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Earth Hour 2012 
I WILL IF YOU WILL เธอกลาทา ฉันกลาให ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ 

 
Earth Hour 2011- ความสําเร็จอันยิ่งใหญ 
Earth Hour ปดไฟใหโลกพัก เมื่อป 2554 มีผูคนทั่วโลกเขารวมกิจกรรมมากกวา 1.8 พันลานคน จากมากกวา 5,200 เมือง 
ใน 135 ประเทศจากทั่วทุกทวีป สื่อมวลชนทุกแขนงยกยองใหเปน “การรณรงคเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก”  
 

Earth Hour 2012- การรณรงคที่ไมใชเพียงการปดไฟ 
Earth Hour 2012 ยังคงเปนกิจกรรมรณรงคพรอมกันทั่วโลก แตนําเสนอแนวคิดที่ไมใชเพียงการปดไฟ และยังคงใชโลโก 
60+ และขอความรณรงค ที่สรางแรงบันดาลใจ และ ผลักดันใหผูคนทั่วโลก 
ใหคํามั่นสัญญาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมที่ไมใชเพียงการปดไฟ 1 ชั่วโมง ระหวางกิจกรรม Earth 
Hour ปดไฟใหโลกพกั...สักงีบ 
 
Earth Hour 2012 จึงมีความคาดหวัง ที่ผูคนทั่วโลก 
จะพรอมใจกันใหคํามั่นสัญญาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน 
เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญในระดับโลก Earth Hour 2012 จึงเปนประเด็นเรงดวนในการปกปองโลก 
และเปลี่ยนแปลงโลก Earth Hour 2012 ยังเปนโอกาสในการคาดหวังสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม เปนแรงบันดาลใจ 
ในการทําสิ่งตางๆ ใหถูกตอง และ เปนแรงผลักดันซึ่งกันและกันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใหจงได 
 

‘I Will If You Will’ เธอกลาทา ฉันกลาให ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ 
I Will If You Will (IWIYW) จึงเปนการรณรงคทีเ่ปนการทาทาย ทั้งคําสัญญาที่จะทํา ... เพื่อใหโลกพัก...สักงีบ และ/หรือ 
ทาทายผูอื่นดวย เธอกลาทา ฉันกลาให ในเวลาเดียวกัน I Will If You Will เธอกลาทา ฉันกลาให 
ปดไฟเพื่อใหโลกพัก...สักงีบ จึงเปนการกระตุนเตือน และ เปนกลไกใหประชาชน บริษัทหางราน และองคการทุกภาคสวน 
ใหคํามั่นสัญญาในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมที่ไมใชเพียงการปดไฟ และ ที่สําคัญ 
มีสวนชวยกันในการเผยแพรการรณรงค I Will If You Will ครั้งนี้  
 
I Will If You Will ยังเปนการเชื่อมโยงเครือขาย เมื่อฝายหนึ่งใหสัญญาวา จะทําอะไรเปนการตอบแทน 
เมื่ออีกฝายหนึ่งรับคําทาทายนั้น โดยมีเปาหมายรวมกันในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม แนวคิดของ I Will If 
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You Will จึงเปนดั่งการทาทายเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม “Dare the world to save the planet.” 
และตอกย้ําแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม    
 

จุดมุงหมาย I Will If You Will เธอกลาทา ฉันกลาให ปดไฟเพื่อใหโลกพัก...สักงีบ 
• IWIYW จุดประกายใหเกิดความเคลื่อนไหวและบทสนทนาในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน 

ระหวางชุมชน บริษัท และองคกรตางๆ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม  

• IWIYW นําปญหาสิ่งแวดลอมในทุกประเด็นกลับเขาสูความสนใจของประชาชน  

• IWIYW นําพลังแหงการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดลอมใหเปนหนาที่ของทุกคน 

• IWIYW เปนโอกาสในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน 
ทั้งที่บาน ที่ทํางาน และอื่นๆ เพื่อสิ่งแวดลอม 

• IWIYW เปนชองทางในการเชื่อมโยงเครือขายตางๆ ที่มีความสนใจรวมกันในการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลก 
 

