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Time for
Good Air

ถึงเวลาร่วมสร้าง
อากาศดี

2565/2022



สวัสดี...อากาศดี
สูดลมหายใจลึก ๆ  กับอากาศดี ๆ  เพราะวันนีถึ้งเวลาแล้ว
ท่ีเราทุกคนต้องร่วมกันดูแล ฟื้ นฟู และสร้างอากาศดี 
เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า

การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มุ่งพัฒนา
นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ผลักดันการใช้
ยานยนต์ไฟฟา้ สนับสนุนการใช้ไฟฟา้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ เปน็จุดเร่ิมต้นท่ีดี เพ่ืออากาศ
ท่ีสดใส
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เรายังคงเดินหน้าดูแลชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน ภายใต้แนวคิด “EGAT for ALL กฟผ. 
เป็นของทุกคน เพ่ือทุกคน” โดยเฉพาะการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพอากาศภายใต้แนวคิด 
EGAT Air Time ผ่านโครงการและนวัตกรรมดูแล
คุณภาพอากาศ เช่น การปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
นวัตกรรมสีเขียว การตรวจวัดและติดตามคุณภาพ
อากาศ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

ถึงเวลาออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดตลอดป ี
เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมมือกันเปลี่ยนอากาศ
ท่ีเด๋ียวดีเด๋ียวร้ายให้กลายเป็นอากาศดี เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน

ให้ทุกคนได้มีอากาศดี ๆ ไว้หายใจกันตลอดปี และ
ตลอดไป
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โครงการบ้านเบอร์ 5 แห่งแรก “โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม
จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน)” จัดสร้างเปน็บ้านเด่ียว 2 ช้ัน จํานวน 415 หน่วย อยู่แล้วดี

อยากให้บ้านอยู่แล้วดี อากาศเย็นสบาย ลองออกแบบโดยพ่ึงพาและใช้สอยประโยชน์จากธรรมชาติให้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็น
การใช้แสงธรรมชาติ การอาศัยทิศทางลม รวมท้ังใช้วัสดุอาคารท่ีเหมาะกับสภาพแวดล้อม ไปจนถึงการใช้นวัตกรรมจัดการพลังงาน 
อย่างเช่น “โครงการบ้านเบอร์ 5” ของ กฟผ. ท่ีมีการออกแบบมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟา้ และบริหารจัดการการใช้ไฟฟา้ผ่านแอปพลิเคชัน 
ช่วยให้การใช้พลังงานในบ้านมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประมาณ 210 ตันต่อปี 

210 ตัน1.66 ล้านบาท
ลดภาระค่าไฟฟา้ได้กว่า 
1.66 ล้านบาทต่อปี

415,000 หน่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟา้
ได้ประมาณ 415,000 หน่วยต่อปี

บ้านน้ีดี อยู่แล้วประหยัดพลังงาน
แถมอากาศดี
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แรม 13 ค่ํา เดือนอ้าย

ข้ึน 6 ค่ํา เดือนย่ีข้ึน 2 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 3 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 4 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 5 ค่ํา เดือนย่ีข้ึน 1 ค่ํา เดือนย่ีแรม 14 ค่ํา เดือนอ้าย

ข้ึน 13 ค่ํา เดือนย่ีข้ึน 9 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 10 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 11 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 12 ค่ํา เดือนย่ีข้ึน 8 ค่ํา เดือนย่ีข้ึน 7 ค่ํา เดือนย่ี

แรม 5 ค่ํา เดือนย่ีแรม 1 ค่ํา เดือนย่ี แรม 2 ค่ํา เดือนย่ี แรม 3 ค่ํา เดือนย่ี แรม 4 ค่ํา เดือนย่ี

แรม 12 ค่ํา เดือนย่ีแรม 8 ค่ํา เดือนย่ี แรม 9 ค่ํา เดือนย่ี แรม 10 ค่ํา เดือนย่ี แรม 11 ค่ํา เดือนย่ี

ข้ึน 15 ค่ํา เดือนย่ีข้ึน 14 ค่ํา เดือนย่ี

1 วันข้ึนปีใหม่
3 วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม่
8 วันเด็กแห่งชาติ

