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          "อาคารต้นแบบประหยัดพลังงาน" เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้าง 

ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำาหรับภาครัฐ ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

(พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำาแบบอาคารประหยัดพลังงาน

สำาหรับใช้เป็นแบบตัวอย่างมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารของภาครัฐในอนาคต นอกจากนี้เพื่อ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบอาคารประหยัด

พลังงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีออกแบบอาคารราชการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาอาคารต้นแบบให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะนำาไปสู่สัญญาณท่ีดีในการตระหนักถึงการออกแบบ

สำานึกเรื่องพลังงาน (Energy Conscious Design) มากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน

อย่างคุ้มค่า ตามเจตนารมณ์ของแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ที่มีเป้าหมายในการลดความเข้มข้น

การใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลงร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548 

หรือเทียบเท่าการลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2573 หรือประมาณ 

30,000 พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ (ktoe)

       อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภาครัฐในโครงการนี้ ประกอบด้วยอาคาร 4 ประเภท 

จำานวน 5 แบบ ได้แก่ อาคารสถานศึกษา อาคารชุมนุมคน อาคารสำานักงานขนาดใหญ่ อาคาร

สำานักงานทั่วไป และอาคารสถานพยาบาล ซึ่ง พพ. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรมโยธาธิการ

และผังเมือง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

สำานักงบประมาณ มาร่วมเป็นคณะทำางานวิชาการด้านการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน

          จากผลการศึกษาและผลการประชุมหารือของคณะทำางานฯ ได้นำามาสู่องค์ความรู้ในการ

ออกแบบอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานทั้ง 5 แบบอาคาร พพ. จึงได้จัดทำา "คู่มือเผยแพร่

อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภาครัฐ" ข้ึน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผลงานท่ีเป็นประโยชน์ และมุ่งหวัง

ให้เกิดการตระหนักถึงเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอย่างแพร่หลายมากข้ึน

ค�ำน�ำ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
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           จากการวิเคราะห์การใช้พลังงานภายในอาคารพบว่า ระบบปรับอากาศมีสัดส่วน
การใช้พลังงาน 65% และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 25% ดังนั้นการประหยัดพลังงานในอาคาร
ส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปท่ีการลดใช้พลังงานในการดำาเนินกิจกรรมในอาคาร (Operation) และการ
ออกแบบระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสูง แต่อย่างไรก็ตาม
หากตัวอาคารเองไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนแล้วนั้น การประหยัดพลังงานก็
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน 
 ในทางกลับกันถ้าตัวอาคารเองมีการออกแบบโดยคำานึงถึงการสำานึกเรื่องพลังงาน 
(Energy Conscious Design) แต่ระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีประสิทธิภาพ
ต่ำา และไม่สอดคล้องกับการดำาเนินกิจกรรมในอาคารตามที่ออกแบบไว้แล้วนั้น อาคารก็
ไม่สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ด้วยเหตุนี้การทำางานร่วมกันระหว่าง
ผู้ออกแบบทั้งสถาปนิกและวิศวกรจึงสำาคัญมากต่อการออกแบบอาคารให้ประหยัดพลังงาน 
โดยควรเริ่มต้นออกแบบอาคารให้ได้รับความร้อนน้อยที่สุด และเลือกระบบให้สอดคล้องกับ
การใช้งานและมีประสิทธิภาพสูง

Energy Conscious Design"
			กำรออกแบบส�ำนึกเรื่องพลังงำน"
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ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในอาคาร มาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
          1. ความร้อนที่เกิดจากภายในอาคาร (Internal Heat Gain)
          ความร้อนภายในอาคารเป็นความร้อนที่สามารถเกิดได้จากตัวคนหรือผู้ใช้อาคาร
อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น โทรทัศน์ เป็นต้น
          2. ความร้อนที่เกิดจากภายนอกอาคาร (External Heat Gain)
          ความร้อนภายนอกอาคารเป็นความร้อนที่เกิดจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ด้วย
กระบวนการถ่ายเทความร้อนในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
          • การนำาความร้อน (Conduction) จากภายนอกเข้าสู่อาคารโดยผ่านทางผนังภายนอก
ทั้งผนังทึบ ผนังโปร่งแสง พื้น ฝ้าเพดาน และหลังคา
         • การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ (Solar Radiation) โดยตรงผ่านพื้นที่ผนังโปร่งแสง
เช่น หน้าต่างกระจก หลังคาโปร่งแสง หรือ Skylight ซ่ึงประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก 
เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรของโลก
         • การพาความร้อน (Convection) เป็นความร้อนท่ีมากับอากาศภายนอกท่ีนำาเข้ามา
เพ่ือการระบายอากาศภายใน (Ventilation) รวมถึงอากาศภายนอกท่ีแทรกซึมเข้ามาภายใน
อาคารตามช่องเปิดต่าง ๆ เช่น ประตู หน้าต่าง สำาหรับความร้อนในลักษณะนี้ ทิศทาง และ
ความเร็วของกระแสลมถือว่ามีผลอย่างมาก
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		ปัจจัยภำยนอก ต่อกำรออกแบบอำคำร""

