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Exploring New Light and Color In and Color Instrumentsfor
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Empirical Properties of Existing Building Illumination

and the Effects of Light on Color Samples 
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Oklahoma State University
paulette.hebert@okstate.edu, adriana.petrova@okstate.edu, greg.clare@okstate.edu, 

yang.pei@okstate.edu

Abstract

The effects of light and color are vital concerns in design and architecture education.  This study 
describes the strategic acquisition of instruments to support the curriculum of a large, multi-disci-
plinary department in the south central United States.  The addition of a spectrometer data logger, 
simultaneous color viewer system and smart and color matching booth enhanced the capabilities of 
the design-oriented program to increase student understanding of color theory.  The new equipment 
supports curricula throughout the diverse courses offered within the program and provides students 
with applied skills transferable to multiple industry sectors who use similar technologies.

Keywords: color, light, students, multidisciplinary

1.  Introduction

 Understanding how light source colors and other attributes vary and understanding the 
resulting effects of light on material color are important for many diverse professionals to grasp. 
The concept that light  modifies the  appearance of color is essential across different industries  including: 
apparel design and production, architecture, construction technology, industrial design, interior 
design and merchandising. Indeed, the Council for Interior Design Accreditation[1], which accredits 
interior design education programs in the United States, requires evidence of students’ 
competence related to light and color[1]. Standard 12: Light and Color “…ensures graduates 
understand the art and science of light and color” (p. iI-26).Personal communications with apparel 
industry partners and with board members of the American Apparel and Footwear Association (AAFA) 
education foundation, which endorses apparel design programs in the United States, indicate that
understanding of color andcolor application is of vital importance for the education of the future 
professionals entering the textile-related industries[2]. With the increase in the use of Light 
Emitting Diodes (LED) in buildings[3]and the widespread use of a various fluorescent lighting[4], with 
varying associated color and light characteristics, the need for experiential student learning has grown. 
Knowledge of color and light interactions is essential for successful specification and 
maintenance of illumination systems for buildings.
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2.  Purpose

 One University in the Southern Midwest of the USA desired to supplement their existing 
and aging interdisciplinary light and color  laboratory with portable instruments intended for use by 
multidisciplinary users. Researchers acquired several additional instruments through internal and 
external funding. 

 The first instrument, a hand-held Smart Spectrometer Data Logger, was acquired to measure 
lighting attributes at various locations of an existing on-campus building. 
 Two other instruments – a Simultaneous Color Viewer (SCV)[5]and a Color Matching Booth[6], 
were purchased for the exploration of light effects on colored material samples. These instruments 
featured Light Emitting Diode (LED) sources not previously installed in the university’s light and 
color laboratory. The SCV allowed users to view a sample under four different standard light sources 
simultaneously, while the Color Matching Booth provided adequate space for two or more samples 
to be viewed together under each of the (same) four standard light sources.  The SCV makes it 
possible to see the effect of different light sources on the color of a sample. The Color Matching 
Booth allows for assessing the perceived color difference between two or more samples under the 
selected standard light source and allows users to match samples by color.
 Lastly, a handheld spectrophotometer was used to measure the color of samples using a 
standard internal light source that matched one of the light sources in the SCV and the Color Matching 
Booth. While the SCV and the Color Matching booth allowed for color differences to be perceived and 
assessed visually, the spectrophotometer allowed for sample color to be measured and recorded using 
standard color coordinates in a chosen color space. Corrected color temperature (CCT) is a metric 
for describing the spectral contributions to a light source curve and is expressed in degrees Kelvin 
(K)[7].  Color rendering index (CRI) describes the quality of light and how the light source impacts 
the color appearance of objects when compared to another light source of the same CCT[7].  CRI is 
denoted as Ra and the highest value attainable is 100. The International Commission on Illumination 
(CIE) established standards for color-matching properties of normal color vision observers that pairs 
of colors match in the same lighting conditions[8]. 
 This study examined University-setting use of recently acquired instruments for evaluation 
of color and light phenomena interactions for a variety of interior and textile materials. The purpose 
of this research was 1) to provide “real-life” experiences to students and 2) to test recently acquired 
instruments for use by students. Real-life experiences for students included manipulating color 
samples in the SCV; witnessing the independence of the CRI and CCT variables; observing firsthand 
the range of color spectra, lumens, wattage, lumens/watt etc. in one on-campus building; visually 
evaluating and matching color samples; and measuring the color of samples under standard lighting 
conditions. These activities were developed and implemented by three disciplines during a 
6-month period. It was anticipated that students in various disciplines would benefit from hands-on 
experiences with new instruments, which are widely used in their respective industries for color 
evaluation.
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3.  Methods

 3.1. Instrument #1: Smart Spectrometer Data Logger

 The researchers selected locations in the public areas of the library basement to examine and 
document the existing lighting conditions with a new instrument, the Lighting Passport, 
smartphone spectrometer, manufactured by Asensetek, catalog number #ALP-01[9].  The Lighting Passport 
(see Fig. 1) measures up to 90 lighting parameters through supporting software applications with up to 8nm 
optical resolution and illumination in the range of 50-50,000 LUX.  The device’s measurable wavelength visual 
spectrum ranges 380-780 nm. The Lighting Passport hand-held data logging instrument combines 
a spectrum meter connected via Bluetooth (BT 4.0, Low Energy) with iOS and Android devices which
process lighting measurement through the Spectrum Genius Mobile applications including general 
purpose, agricultural, television/movie studio, and transmittance lighting design concerns. 
An IPOD was used to download the spectral reading data from the Spectrum Genius Mobile software 
application via WIFI connection which was then emailed from the Lighting Passport device to collaborating
members of the research team immediately after it was collected by the researcher. The real-time collection, 
analysis and communication of spectrometer data is a useful tool for field research, education, and 
client communication supporting lighting designs.
 Using an IPOD, a student photographed the light fixtures in situ in the selected areas. 
The student used the smart spectrometer instrument to collect lighting data including: color temperature, 
color rendering (for colors R1-R15), light output, peak intensity, and illuminance. The instrument 
was held at 2’-6” above finished floor such that horizontal light level readings (illuminance), color 
metrics and light output were measured. The data was automatically logged and available for 
exporting. The current Illuminating Engineering Society (IES)[7] recommendations for illumination 
were consulted and the researchers determined compliance of the existing spaces with the 
recommendations.

Figure 1: Smart Spectrometer Data Logger

 3.2.  Instrument #2: Simultaneous Color Viewer

 A GTI Simultaneous Color Viewer with 4 simultaneously visible light sources and a separately 
controlled UV source, was acquired[5]. The booth included Cool White Fluorescent (CWF) 
“store light”, incandescent “home light”,an optional LED light, and a D65 artificial daylight source, which was
requested at the time of purchase in order to comply with industry-standard evaluation methods. Fig.2 
shows the SCV and the labeling of each light at the front panel of the instrument. The SCV measured 
15 1/8”D x 15 ¾”Wx 25 1/8”H. The SCV uses 120V and consumes 125 Watts. 
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 In a required lighting course, students evaluated material color samples under the new 
SCV instrument by viewing a variety of materials and interior finish samples including: colored 
paper, carpet, fabrics and wall covering. Students evaluated each sample under the four light sources 
during a one-hour class period. In a required class on textile design students also observed the effects 
of various light sources on the color of fabric samples that they have dyed (see Fig. 3). Light data and 
comments of light effect on color were recorded. 

Figure 2: GTI Simultaneous Color Viewer (left). Icon labels for SCV light sources (right).

Figure 3: Study of effects of light on material color using SCV

 3.3   Instrument #3:Color Matching Booth

 A GTI MiniMatcher® Series model MM-4e Color Matching Booth [6] (see Fig. 4) was acquired 
and used for this study. The booth was equipped with D65 (per request at the time of purchase) artificial 
daylight, CWF store light, incandescent A home light, an optional LED light, and additional Ultraviolet light. 
Light source switches labeled with icons were located at the top of the front panel of the instrument. The 
overall dimensions of the booth were 19”H x 25.6”W x 19”D with viewing area of 14.25”H x 24”W x 16”D.An 
appropriate size VS-45DC - 45 degree viewing stand was also purchased to allow for recommended [10] 
viewing procedures to be carried out. The stand and the booth interior were both painted in 
standard Munsell N7 grey color, which is typically required in standard color evaluation procedures. The 
booth used standard 120V at 135 Watts.

Figure 4: GTI MiniMatcher MM-4e Color matching Booth (left).  Light source switches with icon labels (right).
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 Students evaluated the color differences of a pair of textiles samples (see Fig. 5). The two samples 
had same fiber content but different fabrications; both samples were batch dyed in the same dye bath. 
The samples were visually evaluated: (a) under typical fluorescent classroom lighting and (b) under the 
standard D65 artificial daylight in the Color Matching Booth. Variation of perceived color differences 
between the two samples were assessed by visually matching the color of each sample in each lighting 
condition to standard color paint chip book produced by Sherwin Williams. The catalog number of the 
paint swatch perceived to be the closest match to the fabric color in each condition was recorded. 

