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UN สหประชาชาติกาลังจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องสนธิสญ
ั ญาโลกร้อน Treaty on Global Warming
or Climate Change วันที่ 30/10/58--11/11/58 ที่กรุง ปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส เป็ นการหลอกลวง
และบิดเบือนข้อมูลอีกครัง้ หนึ่ง
สิบหก (18) ปี ทีผ่ ่านมาโลกไม่ได้ร้อนขึน้ Lord Monckton แถลงในที่ประชุมสหประชาชาติ
U.N. Climate Change -Doha เมื่อ ธันวาคม 2555 Link 1, Link 2 www.wattsupwiththat.com
ปั จจุบันนักวิทยาศาสตร์อเมริกา กว่า 31,000 คน ยืนยันว่าโลกไม่ได้ร้อนขึน้ จาก CO2 จาก
ฝี มือมนุษย์ ปั จจุบนั เราไม่มีหลักฐานยืนยันว่าภาวะโลกร้อนเป็ นจริง หรือโลกร้อนเพราะ CO2 โดย
ที่เกิดจากมนุษย์ เพราะฉะนัน้ เรา ไม่มีปัญหา โลกร้อน www.petitionproject.org
Climate-gate (ไคลเมทเกต) คือการเปิ ดเผยการหลอกลวงทีย่ ิ่งใหญ่ทสี่ ุด หนังสือพิมพ์
Telegraph ของอังกฏษ ลงพิมพ์วา่ เป็ นเรื่องอือ้ ฉาวและน่าอับอายทีย่ ่งิ ใหญ่ทส่ี ุดในยุค
วิทยาศาสตร์ ใน ปี 2552 มีข่าวไคลเมทเกต (Climate-gate) เกี่ยวกับการบิดเบือนข้อมูลหรือ
อุปโลกน์ขอ้ มูลเพื่อลวงโลกและผิดจรรยาบรรณ ของนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย University
of East Anglia (Climate Research Unit)
ของประเทศอังกฤษที่ทางานวิจยั เกี่ยวกับภาวะอากาศที่จะทาให้โลกร้อนถูกเปิ ด เผยเพราะ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะอากาศ (CRU) ถูกล้วงข้อมูลหรือถูกแฮค (hacked)
และเอา e-mail ออกมาเผยแพร่ท่วั โลกพันกว่าฉบับซึง่ เปิ ดเผยว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านัน้ ผิด

จรรยาบรรณโดยใช้วธิ ีปกปิ ดและบิดเบือนข้อมูลและทาลายข้อมูล และกลั่นแกล้งกีดกัน
นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เห็นด้วยว่าโลกจะร้อนเพราะมนุษย์
ที่ผา่ นมาสหประชาชาติก็นาข้อมูลที่บดิ เบือน เหล่านีไ้ ปใช้อา้ งอิงพิสจู น์วา่ มนุษย์เป็ นคนทาให้โลก
ร้อนและจะเกิดภัยพิบตั ิ ร้ายแรงตามมา การนาข้อมูลที่ถกู บิดเบือนคลาดเคลื่อนมายืนยันว่ามี
ปั ญหาจึงไม่ถกู ต้อง ยิ่งไปกว่านัน้
ทางสหประชาชาติกาลังจะหาทางแก้ปัญหาด้วยการออกกฏหมายสนธิสญ
ั ญามาบังคับผูค้ น
ทุกประเทศทั่วโลกให้ใช้งบประมาณจานวนมหาศาลเพื่อลดก๊าซคาร์บอนหรือชดเชยกับ การปล่อย
ก๊าซคาร์บอน (carbon tax for carbon emissions) ซึง่ จะเป็ นการสิน้ เปลืองงบประมาณโดยไม่
จาเป็ นเพราะเราสร้างปั ญหาจากข้อมูล ที่ผิดๆ และต้องเสียเงินมหาศาล
สหประชาชาติกล่าวว่าโลกจะร้อนขึน้ เพราะเกิดจาก CO2 และก๊าซเรือนกระจก แต่ความเป็ นจริง
18 ปี ที่ผา่ นมานี ้ โลกไม่ได้รอ้ นขึน้ ามงานวิจยั มนุษย์ไม่ได้ทาให้โลกร้อนมาก เพิ่มเพียง 1 – 2 องศา
ฟาเรนไฮด์ในอีก 100 ปี ขา้ งหน้า www.cfact.org
ในยุคกลางของประวัติศาสตร์มีอยู่ช่วงหนึ่งเรียกว่า Medieval Warm Period