อา : Sun จ : Mon อ : Tue พ : Wed พฤ : Thu ศ : Fri ส : Sat

23

30

แรม 6 ค่ํา
เดือนย่ี

แรม 13 ค่ํา
เดือนย่ี

24

31

แรม 7 ค่ํา
เดือนย่ี

แรม 14 ค่ํา
เดือนย่ี



โครงการส่งเสริมการใช้ EGAT E-Bike หรือ 
รถจักรยานยนต์ไฟฟา้แบรนด์ กฟผ. ภายในองค์การ 
จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง
37 ตันต่อป ีและลดฝุ่นประมาณ 838,000 มิลลิกรัมต่อปี

ขับเคล่ือนดี
37 ตัน

เพ่ือช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศ 
กฟผ. จึงพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟา้ (EV) ท่ีใช้ไฟฟา้ในการขับเคล่ือนแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล 
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถบัส เรือ มอเตอร์ไซค์ พร้อมท้ังบุกธุรกิจใหม่ 
เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟา้ EleX by EGAT ท่ีมุ่งสร้างความสะดวกสบายให้ผู้ใช้รถไฟฟา้

ใช้ยานยนต์ไฟฟา้ (EV)
เพ่ืออากาศท่ีบริสุทธ์ิ
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อา : Sun จ : Mon อ : Tue พ : Wed พฤ : Thu ศ : Fri ส : Sat
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ข้ึน 8 ค่ํา เดือนสาม ข้ึน 9 ค่ํา เดือนสาม ข้ึน 10 ค่ํา เดือนสาม ข้ึน 11 ค่ํา เดือนสาม

ข้ึน 12 ค่ํา เดือนสาม ข้ึน 13 ค่ํา เดือนสาม ข้ึน 14 ค่ํา เดือนสาม

แรม 15 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 1 ค่ํา เดือนสาม ข้ึน 2 ค่ํา เดือนสาม ข้ึน 3 ค่ํา เดือนสาม ข้ึน 4 ค่ํา เดือนสาม

ข้ึน 5 ค่ํา เดือนสาม ข้ึน 6 ค่ํา เดือนสาม ข้ึน 7 ค่ํา เดือนสาม

ข้ึน 15 ค่ํา เดือนสาม แรม 1 ค่ํา เดือนสาม แรม 2 ค่ํา เดือนสาม แรม 3 ค่ํา เดือนสาม

แรม 4 ค่ํา เดือนสาม แรม 5 ค่ํา เดือนสาม แรม 6 ค่ํา เดือนสาม แรม 7 ค่ํา เดือนสาม แรม 8 ค่ํา เดือนสาม แรม 9 ค่ํา เดือนสาม แรม 10 ค่ํา เดือนสาม

แรม 11 ค่ํา เดือนสาม แรม 12 ค่ํา เดือนสาม

1 วันตรุษจีน
16 วันมาฆบูชา



โครงการโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําร่วมกับ
โรงไฟฟา้พลังน้ํา หรือ Hydro-Floating Solar Hybrid 
ท่ีเข่ือนสิรินธร จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) 
ซ่ึงเปน็สาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ประมาณ 47,000 ตัน/ป ี
หรือคิดเปน็พ้ืนท่ีปา่ประมาณ 37,600 ไร่

หมุนเวียนดี
ลดมลพิษได้ด้วยการ
ใช้พลังงานสะอาด

47,000 ตัน

นอกจากจะพัฒนาและใช้นวัตกรรมการผลิตไฟฟา้จากพลังงานสะอาดท่ีไม่ก่อให้เกิดการเผาไหม้
เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ํา และความร้อนใต้พิภพแล้ว กฟผ. ยังได้พัฒนาโรงไฟฟา้ดิจิทัล 
(Digital Plant) กับระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน นําฐานข้อมูล
และระบบ AI มาวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือส่ังการและควบคุมการผลิตไฟฟา้จากพลังงานเหล่าน้ี
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แรม 13 ค่ํา เดือนสาม แรม 14 ค่ํา เดือนสาม ข้ึน 1 ค่ํา เดือนส่ี ข้ึน 2 ค่ํา เดือนส่ี ข้ึน 3 ค่ํา เดือนส่ี

ข้ึน 4 ค่ํา เดือนส่ี ข้ึน 5 ค่ํา เดือนส่ี ข้ึน 6 ค่ํา เดือนส่ี ข้ึน 7 ค่ํา เดือนส่ี ข้ึน 8 ค่ํา เดือนส่ี ข้ึน 9 ค่ํา เดือนส่ี ข้ึน 10 ค่ํา เดือนส่ี