 ควรออกแบบให้ด้านแคบของ
อาคารหันไปทางทิศตะวันออก-ทิศ
ตะวันตก เพื่อให้ด้านที่มีพื้นที่ผนังน้อย
รับความร้อนจากรังสีอาทิตย์ โดยเฉพาะ
ในช่วงบ่ายที่มีแสงแดดร้อนจัดส่งผลให้
ความร้อนเข้าสู่อาคารลดลง และลดการ
สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

ทิศทางแสงแดด
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 การออกแบบอาคารให้สามารถประหยัด
พลังงานได้เต็มที่ มีปัจจัยที่จำาเป็นอย่างยิ่งต้องนำา
มาพิจารณาคือ สภาพภูมิประเทศท่ีอาคารจะสร้าง
ขึ้นเหนือพื้นที่นั้น การปรับสภาพภูมิประเทศให้
เหมาะกับการก่อสร้างอาคาร สามารถทำาได้หลาย
วิธีด้วยกัน เช่น การปรับพื้นดินให้ลาดเอียงไป
ทางทิศเหนือเพื่อให้รับแสงแดดน้อยลง หรือการ
สร้างบ่อน้ำาขนาดใหญ่เพ่ือให้ลมพัดผ่านสร้าง
ความเย็นให้กับสภาพแวดล้อม เป็นต้น

สภาพภูมิประเทศ
  การปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีทรง
แผ่กว้างและพุ่มใบโปร่งบริเวณรอบ ๆ อาคาร 
เพื่อให้ร่มเงาช่วยลดความร้อนที่เกิดจากรังสี
โดยตรงจากดวงอาทิตย์ หรือการปลูกไม้พุ่ม
และการสร้างบ่อน้ำาเพื่อสร้างความเย็นให้กับ
สภาพแวดล้อม หรือการปลูกหญ้าและพืชคลุม
ดินเพื่อป้องกันความร้อนให้กับพื้นดิน

พืชพันธุ์ธรรมชาติ

 การสร้างอาคารควรคำานึงถึงสภาพ
ภูมิอากาศของท้องถ่ินน้ัน ๆ  เน่ืองจากการสร้าง
อาคารที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่า
จะเป็นเขตร้อนหรือเขตหนาวจะช่วยลดการ
ใช้พลังงานลงได้ เช่น การใช้ประโยชน์จากลม
ประจำาถิ่น ด้วยการวางตัวอาคารและช่องเปิด
ให้ขวางทิศทางลม สำาหรับประเทศไทยมีลม
ประจำาถิ่น ได้แก่ ลมฤดูร้อนพัดจากทางทิศใต้
หรือตะวันตกเฉียงใต้ และลมฤดูหนาวพัดจาก
ทางทิศเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพภูมิอากาศ
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ผนังทึบ

แนวทางการออกแบบผนังทึบ

		ปัจจัยภำยใน ต่อกำรออกแบบอำคำร""

 ผนังทึบเป็นส่วนสำาคัญในการช่วยให้อาคารมีประสิทธิภาพในการประหยัด
พลังงาน  เนื่องจากพลังงานส่วนใหญ่ในอาคารใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิในอาคารให้เหมาะสม
กับการทำากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้อาคาร การเลือกใช้ผนังทึบท่ีเหมาะสมจะเป็นส่วนสำาคัญ
ในการลดภาระการใช้พลังงานสำาหรับระบบปรับอากาศภายใน
ตัวอาคารลงได้

     เพ่ิมความสามารถการต้านทานความร้อนให้สูง (R-value) 
หรือค่าสัมประสิท ธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมให้ต่ำ า 
(U-value) ด้วยการติดต้ังฉนวนกันความร้อนท่ีผนังด้านนอก
หรือใช้ผนัง 2 ช้ันท่ีมีช่องว่างอากาศระหว่างช้ันเพ่ือกันความ
ร้อนจากภายนอก
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 ผนังโปร่งแสงหรือกระจกเป็นส่วนประกอบหน่ึงของอาคารท่ีส่งผลต่อการใช้
พลังงานในอาคาร เนื่องจากเป็นส่วนที่รับความร้อนและถ่ายเทความร้อนจากแสงอาทิตย์
เข้าสู่ในอาคารได้มากกว่าผนังทึบ 5-10 เท่า การเลือกชนิดกระจกและเทคนิคการติดตั้ง
จึงเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารได้