ซึง่ มีความร้อนสูงกว่าปั จจุบนั ซึง่ นักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับว่าเป็ นความจริง มัยนัน้ ยังไม่มีการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมยังไม่มีโรงงานปล่อยก๊าซคาร์บอน ไม่มีรถยนต์ ไม่มีการใช้เชือ้ เพลิงที่มาจากถ่าน
หิน แต่โลกก็มีภาวะร้อนกว่าปั จจุบนั เพราะฉะนัน้ การที่โลกร้อนขึน้ หรือเย็นลง เป็ นเพราะ
ความเปลี่ยนแปลงตามวงจรของธรรมชาติ หรือการเปลีย่ นแปลงของดวงอาทิตย์ เช่น
sun spots or solar flares ไม่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือ co2 ทีเ่ กิดจากการกระทา
ของมนุษย์ เราถูกหลอกว่าโลกร้อนจะทาให้หมีโพลาน้อยลงหรือสูญพันธุ์ จริงๆแล้วมีงานวิจยั
รายงานว่า 40 ปี ที่ผา่ นมาหมีโพลาไม่ได้นอ้ ยลง แต่กลับมีมากขึน้

จากภาพที่เห็นในข่าวโทรทัศน์วา่ ก้อนนา้ แข็งที่ขวั้ โลกเหนือจานวนมหึมากาลังจะละลายเป็ นนา้
อย่างน่ากลัวและจะทาให้นา้ ท่วมชายฝั่ งและทาให้เกาะต่าง ๆ สูญหายไปและนา้ จะท่วมทั่วไปหมด
ซึง่ ข่าวเหล่านีท้ าให้ผคู้ นตื่นตระหนก แต่ความจริงแล้ว ก้อนนา้ แข็งขัว้ โลกเหนือและขัว้ โลกใต้ไม่ได้
น้อยลง แต่บางช่วงบางเวลาอาจจะมีละลายบ้างและนา้ แข็งเพิ่มขึน้ บ้างตามวงจรของ ธรรมชาติ
(University of Illinois - sea ice Link 1, Link 2, Link 3, Link 4, Link 5; See Google:
Antarctic Gaining Ice—Telegraph)
อะไรจะเกิดขึน้ กับประเทศไทย ถ้าเราไปลงนามเซ็นสนธิสญ
ั ญา (Treaty on Global Warming) กับ
สหประชาชาติเรื่องโลกร้อน อ่านบทความ “โลกร้อนจริงไหม” ของ น.พ. โชติช่วง ได้
ที่ www.doctorfreedom.com ประมาณ 6 ปี ก่อน ผูเ้ ขียนๆบทความนี ้ (หนังสือพิมพ์ ASTV
ผูจ้ ดั การ วันที่ 24 ธันวาคม 2552 และ Manager Online วันที่ 23 ธันวาคม 2552) คาดการณ์ไว้วา่
สนธิสญ
ั ญาโลกร้อน
ทาให้เกิดการเก็บภาษี คาร์บอนและ การเสียภาษี คาร์บอนจะทาให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแพงขึน้
และสิง่ ของจะแพง ขึน้ ค่าครองชีพสูงขึน้ คนตกงานมากขึน้ ปั จจุบนั เป็ นจริงแล้ว และอีกหลายๆ
อย่างที่วเิ คราะห์ลว่ งหน้าไว้กาลังจะเกิดขึน้ ตามมา
1) E.U. ตกลงที่จะเก็บภาษี คาร์บอนกับเครื่องบินที่บนิ เข้า E.U. ทาให้ค่าเครื่องบินแพงขึน้ แต่ถกู
เลื่อนไปเพราะหลายประเทศประท้วง
2)ประเทศไทยก็เตรียมจะขึน้ ภาษี รถยนต์โดยการเก็บภาษี คาร์บอนแต่ชะงักชั่วคราวเพราะเกิดนา้
ท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2011
3)ส่วนประเทศ Australia ตัง้ แต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2012 เริม่ เก็บภาษี คาร์บอนกับ 300 บริษัท
(โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก เหมืองแร่ สายการบิน และอุตสาหกรรมผลิตพลังงานเชือ้ เพลิงเป็ น
ต้น) การเก็บภาษี คาร์บอนนีT้ ony Abbott

หัวหน้าพรรคฝ่ ายค้านกล่าวว่าวิธีนีแ้ พงและไม่จาเป็ นและจะทาให้คนตกงานและค่า ครองชีพจะ
สูงขึน้ และไม่ได้ช่วยสิง่ แวดล้อม นายโทนี่ให้คามั่นสัญญาว่าถ้าได้รบั เลือกเป็ นนายกรัฐมนตรีในปี