ข้ึน 11 ค่ํา เดือนส่ี ข้ึน 12 ค่ํา เดือนส่ี ข้ึน 13 ค่ํา เดือนส่ี ข้ึน 14 ค่ํา เดือนส่ี ข้ึน 15 ค่ํา เดือนส่ี แรม 1 ค่ํา เดือนส่ี แรม 2 ค่ํา เดือนส่ี

แรม 3 ค่ํา เดือนส่ี แรม 4 ค่ํา เดือนส่ี แรม 5 ค่ํา เดือนส่ี แรม 6 ค่ํา เดือนส่ี แรม 7 ค่ํา เดือนส่ี แรม 8 ค่ํา เดือนส่ี แรม 9 ค่ํา เดือนส่ี

แรม 10 ค่ํา เดือนส่ี แรม 11 ค่ํา เดือนส่ี แรม 12 ค่ํา เดือนส่ี แรม 13 ค่ํา เดือนส่ี แรม 14 ค่ํา เดือนส่ี

อา : Sun จ : Mon อ : Tue พ : Wed พฤ : Thu ศ : Fri ส : Sat



ป ี2563 กฟผ. ได้บํารุงรักษาปา่ในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน แพร่ ชุมพร 
และนครศรีธรรมราช รวมจํานวน 1,615 ไร่ โดยส่งคืนพ้ืนท่ีแปลงปลูกปา่ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดน่าน และแพร่ ให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่และพันธ์ุพืชแล้ว
จํานวน 500 ไร่

เติบโตดี
ปลูกป่าธรรมชาติ 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวดูดซับอากาศ

1,615 ไร่ 500 ไร่

ป่าท่ีปล่อยให้เติบโตเองตามธรรมชาติจะมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก สามารถกักเก็บคาร์บอนได้เต็มท่ี 
เกิดการพัฒนามิติส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน กฟผ. สนับสนุนการปลูกป่าท่ีมีความหลากหลายของพันธ์ุพืช 
ท้ังป่าบก ป่าชายเลน และป่าชุมชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงในปี 2563 
กฟผ. ได้ดําเนินการปลูกป่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหรือภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้รวม 1,300 ไร่ ประกอบด้วยการปลูกป่าพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 760 ไร่ 
และพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 540 ไร่
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แรม 15 ค่ํา เดือนส่ี ข้ึน 1 ค่ํา เดือนห้า

ข้ึน 2 ค่ํา เดือนห้า ข้ึน 3 ค่ํา เดือนห้า ข้ึน 4 ค่ํา เดือนห้า ข้ึน 5 ค่ํา เดือนห้า ข้ึน 6 ค่ํา เดือนห้า ข้ึน 7 ค่ํา เดือนห้า ข้ึน 8 ค่ํา เดือนห้า

ข้ึน 9 ค่ํา เดือนห้า ข้ึน 10 ค่ํา เดือนห้า ข้ึน 11 ค่ํา เดือนห้า ข้ึน 12 ค่ํา เดือนห้า ข้ึน 13 ค่ํา เดือนห้า ข้ึน 14 ค่ํา เดือนห้า ข้ึน 15 ค่ํา เดือนห้า

แรม 1 ค่ํา เดือนห้า แรม 2 ค่ํา เดือนห้า แรม 3 ค่ํา เดือนห้า แรม 4 ค่ํา เดือนห้า แรม 5 ค่ํา เดือนห้า แรม 6 ค่ํา เดือนห้า แรม 7 ค่ํา เดือนห้า

แรม 8 ค่ํา เดือนห้า แรม 9 ค่ํา เดือนห้า แรม 10 ค่ํา เดือนห้า แรม 11 ค่ํา เดือนห้า แรม 12 ค่ํา เดือนห้า แรม 13 ค่ํา เดือนห้า แรม 14 ค่ํา เดือนห้า

6  วันจักรี
13-15 วันสงกรานต์

อา : Sun จ : Mon อ : Tue พ : Wed พฤ : Thu ศ : Fri ส : Sat



100 ล้านบาท
คือตัวเลขคาดการณ์การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
จากการส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบเข่ือน โรงไฟฟา้ 
และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆ

เดินทางดี
การเดินทางอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมทําได้ง่าย ๆ 
เร่ิมจากเตรียมข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่ีจะไป พกขวดน้ําไปเอง 
ไม่พกพาสัมภาระไปเยอะ เลือกวิธีเดินทางท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
เช่น ใช้รถไฮบริด โดยสารรถสาธารณะ ป่ันจักรยาน หรืออาจเดิน
สํารวจเมืองด้วยตัวเอง ปิดไฟและแอร์ทุกคร้ังเม่ือออกจากห้องพัก 
อุดหนุนของฝากจากท้องถ่ิน ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ กฟผ. 
ท่ีพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผ่านการสนับสนุนการท่องเท่ียว
และสินค้าชุมชนอย่างต่อเน่ือง

