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Zone 5

EGAT Energy Quest

ภารกิจผลิตไฟฟาเพ�่อความสุขของคนไทย
ภารกิจทาทายไมสิ�นสุดดานพลังงานของ กฟผ.
เพ�่อความสุขของคนไทยตั้งแต อดีต ปจจ�บัน ถึงอนาคต
The endless challenging mission of EGAT
For the happiness of the Thai people from
the past, the present and the future
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ลานกิจกรรม

ชั้ น
FLOOR

Zone 4

New Discovery

ดินแดนพลังงานแหงอนาคต

ดินแดนพลังงานไฮโดรเจนพลังงานแหงอนาคต
The land of hydrogen energy

Activity Zone

The Tower of Energy

Zone 6

The Balance

สายชลพาผูกลาผจญภัยไปใน
โรงไฟฟาลำตะคองชลภาวัฒนา
โรงไฟฟาแบบสูบกลับ

การสรางสมดุลดานพลังงาน ทั้งระบบผลิต สง และการใช ไฟฟา

Saichon takes the Bravers
to visit Lamtakong Jolabha
Vadhana Power Plant,
a pumped storage power plant.

ฐานบัญชาการสมดุลพลังงาน
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Zone 3

New Frontier

Wind Frontier

ดินแดนแหงพลังงานหมุนเว�ยน

วายุพาผูกลาไปสัมผัสลมและผจญภัย
ในทุงกังหันลมยักษแหงลำตะคอง

The land of renewable energy

มวนซื่นลำตะคอง

พ�้นที่ลำตะคองที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ
และชุมชนที่มีความสุขมีชีว�ตชีวา
The fertility and happiness
of the land of Lamtakong

ภารกิจพ�ชิตดินแดนพลังงาน

ภาพยนตร 7 มิติ มอบหมายภารกิจตามหา
พลังงานอนาคต

Zone1

The highest point
of the New Frontier,
the scenery which
is unseen with
the naked eye.

มาทำความ
H-bot

รูจักกัน

!

Let’s meet our friends!

ตัวแทนของพลังงานอนาคต
Representative of
the future energy

Lamtakong Energy Quest
The Happiness
of Lamtakong

Tawan brings the Bravers
to learn about solar energy.

Wayu brings the Bravers to feel the wind
and take an adventure in Lamtakong
gigantic wind farm.

Zone 2
Zone7

ตะวันพาผูกลาไปเร�ยนรู
พลังงานแสงอาทิตย

ดินแดนลม

ดินแดนพลังงาน

ทางเขา
Entrance

จ�ดสูงสุดของดินแดนพลังงาน
ว�วที่มองไมเห็นดวยตาเปลา

ดินแดนแสงอาทิตย
ดินแดนน้ำ

ชั้ น
FLOOR

หอคอยดินแดนพลังงาน

Solar Frontier
Water Frontier

Creating a balance in energy both in the areas
of electricity generation,
transmission and
consumption

ชั้ น
FLOOR

ชั้ น
FLOOR

7D movie on the quest for
the future energy

Plaza Nova
ลานผูกลา

จ�ดลงทะเบียนผูกลาและทักทาย H-bot
Registration of the Bravers and saying hello to H-bot

ปวนจัง

ปญหาอุปสรรคที่มาขัดขวาง
ภารกิจดานพลังงาน

Puan Chang
Representative of the problems
and obstacles of the energy quest

สายชล

แทนกับตะกอง

ตัวแทนของน้ำลำตะคอง

ตัวแทนของเด็กชุมชน
ลำตะคองและตะกองสัตวเลี้ยงคูใจ
Tan and Takong
Representative of the youth
of Lamtakong Community
and his pet, Takong

วายุ

ตะวัน

Saichon
Representative of
Lamtakong water

ตัวแทนของพลังงานแสงอาทิตย
Tawan
Representative of
the solar energy

ตัวแทนของลมลำตะคอง
Wayu
Representative of
Lamtakong wind

คุณ ! ผูกลา
ทุกคนคือ

YOU! All are BRAVERS

