
         

 
 
 

 

ประกาศรายชือ่ภาพถา่ยที่ไดร้ับการคัดเลอืกเขา้จดัแสดง 

นิทรรศการศลิปะภาพถา่ย หวัขอ้ “พลงังาน เปลีย่นผา่น เป็นธรรม?” 

โครงการสือ่สารองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นผา่นพลงังานที่เป็นธรรม (Just Energy Transition) 
 

ตามท่ี โครงการสื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนผ่านพลังงานท่ีเป็นธรรม (Just Energy Transition) โดยศูนย์วิจัยและสนับสนุน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจ าประเทศไทย 

ส านักข่าวสิ่งแวดล้อม และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?” ระหว่างวันท่ี  

8 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเปล่ียนผ่านพลังงานท่ีเป็นธรรม ด้วยการ

เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปส่งภาพถ่ายแนวสตรีทสะท้อนมุมมองที่พบเห็นจากชีวิตประจ าวันซึ่งเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้ นในอนาคตจากแนวคิดการ

เปลี่ยนผ่านพลังงาน น้ัน 

บัดน้ี กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะภาพถ่าย หัวข้อ “พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?” 

ระหว่างวันที่ 4 – 16 ตุลาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้เสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อย คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย

ผู้ทรงคุณวุฒิดังลงนามท้ายประกาศจึงขอรับรองรายชื่อ 60 ภาพถ่ายท่ีได้รับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้าย 

ท้ังนี ้โครงการฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ถ่ายภาพท่ีได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และขอขอบพระคุณผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดทุก

ท่าน ท้ังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจักยินดีร่วมขับเคลื่อนแนวคิดการเปล่ียนผ่านพลังงานท่ีเป็นธรรมสืบไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

 

 

                           ……………………………….                  

          (อาจารย์อ าพรรณี สะเตาะ)          (ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี)             (Isabelle Urumath) 

 วิทยาลัยการออกแบบ                ศูนย์วิจัยและสนับสนุน      Friedrich-Ebert-Stiftung 

   มหาวิทยาลัยรังสิต               เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 

 

         ……………………………….          ………………………………. 

   (กมล สุกิน)                   (ภานุมาศ สงวนวงศ์) 

                                                         ส านักข่าวส่ิงแวดล้อม         ชมรมนักข่าวส่ิงแวดล้อม 



เอกสารแนบทาย 

รายชือ่ 60 ภาพถายท่ีไดรบัการคดัเลอืกเขาจัดแสดงภายในนทิรรศการศลิปะภาพถาย หวัขอ “พลงังาน เปลีย่นผาน เปนธรรม?” 

ระหวางวนัที ่4 – 16 ตลุาคม 2565 ณ หอศลิปวฒันธรรมแหงกรงุเทพมหานคร 

ตามประกาศฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 

ชื่อผลงาน    ชื่อ - นามสกุล ผูถายภาพ 
 

1. ไกยาง พลังงานแสงอาทิตย   กัมพล คุมวงษ 

2. พลังน้ำ พลังงานสะอาด    กัมพล คุมวงษ 

3. 2 ชองทาง ในการอนุรักษสิ่งเเวดลอม   กานต ภคธัญญา 

4. วัดนี้ก็ใช Solar cell    กานต ภคธัญญา 

5. พลังงานเพื่อสังคม    กิตติพงษ แสนสุด 

6. พลังงานลม     กิตติพงษ แสนสุด 

7. พลังงานสะอาด    กิตติพงษ แสนสุด 

8. ถึงเวลาบอกลาน้ำมัน    กิตติวัฒน จีรวรางกูร 

9. พลังปน พลังสะอาด    กิตติวัฒน จีรวรางกูร 

10. Just Transition toward a Happy Land  กิริยา กุลกลการ 

11. ไกยางพลังงานแสงอาทิตย   โกวิท พลาศร ี

12. โรงเรียนของฉัน    โกวิท พลาศร ี

13. ชีวิตบนเกาะ     จามิกร  ศรีคำ 

14. บานของฉัน     จามิกร  ศรีคำ 

15. พลังงานแสงอาทิตยบนเกาะ   จามิกร  ศรีคำ 

16. กังหันลม      จิรา ชุมศร ี

17. พลังงานแสงอาทิตย     จิรา ชุมศร ี

18. เรือโดยสารพลังงานไฟฟา   จิรา ชุมศร ี

19. พลังงานแหงอนาคต    จิราฤทธ์ิ ทิพยลุย 

20. เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย   เฉลิม อัชชมานะ 

21. แสงสวางเพ่ือชุมชน    เฉลิม อัชชมานะ 

22. โรงพยาบาล พลังงานสะอาด   ฐาปนันท มหิศนนัท 

23. พลังงานสะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ธนวัฒน ทองจันทร 