Figure 5: Pair of fabric materials and standard paint swatches used in the study utilizing the Color Matching  Booth

 Students evaluated the color differences of a pair of textiles samples (see Fig. 5). The two samples 
had same fiber content but different fabrications; both samples were batch dyed in the same dye bath. 
The samples were visually evaluated: (a) under typical fluorescent classroom lighting and (b) under the 
standard D65 artificial daylight in the Color Matching Booth. Variation of perceived color differences 
between the two samples were assessed by visually matching the color of each sample in each lighting 
condition to standard color paint chip book produced by Sherwin Williams. The catalog number of the 
paint swatch perceived to be the closest match to the fabric color in each condition was recorded. 

 3.4  Instrument #4: Handheld spectrophotometer

Figure 6: Datacolor CHECK 3 sphere spectrophotometer

 In several exercises students used the handheld spectrophotometer to quantify the color of
samples (see Fig. 7) using color coordinates CIE L*, a*, and b*: The color of the following samples 
was measured: 1). A selected Munsell chip from a Munsell hue chart and the four adjacent 
color chips (top, bottom, left, and right); 2). Three ready-to-wear garments of the same style and size 
and at the same location on the garment. 3). Two samples of fabrics with same fiber content but 
different fabrication dyed in the same dye in a batch dyeing process. Values for color differences were 
extracted and discussed.



วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
Journal of Building Energy & Environment VOL.1 NO.1 (January - June 2018)

10 

Figure 7: Color measurement exercises completed using the handheld spectrophotometer: 1). Measuring 
adjacent colors on a Munsell hue chart (left). 2). Measuring color differences of ready-to-wear products (middle). 
3). Measuring color differences of fabrics with same fiber content but different fabric tion dyed in the same dye bath (right).

Figure 8: Portable Mini Color Lab

4.  Results

 4.1. Instrument #1: Smart Spectrometer Data Logger 

 One student (see F ig.  9)  co l lected data at  each of  10 locat ions (N=10) 
in the Univers i ty  l ibrary .  There were two lumina i re types:  1) .  2x4 t rof fers and 
2).surface mounted wraparounds. It was found that all (100%) of the existing ten luminaires studied 
were lamped with fluorescent and featured acrylic lenses. The horizontal light levels ranged from a low of  
332 lux (31 footcandles) to a high of 667 lux 62 footcandles) with a mean of 511 lux (47 footcandles). 
The recommended light levels for reading in libraries was found to be: 6.97 -23.23 fc for visual age 
of observers less than 25 years old; 13.94-46.45 fc for 25-65 years old;  and 27.87-92.90 fc for over 65 years old. 
It was determined that all (N=70, 100%) of the light levels fell within the acceptable ranges of 
recommended light levels and therefore complied with the IES recommended levels for all age groups. The 
correlated color temperature of all of the luminaires was found to range from a high of 2858 CCT to 

 The SCV, the Color Matching Booth, and the handheld spectrophotometer, along with 
other materials such as a Munsell Color Tree, were housed together on a rolling lab bench (see Fig.8) 
forming a portable Mini Color Lab. The bench was outfitted with a power strip with multiple outlets, 
accommodating the equipment on the bench. The Mini Color Lab thus required a single electrical outlet. 
This setup allowed for the Mini Color Lab to be wheeled to a classroom and be used in various classes 
by different instructors for class demonstrations and teaching units. When not in use, the Mini Color 
lab was stored in a secure storage room. 
   



วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
Journal of Building Energy & Environment VOL.1 NO.1 (January - June 2018)

11 

Table 1: Smart Spectrometer Data Logger data

    4.2. Instrument #2: Simultaneous Color Viewer

 The four light sources of the GTI SCV had been labeled by the manufacturer on the surface 
of the instrument with only descriptors or icons (seeFig.2). After opening the lamp chamber, some 
identifying lamp information was discovered on the individual lamps. By observing the writing on the 
bulbs, the researchers found that two of the lamps were manufactured by Sylvania and one by Philips. 
The other lamp was labeled “GTI Graphic Technology, Inc.”
 By searching for the manufacturer and lamp types on manufacturers’ websites[12-14]additional 
attributes (i.e. lumens and lamp life) were found. Refer to Fig. 1 and TABLE 1. The researchers then 
calculated lumens/watts. The SCV was found to have been lamped with three light sources: Incandescent, 
Light Emitting Diodes (LED) and Fluorescent. The LED lamp color name was “warm white”. There were 
two lamp colors for fluorescent: “Cool White” and “Natural Daylight”. Incandescent had the highest 
CRI (100) and the lowest color temperature (2850 K). By contrast, fluorescent had the lowest CRI (62). 
Fluorescent “natural daylight” had the highestand coldest color temperature (6500 K) however it had a 
relatively high CRI (96).

a low of 2746 CCT. The mean was 2807 CCT. Numerous color images of Chromacity Diagrams and 
Spectral Distributions were created using the instrument and the Genius app. Refer to TABLE 1 for 
examples of results. A total of 70 data points were collected. The Lighting Passport device uses a 5V 
DC, 500 mA lithium ion rechargeable battery. Refer to Fig. 9for students-in-action.

Figure 9: Student using the Spectrometer Data Logger
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Table 2: GTI SCV and MiniMatcher booth lamps matrix

 Seventeen students participated in a light and color study utilizing the new SCV 
instrument. The students placed various materials into the instrument (see Fig. 3). Fig. 10 shows 
students gathering data using the SCV. 

Figure 10: Simultaneous Color Viewer used in studies on effect of lighting on sample color.

 4.3. Instrument #3: Color Matching Booth

 The GTI MiniMatcher MM-4e was used in a visual matching color exercise with textile samples 
(see Fig. 4). The Color Matching Booth operates under only one light source at a time. 
 The available light sources and their indicators on the front panel of the instrument (see Fig. 4) 
were the same as for the GTI SCV as shown in TABLE 2. For this exercise D65 artificial light was used, 
which is commonly used for color evaluations for textiles[10].
 Seven students performed color matching exercises. The color of fabric that students 
have dyed was compared to Sherwin Williams standard paint swatches and the closest swatch was 
selected. Matching was done under (a) the ambient classroom lighting (average Color Temperature 2900 
K, CRI 85)and (b) under the D65 light in the Color Matching Booth(Color temperature 6500K, CRI 96)
(seeFig. 11). Results were documented using the company swatch numbers (see Fig. 12).
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Figure 11: Lighting conditions in study of sample color matching – ambient classroom lighting (left) and Color 
Matching Booth (right)

Figure 12: Two test fabrics – Fabric 1 (left) and Fabric 2 (right) matched to standard paint swatches in (a) 
classroom ambient lighting (top row) and (b) under D65 light in matching booth (bottom row).

    4.4. Instrument #4: Spectrophotometer

 Seven students used the spectrophotometer to take color measurements in the CIE L*, a*, b* 
color space. Records of the L*, a*, b* coordinates of the standard (the sample to which comparison was 
to be made) and the sample, and of the standard-sample difference were recorded from the 
spectrophotometer display and reported. Comments on the observed differences were provided.
 In the first exercise the color of one Munsellcolor chip and all four surrounding chips– i.e. chips 
with lower and higher chroma and lower and higher value, were measured. For the second exercise, 
three pairs of ready-to-wear pants of the same style and size were measured at the same location. The 
differences among pairs of pants were compared and discussed. For the third exercise the color 
of Fabrics 1 and 2 in the Color Matching exercise were measured and their color coordinates and 
differences recorded and discussed.
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5.  Discussion & Conclusions

 5.1. Instrument #1: Smart Spectrometer Data Logger 

 The following summary regarding the instruments was created by the instructors based on their 
observations.

 The instrument was easy to transport and use. Although a separate app must 
be downloaded it was found to be a quick and effective process. IPods are readily available and were
compatible with the instrument. The empirical illuminance and color measurements along with the 
color images of lighting properties produced by the smart spectrometer and Genius app combination 
allowed students to understand the color properties or light. The convenient option to supplement  the 
collected light and color data with photgraphs in situ provided for a very complete visualpicture 
of existing lighting conditions. The Smart Spectrometer Data Logger was purchased at a cost of 
$2,795.00 (U.S.).

 5.2.  Instrument #2: Simultaneous Color Viewer
 Although the relatively compact, the instrument was part of a Mobile Color Lab and therefore 
researchers mounted it along with additional equipment on a lab bench with casters (seeFig.8). The lab 
bench was still found to be somewhat cumbersome to temporarily move into a classroom from its assigned, 
secure storage area in the building. However, the use of this instrument required only a simple plug-in of the 
lab bench extension cord to an existing receptacle.  University laboratory re-wiring or permanent installation 
and construction modifications were not needed. This instrument successfully updated the University 
laboratory with minimal disruption to the existing facility. The Mini Color Lab was found to be advantageous 
as the equipment can be serve multiples classes and disciplines. 
 searchers were very interested in knowing the exact light sources, lamps and lamp 
attributes. This data was not explicitly labeled by the manufacturer. Possibly, some end-users were 
not interested in the technical details. It was a bit of an effort to open the lamp chambers and look-up 
associated characteristics.
 Using the instrument was easy. It was clearly an advantage to have all light sources energized 
at the same time, side by side, as the differences in color of a sample could be readily detected, 
understood and described. The SCV was purchased at a cost of $1,305.00 (U.S.).

