดภาคการศึกษา

ภ�พที่ 2:ความต้องการไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตบางเขน	เปรียบเทียบกับค่า	CDDปีงบประมาณ	2558	
(ตุลาคม	2557 - กันย�ยน 2558) 

	 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นห้องเรียน	 ห้องปฏิบัติการ	และสำานักงาน	มีความลึก
ของห้องไม่เกิน	8.4-12.6	เมตรและมีการปรับอากาศ	จึงมีความต้องการใช้ไฟฟ้าแปรผันกับอุณหภูมิอากาศและการ
ปดิเปดิภาคการศกึษา	ทัง้นีใ้นชว่งเปดิภาคการศกึษา	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะแปรเปลีย่นไปในแนวทางเดยีวกบัคา่	CDD	
แต่เมื่อถึงฤดูรอ้นซึง่เป็นชว่งปิดภาคการศึกษา	แม้วา่อุณหภมูิจะสูงขึน้	แต่ปรมิาณการใช้ไฟฟา้กลับลดต่ำาลง	(ภาพที่	3)
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ภ�พที่ 3:ค่าไฟฟ้ารายเดือนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปีงบประมาณ	2548-2557	แสดงให้เห็นว่าใน
ช่วงเปิดภาคการศึกษา	ปริมาณค่าไฟฟ้าแปรผันตามอุณหภูมิอากาศ	แต่เมื่อปิดภาคการศึกษา	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะลดลงในขณะที่

อุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้น
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	 ในส่วนของค่าไฟฟ้านั้น	เดิมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มีค่าใช้จ่ายปีละประมาณ	1-1.3	ล้านบาท	โดยเสีย
ค่าไฟฟ้าประเภทที่	6.1.2ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำาไรอัตราปกติ	แรงดัน	12-24KV	ซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้าที ่
ต่ำากว่าอาคารของเอกชนทั่วไป	อย่างไรก็ตาม	ในเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2555	อาคารของรัฐที่มีการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 
3	เดือนเกิน	250,000	หน่วยต่อเดือนถูกปรับให้ใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามอาคารทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาพ
รวมมกีารใชพ้ลงังานมากกว่าคา่ทีก่ำาหนดนนี	้ทำาใหอ้าคารเทคโนโลยทีางอาคารตอ้งเสยีคา่ไฟฟ้าในอัตราของคา่ไฟฟ้า
ประเภทที่	2.1.1	กิจการขนาดเล็กอัตราปกติ	แรงดัน	12-24KVและ	อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ต้องเสียค่า
ไฟฟ้าในอัตราของคา่ไฟฟ้าประเภทที3่.2.2กจิการขนาดกลาง	อัตราตามชว่งเวลาของการใช	้(TOU)		แรงดนั	12-24KV	
เมื่อผนวกกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและค่า	FT	ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิม1-1.3	ล้านบาทต่อปี	 เป็นประมาณ	
1.9-2.1	ล้านบาทต่อปี	ทั้งนี้ในปีงบประมาณ	2555	ได้เกิดน้ำาท่วมใหญ่ท่ีกรุงเทพมหานคร	ส่งผลกระทบให้คณะฯ	
ปิดทำาการประมาณ	1	เดือน	โดยค่าไฟฟ้าในเดือนนี้ลดลงประมาณ	50%	(เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.2554)	ต่อมาใน
ปีงบประมาณ	2557	มีการปิดภาคการศึกษายาวนานถึง	5	เดือนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2557	
เพ่ือเลือ่นการเปดิภาคการศกึษาจากเดอืนมถินุายนเปน็เดอืนสงิหาคมในสว่นของปริมาณผู้ใชอ้าคารทีเ่ปน็นกัศกึษาหรือ
คา่	FTES	นัน้อยูท่ีป่ระมาณ	300-400	คนในแตล่ะป	ีโดยคา่ไฟฟ้าไมไ่ดแ้ปรผันกบัจำานวนนกัศกึษาเทยีบเทา่แตอ่ยา่งใด 
(ภาพที่4)