ท่องเท่ียวแบบไม่ทําให้โลกร้อน
รักษาอากาศดี ๆ เอาไว้เท่ียวกันนาน ๆ
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พฤษภาคม 2565 May 2022 5

ข้ึน 1 ค่ํา เดือนหก ข้ึน 2 ค่ํา เดือนหก ข้ึน 3 ค่ํา เดือนหก ข้ึน 4 ค่ํา เดือนหก ข้ึน 5 ค่ํา เดือนหก ข้ึน 6 ค่ํา เดือนหก ข้ึน 7 ค่ํา เดือนหก

ข้ึน 8 ค่ํา เดือนหก ข้ึน 9 ค่ํา เดือนหก ข้ึน 10 ค่ํา เดือนหก ข้ึน 11 ค่ํา เดือนหก ข้ึน 12 ค่ํา เดือนหก ข้ึน 13 ค่ํา เดือนหก ข้ึน 14 ค่ํา เดือนหก

ข้ึน 15 ค่ํา เดือนหก แรม 1 ค่ํา เดือนหก แรม 2 ค่ํา เดือนหก แรม 3 ค่ํา เดือนหก แรม 4 ค่ํา เดือนหก แรม 5 ค่ํา เดือนหก แรม 6 ค่ํา เดือนหก

แรม 7 ค่ํา เดือนหก แรม 8 ค่ํา เดือนหก แรม 9 ค่ํา เดือนหก แรม 10 ค่ํา เดือนหก แรม 11 ค่ํา เดือนหก แรม 12 ค่ํา เดือนหก แรม 13 ค่ํา เดือนหก

แรม 14 ค่ํา เดือนหก แรม 15 ค่ํา เดือนหก ข้ึน 1 ค่ํา เดือนเจ็ด

1 วันแรงงานแห่งชาติ และวันสถาปนา กฟผ.
2 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
4 วันฉัตรมงคล

13 วันพืชมงคล
15 วันวิสาขบูชา
16 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

อา : Sun จ : Mon อ : Tue พ : Wed พฤ : Thu ศ : Fri ส : Sat



5

5

5

5

5

5

ใช้พลังงานไฟฟา้อย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5 
หน่ึงในโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟา้ (Demand Side Management : DSM) ของ กฟผ. 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคท่ีอยู่อาศัย 
พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการไฟฟา้แบบครบวงจร

ปี 2537
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ประเภทแรกท่ีได้รับการ
ติดฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5
คือตู้เย็น ในปี 2537

เลือกใช้ดี 
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ใช้พลังงานไฟฟา้อย่างรู้คุณค่า
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3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ข้ึน 2 ค่ํา เดือนเจ็ด ข้ึน 3 ค่ํา เดือนเจ็ด ข้ึน 4 ค่ํา เดือนเจ็ด

ข้ึน 6 ค่ํา เดือนเจ็ด

ข้ึน 5 ค่ํา เดือนเจ็ด

ข้ึน 7 ค่ํา เดือนเจ็ด ข้ึน 8 ค่ํา เดือนเจ็ด ข้ึน 9 ค่ํา เดือนเจ็ด ข้ึน 10 ค่ํา เดือนเจ็ด ข้ึน 11 ค่ํา เดือนเจ็ด ข้ึน 12 ค่ํา เดือนเจ็ด

ข้ึน 13 ค่ํา เดือนเจ็ด ข้ึน 14 ค่ํา เดือนเจ็ด ข้ึน 15 ค่ํา เดือนเจ็ด แรม 1 ค่ํา เดือนเจ็ด แรม 2 ค่ํา เดือนเจ็ด แรม 3 ค่ํา เดือนเจ็ด แรม 4 ค่ํา เดือนเจ็ด

แรม 5 ค่ํา เดือนเจ็ด แรม 6 ค่ํา เดือนเจ็ด แรม 7 ค่ํา เดือนเจ็ด แรม 8 ค่ํา เดือนเจ็ด แรม 9 ค่ํา เดือนเจ็ด แรม 10 ค่ํา เดือนเจ็ด แรม 11 ค่ํา เดือนเจ็ด