 5.3.  Instrument #3: Color Matching Booth

 The Color Matching Booth was easy to use. Following industry recommendations for visual 
assessment of color differences outlined in AATCC EP9-2017[10], a 45-degree viewing stand was used 
to rest samples inside the booth. To ensure correct viewing angle, a chair at the appropriate sitting 
height was also necessary. Per industry recommendations[15], color reviewers must use neutral 
(e.g. grey) lab coats but such lab coats were not available at the time of this study. The light sources were
the same as those in the SCV. Testing in the booth was performed under D65 artificial daylight. 
D65 lighting indicator stickers in the booth were used to demonstrate the phenomenon of metamerism:
a D65 sticker features a metameric pair of colors – two colors that match under one light source but 
not under others. D65 stickers are used to remind color reviewers to switch the correct light source 
when a test is to be performed under standard D65 light source.
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 The exercise demonstrated how different the appearance of textile and paint can be under 
different lighting conditions and what implication this difference can have for design. Matching textile 
colors to standard paint colors was found to be difficult. Making a definitive decision about fabric color 
and paint swatch matching was made more difficult as fabric texture altered the color in significant ways. 
For example, the decision to select SW6613 vs SW6612 pant swatch for Fabric 2 in the classroom 
lighting (see Fig. 12) was not taken with confidence. Granted, the photographs additionally alter colors, 
the image in Fig. 12 shows that the evaluation of an observer is subjective and highly dependable on 
the lighting. The use of the light booth allowed students to understand the importance of selecting color 
with respect to the lighting conditions under which a product will be likely used. Checking color for a 
design under different lighting conditions would ensure preserving the integrity of a design. If evaluation 
for color constancy needs to be done matching evaluations need to be replicated multiple times and 
the results evaluated. The Color Matching Booth was purchased at a cost of $2,056.50 (U.S.) which 
included both the viewing stand and the black insert panels.

 5.4.   Instrument #4: Handheld Spectrophotometer
 The handheld spectrophotometer was easy to use for color measurements and could be 
easily transported. Adequate time must be allowed for recharging. Prior to making measurements 
the instrument needs calibration. In “calibration mode” the instrument provides clear instructions for 
the procedure, making it easy and straightforward to perform.  
 The exercises completed with the handheld spectrophotometer were designed to 
demonstrate the correspondence of visual and numerical expressions of color differences. For example, 
thecolor differences measured in pairs of RTW pants demonstrated what are the acceptable numerical values for 
color difference in products to pass manufacturer quality control. At this introductory level of color theory and 
practice interpretation of numerical values for color differences was difficult. A variety of exercises can 
be developed to practice the skill of equating perceived visual color differences to numerical values. 
The Spectrophotometer was purchased at a cost of $10,674.70 (U.S.) which included the servicing 
software.

 5.5.  General Notes

 The reported instrument costs were based on our experience and may have included 
educationaldiscounts. Cost may vary if purchased in the future by others dependent upon many 
factors. Mostly the student participants varied across the four instruments as the students were 
enrolled in different courses which used different instruments for different activities. The exception 
was instruments #3 and #4 which were used by the same seven students.

6.  Recommendations

 Since light and color interaction is important to a variety of interdisciplinary professionals 
(architects, apparel designers, interior designers, merchandisers, etc.) it is recommended that more Universities 
consider the acquisition and use of instruments similar to those tested in this study.
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Abstract

 Light is an important cue for visual field on human visual and psychological perception.  A 
common device used for assess quantity of light in lighting study is an illuminance meter. The models 
of the device cost widely from thousand to hundred thousand Thai Baht. The meter can be different 
because of the model specification and accuracy. The accuracy of light measurement depends on 
three sets of factors: (1) accuracy of the instrument; (2) calibration of the instrument; and (3) errors in 
use. At a large university in north-eastern Thailand, there are various lighting instruments for study and 
research.  Since the meters are various models and aged, they provide different measured values 
when reading at the same spot and time.  Thus it is necessary to show the difference of the reading 
and suggest some variable to adjust. This study investigated the difference found from various meters.

Keywords: Illuminance meter, lux meter, light measurement

1.  Introduction

 A common device used for assess quantity of light in a building is an illuminance meter. 
The method of measuring with the meter is straight forward for assessing quantity of light in the 
building. At a large university in north-eastern Thailand, there are various lighting devices for learning 
and research in undergrad and graduate programs. A variety of models and brands were selected 
principally upon administrative plan annually initiated by the faculty committee. Currently, twelve light 
meters have been used by lighting researcher and students.  Since the meters are various models 
and ages, they provide different light quantity values when reading at the same spot and time.  Thus 
it is necessary to show the difference of the reading and suggest some variable to adjust. This study 
investigated the difference of the value read from various meters. Moreover, secondary aim of this 
study is to demonstrate an essential procedure in collecting light quantity to students involved in 
this experiment

1

1
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2.  Research Methodology

 The models and brands were selected for comparison comprising seven different models 
of light meters devices [1-3] as shown in Table 1 and Figure 1. Some of the models have more than 
one device and they were included for this study. The reference meter is Konica Minolta T-10A with a 
calibration certificate 2015/211 issued on December 4th, 2015 by Konica Minolta Sensing Singapore 
Pte Ltd. The accuracy range is within 2%. Other meters did not come with a calibration certificate. 
However, all Konica Minolta instruments were inspected with their original manufacturer inspection 
certificates.  Table 1 also shows price ranges and device ages. 

Table 1: Illuminance meters in this study  

 First part of the investigation was carried in the laboratory to compare reading values from 
each meter with the reference values read from the standard meter. The illuminance levels in test 
started from 100 to 5,000 lx with 100 lx step from 100 to 1,000 lx, and with 500 lx step from 1,000 
to 5,000 lx. A certified illuminance meter was used for setting illuminance on each reference illuminance.
The experiments were carried out in a lighting laboratory as shown in Figure 2(a) located at the Faculty 
of Architecture, Khon Kaen University for the first part.  The setting in the laboratory used two lamps 
over the desk to adjust the amount of light connecting with a dimmer. Each selected meter was 
placed next to the reference meter and adjusted the receptor head to the same level from the desk. 
Thus there were eleven pairs of light meter for each light level. The test was repeated again with 
different correlated colour temperature (CCT) of the lamp: 2,580 K and 3,777 K. The pair readings 
were then shown and compared across the devices again. 
 The second part was an attempt to compare the meters in the actual reading in the field 
survey. Moreover, reading error in use was included in the study firstly. Using the existing lighting 
conditions in the actual environment, students were asked to take the measurement for all the devices 
within five minutes for each illuminance level. Each student was assigned to one light meter and took 
the measurement at each light level as shown in Figure 2(b). Firstly, students were given the devices 
and demonstrated about the equipment setting. However they were not suggested about procedure 
errors in measurement. They were not aware about errors from measurement, for example, reading 
photocells would be affected by shade and reflectance of the person taking the measurement. 
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In the actual environment, measurements for each light level were made at various places. However, 
the level was set close to the setting in the laboratory but it was not identical.  A set of illuminance 
levels at 100, 500, 1000, 2,000 and 3,000 lx were used for the first set. Afterward students were 
asked to take the measurements for the second set to repeat the illuminance reading levels as in the 
lighting laboratory in the first part of this work. However, in the second measurement set, students 
were informed about the errors in use of illuminance meters and been asked to carefully conduct 
the readings.

Figure 1: A reference illuminance meters (Konica Minolta T-10A)  and a paired  device for testing its  accuracy: (a) 
Konica Minolta T-10A; (b) Konica Minolta T-10M; (c) Konica Minolta CL-500A; (d) Extech 403125; (e) Protros LX-91; 
(f)CEM DT-1309; and (g)Robin OM210. 
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 The second part was to measure light levels in the actual environment to replicate that 
happening in real measurement in lighting study. Using the existing lighting conditions in the actual 
environment, students were asked to take the measurement for all the devices within five minutes for 
each illuminance level. Each student was assigned to one device and took the measurement at each 
light level as shown in Figure 2(b). Firstly, students were given the devices and demonstrated about 
the equipment setting. However they were not suggested about procedure errors in measurement. 
They did not know how a measured value should be measured, for example, reading photocells 
would be affected by shade and reflectance of the person taking the measurement.  In the actual 
environment, measurements for each light level were made at various places. However, the level 
was set close to the setting in the laboratory but it was not identical.  A set of illuminance levels at 
100, 500, 1000, 2,000 and 3,000 lx were used for the first step. Afterward students were asked to 
take the measurements for the second set to repeat the illuminance reading values as in the lighting 
laboratory in the first part of this work. However for the second step, students were informed about 
the errors in use of illuminance meters. 