กิจกรรม IWIYW ที่เกิดขึ้นแลวทั่วโลก และในประเทศไทย:  
• International music sensation โดย Jay Z: “ผมจะจัดฟรีคอนเสิรต หากแฟนเพลงของผม 100,000 คน 

ใหคํามั่นสัญญาวา จะเปลี่ยนไปใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม”    

• การตูนขวัญใจเด็กทั่วโลก Pocoyo: “ฉันจะปลูกตนไม 10,000 ตน หากเด็กๆ 10,000 คนเลนเกมรีไซเคิลของ 
Pocoyo”  

• กลุมเนตรนารีในสหรัฐฯ : “พวกเราจะเปลี่ยนหลอดไฟ 100,000 ดวง หากพวกลูกเสือระดมทุน ได $50,000 
เหรียญสหรัฐฯ และบริจาคใหโครงการอนุรักษปาของ WWF” 

• CEO, HSBC:  “ผมจะปนจักรยานไปทํางาน 1 สัปดาห หากลูกคาของเรา 50,000 คน 
หันไปใหบริการธนาคารออนไลน เพื่อเปนการประหยัดกระดาษ”  

 
 

• โรงเรียน St Martin’s ในซิดนีย : 
“เราจะเปนเจาภาพจัดงานดิสโกใหกับโรงเรียนใดก็ตามที่ติดตั้งสถานีเติมน้ําบรรจุขวด” 

• บริษัทโคก 
เปลี่ยนบรรจุภัณฑกระปองเปนสีขาวเพื่อเปนสัญลักษณสนับสนุนงานรณรงครักษาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่
ขั้วโลกเหนือซึ่งเปนถิ่นอาศัยของหมีขั้วโลก และจะบริจาคเพิ่มอีก $1 ลานเหรียญสหรัฐ ใหกับงานรณรงค 
หากสาธารณชนรวมกันระดมทุนใหได 1 ลานเหรียญสหรัฐ   
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• นักรอง โฟร “โฟรเตรียมของขวัญสุดพิเศษ หากแฟนคลับของโฟร 2,000 คน ชวยกันปดไฟ 
เพื่อใหโลกไดพัก...สักงีบ 

• นองรอง พิชญ ซีควินน “ผมจะปนจักรยานมารวมงาน Earth Hour ถาแฟนคลับ 2,000 คน ชวยกันกด Like 
เฟซบุค WWFThailand 

นอกจากนี้ มูลนิธิสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (ประเทศไทย) – FEED ยังไดเริ่มโครงการ Low Carbon 
City หรือ โรงเรียนใหญ รอยเทาเล็ก รวมกับโรงเรียน 16 แหง ของกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเปนแนวทางใหกรุงเทพมหานครพัฒนาไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา 
โดยการรณรงคใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชพลังงาน  
 

‘I Will If You Will’ จึงเปนงานรณรงคที่มีประชาชนทุกคนเปนเจาของ และ มีสวนรวม  
• ดารา นักแสดง นักรอง และ ผูมีชื่อเสียงในสังคม ทาทายแฟนคลับของตัวเอง 

โดยจะทําอะไรตอบแทนกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม 

• โรงเรียน ทาทาย ระหวางโรงเรียน   

• เมือง ทาทายกันระหวางเมือง 

• แตละคน ทาทายเพื่อนกันเอง 

• ความคิดริเริ่มเพื่อสิ่งแวดลอมระดับชุมชน ยังสามารถใชกิจกรรม IWIYW 
เปนชองทางในการเผยแพรกิจกรรมของตัวเอง ไปสูการรับรูในระดับโลกได  
 

องคกรภาคธุรกิจ  
องคกรภาคธุรกิจ มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการสรางแรงผลักดันใหกับกิจกรรม Earth Hour 2012 
ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ และ การรณรงค IWIYW ยังเปนโอกาสสําคัญที่ภาคธุรกิจจะใชโอกาสนี้ ตอบแทนชุมชน และ 
สิ่งแวดลอม ดวยการทาทาย และ สรางแรงบันดาลใจ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม  
  