แรม 12 ค่ํา เดือนเจ็ด แรม 13 ค่ํา เดือนเจ็ด แรม 14 ค่ํา เดือนเจ็ด ข้ึน 1 ค่ํา เดือนแปด ข้ึน 2 ค่ํา เดือนแปด

อา : Sun จ : Mon อ : Tue พ : Wed พฤ : Thu ศ : Fri ส : Sat



กฟผ. มุ่งสร้างประโยชน์ในมิติสังคมและชุมชนผ่านโครงการ 
“ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” พร้อมต่อยอดโคกหนองนาโมเดล 
พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงมาจาก
ศาสตร์พระราชาท่ีมอบแนวทางการสร้างวิถีชีวิตแบบพอมีพอกิน 
เข้าใจธรรมชาติ ด้วยภูมิปัญญาพ้ืนบ้านผสมผสานทฤษฎีใหม่ 
ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพ

พอ(แล้ว)ดี
พอมีพอกิน ลดใช้สารเคมี
อากาศสะอาดสดช่ืน

โคกหนองนาโมเดล ตามรูปแบบ
เกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วน

สําหรับแหล่งน้ํา
ขุดบ่อ ทําหนอง

30% สําหรับ
ปลูกข้าว

30%
สําหรับทําโคกหรือปา่
ปลูกผัก ปลูกไม้ใช้สอย
ปลูกยาสมุนไพร30%

สําหรับเปน็
ท่ีอยู่อาศัย
และเล้ียงสัตว์

10%

30 : 30 : 30 : 10
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กรกฎาคม 2565 July 2022 7

24

31
13 วันอาสาฬหบูชา
14 วันเข้าพรรษา

ข้ึน 3 ค่ํา เดือนแปด ข้ึน 4 ค่ํา เดือนแปด

ข้ึน 5 ค่ํา เดือนแปด ข้ึน 6 ค่ํา เดือนแปด ข้ึน 7 ค่ํา เดือนแปด ข้ึน 8 ค่ํา เดือนแปด ข้ึน 9 ค่ํา เดือนแปด ข้ึน 10 ค่ํา เดือนแปด ข้ึน 11 ค่ํา เดือนแปด

ข้ึน 12 ค่ํา เดือนแปด ข้ึน 13 ค่ํา เดือนแปด ข้ึน 14 ค่ํา เดือนแปด ข้ึน 15 ค่ํา เดือนแปด แรม 1 ค่ํา เดือนแปด แรม 2 ค่ํา เดือนแปด แรม 3 ค่ํา เดือนแปด

แรม 4 ค่ํา เดือนแปด แรม 5 ค่ํา เดือนแปด แรม 6 ค่ํา เดือนแปด แรม 7 ค่ํา เดือนแปด แรม 8 ค่ํา เดือนแปด แรม 9 ค่ํา เดือนแปด แรม 10 ค่ํา เดือนแปด

แรม 12 ค่ํา เดือนแปด แรม 13 ค่ํา เดือนแปด แรม 14 ค่ํา เดือนแปด แรม 15 ค่ํา เดือนแปด ข้ึน 1 ค่ํา เดือนเก้า ข้ึน 2 ค่ํา เดือนเก้า

แรม 11 ค่ํา
เดือนแปด

ข้ึน 3 ค่ํา
เดือนเก้า

28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อา : Sun จ : Mon อ : Tue พ : Wed พฤ : Thu ศ : Fri ส : Sat



200 จุด

หม่ันตรวจสอบและติดตามดัชนีคุณภาพอากาศ 
(Air Quality Index : AQI) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ปริมาณมลพิษในอากาศขณะน้ันอยู่ในระดับใด 
ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน จากน้ันแบ่งปันข้อมูล
เตือนให้ระวัง ใส่หน้ากากป้องกัน สร้างความตระหนัก
ให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาคุณภาพอากาศ

ตรวจตราดี
ภายใต้โครงการ Sensor for All 
กฟผ. ร่วมติดต้ังจุดตรวจวัด
ฝุ่นละอองจํานวน 200 จุด 
ในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟา้ 
และเข่ือนของ กฟผ. เครือข่าย
ห้องเรียนสีเขียว และสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

หม่ันตรวจ บอกต่อ ตระหนักรู้
เพ่ือคุณภาพอากาศท่ีดี
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12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 วันแม่แห่งชาติ และวันสารทจีน