ภ�พที่ 4:ค่าไฟฟ้ารายปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปีงบประมาณ	2548-2559 
เทียบกับจำานวนนักศึกษาเทียบเท่า	(FTES)
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	 การศึกษานี้ได้ทำาการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ปีงบประมาณ	2556	ซึ่งมีการเปิด
ปดิภาคการศกึษาแบบเดมิ	กบัคา่ไฟฟ้าของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์	ปงีบประมาณ	2558	และ	ปงีบประมาณ	2559	
ซ่ึงมีการเปิดปิดภาคการศึกษาแบบใหม่	พบว่าค่าไฟฟ้าแปรผันกับค่า	CDD	และการเปิดปิดภาคการศึกษา	โดยหาก
อากาศร้อน	คา่ไฟฟ้ากจ็ะสงูข้ึน	และเมือ่ปดิภาคการศกึษา	ปริมาณการใช้ไฟฟา้กจ็ะลดลง	ในสว่นของจำานวนนกัศกึษา
เทยีบเทา่นัน้	เนือ่งจากคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์มจีำานวนนักศกึษาไมม่าก	การเปลีย่นแปลงจำานวนนักศกึษาอยูร่ะหว่าง	
300-400FTES	ทำาให้ไม่ส่งผลที่ชัดเจนนักกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า	โดยเมื่อเปรียบเทียบค่า	FTES	เท่ากับ328.71ใน
ปีการศึกษา	2556	จะพบว่าค่า	FTES	ลดลงเป็น	311.11	ในปีการศึกษา	2558	และเพ่ิมข้ึนเป็น	380.68	 	ใน 
ปีการศึกษา	2559	ในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนทั้งในปีงบประมาณ	2558	และ	2559	 (ภาพที่	5	และ 
ตารางที่	1)	ทั้งนี้โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ภ�พที่ 5:ปริมาณความต้องการไฟฟ้า	(kWh)	รายปี	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปีงบประมาณ	2556-2559	
เทียบกับค่าไฟฟ้า	(บาท)	จำานวนนักศึกษาเทียบเท่า	(FTES)และค่า	CDD
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ต�ร�งที่ 1:	ปริมาณหน่วยไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าของอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	เปรียบเทียบกับค่า	CDD	และค่า	FTES	
ปีงบประมาณ	2556-2559

	 เมือ่พิจารณาคา่ไฟฟ้ารายเดอืน	จะพบว่าแปรผันกบัอุณหภมูอิากาศยกเว้นในชว่งการปดิภาคการศกึษาและใน
ชว่งเดอืนเมษายน	เน่ืองจากมวัีนหยดุมาก	อยา่งไรกต็ามเมือ่พิจารณาชว่งเดอืนทีร้่อนทีส่ดุของป	ีไดแ้กเ่ดอืนเมษายนและ
พฤษภาคม	จากเดิมที่ในช่วงที่อณุหภูมิอากาศเพิ่มขึ้นมหาวิทยาลัยจะปิดภาคการศึกษาทำาให้ค่าไฟฟ้าลดลงเท่ากับค่า
ไฟฟ้าในชว่งฤดหูนาว	กลบักลายเปน็คา่ไฟฟ้าเพิม่ข้ึนตามอุณหภมูอิากาศเนือ่งจากยงัมกีารเรียนการสอนอยู	่และแมว่้า
ในเดอืนเมษายนนัน้	อัตราการเพ่ิมข้ึนของคา่ไฟฟ้าจะไมส่งูตามอุณหภมูอิากาศชดัเจนเน่ืองจากวันหยดุยาวในเทศกาล
สงกรานต์	ค่าไฟฟ้าในเดือนดังกล่าวก็ยังสูงกว่าค่าไฟฟ้าในเดือนที่อยู่ช่วงฤดูหนาวอย่างชัดเจน	(ภาพที่	6)

ภ�พที่ 6:ค่าไฟฟ้ารายเดือนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปีงบประมาณ	2558-2559	เทียบกับค่า	CDD
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	 เมื่อพิจารณาค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน	จะพบว่าแทนที่ปกติจะลดลงกลับเพิ่มสูงขึ้นตาม
อุณหภูมิอากาศเนื่องจากยังมีการเรียนการสอนอยู่	และยังพบว่าแม้ว่าในช่วงปีงบประมาณ	2558	และ	2559	จะมีค่า	
CDD	ทีต่่ำากว่าปงีบประมาณ	2556	แตค่า่ไฟฟ้าเดอืนมนีาคมถงึเดอืนมถินุายน	ปงีบประมาณ	2558	และปงีบประมาณ	
2559	กลับสูงกว่า	ปีงบประมาณ	255621%	และ	15%	ตามลำาดับ	(ตารางที่	2)

ต�ร�งที่ 2:	ค่าไฟฟ้าของอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน	ปีงบประมาณ	2556-2559