Figure 2: Experiment settings: (a) test setting in the lighting laboratory and (b) field measurement in actual environment

3.  Research Results

 The light meters have similar configurations and portable for use in lighting field survey and 
scale model test. The meters have two physically types: detachable receptor head and fixed recep-
tor head. A receptor head size is varied from 10 to 40 mm. The devices are varied in measurement 
ranges from 0 lx to 299,900 lx. The broad measuring range of models has been divided into a step 
of smaller ranges in some models and automatically range switch. The most expensive device can 
measure some other factors in lighting for example correlated colour temperature and spectrum 
wavelengths of the source. However, for quantitative lighting study, it is enough for recording the 
illuminance values for evaluation. 
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Figures 3 and 4 illustrate the different of the measured values from different devices under warm 
and cool white light from the laboratory experiments. The results show wider value differences when 
reference illuminance above 1,000 lx. The inaccuracy difference is highest at the 5,000 lx test level. 
It is 1,400 lx different in a laboratory setting. Under the cooler light, the discrepancy is lessening 
than the results under the warm light as shown in Figure 4. The uncertainty in a reading [4] is a 
combination of the three sets of factors: intrinsic accuracy of the instruments; (2) the calibration 
of the instrument; and (3) errors in use. For the measurement in the laboratory, the third set of the 
factors was carefully controlled. So the discrepancy of the results could be from the first two sets. 

Figure 3: Measured illuminance under CCT at 2,580 K

Figure 4: Measured illuminance under CCT at 3,777 K



วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
Journal of Building Energy & Environment VOL.1 NO.1 (January - June 2018)

22 

 Figures 5 and 6 show the results of the measurements in the actual environment. It is seen 
that the errors are lessen when students were carefully on taking the light measurements. However, 
at higher illuminance, the discrepancy is very large.  Figure 7 shows all the results of the second step 
with a similarly pattern when taking measurement in the field work. However they are more diverse 
that might cause from human and environment during the measurements. Light falling on the receptor 
was partly blocked by the person taking the reading. Moreover, extra light might fall on the sensor 
variedly from the shirt with different colours. It should be noted that in the field measurement, the 
cost of the device is not related to the result accuracy.

Figure 5: First measured illuminance in field study with potential errors in use

Figure 6: Second measured illuminance in field study with careful readings

Figure 7: Measured illuminance in field study



วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
Journal of Building Energy & Environment VOL.1 NO.1 (January - June 2018)

23 

4.  Conclusion and Discussion

 The price of the light meters in this study is not related to the results of the two parts. Cheaper
meter can take the reading closer to the reference meter than the results from some expensive 
instruments for example, Robin OM210 and Konica Minolta Cl-500A. Moreover, same model meters 
show similarity of the measurement, particularly Protros LX-91 meter.  This meter also gives close 
results compared with expensive meters. Determination of illuminance in an interior space is a key 
stage in lighting studies and illuminance meter is an important tool as an initial assessing method. 
The measurement method can be applied to assess lighting qualitatively such as contrast and glare 
possibility. Thus, accuracy of the tool is important to judge lighting levels for interiors spaces. This 
study shows the contrast of values obtained by different models and different devices. It is shown 
that price of the meter is not the main factor for accuracy. A calibration of the tool is needed before
taking a field survey involving measurement, especially when taking the measurement at the 
environment above 1,000 lx.
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Abstract

 The effect of stack ventilation is dependent on the height of the air column and the 
temperature difference across the column’s enclosure. So climate is one of the most important factors 
to induce the stack effect. Outdoor air temperatures vary for each season and each day in different 
climates. By this fact, the characteristics and force of the stack effect varies in different climates. The 
fundamental equation from ASHRAE (2017) is used for the calculations for the airflow rates caused 
by stack effect. For this study, comparisons are made among different climates in USA to analyze 
the impact of different times of day within each climate determined the effect of time and season, 
proposes to compare the different results for the whole year, which gave a basic understanding of 
the stack effect of those climates in different seasons. The results show that the airflow rate caused 
by stack effect is high in winter and low in summer. Also, it is high in the nighttime and low during 
the daytime in all climates. This study introduces basic understanding of the stack effect ventilation 
which is useful for designer before applying to buildings, practically.     

Keywords: Stack Effect, Ventilation, Air Flow, Climate

1.  Introduction

 Passive ventilation within an enclosed space is created by pressure differences between 
inside and outside of the building induced by wind and air temperature differences. These provide 
the two main mechanisms of wind induced ventilation and stack, or thermal buoyancy, ventilation 
(Figure 1).

Figure 1: Wind Induced Ventilation (left) and Stack Ventilation (right)

1

1

2

2
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 For the wind-induced ventilation, the immediate environmental forces can be the main factors 
that dominant the behaviors of ventilation. These environmental forces vary significantly and building 
designers are required to develop designs, which counteract these forces for every case. On the 
other hand, the stack effect ventilation occurs, typically within the building and is subject to internal, 
as well as external forces. Furthermore, Awbi (1998) stated that building which require ventilation 
rates greater than those achievable using either single-sided or cross ventilation may be ventilated 
using stack. The stack phenomenon can be designed to provide the suitable ventilation for the 
building in purpose of saving energy.[1]     
 The stack effect is the flow of air mass resulting from hydrostatic pressure differences caused 
by density differences in two fluid columns [2]. For building, the fluid is air and the density difference 
is caused by large temperature differences. Although humidity and other variations in the air mass 
can cause density differences, Sherman (1998) stated they are usually minor compared with normal 
temperature differences and can be ignored.[3]  
 ASHRAE stated the stack pressure as influenced by temperature differences between 
indoors and outdoors cause density differences (and therefore pressure differences) in an air mass, 
which drives infiltration. The magnitude of the stack effect is dependent on both the temperature 
differences and the height of the air column. [2} 
 Stein suggested that the effective use of stack effect in buildings needs several conditions: 
warmer air indoors that can enter the bottom of the stack, cooler air outdoors, and low inlets to 
admit that cooler outdoor air to the building.[4] According to Stein, the cooler outdoor air picks up 
heat radiated or convection from the building and enters the bottom of the stack space or atrium. 
Within the stack space, this now- warm air rises, because it is less dense and therefore lighter than 
the cooler outdoor air that surrounds the top of the stack.
 The airflow rate caused by stack effect depends on several factors: the inside and outside 
air temperatures, the area of the openings, and the height difference between the top and bottom 
openings. However, increasing the outlet area over inlet area (or vice versa) increases airflow but 
not in proportion to the added area. When openings are unequal, use the smaller area in equation 
(1) and add the increase as determined from Figure 2. [1]

Figure 2: Increase in flow caused by excess area of one opening over the other. (ASHRAE, 2017)
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2.  Methodology

 The calculation of this section is based on the airflow rate caused by stack effect from the 
ASHRAE (2017). 

 Where
 Q = airflow rate caused by stack effect, cfm
 CD = discharge coefficient for opening, assume = 0.65
 A = in square feet, the smaller of either total free area of inlet or outlet openings or horizontal 
cross sectional area (throat area) of the stack
 g = gravitational constant, 32.2 ft/s2
 HNPL = height from midpoint of lower opening to NPL, ft
 Ti = temperature indoors, oF
 To = temperature outdoors, oF
 The stack cavity for the calculation is eight story or 110 ft. height. So, the HNPL of this stack 
cavity is 55 ft. The opening area of inlet and outlet is assumed to be equal as 10 sq.ft. The monthly and 
hourly air temperature of each climate is applied as outdoor temperature (To) for the calculation, while 
the indoor temperature (Ti) is assumed to be 5 oF higher than outdoor temperature. Air Temperature 
Data for four cities in the United States are used as outdoor temperatures for the calculations. Each 
city represents four main climates as Minneapolis represents the Cold Climate, Chicago represents 
Temperate Climate, Miami represents Hot-humid Climate, and Phoenix represents Hot-arid Climate. 
The results are divided into two sets of data based on air temperature including monthly and hourly 
data. 

3.  Results

 3.1 Monthly Results

 The average air temperature of each month in different climates was applied to equation 
(1) for the calculation. This provides the first rough look of the airflow rate caused by stack effect in 
different seasons through the year. 
 The result from Figure 3 shows that the value of airflow rate caused by stack effect in January of each 
climate has the greatest cubic feet per minute (cfm) rate. The lowest point of each month is in July. This 
result shows that the airflow rate caused by stack effect in winter is higher than in summer. However, 
the difference between summer value and winter of hot-humid climate is the lowest, while in cold 
climate is the highest. Furthermore, the average airflow rate caused by stack effect in the cold climate 
is also the highest and the hot-humid climate is the lowest. Among all of them, the highest point of 
the value is in January, cold climate, and the lowest point of the value is in July, the hot-arid climate. 
Although in average, the airflow rate caused by stack effect in the hot-humid climate is the lowest, 
but the lowest point of this climate is higher than the lowest point of the hot-arid climate. Moreover, 
in the hot-humid area, the values in winter and summer are not much different like other climates.    
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Figure 3: Monthly Airflow Rates in Different Climates

 This result provides the first glance of the stack effect behaviors in different climate. It can 
be concluded here that the airflow rate caused by stack effect in every climate will have a high value 
when the air temperature is low. 