ข้ึน 4 ค่ํา เดือนเก้า ข้ึน 5 ค่ํา เดือนเก้า ข้ึน 6 ค่ํา เดือนเก้า ข้ึน 7 ค่ํา เดือนเก้า ข้ึน 8 ค่ํา เดือนเก้า ข้ึน 9 ค่ํา เดือนเก้า

ข้ึน 10 ค่ํา เดือนเก้า ข้ึน 11 ค่ํา เดือนเก้า ข้ึน 12 ค่ํา เดือนเก้า ข้ึน 13 ค่ํา เดือนเก้า ข้ึน 14 ค่ํา เดือนเก้า ข้ึน 15 ค่ํา เดือนเก้า แรม 1 ค่ํา เดือนเก้า

แรม 2 ค่ํา เดือนเก้า แรม 3 ค่ํา เดือนเก้า แรม 4 ค่ํา เดือนเก้า แรม 5 ค่ํา เดือนเก้า แรม 6 ค่ํา เดือนเก้า แรม 7 ค่ํา เดือนเก้า แรม 8 ค่ํา เดือนเก้า

แรม 9 ค่ํา เดือนเก้า แรม 10 ค่ํา เดือนเก้า แรม 11 ค่ํา เดือนเก้า แรม 12 ค่ํา เดือนเก้า แรม 13 ค่ํา เดือนเก้า แรม 14 ค่ํา เดือนเก้า ข้ึน 1 ค่ํา เดือนสิบ

ข้ึน 2 ค่ํา เดือนสิบ ข้ึน 3 ค่ํา เดือนสิบ ข้ึน 4 ค่ํา เดือนสิบ ข้ึน 5 ค่ํา เดือนสิบ

อา : Sun จ : Mon อ : Tue พ : Wed พฤ : Thu ศ : Fri ส : Sat



การตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนต์และ
เปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ

จะลดค่าฝุ่นได้ 40-50% ในภาพรวม

ดูแลดีดี
สุขภาพอากาศดี

เม่ือดูแลสภาพรถดี

หม่ันตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้สมบูรณ์และไม่ลืมเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง
ตามกําหนด ช่วยลดปัญหาการปล่อยควันพิษจากท่อไอเสียเน่ืองจากการเผาไหม้
ไม่สมบูรณ์ของเคร่ืองยนต์ โดยรถยนต์ท่ัวไปควรเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง
ทุก 8,000-10,000 กิโลเมตร หรือทุก 6 เดือน ตรวจเช็คและทําความสะอาด
ไส้กรองอากาศรถยนต์ทุก 10,000 กิโลเมตร และชําระล้างส่ิงสกปรกในท่อไอเสีย
ด้วยการฉีดน้ําเข้าไปทําความสะอาด

40-50%
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กันยายน 2565 September 2022 9

ข้ึน 6 ค่ํา เดือนสิบ ข้ึน 7 ค่ํา เดือนสิบ ข้ึน 8 ค่ํา เดือนสิบ

ข้ึน 9 ค่ํา เดือนสิบ ข้ึน 10 ค่ํา เดือนสิบ ข้ึน 11 ค่ํา เดือนสิบ ข้ึน 12 ค่ํา เดือนสิบ ข้ึน 13 ค่ํา เดือนสิบ ข้ึน 14 ค่ํา เดือนสิบ ข้ึน 15 ค่ํา เดือนสิบ

แรม 1 ค่ํา เดือนสิบ แรม 2 ค่ํา เดือนสิบ แรม 3 ค่ํา เดือนสิบ แรม 4 ค่ํา เดือนสิบ แรม 5 ค่ํา เดือนสิบ แรม 6 ค่ํา เดือนสิบ แรม 7 ค่ํา เดือนสิบ

แรม 8 ค่ํา เดือนสิบ แรม 9 ค่ํา เดือนสิบ แรม 10 ค่ํา เดือนสิบ แรม 11 ค่ํา เดือนสิบ แรม 12 ค่ํา เดือนสิบ แรม 13 ค่ํา เดือนสิบ แรม 14 ค่ํา เดือนสิบ

แรม 15 ค่ํา เดือนสิบ ข้ึน 1 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด ข้ึน 2 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด ข้ึน 3 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด ข้ึน 4 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด ข้ึน 5 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด

อา : Sun จ : Mon อ : Tue พ : Wed พฤ : Thu ศ : Fri ส : Sat



400,000 ตัน

เพราะทุกข้ันตอนในการจัดการขยะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เพียงแค่ช่วยกันแยกขยะ ระหว่างส่วนท่ียังใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และอ่ืน ๆ จนเหลือแต่ขยะจริง ๆ 
ก็จะช่วยให้ใช้พลังงานกําจัดขยะน้อยลง 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากข้ึน

