
  

 

ວນັປິດໄຟສາກົນ ປະຈ າປີ 2022: ປິດເພ ື່ອໂລກ ປ່ຽນເພ ື່ອະນາຄດົ ທ ື່ຍ ນຍງົ 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ – ໃນວັນເສົາທ  26 ມ ນາ 2022, ສປປ ລາວ ຈະຮ່ວມສະເຫຼ ມສະຫຼອງ ວັນປິດໄຟສາກົນ ພ້ອມກັບບັນດາ
ປະເທດຕ່າງໆ ຫຼາຍກວ່າ 190 ປະເທດໃນທົົ່ວໂລກ ໂດຍການປິດໄຟ ເປັນເວລາ 1 ຊົົ່ວໂມງ ເຊ ື່ງເລ ື່ມແຕ່ ເວລາ 20:30 ຫາ 21:30 
ໂມງ ຢ ່ຕາມສະຖານທ ື່ສ າຄັນທ ື່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ ລວມມ  ປະຕ ໄຊ, ບັນດາກະຊວງ ແລະ ສ ານັກງານຫ້ອງການຂອງລັດ,  
ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ, ລວມທັງຫ້ອງການຂອງ ອົງການ ສປຊ, ອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທ າມະຊາດໂລກ ປະຈ າ ລາວ  
ແລະ ບ້ານເຮ ອນຂອງປະຊາຊົນ ເພ ື່ອສະແດງອອກເຖ ງກ ດຈະກ າອັນລຽບງ່າຍ ໃນການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ
ສ ື່ງແວດລ້ອມ. 
 
ວັນປິດໄຟສາກົນ, ເປັນໂຄງການຮ່ວມມ ຂອງບັນດາຊາດຕ່າງໆໃນໂລກ ໂດຍການລ ເລ ື່ມ ຂອງ ອົງການກອງທຶນອານຸລັກທ າມະຊາດ
ໂລກ (WWF) ໃນປີ 2007 ທ ື່ປະເທດອົສຕຣາລ  ເຊ ື່ງມ ຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອສ້າງຈ ດສ ານຶກໃຫ້ຄົນໃນທົົ່ວໂລກ ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍ 
ຄວາມສ າຄນັ ຂອງບັນຫາສະພາບໂລກຮ້ອນທ ື່ມາຈາກ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ, ເຊ ື່ງແມ່ນໂອກາດສ າຄັນ ໃນການສ້າງຄວາມ 
ຕ ື່ນຕົວ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນ ຄວາມພະຍາຍາມແບບລຽບງ່າຍ ໃນການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າ
ອາກາດ. ສປປ ລາວ, ເປັນປະເທດທ ື່ອາໄສຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໃນການດ າລົງຊ ວ ດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ 
ໂດຍຍຶດໝັັ້ນຕາມທ ດຍ ນຍົງ ແລະ ສ ຂຽວ ໄດ້ຖ ເອົາໂອກາດນ ັ້ນ າສະເໜ ໂຄງການສ້າງຈ ດສ ານຶກໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ມ ຄວາມຕ ື່ນຕົວ
ກ່ຽວກັບບນັຫາດ້ານສ ື່ງແວດລ້ອມ ເຊັົ່ນ: ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການປະຢັດ
ພະລັງງານ.  
 

ທາ່ນ ນາງ ບນຸຄ າ ວລໍະຈ ດ, ລດັຖະມນົຕ  ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ື່ງແວດລອ້ມ ໄດກ້າ່ວວາ່: “ວນັປິດໄຟສາກົນ 