	 เมื่อพิจารณาความต้องการไฟฟ้าตลอดทั้งปีพบว่า	ความต้องการไฟฟ้าในปีงบประมาณ	2558	และ	2559 
สูงข้ึน	7.8%	และ	9.5%	ตามลำาดับ	แม้ว่าในช่วงปีงบประมาณ	2558	และ	2559	จะมีค่า	CDD	ที่น้อยกว่าปี 
งบประมาณ	2556	เมื่อพิจารณาจำานวนหน่วยความต้องการไฟฟ้าต่อ	CDD	พบว่าในปีงบประมาณ	2558	และ	2559	
สูงข้ึน	18%	และ	15%	ตามลำาดับ	อย่างไรก็ตาม	ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยในช่วงปีงบประมาณ	2558	และ	2559 
ต่ำากว่าปีงบประมาณ	2556ประมาณ	4.9-7.4%	ทำาให้ค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ	2558	และ	2559	สูงขึ้นเพียง	2.8%	
และ	1.3%	ตามลำาดับ(ตารางที่	2)

ต�ร�งที่ 2:	การใช้พลังงานของอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปีงบประมาณ	2556-2559

4.  สรุปผลและอภิปร�ยผล

	 จากการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พบว่า 
การเลือ่นเปดิปดิภาคการศกึษาตามมหาวิทยาลยัในอาเซียนสง่ผลให้ในชว่งเวลาฤดรู้อน	ระหว่างเดอืนมนีาคมถงึเดอืน
มิถนุายน	ปงีบประมาณ	2558	และ	2559คา่ไฟฟ้าเพิม่สงูข้ึน	21-15%	เมือ่พิจารณาความตอ้งการไฟฟ้าตลอดทัง้ปพีบว่า 
ในปีงบประมาณ	2558	ถึงปีงบประมาณ	2559ปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพ่ิมสูงข้ึน	7.8-9.5%	ในปีงบประมาณ	
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2558	ถงึปงีบประมาณ	2559อยา่งไรกต็าม	ในปงีบประมาณ	2558	และ	2559	ภมูอิากาศร้อนนอ้ยกว่าปงีบประมาณ	
2556	และคา่ไฟฟ้าเฉลีย่ตอ่หนว่ยลดลง	ทำาให้โดยรวมคา่ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเพียง	2.8%	และ	1.3%	ในปงีบประมาณ	2558	
และ	2559	ตามลำาดับ
	 หากมองในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พบว่าพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเป็นไปในทางเดียวกันกับ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คือแปรผันกับอุณหภูมิอากาศและการปิดเปิดภาคการศึกษา	
จงึอาจกลา่วไดว่้าทัง้มหาวิทยาลยั	และมหาวิทยาลยัทีม่กีารเรียนการสอนใกลเ้คยีงกนั	จะไดรั้บผลกระทบจากการเลือ่น
เปดิปดิภาคการศกึษาตามอาเซียนคลา้ยคลงึกนั	เนือ่งจากการศกึษานีแ้สดงใหเ้ห็นชดัเจนว่าการเลือ่นปดิเปดิภาคการ
ศกึษาตามมหาวิทยาลยัในอาเซียนสง่ผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน	นอกจากนีย้งัสง่ผลกระทบอ่ืน	ๆ 	ตามทีไ่ดก้ลา่ว
มาแลว้	แตย่งัไมพ่บผลประโยชนท์ีช่ดัเจน	ทำาใหป้จัจุบนั	มหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลเกอืบ	
20	แห่งและมหาวิทยาลัยแม่โจ้	กลับไปเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามเดิมตั้งแต่ปีการศึกษา	2560	อย่างไรก็ตาม	ทปอ.	
แม้จะไม่มีนโยบายบังคับสมาชิกให้เปิดปิดภาคการศึกษาจามมหาวิทยาลัยในอาเซียน	โดยให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละ
มหาวิทยาลัย	แตย่ังมกีารจัดการบางอย่าง	เช่น	ระบบการรบันักศึกษาใหม่จะส่งผลกระทบกบัมหาวทิยาลยัทีเ่ลื่อนการ
เปดิปดิภาคการศกึษากลบัไปเปน็ตามเดมิ	จงึควรจะตอ้งมกีารศกึษาเพ่ือให้การพิจารณาการปดิเปดิภาคการศกึษาและ
การจัดการต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องกันและเป็นประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายต่อไป	โดยควรต้องพิจารณาเทศกาลและฤดูกาล
ต่าง	ๆ	ด้วย	เนื่องจากส่งผลชัดเจนต่อการใช้พลังงานและประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในศาสตร์ต่าง	ๆ
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