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง
เม่ือจัดการขยะดีข้ึน 

ท้ิงได้ ท้ิง(ให้)ดี
ต้ังแต่เดือนกันยายน 2563 กฟผ. และพันธมิตร ดําเนินโครงการ 
“ศึกษาวิจัยจําลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” ผลักดันให้เกิดระบบจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพ่ือลดจํานวน
ซากผลิตภัณฑ์ท่ีมีมากกว่า 4 แสนตันต่อปี
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แรม 13 ค่ํา
เดือนสิบเอ็ด

แรม 14 ค่ํา
เดือนสิบเอ็ด

ข้ึน 6 ค่ํา
เดือนสิบสอง

ข้ึน 7 ค่ํา
เดือนสิบสอง

10 วันออกพรรษา
13 วันคล้ายวันสวรรคต 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

23 วันปิยมหาราช
24 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

ข้ึน 6 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด

ข้ึน 7 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด ข้ึน 8 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด ข้ึน 9 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด ข้ึน 10 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด ข้ึน 11 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด ข้ึน 12 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด ข้ึน 13 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด

ข้ึน 14 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด ข้ึน 15 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด

แรม 7 ค่ํา เดือนสิบเอ็ดแรม 6 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด

แรม 1 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด แรม 2 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด แรม 3 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด แรม 4 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด แรม 5 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด

แรม 8 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด แรม 9 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด แรม 10 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด แรม 11 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด แรม 12 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด

ข้ึน 1 ค่ํา เดือนสิบสอง ข้ึน 2 ค่ํา เดือนสิบสอง ข้ึน 3 ค่ํา เดือนสิบสอง ข้ึน 4 ค่ํา เดือนสิบสอง ข้ึน 5 ค่ํา เดือนสิบสอง

อา : Sun จ : Mon อ : Tue พ : Wed พฤ : Thu ศ : Fri ส : Sat



กฟผ. เข่ือนภูมิพล ได้เร่ิมต้นกลุ่มจิตอาสาดับไฟปา่ 
โดยมีนโยบายส่งเสริมการดูแลผืนปา่ 

ภายใต้โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ

ปี 2539 

การเผาในท่ีโล่งแจ้งในภาคเกษตรและการเผาป่า
เพ่ือเก็บของป่าเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้เกือบทุกพ้ืนท่ี

ท่ัวประเทศได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ 
โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 กฟผ. จึงขอรณรงค์

ให้งดการเผากลางแจ้ง รวมท้ังสร้างการรับรู้
และเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษในอากาศ

ท่ีเรากําลังหายใจอยู่

งดเผาแล้วดี
ลดการเผา สูดอากาศดีได้เต็มปอด
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8 วันลอยกระทง

ข้ึน 8 ค่ํา เดือนสิบสอง ข้ึน 9 ค่ํา เดือนสิบสอง ข้ึน 10 ค่ํา เดือนสิบสอง ข้ึน 11 ค่ํา เดือนสิบสอง ข้ึน 12 ค่ํา เดือนสิบสอง

ข้ึน 13 ค่ํา เดือนสิบสอง ข้ึน 14 ค่ํา เดือนสิบสอง ข้ึน 15 ค่ํา เดือนสิบสอง แรม 1 ค่ํา เดือนสิบสอง แรม 2 ค่ํา เดือนสิบสอง แรม 3 ค่ํา เดือนสิบสอง แรม 4 ค่ํา เดือนสิบสอง

แรม 5 ค่ํา เดือนสิบสอง แรม 6 ค่ํา เดือนสิบสอง แรม 7 ค่ํา เดือนสิบสอง แรม 8 ค่ํา เดือนสิบสอง แรม 9 ค่ํา เดือนสิบสอง แรม 10 ค่ํา เดือนสิบสอง แรม 11 ค่ํา เดือนสิบสอง

แรม 12 ค่ํา เดือนสิบสอง แรม 13 ค่ํา เดือนสิบสอง แรม 14 ค่ํา เดือนสิบสอง แรม 15 ค่ํา เดือนสิบสอง ข้ึน 1 ค่ํา เดือนอ้าย ข้ึน 2 ค่ํา เดือนอ้าย ข้ึน 3 ค่ํา เดือนอ้าย