    สีของผนังทึบภายนอกควรเป็นสีโทนอ่อน เช่น ขาว 
สีโทนอ่อนมีคุณสมบัติดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย์น้อย
กว่าสีโทนเข้ม แต่ถ้าจำาเป็นใช้สีโทนเข้มไม่ควรใช้ใน
ตำาแหน่งที่โดนแสงอาทิตย์มาก หรือต้องมีการติดตั้ง
ฉนวนกันความร้อนด้านหลังบริิเวณที่ใช้สีเข้ม

ผนังโปร่งแสง

คุณสมบัติของกระจกที่เหมาะสม

ค่าการส่องผ่านของแสงไม่ควรน้อยกว่า 20% เพื่อ
สามารถนำาแสงธรรมชาติมาประโยชน์ในอาคารได้

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมควรน้อย
เพ่ือลดปริมาณความร้อนท่ีเกิดจากการถ่ายเทความร้อน
จากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร เช่น กระจกเขียว
ตัดเเสง กระจก Low-E เป็นต้น

Visible Transmittance (VT)

U-value

SHGC คือผลรวมของรังสีอาทิตย์ที่ส่งผ่านกระจกกับ
ส่วนของรังสีที่ถูกดูดซับอยู่ภายในกระจก ซึ่งควรมี
ค่าน้อย เพื่อป้องกันรังสีอาทิตย์และเพื่อความสบาย
ตาของผู้ใช้อาคาร

Solar Heat Gain Coefficient (SHGC)
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  หลังคาอาคารควรมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน เพื่อทำาให้
ตัวอาคารมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้ดีขึ้น เช่น ฉนวนใยแก้ว 
ฉนวนโพลียูรีเทน ยิปซั่มบอร์ด แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียมฟอยล์ เป็นต้น

หลังคา

อุปกรณ์บังแดดภายนอก
      อุปกรณ์บังแดดภายนอกมีประสิทธิภาพใน
การลดปริมาณความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารดีกว่าแบบ
ภายใน ดังนั้นการออกแบบช่องเปิดของอาคารต้องมี
อุปกรณ์บังแดดภายนอกติดตั้งด้วยเสมอ สำาหรับการ
ออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคารที่ดีควรคำานึง
ถึงหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น การวางทิศทางตัวอาคาร 
ขนาดช่องเปิด และช่องว่างระหว่างอุปกรณ์บังแดดกับ
ผนังอาคาร

อาคารด้านทิศใต้และทิศเหนือควรติดตั้งแบบ
แนวนอน
อาคารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกควร
ติดต้ังแบบแนวตั้ง

แนวทางการติดตั้งอุปกรณ์บังแดดภายนอก

หมายเหตุ การติดต้ังอุปกรณ์บังแดดภายนอก
จะเป็นการเพ่ิมค่าสัมประสิทธ์ิการบังแดด 
(Shading Coefficient, SC) ให้กับกระจก 
ทำาให้สามารถลดปริมาณรังสีแสงอาทิตย์ที่
จะผ่านกระจกเข้าสู่ในอาคารได้
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ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
           การลดการใช้พลังงานสำาหรับระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ควรลดการใช้ไฟฟ้าจากแสง
ประดิษฐ์หรือหลอดไฟต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด 
แต่ความสว่างต้องเพียงพอกับการใช้งาน 
เพราะหากการประหยัดแสงสว่างแล้วทำาให้
ประสิทธิภาพของผู้ใช้งานอาคารลดลง     
เช่นนั้นแล้วก็ถือว่าไม่ใช่การประหยัดค่าใช้
จ่ายสุทธิที่แท้จริง แนวทางการออกแบบ เช่น 
การเลือกใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูง
หรือหลอดไฟ LED การใช้ประโยชน์จาก
แสงธรรมชาติในเวลากลางวันด้วยเทคนิค
การติดตั้งแยกสวิทช์เปิด-ปิดดวงโคมสำาหรับ
พื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร

           การใช้เคร่ืองปรับอากาศต้องคำานึง
ถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น เลือกเครื่องปรับอากาศที่
มีกำาลังทำาความเย็นเหมาะสมกับภาระการ
ทำาความเย็น และมีประสิทธิภาพสูงหรือเป็น
รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น