(Earth Hour) ຖ ເປັນກ ດຈະກ າອັນສ າຄັນ ເພ ື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມເອົາໃຈໃສ່  ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງມະນຸດທ ື່ມ  
ຕໍໍ່ໂລກ ອັນເປັນທ ື່ຮັກຂອງໝົດທຸກຄົນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຫັນຄວາມສ າຄນັຂອງວຽກງານ
ສ ື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄດ້ສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບໂລກຮ້ອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ  
ຮ່ວມກັບປະຊາຄົມໂລກ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນການຫຼຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ, ໂດຍການ
ເພ ື່ມເນ ັ້ອທ ື່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ເພ ື່ອເປັນແຫ່ຼງດ ດຊຶມຊັບທາດອາຍເຮ ອນແກ້ວ, ສົົ່ງເສ ມການຜະລ ດ ທ ື່ມ ຫົວຄ ດປະດ ດສ້າງ, ນະວັດ 
ຕະກ າ, ການນ າໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານສະອາດ ທ ື່ປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂ ບັນຫາໂລກຮ້ອນ, ການປ່ຽນແປງ 
ດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ື່ງແວດລ້ອມ. ຂ້າພະເຈົັ້າຂໍຖ ໂອກາດນ ັ້ ເຊ ນຊວນໃຫ້ທຸກ
ພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເຂົັ້າຮ່ວມກ ດຈະກ າປິດໄຟ ໃນສ ານັກງານ, ອົງການ ແລະ ເຮ ອນ ຂອງບັນດາທ່ານ ເປັນເວລາ 1 ຊົົ່ວໂມງ,  
ເລ ື່ມຕັັ້ງແຕ່ເວລາ 20:30 ຫາ 21:30 ຂອງວັນເສົາທ  26 ມ ນາ 2022 ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ  
ຈາກສະພາບໂລກຮ້ອນ ແລະ ຢ ່ຄຽງຄ ່ກັບລ ກຫຼານຂອງພວກເຮົາ ໃນອະນາຄົດ”. 

 

ທາ່ນ ນາງ ຊາຣາ ເຊເກນເນສ, ຜ ປ້ະສານງານອງົການ ສປຊ ປະຈ າ ສປປ ລາວ, ໄດໃ້ຫຄ້ າເຫນັວາ່ “ກ ດຈະກ າ ວັນປິດໄຟສາກນົ  
ໃນວັນທ  26 ມ ນາ ແມ່ນການເຄ ື່ອນໄຫວອັນລຽບງ່າຍ, ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງ ທ ື່ຊ່ວຍຢ ້າເຕ ອນໃຫ້ພວກເຮົາຮ ້ວ່າການນ າໃຊ້
ພະລັງງານຢ່າງສະຫຼາດນັັ້ນຖ ແມ່ນການໃຊ້ຊ ວ ດຢ່າງກົມກຽວກັບທ າມະຊາດ. ອົງການ ສປຊ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງ
ໃກ້ຊ ດຕ ດແທດ ກັບ ລັດຖະບານ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜຸນການປະຕ ບັດພັນທະສັນຍາຂອງ ສປປ ລາວ ທ ື່ມ ຕໍໍ່ ກອງປະຊຼຸມລັດພາຄ 



  

 

ສົນທ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ (COP26) ແລະ ພັນທະສັນຍາທ ື່ມ ຕໍໍ່ປະຊາຊົນລາວ. ນອກນັັ້ນຍັງຮ່ວມມ  
ກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ ື່ນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ, ໂດຍສະເພາະຜ ້ທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດທ ື່ສຸດ, ສາມາດ 
ເຂົັ້າເຖ ງ, ຄຸ້ມຄອງ, ອານຸລັກ, ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍ ນຍົງຈາກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ແລະ ສົົ່ງເສ ມການເຕ ບໂຕສ ຂຽວ 
ທ ື່ຄ ານຶງເຖ ງຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ມ ຄວາມທົນທານຕໍໍ່ໄພທ າມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ. ວັນປິດໄຟສາກົນ ຖ ແມ່ນ
ໂອກາດອັນດ ໃນການສ້າງຈ ດສ ານຶກໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄັນຂອງການປົກປັກຮັກສາສ ື່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຢ ້າເຕ ອນໃຫ້ພວກເຮົາຮ ້ເຖ ງຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັ ຂອງການປະຢັດພະລັງງານ, ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດ ນ 
ຟ້າອາກາດ ເພ ື່ອປົກປັກຮັກສາໂລກຂອງພວກເຮົາໄວ້ໃຫ້ແກ່ລ ກຫຼານໃນອະນາຄົດ. ວຽກງານນ ັ້ຕ້ອງໄດ້ອາໄສຄວາມຮ່ວມມ  ແລະ 
ຄວາມມຸ້ງໝັັ້ນຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງຂອງຄ ່ຮ່ວມງານທຸກຝ່າຍ ຈາກທົົ່ວສັງຄົມ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົົ້າໝາຍຂອງ ກອງປະຊຼຸມ COP ໄດ້ 
ແລະ ຊ່ວຍຊະລໍຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດນ າ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດບັນລ ຸ
ພັນທະສັນຍາດັົ່ງກ່າວໄດ້ ໂດຍຜ່ານການ ເຂົັ້າຮ່ວມກ ດຈະກ າ ວັນປິດໄຟສາກົນ.” 