ข้ึน 4 ค่ํา เดือนอ้าย ข้ึน 5 ค่ํา เดือนอ้าย ข้ึน 6 ค่ํา เดือนอ้าย ข้ึน 7 ค่ํา เดือนอ้าย

อา : Sun จ : Mon อ : Tue พ : Wed พฤ : Thu ศ : Fri ส : Sat



Platinum

การสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน (Green Building) เป็นเทรนด์ท่ีนิยมไปท่ัวโลก 
ซ่ึงไม่เพียงแต่ผสมผสานธรรมชาติในการออกแบบอาคาร แต่ยังนํานวัตกรรมมาใช้ตอบโจทย์
ด้านการประหยัดพลังงานและควบคุมคุณภาพอากาศให้ปลอดโปร่ง ดูแลสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนในอาคาร 
ท่ีสําคัญลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่า รวมถึงลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในสํานักงาน

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทุกแห่ง เปดิโอกาสให้ทุกคนเข้ามาศึกษาเก่ียวกับพลังงาน
และการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สํานักงานกลาง เปน็ต้นแบบ
อาคารอนุรักษ์พลังงานท่ีได้รับรองมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงาน
และส่ิงแวดล้อมไทย หรือ Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability 
(TREES) จากสถาบันอาคารเขียวไทย ในช่วงคะแนนสูงสุดระดับ Platinum และได้รับรอง
มาตรฐานสูงสุดด้านการอนุรักษ์พลังงาน Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) ระดับ Platinum จาก U.S. Green Building Council (USGBC) 
โดยมาตรฐานน้ีเปน็ท่ีรู้จักและยอมรับในระดับสากล

เรียนรู้ดี
จุดประกายความคิด 
พิชิตอากาศดี
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ข้ึน 8 ค่ํา เดือนอ้าย ข้ึน 9 ค่ํา เดือนอ้าย ข้ึน 10 ค่ํา เดือนอ้าย

ข้ึน 11 ค่ํา เดือนอ้าย ข้ึน 12 ค่ํา เดือนอ้าย ข้ึน 13 ค่ํา เดือนอ้าย ข้ึน 14 ค่ํา เดือนอ้าย ข้ึน 15 ค่ํา เดือนอ้าย แรม 1 ค่ํา เดือนอ้าย แรม 2 ค่ํา เดือนอ้าย

แรม 3 ค่ํา เดือนอ้าย แรม 4 ค่ํา เดือนอ้าย แรม 5 ค่ํา เดือนอ้าย แรม 6 ค่ํา เดือนอ้าย แรม 7 ค่ํา เดือนอ้าย แรม 8 ค่ํา เดือนอ้าย แรม 9 ค่ํา เดือนอ้าย

แรม 10 ค่ํา เดือนอ้าย แรม 11 ค่ํา เดือนอ้าย แรม 12 ค่ํา เดือนอ้าย แรม 13 ค่ํา เดือนอ้าย แรม 14 ค่ํา เดือนอ้าย ข้ึน 1 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 2 ค่ํา เดือนย่ี

ข้ึน 3 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 4 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 5 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 6 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 7 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 8 ค่ํา เดือนย่ี ข้ึน 9 ค่ํา เดือนย่ี

5 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

10 วันรัฐธรรมนูญ
12 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
31 วันส้ินปี

จ : Mon อ : Tue พ : Wed พฤ : Thu ศ : Fri ส : Satอา : Sun
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มกราคม : January
อา สพฤ ศอ พจ

เมษายน : April
อา สพฤ ศอ พจ

พฤษภาคม : May
อา สพฤ ศอ พจ

มิถุนายน : June
อา สพฤ ศอ พจ

กรกฎาคม : July
อา สพฤ ศอ พจ

สิงหาคม : August
อา สพฤ ศอ พจ

กันยายน : September
อา สพฤ ศอ พจ

ตุลาคม : October
อา สพฤ ศอ พจ

พฤศจิกายน : November
อา สพฤ ศอ พจ

ธันวาคม : December
อา สพฤ ศอ พจ

กุมภาพันธ์ : February
อา สพฤ ศอ พจ

มีนาคม : March
อา สพฤ ศอ พจ

21
8 9

6 74 53

15 16
13 1411 1210

22 23
20 2118 1917

29 30
27 2825 2624

31

21
8 9

6 74 53

15 16
13 1411 1210

22 23
20 2118 1917

29 30
27 2825 2624

31