 3.2  Hourly Results

 In this section, the hourly air temperatures are based on the 21st of each month from 
representation climate files. This study purposes to find out the behaviors of the airflow rate caused 
by stack effect in different time of the day. Also, the comparison of the results of each month will be 
a good guideline of understanding the behavior of stack effect before applying this natural ventilation 
in different time of the day in different season.
 In winter, Figure 4 shows that the airflow rate caused by stack effect in the cold climate is 
always the highest among the four climates at all times, while the hot-humid climate is the lowest. 
The difference of the values between nighttime and daytime in the cold climate is the greatest, while 
the temperate and hot-arid climate are in the middle. The hot-humid climate has the lowest difference 
of the values of nighttime and daytime. The lowest points of the values of all climates occurred at 
1:00 pm. The highest point of the values occurred at 6:00 am for the cold and temperate climate, 
and occurred at 5:00 am for hot-humid and hot-arid climate.   
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Figure 4: Hourly Airflow Rate on January 21st

 In summer, the result in Figure 5, shows that the hot-arid climate has the highest value and 
the lowest airflow rate. That means the difference between the nighttime and daytime in the hot-arid 
climate is the highest. Compare among the high point of each climate, the hot-humid climate has the 
lowest rate of stack effect derived airflow. On the other hand, if comparing among the lowest point 
of each climate, the result shows that the temperate climate has the highest rate. The lowest point 
of all climates occurred at 3:00 pm. The highest points of the cold and temperate climate occurred 
at 5:00 am, while the hot humid climate and hot arid climate occurred at 4:00am.    

Figure 5: Hourly Airflow Rate on July 21st



วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
Journal of Building Energy & Environment VOL.1 NO.1 (January - June 2018)

29 

4.  Summary and Discussion

 The results show that the airflow rate caused by stack effect is high in winter and low in 
summer. Also, it is high in the nighttime and low during the daytime in all climates. The main factor 
influencing this behavior is outdoor temperature. In winter, the outdoor temperature on average in 
all climates is lower than summer. At nighttime, the outdoor temperature is normally lower than the 
daytime. These are the key reason for the value of the airflow rate caused by stack effect. However, 
the mean average outdoor temperature for each climate is different. So, the behaviors of the airflow 
rate caused by stack effect in similar air space in each climate are also expected to be different. 
 Before applying the stack effect ventilation to buildings in each climate this fundamental 
concept has to be understood. For example, a building in a hot-humid climate must be fully studied 
to apply the idea of a ventilated air space because the airflow rate caused by stack effect in both 
winter and summer is not high. However, in the hot-humid climate the demand for heating is small, 
therefore, the application of the stack effect ventilation will be primarily on summer time use. During 
summer, the airflow rate caused by stack effect in the hot-arid climate is the highest. It is because 
in the summer the outdoor temperature at night of this climate is still low. This advantage is ideal for 
use in a night ventilation strategy. For winter, the stack effect ventilation should focus on daytime 
because the results of these calculations indicate the use of a passive solar strategy will probably 
only reduce heating demand. It is found that the cold climate has the highest airflow rate caused by 
stack effect and the hot-humid climate has the lowest airflow rate. Practically, when the solar space 
indirectly exposed to solar radiation, the temperature within the facade cavity should be much higher 
than the assumed values in this calculation because there are also heated store in building structures 
and others. So, the temperature difference between indoor and outdoor of the system on a sunny 
day must be higher. This will provide higher airflow rate during the daytime.
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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

คำ�สำ�คัญ:การเปิดปิดภาคการศึกษาตามมหาวิทยาลัยในอาเซียน,	ค่าไฟฟ้า,	พลังงาน,	มหาวิทยาลัย
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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	

1

1

1
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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



วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
Journal of Building Energy & Environment VOL.1 NO.1 (January - June 2018)

37 

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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คุณสมบัติเชิงอุณหภาพของต้น “จามจุรี”

The Thermal Property of “Jamjuree”

บทคัดย่อ

	 พืชพรรณทางธรรมชาตมิสีว่นเกีย่วข้องกบัการออกแบบสถาปตัยกรรมในสว่นของอาณาบริเวณและพ้ืนทีส่เีขียว
โดยรอบ	โดยเฉพาะในเกณฑ์ประเมนิอาคารเขียวทกุเกณฑม์คีวามเกีย่วข้องกบัตน้ไมแ้ละพืชคลมุดนิ	จากการศกึษาพบ
ว่าต้นไม้นั้นมีคุณสมบัติเชิงอุณหภาพที่สำาคัญโดยเฉพาะต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว	ได้แก่ต้น	“จามจุรี”	โดยจาก
การคำานวณคา่ในสมการทีเ่กีย่วข้องพบว่าการปลกูตน้ไมช้นดินีจ้ะชว่ยทำาให	้(1)	เกดิร่มเงาทีช่ว่ยลดการสะสมความร้อน
ที่พื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ช่วยลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน	(2)	ทำาให้อุณหภูมิผิวดินลดลง	ส่งผลโดยตรงต่อ
สภาวะสบายทางอุณหภาพของมนุษย์	(3)	ทำาให้อุณภูมิอากาศโดยรอบลดลง	ช่วยลดภาระการทำาความเย็นของเครื่อง
ปรับอากาศลงได้	 (4)	การหุบใบของต้นจามจุรีท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวทำาให้การแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนกับท้องฟ้าใน
เวลากลางคืนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน	ส่งผลให้อุณหภูมิใต้ต้นไม้ในเวลากลางคืนมีค่าต่ำากว่าต้นไม้ชนิดอ่ืน	 ซ่ึงจะช่วยลด
ภาระการทำาความเยน็ของเคร่ืองปรบัอากาศในอาคารทีม่กีารปรับอากาศ	และสง่ผลถงึสภาวะสบายทางอุณหภาพของ
มนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารที่ไม่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ			

คำ�สำ�คัญ:	ต้นไม้/	พืชพรรณธรรมชาติ/	ที่ตั้งและอาณาบริเวณ/	การปรับสภาพแวดล้อม		

รศ.ดร.ชูพงษ์	ทองคำาสมุทร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

choopong7@gmail.com	Choopong_t@hotmail.com

Abstract

	 Trees	and	Vegetation	have	an	important	role	in	architectural	design	especially	in	site	and	
landscape	aspect,	All	of	green	building	index	define	this	topic	to	be	a	major	part.	From	former	study,	
trees	have	a	useful	thermal	property	especially	“Jamjuree”	(Samanea	saman	Jacq	Merr.).	These	thermal	
properties	from	this	calculation	are;	(1)	The	shading	from	this	tree	can	decrease	the	heat	absorption	
on	the	ground	that	can	reduce	the	heat	island	effect	(2)	Its	shade	minimize	the	surface	temperature	
that	improve	a	human	thermal	comfort.	(3)	It	can	reduce	the	air	temperature	around	the	building,	
the	cooling	load	of	air	conditioning	system	is	decrease.	(4)	A	gorged	leave	of	Jamjuree	trees	can	
increase	the	long	wave	radiation	from	the	ground	to	sky	that	can	reduce	the	air	temperature	under	
the	tree	at	nighttime,	by	this	reason,	the	cooling	load	is	decrease	in	air-conditioned	buildings	and	
improve	the	human	thermal	comfort	in	passive	buildings.

Keywords:	Trees/	Vegetation/	Site	and	Landscape/	Climatic	Modification
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1.  บทนำ�

	 ต้นไม้หรือพืชพรรณธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญต่อชีวิตและการเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง	ทั้งน้ี
เนือ่งจากต้นไมเ้ปน็ตน้กำาเนดิของปจัจัยทัง้สี	่อันไดแ้ก	่อาหาร	เสือ้ผ้า	ทีอ่ยูอ่าศยั	และยารักษาโรค	นอกจากความสำาคญั
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว	ต้นไม้ยังมีคุณสมบัติทางธรรมชาติที่มีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมได้
อย่างเป็นปกติสุขอีกด้วย	โดยที่คุณสมบัติของต้นไม้ที่มีความสำาคัญนี้ได้แก่

	 •	การให้ร่มเงา	ป้องกันรังสีตรงจากดวงอาทิตย์	ที่ทำาให้เกิดความร้อน
	 •	การดูดซับความร้อน	เนื่องจากการคายน้ำาทางปากใบทำาให้พืชต้องดูดความร้อนเพ่ือการระเหยน้ำา	ส่งผล
ให้อุณหภูมิอากาศในรอบบริเวณนั้นเย็นลง
	 •	ช่วยในการกรองฝุ่นในอากาศและในกระแสลม
	 •	การสังเคราะห์แสงให้ก๊าซออกซิเจนซึ่งจำาเป็นต่อการหายใจของมนุษย์ในเวลากลางวัน	
	 •	เป็นแหล่งกักเก็บธาตุคาร์บอน	(Cabon	Sinker)	ในรูปของเซลลูโลส	ลดการแพร่กระจายของก๊าซคาร์บอน
ไดออกไชด์	และคาร์บอนมอนอกไซด์	ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำาคัญ
	 •	ทำาให้เกิดทัศนียภาพที่ร่มรื่น	สบายตา	เนื่องจากช่วยลดความเปรียบต่างทางการมองเห็น	(Contrast)	และ
ช่วยลดแสงบาดตา	(Glare)	ที่ทำาให้เกิดความไม่สบายทางสายตา	
 