ระบบปรับอากาศ
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 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน
สำาหรับภาครัฐ โดยการคัดเลือกอาคารของภาครัฐ 4 ประเภท จำานวน 5 แบบ ได้แก่ อาคาร
สถานศึกษา อาคารชุมนุมคน อาคารสำานักงานขนาดใหญ่ อาคารสำานักงานทั่วไป  และ
อาคารสถานพยาบาล มาวิเคราะห์การใช้พลังงานและพัฒนาให้เป็นอาคารต้นแบบประหยัด
พลังงาน ปัจจัยที่พิจารณาในการออกแบบอาคารในคู่มือเผยแพร่อาคารต้นแบบประหยัด
พลังงานนี้ได้เน้นไปที่ 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย
 1.  การเลือกใช้วัสดุก่อผนังทึบและผนังโปร่งแสง
 2.  การเลือกใช้วัสดุหลังคาและการติดตั้งฉนวนกันความร้อน
 3.  การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง LED
 สำาหรับแนวทางการพิจารณาเพ่ือออกแบบอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานของ
อาคารทั้ง 5 แบบ มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ ดำาเนินการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของท้ัง 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการช่วยลดการใช้พลังงานภายในอาคาร โดยประเมินจากโปรแกรม
ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร (BEC) ประกอบกับการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าในการลงทุนของแต่ละแนวทางการออกแบบ

  แนวทางการออกแบบอาคาร
ตน้แบบประหยดัพลังงาน"

"

สถานศึกษา

อาคารชุมนุมคน

สำานักงาน
ขนาดใหญ่

สำานักงานทั่วไป

สถานพยาบาล
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อาคารต้นแบบประหยัดพลังงาน

ประเภทสถานศึกษา "
"

         กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความร่วมมือภายใต้
โครงการศึกษาและพัฒนาเพ่ือสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
สำาหรับภาครัฐ โดยทาง สพฐ. ได้อนุเคราะห์แบบมาตรฐานสำาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. (อาคารเรียน 324ล./55) เพ่ือ 
ให้ทาง พพ. วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ภายในอาคาร และพัฒนาให้แบบอาคารเรียน 324ล./55 เป็น
อาคารต้นแบบประเภทสถานศึกษา

 รูปทรงอาคารมีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 
3,800 ตารางเมตร โครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ ใช้ระบบพื้นสำาเร็จรูป      
มีอัตราส่วนพื้นที่กระจกต่อพื้นที่ผนังอาคารทั้งหมด (WWR) ร้อยละ 11 ด้วยรูปทรงอาคาร
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า การหันด้านแคบของอาคารไปทางทิศตะวันออก/ตะวันตกจะทำาให้
ความร้อนจากรังสีอาทิตย์เข้าสู่ตัวอาคารน้อยลง นอกจากนี้อาคารได้ถูกออกแบบให้มี
การบังแดดด้วยระเบียงทางเดินและแผงกันแดดแนวนอนท่ียื่นจากโครงสร้างอาคารชั้นบน 
ทำาให้สามารถลดปริมาณความร้อนโดยตรงจากรังสีอาทิตย์เพ่ิมข้ึน และสำาหรับรูปทรงหลังคา
เป็นทรงปั้นหยาทำาให้ภายใต้หลังคามีช่องอากาศสามารถช่วยลดความร้อนท่ีจะเข้าสู่หลังคา
อาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะทางกายภาพของแบบอาคารเรียน 324ล./55
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แบบอาคารเรียน 324ล./55

รูปด้านหน้าอาคาร

รูปด้านหลังอาคาร

รูปด้านข้างอาคาร
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แบบอาคารเดิม
อาคารต้นแบบ