24. พลังงานเพื่อคนทุกชนชั้น    นพดล นิยมไทย 

25. สายลมสรางชีวิต    นพดล นิยมไทย 

26. พลังงานเพื่อการศึกษา    นรชัย กุลเวศภัทรวงศ 

27. พลังงานสะอาด เมืองสะอาด   นรชยั กุลเวศภัทรวงศ 

28. เรือไฟฟา     นุชนาฏ แสนสุด 

29. โซลารเซลลบนดอยสูง    นุชนารถ กิตินาน 

30. เราจะโต     ประเสรฐิ ไกรนุกูล 

31. ชารจพลังงานรถเกง    พรพล วุฒิไกรกัลยา 

32. ไทยแลนด     พลอยสวย แกวกงพาน 

33. แสงอรุณ     พัดยศ วิเศษสิงห 



เอกสารแนบทาย 

รายชือ่ 60 ภาพถายท่ีไดรบัการคดัเลอืกเขาจัดแสดงภายในนทิรรศการศลิปะภาพถาย หวัขอ “พลงังาน เปลีย่นผาน เปนธรรม?” 

ระหวางวนัที ่4 – 16 ตลุาคม 2565 ณ หอศลิปวฒันธรรมแหงกรงุเทพมหานคร 

ตามประกาศฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 

ชื่อผลงาน    ชื่อ - นามสกุล ผูถายภาพ 
 

34. พลังงาน ชาติ ความมั่นคง แมเมาะ   มะลิวรรณ นาควิโรจน 

35. ภาพเจนตา คำถามคาใจ    มะลิวรรณ นาควิโรจน 

36. หนึ่งชีวิตในภาพ กี่ชีวิตใตมานหมอกควันมลพิษ มะลิวรรณ นาควิโรจน 

37. พลังงานลม     ยงยุทธ คงมหาพฤกษ 

38. พระทำ 1     รัตนชัย รักษาชัฎ 

39. ความยุงเหยิง กับ ความเรียบงาย   ราเชนทร ขันรักษา 

40. พลังงานลม     ลักษขณา คุมเมือง 

41. จากขยะสูพลังงาน    ลัทธพล จิรปฐมสกุล 

42. เชารถ EV     ลัทธพล จิรปฐมสกุล 

43. พลังเกินรอย     วิหาร ขวัญด ี

44. พลังมือ     วิหาร ขวัญด ี

45. แผงโซลารเซลลพลังงานสะอาด   ศักดิ์นิรันดร คุมเมือง 

46. พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ำ   ศักดิ์นิรันดร คุมเมือง 

47. ความสุขในครอบครัว    สมศักดิ์ ล่ำพงศพันธุ 

48. อัตลักษณชีวิตกับสิ่งท่ีเปลี่ยนผาน   สมศักดิ์ ล่ำพงศพันธุ 

49. พลังงานสะอาด พัฒนาสูความยั่งยืน  สราวุท ตันณีกุล 

50. พลังแหงธรรมชาติ    สัญชัย บัวทรง 

51. พลังสะอาด     สัณหกช เทพโยธิน 

52. อุตสาหกรรมสะอาด    สัณหกช เทพโยธิน 

53. พลังงานที่เปนธรรม และหวนคืนสูธรรม(ชาติ)  สุภชัย บุตรวงษ 

54. จากน้ำมันปาลมสูพลังงานแสงอาทิตย  สุรเชษฐ วิรุฬหทรัพย 

55. พลังงานสะอาด    สุวรรณ ธนะศรีรังกูล 

56. ขนมสอดไสมัย้ครับ    อนุรักษ รักการศลิป 

57. ไซ ในวันที่ยากจะไดชัย (ชนะ)   อัครภูมิ  ขันธิวัตร 

58. เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    อัครายชญ เพ็ชรอำไพ 

59. พลังงานน้ำ     อัครายชญ เพ็ชรอำไพ 

60. กังหันลมเขาคอ    อิสรานุวัฒน เอ้ือจิรกาล 

 

 

 

 

 
 