	 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องพบว่า	การปลูกต้นไม้และพืชพรรณทางธรรมชาตินั้น	
สามารถชว่ยทำาให้ความแตกตา่งระหว่างอุณหภมูภิายนอกและภายในอาคารนัน้ลดลงได	้[1]	สามารถชว่ยลดการสะสม
ของความร้อนของพ้ืนดิน	และป้องกันการพังทลายของดิน	จากคุณสมบัติที่สำาคัญทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้เองที่ทำาให้
การปลูกต้นไม้และพืชพรรณทางธรรมชาตินั้นเป็นปัจจัยสำาคัญของการออกแบบอาคารเขียวและอาคารยั่งยืน	[2]	โดย
เฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสถานและภูมิทัศน์		

	 	 			เป็นพืชตระกูลถั่ว	(Family	Leguminosae)	อยู่ในอนุวงศ์สะตอ	(Sub-Family	Mimosaceae)			
และมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า	Samanea	saman	Jacq	Merr.	ต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ	มียอดแผ่กว้างคล้าย
รูปร่ม	เรือนยอดสูงประมาณ	20	–	30	เมตร	มีเปลือกสีดำา	เนื้อไม้มีลวดลายสวยงาม	นอกจากนี้	“จามจุรี”	เป็นไม้เนื้อ
อ่อน	ผุง่าย	จึงไม่นิยมใช้ในการก่อสร้าง	ต้นไม้ชนิดนี้นอกจากจะมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นเดียวกันกับ
ต้นไม้ชนิดอ่ืนๆ	ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว	ยังมีคุณลักษณะพิเศษอีกอย่างหน่ึงท่ีเป็นลักษณะเฉพาะท่ีน่าสนใจซ่ึงจะ
ได้แสดงในรายละเอียดต่อไป



วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
Journal of Building Energy & Environment VOL.1 NO.1 (January - June 2018)

42 

2.  แนวท�งก�รศึกษ�

ภ�พที่ 1:	แสดงลักษณะทางกายภาพของต้น	“จามจุรี”	

	 การพิจารณาคุณสมบัติทางด้านอุณหภาพของต้นจามจุรีนี้จะใช้การคำานวณจากสมการทางด้านการถ่ายเท
ความร้อน	โดยจะใช้การพิจารณากรณีที่สภาพภูมิอากาศภายนอกอาคารในช่วงฤดูร้อนที่มีความร้อนและความชื้นสูง	
ซ่ึงเป็นเงื่อนไขวิกฤตที่ทำาให้สภาพอากาศภายในอาคารแตกต่างเป็นอย่างมากจากสภาวะน่าสบายทางอุณหภาพซ่ึง
อยู่ในช่วง	21.1-27.8	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง	20-75	เปอร์เซ็นต์	[3]	โดยการคำานวณจะพิจารณา
จากทฤษฎีที่แสดงออกมาในรูปสมการ	ดังต่อไปนี้

	 ทฤษฎีเกี่ยวกับดูดซับความร้อนในมวลสารและวัสดุ	[4]	ซึ่งแสดงโดยสมการที่	1	ดังต่อไปนี้
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3.  ผลก�รศึกษ�

	 ในช่วงฤดูร้อนเวลากลางวัน	กรณีที่มีการปลูกต้นจามจุรีท่ีลักษณะของต้นไม้ชนิดน้ีมีความโปร่งของพุ่มใบที่
จะทำาให้เกิดเงาบนพ้ืนประมาณ	60	เปอร์เซ็นต์ของเงาที่เกิดจากวัสดุทึบแสง	มีขนาดความกว้างของพุ่มใบประมาณ	
30	เมตร	(ประมาณ	100	ฟุต)	ทำาให้สามารถที่จะคำานวณค่าการสะสมความร้อนบริเวณพื้นดิน		เนื่องจากแสงอาทิตย์	
เปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีการปลูกต้นไม้ได้ดังต่อไปนี้

3



วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)
Journal of Building Energy & Environment VOL.1 NO.1 (January - June 2018)

45 

ภ�พที่ 2:	แสดงลักษณะและขนาดของเงาที่เกิดขึ้นจากต้นจามจุรีที่นำามาใช้ในการคำานวณ

	 จะไดป้ริมาณความร้อนทีล่ดลงเน่ืองจากเงาของตน้ไมค้อื	165,054	Btu/hr.	ซ่ึงเทยีบเทา่กบัปริมาณความเยน็
เทียบเท่ากับเครื่องปรับอากาศขนาด	1	ตัน		เปิดเป็นเวลา	12	ชั่วโมง	48	นาที	โดยที่ยังไม่รวมกับปริมาณความเย็นที่
ได้จากการระเหยน้ำาทางปากใบอีกด้วย

	 นอกจากคณุสมบตัใินเร่ืองของการลดการสะสมความร้อนในพ้ืนดนิแลว้	เงาของตน้จามจุรียงัชว่ยลดอุณหภมูผิิว
บริเวณใต้ตน้ไม้ไดอี้กดว้ย	ซ่ึงการคำานวณอุณหภมูผิิวเสมอืนทีเ่กดิข้ึนนีส้ามารถคำานวณไดด้งัตอ่ไปนี	้โดยในเวลากลางวัน 
ที่อากาศร้อน	ค่าปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวดิน		จะมีค่าประมาณ	240	Btu/hr.	ft		เมื่อผิวดินร้อนขึ้นจะ
คายรังสีความร้อนกลับคือสู่ท้องฟ้ามีค่าประมาณ	20	Btu/	hr.ft		ซึ่งสามารถคำานวณอุณหภูมิเสมือนของผิวดินที่อยู่
กลางแจ้งโดยไม่มีต้นไม้ปกคลุมได้ดังต่อไปนี้

4

5

2

2
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	 แต่ในกรณีที่มีการปลูกต้นไม้ในกรณีของต้นจามจุรี	จะสามารถอุณหภูมิเสมือนที่ผิวดินได้โดยการใช้สมการ
เดียวกันมาคำานวณ	โดยที่รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นจะลดจากค่าเฉลี่ยประมาณ	240	Btu/hr.	ft		เหลือเพียง
ในช่วง	30-50	Btu/hr.	ft		เท่านั้นทำาให้อุณหภูมิเสมือนที่ผิวดินมีค่าจากการคำานวณต่อไปนี้2

2

	 จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากระหว่างอุณหภูมิเสมือนของผิวดินระหว่างกรณีที่อยู่กลางแจ้ง
และอยู่ใต้ร่มไม้	คือมีความแตกต่างกันถึง	30.7	องศาฟาเรนไฮต์หรือ	17	องศาเซลเซียส	 ซ่ึงผลของอุณหภูมิเสมือน
ของผิวดินที่ร้อนนี่เองที่ส่งผลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของมนุษย์โดยตรง	 ซ่ึงสามารถทำาการคำานวณเปรียบเทียบความ
รู้สึกเสมือนที่เกิดจากอุณหภูมิของพื้นผิวโดยรอบได้ดังต่อไปนี้

ภ�พที่ 3:	แสดงอุณหภูมิการแผ่รังสีในระนาบต่างๆ	ที่จะนำามาใช้คำานวณในกรณีที่พื้นดินมีอุณหภูมิสูง	คือ 
124.2		องศาฟาเรนไฮต์	หรือ	50	องศาเซลเซียส	เนื่องจากไม่มีร่มเงาจากต้นไม้

ภ�พที่ 4:	แสดงอุณหภูมิการแผ่รังสีในระนาบต่างๆ	ที่จะนำามาใช้คำานวณในกรณีที่พื้นดินมีอุณหภูมิต่ำากว่าคือ
90	องศาฟาเรนไฮต์หรือ	32	องศาเซลเซียส	เนื่องจากมีร่มเงาจากต้นไม้
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	 โดยปกติแล้วอุณหภูมิผิวของร่างกายมนุษย์นั้นจะมีค่าประมาณ	32	องศาเซลเซียส	ดังนั้นหากพื้นผิวใดที่มี
อุณหภมูสิงูกว่าน้ีกจ็ะแผ่รังสคีวามร้อนมาสูร่่างกายของเรา	จากภาพที	่3	และ	4	นัน้เราสามารถทีจ่ะคำานวณคา่อุณหภมูิ
การแผ่รังสีจากพ้ืนผิวโดยรอบได้โดยกำาหนดให้ระนาบทั้งหมดมีอุณหภูมิเท่ากันคือ	30	องศาเซลเซียส	ยกเว้นระนาบ
พื้นที่จะมีอุณหภูมิผิวแตกต่างกันเท่านั้น	