ประหยัดพลังงาน

จำานวนชั้น 4 ชั้น 4 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย/

พื้นที่ปรับอากาศ

3,868.92 ตารางเมตร

พื้นที่ปรับอากาศ 

1,779.20 ตารางเมตร

3,868.92 ตารางเมตร

พื้นที่ปรับอากาศ 

1,779.20 ตารางเมตร

WWR 0.11 0.11

วัสดุผนัง อิฐมอญ/คอนกรีตบล็อก

ฉาบปูนเรียบทาสี

คอนกรีตบล็อก

ฉาบปูนเรียบทาสี

วัสดุกระจก กระจกเขียวตัดแสง 

หนา 5 มิลลิเมตร

กระจกเขียวตัดแสง

หนา 5 มิลลิเมตร

วัสดุหลังคา 1. หลังคากระเบื้องลอนคู่ 

    ติดฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 

    หนา 9 มิลลิเมตร 

2. ระยะฝ้ากับหลังคาสูง 1.75 เมตร

1. หลังคากระเบื้องลอนคู่ 

    ติดฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 

    หนา 9 มิลลิเมตร 

2. ระยะฝ้ากับหลังคาสูง 1.75 เมตร

3. เหนือฝ้าติดตั้งฉนวนโพลียูรีเทน 

    หนา 50 มิลลิเมตร

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

ขนาด 14-28 วัตต์

หลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED  

ขนาด 9-20 วัตต์

ระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน เบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน เบอร์ 5

องค์ประกอบของอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานประเภทสถานศึกษา
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ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร
ด้วยโปรแกรม BEC

(ต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งหมด	147,835	บาท) *ค่าไฟเฉลี่ย	4	บาท/kWh



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

18

         กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง
มหาดไทย ได้มีความร่วมมือภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนา
เพ่ือสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำาหรับภาครัฐ โดยทาง
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้อนุเคราะห์แบบหอประชุมจังหวัด
บึงกาฬ เพื่อให้ทาง พพ. วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานภายในอาคาร และพัฒนาให้แบบหอประชุม
จังหวัดบึงกาฬเป็นอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานประเภท
อาคารชุมนุมคน

          อาคารมีลักษณะเป็นอาคารแนวราบรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าสูง 2 ช้ัน และมีพ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 4,000 ตารางเมตร โครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ มีอัตราส่วน
พ้ืนท่ีกระจกต่อพ้ืนท่ีผนังอาคารท้ังหมด (WWR) ร้อยละ 20 ด้วยรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าแนวราบ 
อาคารจึงสามารถรองรับการจัดห้องประชุมแบบ Conference Hall ได้ นอกจากนี้การ
ออกแบบให้เป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ทำาให้มีความยืดหยุ่นของพื้นที่และสามารถ
แบ่งห้องเป็นห้องประชุมย่อยตามความจุของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม การออกแบบโดยจัดพ้ืนท่ีท่ีมีการปรับอากาศให้อยู่ตรงกลางอาคาร และจัดพื้นที่ที่
ไม่มีการปรับอากาศในตำาแหน่งโดยรอบ ควบคู่กับการออกแบบให้ตัวอาคารมีการย่ืนกันสาด
รอบอาคาร ทำาให้สามารถลดปริมาณความร้อนจากรังสีอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำาหรับ
หลังคาอาคารเป็นรูปทรงจั่ว ซึ่งจะมีช่องว่างอากาศใต้หลังคาและจะทำาหน้าที่เสมือนเป็น
ฉนวนกันความร้อน พร้อมกับช่วยเพิ่มการระบายอากาศใต้หลังคาได้ดี

ลักษณะทางกายภาพของแบบหอประชุมจังหวัดบึงกาฬ

อาคารต้นแบบประหยัดพลังงาน

ประเภทอาคารชุมนุมคน"
"



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

คู่มือเผยแพร่อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภาครัฐ
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แบบหอประชุมจังหวัดบึงกาฬ

รูปด้านหน้าอาคาร รูปด้านหลังอาคาร

รูปด้านข้างอาคาร



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

20

แบบอาคารเดิม
อาคารต้นแบบ

ประหยัดพลังงาน

จำานวนชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย/

พื้นที่ปรับอากาศ

4,047.37 ตารางเมตร

พื้นที่ปรับอากาศ 

1,474.52 ตารางเมตร

4,047.37 ตารางเมตร

พื้นที่ปรับอากาศ 

1,474.52 ตารางเมตร

WWR 0.20 0.20

วัสดุผนัง
คอนกรีตมวลเบา

ฉาบปูนเรียบทาสี

ผนังคอนกรีตมวลเบา 

(ความหนาแน่น 700 kg/m3)

ฉาบปูนเรียบทาสี

วัสดุกระจก กระจกใส

หนา 6 มิลลิเมตร

กระจกเขียวตัดแสง

หนา 6 มิลลิเมตร

วัสดุหลังคา 1. หลังคากระเบื้องคอนกรีต 

2. ฝ้ายิปซั่มบอร์ดทั่วไป

   หนา 9 มิลลิเมตร 

3. ระยะฝ้ากับหลังคาสูง 3 เมตร

1. หลังคากระเบื้องคอนกรีต 

2. ฝ้ายิปซั่มบอร์ดอลูมิเนียมฟอยล์

   หนา 9 มิลลิเมตร

3.  ระยะฝ้ากับหลังคาสูง 3 เมตร

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

ขนาด 9-36 วัตต์

หลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED 

ขนาด 9-30 วัตต์

ระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน เบอร์ 5

และเครื่องปรับอากาศ

แบบสำาเร็จครบชุดในตัว

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน เบอร์ 5

และเครื่องปรับอากาศ

แบบสำาเร็จครบชุดในตัว

องค์ประกอบของอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานประเภทอาคารชุมนุมคน



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

คู่มือเผยแพร่อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภาครัฐ
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ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร
ด้วยโปรแกรม BEC

(ต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งหมด	168,020	บาท) *ค่าไฟเฉลี่ย	4	บาท/kWh



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

22

         กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง
มหาดไทย ได้มีความร่วมมือภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนา
เพ่ือสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำาหรับภาครัฐ โดยทาง
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้อนุเคราะห์แบบศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อให้ทาง พพ. วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานภายในอาคาร และพัฒนาให้แบบศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานประเภท
สำานักงานขนาดใหญ่

 อาคารมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง 4 ชั้น พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 16,000 ตารางเมตร 
โครงสร้างท่ัวไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับท่ี มีอัตราส่วนพ้ืนท่ีกระจกต่อพ้ืนท่ีผนังอาคาร
ท้ังหมด (WWR) ร้อยละ 25 โดยรูปด้านของอาคารจะมีความสมมาตรกันทั้งสองด้าน และมี
การออกแบบให้มีการเปิดพื้นที่ว่างบริเวณตรงกลางตัวอาคารตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบนสุด ซึ่ง
จะช่วยให้อาคารได้รับแสงธรรมชาติในเวลากลางวันได้ดี ตัวอาคารมีการย่ืนโครงสร้างโดยรอบ
เพื่อรองรับการติดตั้งระบบปรับอากาศ ซึ่งจะช่วยทำาหน้าที่เป็นอุปกรณ์บังแดดภายนอก
แนวนอนให้กับตัวอาคารไปในตัว หลังคาของตัวอาคารมีลักษณะเป็นทรงจั่ว มุงด้วย
กระเบื้องคอนกรีต ด้วยลักษณะหลังคาที่เป็นจั่วสูง ทำาให้อาคารมีช่องว่างอากาศใต้หลังคา
ทำาหน้าที่เสมือนเป็นฉนวนกันความร้อนและช่วยเพิ่มการระบายอากาศใต้หลังคา

ลักษณะทางกายภาพของแบบศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

อาคารต้นแบบประหยัดพลังงาน

ประเภทสำานักงานขนาดใหญ่"
"



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

คู่มือเผยแพร่อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภาครัฐ
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แบบศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

รูปด้านหน้าอาคาร

รูปด้านหลังอาคาร

รูปด้านข้างอาคาร



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

24

แบบอาคารเดิม
อาคารต้นแบบ

ประหยัดพลังงาน

จำานวนชั้น 4 ชั้น 4 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย/

พื้นที่ปรับอากาศ

16,634.17 ตารางเมตร

พื้นที่ปรับอากาศ 

11,113.24 ตารางเมตร

16,634.17 ตารางเมตร

พื้นที่ปรับอากาศ 

11,113.24 ตารางเมตร

WWR 0.25 0.25

วัสดุผนัง
คอนกรีตมวลเบา

ฉาบปูนเรียบทาสี

ผนังคอนกรีตมวลเบา 

(ความหนาแน่น 700 kg/m3)

ฉาบปูนเรียบทาสี

วัสดุกระจก กระจกเขียวตัดแสง

หนา 6 มิลลิเมตร

กระจกเขียวตัดแสง

หนา 6 มิลลิเมตร

วัสดุหลังคา 1. หลังคากระเบื้องคอนกรีต 

2. ฝ้ายิปซั่มบอร์ดทั่วไป

   หนา 9 มิลลิเมตร 

3. ระยะฝ้ากับหลังคาสูง 3 เมตร

1. หลังคากระเบื้องคอนกรีต 

2. ฝ้ายิปซั่มบอร์ดอลูมิเนียมฟอยล์

   หนา 9 มิลลิเมตร

3.  ระยะฝ้ากับหลังคาสูง 3 เมตร

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

ขนาด 14-28 วัตต์

หลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED 

ขนาด 9-20 วัตต์

ระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน เบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน เบอร์ 5

องค์ประกอบของอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานประเภทสำานักงานขนาดใหญ่



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

คู่มือเผยแพร่อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภาครัฐ
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ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร
ด้วยโปรแกรม BEC

(ต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งหมด	289,580	บาท) *ค่าไฟเฉลี่ย	4	บาท/kWh



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ
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         กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง
มหาดไทย ได้มีความร่วมมือภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนา
เพ่ือสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำาหรับภาครัฐ โดยทาง
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้อนุเคราะห์แบบสำานักงานอัยการ 
เพื่อให้ทาง พพ. วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการใช้
พลังงานภายในอาคาร และพัฒนาให้แบบสำานักงานอัยการ
เป็นอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานประเภทสำานักงานทั่วไป

 อาคารมีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,400 
ตารางเมตร โครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ มีอัตราส่วนพื้นที่กระจกต่อ
พื้นที่ผนังอาคารทั้งหมด (WWR) ร้อยละ 45 อาคารได้รับการออกแบบให้ส่วนของพื้นที่
ใช้สอยรอง อยู่บริเวณกรอบอาคารเพื่อช่วยป้องกันความร้อนให้กับพื้นที่ใช้สอยหลัก ควบคู่
กับออกแบบให้อาคารมีการบังแดดด้วยระเบียงทางเดินและอุปกรณ์บังแดดภายนอก
แนวนอนที่ยื่นจากโครงสร้างอาคารชั้นบน ทำาให้สามารถลดปริมาณความร้อนโดยตรงที่มา
จากรังสีอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังคาอาคารมีลักษณะเป็นทรงจั่ว มุงด้วยกระเบื้อง
คอนกรีต ด้วยลักษณะหลังคาท่ีเป็นจ่ัวสูงทำาให้อาคารมีช่องว่างอากาศใต้หลังคาทำาหน้าท่ีเสมือน
เป็นฉนวนกันความร้อนให้กับอาคารได้อีกชั้นหนึ่ง

ลักษณะทางกายภาพของแบบสำานักงานอัยการ

อาคารต้นแบบประหยัดพลังงาน

ประเภทสำานักงานทั่วไป"
"



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

คู่มือเผยแพร่อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภาครัฐ
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แบบสำานักงานอัยการ

รูปด้านหน้าอาคาร

รูปด้านหลังอาคาร

รูปด้านข้างอาคาร



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

28

แบบอาคารเดิม
อาคารต้นแบบ

ประหยัดพลังงาน

จำานวนชั้น 7 ชั้น 7 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย/

พื้นที่ปรับอากาศ

6,429 ตารางเมตร

พื้นที่ปรับอากาศ 

2,656 ตารางเมตร

6,429 ตารางเมตร

พื้นที่ปรับอากาศ 

2,656 ตารางเมตร

WWR 0.45 0.45

วัสดุผนัง

อิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี

ผนังคอนกรีตมวลเบา 

(ความหนาแน่น 700 kg/m3)

ฉาบปูนเรียบทาสี

วัสดุกระจก กระจกใส

หนา 6 มิลลิเมตร

กระจกเขียวตัดแสง

หนา 6 มิลลิเมตร

วัสดุหลังคา 1. หลังคากระเบื้องคอนกรีต 

2. ฝ้ายิปซั่มบอร์ดทั่วไป

   หนา 9 มิลลิเมตร 

3. ระยะฝ้ากับหลังคาสูง 3.5 เมตร

1. หลังคากระเบื้องคอนกรีต 

2. ฝ้ายิปซั่มบอร์ดอลูมิเนียมฟอยล์

   หนา 9 มิลลิเมตร

3.  ระยะฝ้ากับหลังคาสูง 3.5 เมตร

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED 

ขนาด 1-20 วัตต์

หลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED 

ขนาด 1-20 วัตต์

ระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน เบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน เบอร์ 5

องค์ประกอบของอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานประเภทสำานักงานทั่วไป



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

คู่มือเผยแพร่อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภาครัฐ
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ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร
ด้วยโปรแกรม BEC

(ต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งหมด	183,000	บาท) *ค่าไฟเฉลี่ย	4	บาท/kWh



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ
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         กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ได้มีความร่วมมือภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนา
เพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำาหรับภาครัฐ โดย
ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุเคราะห์แบบอาคาร 
ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ เพื่อให้ทาง พพ. วิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร และพัฒนาให้แบบ
อาคารผู้ ป่วยนอกอุบัติ เหตุ เป็นอาคารต้นแบบประหยัด
พลังงานประเภทสถานพยาบาล

 อาคารมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตร 
โครงสร้างท่ัวไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับท่ี มีอัตราส่วนพ้ืนท่ีกระจกต่อพ้ืนท่ีผนังอาคาร
ทั้งหมด (WWR) ร้อยละ 20 เนื่องจากอาคารสถานพยาบาลเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอย  
ซับซ้อนและหลากหลาย การออกแบบลักษณะรูปทรงอาคารเป็นทรงสี่เหลี่ยมจึงสามารถ
ช่วยให้มีความสะดวกในการจัดพ้ืนท่ีใช้สอย การใช้งานภายในอาคารและการจัดวางตำาแหน่ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางแพทย์ภายในอาคาร อาคารถูกออกแบบให้ด้านหน้าและด้านหลัง
อาคารหันไปทางทิศเหนือ-ทิศใต้ และหันด้านข้างซึ่งเป็นด้านแคบของอาคารไปทางทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก ควบคู่กับการออกแบบให้มีการบังแดดจากระเบียงทางเดินของอาคาร
ช้ันบน ทำาให้สามารถลดความร้อนท่ีจะเข้าสู่ตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปทรงหลังคาเป็น
ทรงป้ันหยา ทรงจ่ัว และคอนกรีตราบร่วมกัน ทำาให้ภายใต้หลังคามีช่องอากาศ ทำาให้สามารถ
ลดความร้อนท่ีจะเข้าสู่ตัวอาคารทางหลังคาอาคารได้ดี

ลักษณะทางกายภาพของแบบอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ

อาคารต้นแบบประหยัดพลังงาน

ประเภทสถานพยาบาล"
"



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

คู่มือเผยแพร่อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภาครัฐ
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แบบอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ

รูปด้านหน้าอาคาร

รูปด้านหลังอาคาร

รูปด้านข้างอาคาร



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ
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แบบอาคารเดิม
อาคารต้นแบบ

ประหยัดพลังงาน

จำานวนชั้น 4 ชั้น 4 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย/

พื้นที่ปรับอากาศ

9,178 ตารางเมตร

พื้นที่ปรับอากาศ 

3,555 ตารางเมตร

9,178 ตารางเมตร

พื้นที่ปรับอากาศ 

3,555 ตารางเมตร

WWR 0.20 0.20

วัสดุผนัง

อิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี

ผนังคอนกรีตมวลเบา 

(ความหนาแน่น 700 kg/m3)

ฉาบปูนเรียบทาสี

วัสดุกระจก กระจกใส

หนา 6 มิลลิเมตร

กระจกเขียวตัดแสง

หนา 6 มิลลิเมตร

วัสดุหลังคา 1. หลังคากระเบื้องคอนกรีต 

2. ฝ้ายิปซั่มบอร์ดทั่วไป

   หนา 9 มิลลิเมตร 

3. ระยะฝ้ากับหลังคาสูง 0.3 เมตร

1. หลังคากระเบื้องคอนกรีต 

2. ฝ้ายิปซั่มบอร์ดอลูมิเนียมฟอยล์

   หนา 9 มิลลิเมตร

3.  ระยะฝ้ากับหลังคาสูง 0.3 เมตร

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

ขนาด 9-36 วัตต์

หลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED 

ขนาด 7-20 วัตต์

ระบบปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์

องค์ประกอบของอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานประเภทสถานพยาบาล



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

คู่มือเผยแพร่อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภาครัฐ
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ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร
ด้วยโปรแกรม BEC

(ต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งหมด	793,750	บาท) *ค่าไฟเฉลี่ย	4	บาท/kWh



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ
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คณะท�ำงำน

ที่ปรึกษาการบริหารโครงการ
นายดนัย  เอกกมล

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นายอนุชา อนันตศานต์

ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับและอนุรักษ์พลังงาน

นายโกมล บัวเกตุ

ผู้อ�านวยการกลุ่มก�ากับการอนุรักษ์พลังงาน 1

คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
นายประกอบ  เอี่ยมสอาด   วิศวกรเครื่องกลช�านาญการพิเศษ

นายโสภณ  มณีโชติ  วิศวกรเครื่องกลช�านาญการพิเศษ

นายสุควร  หวังชม  นายช่างเทคนิคช�านาญงาน

ดร.ณัฐพล รุ่นประแสง   วิศวกรปฏิบัติการ

นายพชร  วัชรสินาพร   วิศวกรปฏิบัติการ

ส�านักก�ากับและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่ปรึกษาโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ

คู่มือเผยแพร่อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานภาครัฐ
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โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานส�าหรับภาครัฐ
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