 

ທາ່ນ. ຣລໍ ດ ປາເລນັຕ ນ , ຜ ອ້ ານວຍການ ອງົການກອງທນຶອະນລຸກັທ າມະຊາດໂລກ ປະຈ າ ສປປ ລາວ (WWF-Laos),  

ໄດກ້າ່ວວາ່: “ອ ກຫຼາຍສັດຕະວັດຂ້າງໜ້າ ໂລກອາດຈະກ້າວໄປສ ່ພະວະທ ື່ເປັນວ ກ ດຫຼາຍກວ່ານ ັ້ ຕໍໍ່ກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງ 
ດ ນຟ້າອາກາດ ທ ື່ໂລກຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະເຊ ນ ແລະ ຈ າຕ້ອງໄດ້ຫາທາງອອກ. ວັນປິດໄຟສາກົນ ເປັນໜຶື່ງໃນໂອກາດ ໃຫ້ພວກເຮົາ
ໄດ້ປ່ຽນແປງປະຈຸບັນ ເພ ື່ອອະນາຄົດ ແລະ ປົກປ້ອງໂລກ ທ ື່ເຮົາອາໄສຢ ່. ເປັນໂອກາດຕໍໍ່ການປ່ຽນແປງ ເພ ື່ອປະກອບສ່ວນ ແລະ  
ສະໜັບສະໜ ນເພ ື່ອກ້າວໄປສ ່ອະນາຄົດ ແບບຍ ນຍົງ. ເປັນເວລາທ ື່ພວກເຮົາຕ້ອງຮ່ວມກັນຫຼຼຸດຜ່ອນສະພາບໂລກຮ້ອນ, ຫຼຼຸດການສ ນ
ເສຍຂອງຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ກ້າວໄປສ ່ຄວາມກົມກຽວ ແບບຍ ນຍົງ ລະຫວ່າງມະນຸດ ແລະ ທ າມະຊາດ. ທຸກຄົນມ ກ າລັງ ແລະ ພາລະ
ບົດບາດ ທ ື່ສາມາດເຮັດພາລະກ ດເພ ື່ອໂລກ ດັົ່ງນັັ້ນຈົົ່ງຮ່ວມມ ກັນ ເລ ື່ມຕົັ້ນໃນຕອນນ ັ້ ເພ ື່ອໂລກ ເພ ື່ອເຮົາ. ການປິດໄຟໜຶື່ງຊົົ່ວໂມງ 
ເນ ື່ອງໃນວັນປິດໄຟສາກນົ ອາດເບ ື່ງເປັນການປະກອບສວ່ນທ ື່ເລັກໜ້ອຍ ແຕ່ມັນຄ ບາດກ້າວ ແລະ ສັນຍາລັກທ ື່ພວກເຮົາຮ່ວມເຮັດ 
ກັບອ ກຫຼາຍລ້ານຄນົ ໃນທົົ່ວໂລກ ເພ ື່ອອະນາຄົດ ອັນໝັັ້ນຄົງ ແລະ ຍ ນຍົງ ຂອງທຸກຊ ວ ດ”. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ສ າລບັຂໍໍ້ມ ນເພ ື່ມເຕ ມ, ກະລນຸາຕ ດຕໍໍ່: 

 ທ່ານ ນາງ ໄຂແກ້ວ ຈັນທະວ ສຸກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສົົ່ງເສ ມສ ື່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສ ື່ງແວດລ້ອມ 
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