	 เมื่อแทนค่าของอุณหภูมิในสมการนี้ทั้งสองกรณี	จะพบว่าค่าอุณหภูมิในกรณีที่พ้ืนผิวดินมีความร้อนสูงคือ 
50	องศาเซลเซียสนั้นมนุษย์จะรู้สึกเสมือนกับว่าอุณหภูมิในขณะนั้นคือประมาณ	34	องศาเซลเซียส	(ไม่รวมผลที่เกิด
จากรังสดีวงอาทติยต์รงสมัผัสกบัผิวหนงั)	ในขณะทีก่รณีทีพ้ื่นผิวดนิมอุีณหภมู	ิ32	องศาเซลเซียส	มนุษยจ์ะรู้สกึเสมอืน
กับว่าอุณหภูมิขณะนั้นคือประมาณ	30.5	องศาเซลเซียส	ซึ่งมีความแตกต่างกันประมาณ	3.5	องศาเซลเซียส
	 ผลจากการสะสมความร้อนในพ้ืนดินและอุณหภูมิเสมือนของผิวดินที่มีความร้อนสูงนี้เองส่งผลให้อุณหภูมิ
อากาศรอบบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงข้ึนทำาให้มนุษย์รู้สึกไม่สบายโดยเฉพาะในกรณีที่มีการออกแบบอาคารให้มีการใช้
กระแสลมธรรมชาติทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิดังกล่าวสูงกว่าสภาวะน่าสบายที่มีค่าประมาณ	22-27	องศาเซลเซียส	ซึ่ง
สามารถแสดงได้ดังภาพต่อไปนี้

ภ�พที่ 5:	แสดงอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นมากจากการสะสมความร้อนที่ผิวดินและอุณหภูมิผิวดินที่สูงขึ้น
เนื่องจากไม่มีการบดบังเงาจากต้นไม้

ภ�พที่ 6:	แสดงอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นไม่มากเนื่องจากมีการใช้ต้นไม้เข้ามาช่วยลดการสะสมความร้อนในพื้นดิน	
และช่วยลดอุณหภูมิผิวที่เกิดจากรังสีอาทิตย์
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	 จากภาพที่	5	และ	6	เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิอากาศที่มีการปลูกต้นไม้เพ่ือ
ปรับสภาพแวดล้อมกับการที่ไม่มีการปลูกต้นไม้	 ซ่ึงอุณหภูมิอากาศมีความแตกต่างกันถึง	12	องศาฟาเรนไฮต์	หรือ 
7	องศาเซลเซียส	 ซ่ึงนอกจากอุณหภูมิที่ร้อนข้ึนน้ีจะมีผลต่อมนุษย์โดยตรงแล้ว	 ยังมีผลต่อภาระการทำาความเย็นของ
อาคารด้วย	ซึ่งเราสามารถคำานวณได้อย่างง่ายได้ดังต่อไปนี้

	 จากสมการแสดงปริมาณความร้อนผ่านกรอบอาคารคือ

	 จากการคำานวณจะเห็นไดว่้าปริมาณความร้อนทีจ่ะมผีลตอ่ภาระการทำาความเยน็ในกรณทีีไ่มม่กีารปลกูตน้ไม้
นัน้มคีา่ประมาณเกอืบสองเทา่ของกรณทีีม่กีารปลกูตน้ไม	้(Q1/	Q2	=	1.92)	ดงันัน้การปลกูตน้ไมจึ้งมสีว่นชว่ยในการ
ลดภาระการทำาความเย็นของเครื่องปรับอากาศในส่วนของความร้อนที่จะผ่านกรอบของอาคารได้เป็นอย่างดี

	 จากทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ข้างตน้ว่าตน้จามจรีุมลีกัษณะพิเศษทีต่า่งไปจากไมย้นืตน้ชนดิอ่ืนๆ	คอื	ในเวลากลางคนื
ที่ท้องฟ้ามีอุณหภูมิต่ำานั้นใบจะมีการหุบลงโดยธรรมชาติส่งผลให้พุ่มใบมีความโปร่งมากขึ้น	ทำาให้การแลกเปลี่ยนรังสี
ความร้อนระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้านั้นเกิดขึ้นมากกว่าต้นไม้ชนิดอื่นที่ใบไม่มีการหุบลง		ซึ่งการแลกเปลี่ยนรังสีความ
ร้อนระหว่างพ้ืนดนิกบัทอ้งฟ้านีห้ากเกดิไดม้าก	จะทำาให้อุณหภมูขิองพ้ืนผิวดนิบริเวณดงักลา่วเยน็ลงอยา่งรวดเร็ว	และ
จะสง่ผลให้อุณหภมูอิากาศบริเวณนัน้เยน็ลงดว้ย	โดยการคำานวณคา่การแลกเปลีย่นรังสคีวามร้อนนีส้ามารถคำานวณได้
ดังต่อไปนี้

	 โดยการแทนค่าตัวแปร	โดยที่มีการคงที่ตัวแปรบางตัวไว้ได้แก่	U	คือค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของ
วัสดุอาคาร	และ	A	คือพื้นที่กรอบอาคาร	รวมทั้งอุณหภูมิอากาศภายใน		โดยที่ตัวแปรที่จะเปลี่ยนแปลงเพียงค่าเดียว
ได้แก่ตัวแปรอุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร

6
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ภ�พที่ 7:	แสดงการแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้าในกรณีที่มีการปลูกต้นจามจุรีที่มีการหุบใบใน
ตอนกลางคืน	ทำาให้การแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนเป็นไปได้โดยง่าย

ภ�พที่ 8:	แสดงการแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้าในกรณีที่มีการปลูกต้นไม้ชนิดอื่นที่ไม่มีการ
หุบใบในตอนกลางคืน	ทำาให้การแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนเป็นไปได้ยาก
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4.  สรุปผลก�รศึกษ�

5.  เอกส�รอ้�งอิง

	 ผลจากการแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้า	ทำาให้อุณหภูมิอากาศบริเวณใต้ต้นไม้ต่ำาลง
กว่าต้นไม้ปกติท่ีไม่มีการหุบใบลง	ถึงประมาณ	2	องศาเซลเซียส	อีกทั้งยังส่งผลให้กระแสลมที่พัดผ่านน้ันมีอุณหภูมิ
ต่ำาลงอีกด้วย	ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะต้นไม้ที่มีการหุบใบลงในเวลากลางคืนดังเช่นต้นจามจุรี

	 จากผลการคำานวณจะพบว่า	ในเวลากลางวันที่มีอุณหภูมิอากาศค่อนข้างสูง	ต้นไม้เช่นต้นจามจุรีสามารถที่
จะลดความร้อนที่จะสะสมบริเวณพื้นดิน	อีกทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิที่ผิวดินได้อีกด้วย	ซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิอากาศใต้
พุ่มใบนั้นต่ำากว่าอุณหภูมิอากาศกลางแจ้ง	และจะส่งผลให้กระแสลมที่พัดผ่านบริเวณดังกล่าวนั้นมีอุณภูมิที่ต่ำาลงอีก
ด้วย	ส่วนในเวลากลางคืนที่มีอุณหภูมิต่ำานั้นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการหุบใบลงจะทำาให้การแลกเปลี่ยนรังสีความร้อน
ระหว่างพ้ืนดนิกบัทอ้งฟ้าเปน็ไปได้โดยสะดวก	ทำาใหอุ้ณหภมูใินบริเวณใตร่้มไมช้นดินีเ้ยน็ลงมากกว่าใตต้น้ไมช้นดิอ่ืนๆ	
ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำาให้ต้นไม้มีส่วยช่วยในการออกแบบอาคารเพ่ือให้เข้าใกล้สภาวะน่าสบายได้มากข้ึน	เพราะว่า
ต้นไม้สามารถปรับสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรง	(Climatic	Modification)

	 โดยทั้งน้ีการนำาต้นไม้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะต้องคำานึงถึงชนิดของต้นไม้แล้วสิ่งอ่ืนๆที่
ต้องพิจารณาเพิ่มเติมได้แก่	ขนาดและลักษณะทางกายภาพของต้นไม้	 เช่นทรงพุ่ม	การแผ่ของกิ่งก้านและราก	ขนาด
ของใบ	ความแข็งอ่อนของเนื้อไม้	การผลัดใบ	และช่วงเวลาของการผลัดใบของต้นไม้ชนิดนั้นๆ	ตำาแหน่งและทิศทางที่
จะทำาการปลูกต้นไม้	คุณสมบัติพิเศษของต้นไม้บางชนิด	 เช่นกันแมลงได้	 เป็นต้น	และนอกจากปัจจัยที่ได้กล่าวมานี้
แลว้	การนำาต้นไม้ไปใช้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุนัน้ยงัตอ้งพิจารณาถงึการใชป้จัจยัอ่ืนๆ	ทีม่คีวามเกีย่วข้อง	เชน่ 
เนินดิน	สระน้ำา	พืชคลุมดิน	ความสูงต่ำาลาดเอียงของพื้นที่	มาประกอบด้วย
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Abstract

 Rate of building construction in Indonesia has been rising, thus monitoring is to retain any 
building in compliance with government regulations. Nevertheless, building development in Indonesia
is not passed by regulations, one of the regulation is lighting requirements.Lighting regulation in 
Indonesia referred to document of SNI no. 03-6197-2000 of the Energy Conservation in Lighting 
System.While designing, SNI cannot achieve since architect does not refer to the SNI regulations. 
This survey study of National Standard Indonesia (SNI) which concern to lighting issue. It is for obtain 
a fact and reason related to awareness level of architect to the lighting regulation. This study used 
data from questionnaire that has taken from 80 design practitioners in Surabaya, Indonesia. From 
this study, it shown that 72.5% practitioners are not aware to the SNI of the Energy Conservation in 
Lighting System. Besides, mostly stated that they were unknownwith the SNI document. From the 
result data, it can be based data for the further study to increase awareness level of architects and 
design practitioners toward the SNI regulations. 