กําหนดเวลา  
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 แถลงขาว (16.00 – 17.30 น. ณ โซน อีเดน ชั้น 1 ศูนยสรรพสินคาเซนทรัล เวิรลด) 
วันศุกรที่ 23 มีนาคม 2555 เดินรณรงค Earth Hour 2012 IWIYW ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ ถนนเยาวราช 
วันอาทิตยที่ 25 มีนาคม 2555 เดินรณรงค Earth Hour 2012 IWIYW ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ 
ศูนยสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิรลดและหางสรรพสินคาพารากอน 
วันจันทรที่ 26 มีนาคม 2555 เดินรณรงค Earth Hour 2012 IWIYW ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ ถนนสีลม 
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เดินรณรงค Earth Hour 2012 IWIYW ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ เดินสายเยี่ยมสื่อ 
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วันเสารที่ 31 มีนาคม 2555 กิจกรรม Earth Hour 2012 IWIYW เธอกลาทา ฉันกลาให ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ 
 

กิจกรรมประชาสัมพันธ   
โหมโรงกอนงาน 
• ประชาสัมพันธ Official Earth Hour 2012 I Will If You Will ทางสถานีโทรทัศน และ ทรู วิชั่น 

• ประชาสัมพันธ Earth Hour 2012 ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ ทางสถานีโทรทัศน และ ทรู วิชั่น 

• ประชาสัมพันธผาน LCD และ Display ภายในหางสรรพสินคาเซ็นทรัล 15 สาขาทั่วกรุงเทพฯ  

• เสียงตามสาย คุณปอด ธนชัย อุชชิน รณรงคปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ 93.5, 100.5 และ 
106.5 

• Viral Video เธอกลาทา ฉันกลาให ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ ดาวนโหลดไดจาก www.earthhourth.com   

• จับคูระดมสง IWIYW เธอกลาทา ฉันกลาให ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ มีสวนรวมไดที่ www.earthhourth.com 

• แผนปายโฆษณา Earth Hour 2012 ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ ติดตามอาคารสูงทั่วกรุงเทพฯ 

• ขบวนพาเหรด ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ ของดารา นักรอง นักแสดง และอาสาสมัคร  

• ดารา นักรอง นักแสดง เดินสายพบสื่อ แจกหมอน สัญลักษณ ปดไฟใหโลกพักสักงีบ   

กิจกรรมในวันงาน 
• นิทรรศการงานอนุรักษสัตวปาและสิ่งแวดลอม ที่ตองปรับตัวในภาวะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตรวจสอบรองรอยคารบอนของแตละคนดวยเครื่องมือออนไลน Eco Guru 

• เปดตัวโครงการโรงเรียนใหญ รอยเทาเล็ก ของมูลนิธิสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (ประเทศไทย) - 
FEED  

• ลงนามความเขาใจรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมภายในหลักการความรวมมือระหวางภาค
รัฐและเอกชน ระหวาง WWF สํานักงานประเทศไทย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และ IKEA 

• รายงานสถานการณสดปดไฟทั่วกรุงเทพฯ และ จากหนาศูนยสรรพสินคาเซ็นทรัล เวิรลด ผานทางเวบไซด 
www.wwfthai.org และ www.earthhourth.com  พรอมนําเสนอกิจกรรมจับคู IWIYW เธอกลาทา ฉันกลาให 
ปดไฟใหโลกพัก...สักงีบ 

• สถานีโทรทัศน และ ผูประกาศขาว รวมประชาสัมพันธ และ ปดไฟพรอมกันทั่วประเทศผานหนาจอโทรทัศน 

 
แหลงขอมูลและแบงปนคํามั่นสัญญาในการสื่อสาร Earth Hour 2012  
YouTube: http://www.youtube.com/wwfthailandchannel 
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Facebook Page: http://www.facebook.com/WWF Thailand 
Twitter: follow us @wwfthailand 
Earth Hour Thailand website: http://www.earthhourth.com 
WWF Thailand website: http://www.wwfthai.org 
 
ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ 
เอื้อพันธ ชํานาญเอื้อ ผูจัดการฝายสื่อสาร WWF สํานักงานประเทศไทย โทร. +6681 9282426 Email: 
uchamnanua@wwfgreatermekong.org	  