Keywords:lighting, regulation
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1.  Introduction

 In the last decade, rate of building construction in Indonesia has been rising[1]. Therefore, 
government, designers and practitioners pioneered to organize the buildings operation through 
strengthen building policy and regulation. Besides of the regulations, architect is also the main factor 
on the building development since every concept before any building built was hold by architect. 
Between government as the regulation’s maker and architect as the lead of development should be 
cooperative to notice what regulations going to be. In the architecture design, all aspects of design 
will be a consideration in building design, including lighting aspects. Lighting becomes important when 
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2.  Indonesian lighting Issue

efficiency and appropriate of it can affect the user’s psyche. More than that, lighting consumption 
on the building comes to be the second largest of energy consumption after cooling[2]. It because 
many buildings still use artificial lighting during daytime. Therefore, passed of the lighting regulation 
being must to get highest efficiency of energy consumption. 

Figure1: (a)Retail shop in Indonesia; (b) Interior retail shop using artificial lighting during daytime
Source: google.com

 Indonesia has used the National Standard of Indonesia for lighting requirement. National 
Standard of Indonesia obtains the guideline for lighting design which released in SNI 
no. 03-6197-2000 of the Energy Conservation in Lighting System[3]. However, if the government has 
released the rules but it will be useless since none practitioner has applied it. In this study, a survey 
for architect, lecturer in school of architecture, architecture student, and building owner is conducted 
to obtain real data that occurs within the condition of design in Indonesia, particularly related on 
lighting and SNI aspects. Thus, the purpose of this paper is to createawareness of the SNI lighting 
regulations to users, and for researcher is to propose a way for further study related with assessing 
the SNI lighting regulation.

 In order to support the energy-saving movement through lighting conservation, Indonesia 
has several institutions and regulations to control it. However, all institutions and regulations refer to 
the National Standard of Indonesia (SNI). This regulation is the standard reference used by Indonesia 
as a benchmark of eligibility. SNI was made by BSN (Ministry of National Standardization) in coop-
eration with various expertise in managing data to become a regulation. In the process of launch 
SNI Energy Conservation in Lighting, “Ministry of Energy Development and Mining” and “Ministry of 
Energy Department” were being a representative of government to arrange all of the data which is 
collaborated with expertise in university, contractor, building management, supplier, and consultant 
firm. This collaboration obtains the technical book of energy conservation “lighting system” and it 
had extracted to be SNI No. 03-6197-2000of the Energy Conservation in Lighting System.
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 In the case of lighting energy in buildings, Energy Conservation in Lighting System which 
contains in detail related to the recommended illuminancefor room and limitation of lighting energy 
consumption for each room. As an Instance from SNI document, office room generally has 350 lux 
with CRI 60 – 80 % or 80 – 100%. Besides, the SNI recommend that color temperature can be use 
cool white (3300 K – 5300 K) or daylight(>5300 K) and has power energy limitation should not more 
than 15 W/m2. From these requirement, it concluded that should choose a lamp with efficacy no more 
than 22.3 lm/W. every lamps has detail of specification and number of efficacy on its box package.
 Besides SNI, Indonesia has a green building rating tool body called Green Building Council 
Indonesia (GBCI), a private institution established since 2009 by professionals who have concern for 
green buildings. GBCI is an institution to certify green buildings in Indonesia [4]. GBCI contains six 
categories; Appropriate Site Development, Energy Efficiency & Conservation, Water Conservation, 
Material & Resources Cycle, Air Quality & Leisure Time, Building & Environment Management.In detail, 
lighting requirement is a part of Energy Efficiency & Conservation category.  The assessment mentioned 
that lighting assessment is achieved when it has passed the lighting conservation requirements in 
SNI no. 03-6197-2000 of the Energy Conservation in Lighting System. 
 Government has been in charge on the development system in order to keep on the procedures, 
national regulation (Government Regulation of the Republic of Indonesia number 36/2005) and local 
regulation. Those documents had used as a basis to apply for the building permission [5]. However, 
these documents are not detail as like SNI document since these only for organizing policy in general. 
National regulation and local regulation still keep on referring to SNI documents.

2.  Research Methodology

 In order to determine the awareness level of designer,a survey was developed throughout 
e-questionnaire to take responses from architectural practitioners at Surabaya, Indonesia.The survey 
questionnaire was created by Google Form[6]and contained 11 numbers and several open question 
number to sharpen the correlated multiple answer.The survey dealt with question about occupation, 
age and work experiences as personal information. The survey also confirmed knowledge of lighting 
standard, daylight consideration, design strategy to save energy and knowledge of SNI document. The 
survey asked further on their reason while respondents choose “NO” in confirmation of using SNI or 
not using SNI. To get more data, the survey also gave several choices of documents that might use 
architectural practitioners besides SNI. From those question, it will be known fact and reason related 
with SNI document consideration. The survey was conducted on November - December 2017 and 
can be access from link that has created by authors.  Architectural practitioners are grouped into 
4: architecture students, lecturers, architect / design practitioners, and building owners. There are 
80 respondents as target to fulfill the questionnaire since this survey study has 4 groups and every 
group must have 20-30 responses[7].
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3.  Research Results

 The literature reviewed above, all government regulations and the body of green building tools 
Indonesia refer toSNI Energy Conservation on Lighting System. Indeed, some studies also refer to the 
SNI as a baseline. As an instance, a study of daylighting on office space in Makassar Indonesia[8]. 
There was an analysis of rooms adapted to SNI standards. It was found that of the entire office 
room, only offices that close to the window has appropriate illuminance.While offices that far from 
the window require artificial lighting but need to use dimming to adjust with minimum illuminance. If 
architectural practitioners refer to the SNI regulations, any space that does not require artificial light 
will designed with lower quantity and quality lumen specification.The success of energy consumption 
in lighting depends on the conformity of designers in complying with SNI. However, regarding at the 
survey results, the concern for regulation in Indonesia is minor.
 Result data showed that responses who were in university level got the highest score of 
47.5%. It consists of the whole level of architecture students, started from 1st year students until 
graduate student level. Secondly, architects /practitioners design generated 32%.These result is 
interesting because the results of studies that can represent the architects in the present, and the 
architect of the future.

 Less predictably, while expected that work experience might be a reason for practitioners 
would assess the lighting standard, but from the responses who had experienced above 5 years 
(21.3%), only 4% of them had proclaim that assess SNI properly. The experienced responses mentioned 
on the feedback that SNI is not applicable for common architect. It could be understood for 
expertise only.
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 Another interesting result comes while mostly responses consider on lighting saving design, 
but they tended to adjust it through found some references on website or book and thought by their 
own estimation. These reason showed that the practitioners used untrusted referenceswhich cannot 
be sure is that valid or non-valid method for designing. It was predictable that 72.5% responses 
did not use SNI as the proper regulation on their basis consideration. Those kind of facts could be 
a main issue where not many responses use appropriate sources to assess lighting design. While 
the lighting standard has not passed, it might be having several negative effects such as over limit 
energy, could be risk on eyes, and not consider on green building issue. On the open question 10b, 
it showed more detail reason that mostly they did not know about the SNI Energy Conservation in 
Lighting System.

 In the last question, it confirmed that very terrible condition of lighting design in Indonesia 
was happening since got unpredictable answers. Responses also did not know about other trusted 
references such as CIE, CIBSE, IESNA. It showed from 73% chose unknown with other references. 
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4.  Conclusion and Discussion

 Based on the result, it is necessary for further research to solve the problem of lack users 
who passed the requirements. Topic opportunity for doing further research such as:
 1. SNI no. 03-6197-2000 of the Energy Conservation in Lighting System has been launched 
18 years ago, but this document still used as the latest regulation. Since that the regulation was too 
long time ago, it necessary for stakeholders doing further information to upgrade this document 
which can adapt with newly technologies example LED light, light pipe, side lighting strategies, etc.
 2. Based on the result that expertise architect mentioned that this SNI is not understandable 
for common architect. Therefore, Rule of thumb to assess SNI is needed to access SNI easily. 
It could be used instant equation, graphic, table, or simple method. 
 3. Further study on way to encourage architecture students or architect candidates for 
knowing kind of regulations. This might be a quantitative survey which conducted in several school 
of architect and doing survey for taking a data roughly regulation knowledge. This way is to cut off 
the lacks of unknown regulation that happened nowadays which hopes in the future, those architects 
candidates always consider on regulation while designing.
 4. Since there is no much data about daylight in Indonesia on SNI, research on daylight 
potentiality scopes can be another opportunity to complete SNI documents.
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