2013 นีเ้ ขาจะคว่าภาษี คาร์บอนอย่างแน่นอน ต่อมาเมื่อ นายโทนี่ แอ็บบ็อตชนะเลือกตัง้ แล้วท่านก็
ได้ทาตามคามั่นสัญญาที่ให้ไว้คือ คว่ากฎหมายการเก็บภาษี คาร์บอน
และท่านยังแถลงว่าทาให้แม่บา้ นชาวออสเตรเลียประหยัดเงินครอบครัวละ $550 ต่อปี (See
Google:Tony Abbott repealing carbon tax)
การประชุมที่ Warsaw, Doha, Mexico, Copenhagen และ Kyoto ต่างก็ มีวาระซ่อนเร้น (hidden
agenda)
การประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อม(โลกร้อน)เป็ นข้ออ้างทีท่ าให้คนกลัวแล้วก็ลงนามใน
สนธิสัญญาซึง่ เขามีเป้ าหมายจะจัดตั้ง ”รัฐบาลโลก” New World Order แบบเผด็จการด้วย
การเก็บภาษีคาร์บอนทั่วโลกคือภาษีโลก world tax
สนธิสัญญาโลกร้อน (Treaty on Global Warming) มี อานาจเหนือกว่ารัฐธรรมนูญของเรา
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทีอ่ ยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยจะถูกยึดและทาลาย
และเราก็จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ
”รัฐบาลโลก” ซึง่ เป็ นเผด็จการอย่างแน่นอน ถ้ารัฐบาลโลกมีอานาจกาหนดและเก็บภาษี (เช่น
ภาษี คาร์บอน) และควบคุมการใช้พลังงานและควบคุมดูแลสิง่ แวดล้อมซึ่งทัง้ หมดนีจ้ ะกระทบต่อ
อานาจอธิปไตยของไทย
(เพราะฉะนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม. 190 สมัยรัฐบาล นายกยิง่ ลักษณ์ จึงเป็ นเรื่องที่
อันตรายมาก เพราะขาดการตรวสจสอบของรัฐสภาและประชาชน)
สรุ ป เรื่องโลกร้อนจากการกระทาของมนุษย์จะทาให้เกิดภัยพิบัตเิ ป็ นเรื่องหลอกลวงที่
ยิ่งใหญ่ทสี่ ุดในศตวรรษนี้ ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามนุษย์ทาให้คาร์บอนหรือก๊าซ CO2 เพิม่

มากขึน้ จนสามารถเกิดภัยพิบัติ แต่มีหลักฐานจากงานวิจยั เพิ่มขึน้ มากมายโดยตลอดยืนยันว่า
โลกร้อนเป็ นเรื่องไม่จริง เป็ นเรื่องหลอกลวง
เช่น งานวิจยั ของ MIT (Dr. Richard Lindzen) นักวิจยั ที่มีชื่อเสียงด้านภูมิอากาศ โดยใช้เวลา 20
ปี วัดอุณหภูมิเก็บข้อมูลสรุ ปได้วา่ อุณภูมิของโลกเพิ่มขึน้ จาก ก๊าซ CO2 และก๊าซเรือนกระจกเพียง
1/6 ของตัวเลขที่สหประชาชาติเคยประกาศไว้สาหรับอีก 100 ปี ข้างหน้าอุณหภูมิจะ เพิ่มน้อยกว่า
2 องศา F
ซึง่ เป็ นตัวเลขที่นอ้ ยมากไม่ต้องกลัวว่าโลกจะแตก
ประเทศไทยไม่ควรร่วมลงนามในสนธิสญ
ั ญาเกี่ยวกับ “โลกร้อน” เพราะเรื่อง
“โลกร้อน”ไม่ใช่ปัญหาเพราะหากประเทศไทยร่วมลงนามแล้วจะยิ่งมีปัญหาเพราะจะเป็ น
อันตรายต่อเศรษฐกิจและอานาจอธิปไตยของเรา และเป็ นอันตรายต่อสิทธิเสรี ภาพและ
ประชาธิปไตยของเรา
การเก็บภาษี คาร์บอนคือการหลอกลวงและขูดรีดเอาเงินภาษี จากประชาชนโดยอ้างว่า จะเอาเงิน
ภาษี คาร์บอนไปแก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อม (ภาวะโลกร้อน) ซึง่ จริงๆแล้วไม่มีปัญหา 18 ปี ทีผ่ ่านมา
โลกไม่ได้ร้อนขึน้ www.wattsupwiththat.com
น.พ.โชติช่วง ชุตนิ ธร (อดีตประธานชมรมผูบ้ ริโภคแห่งสยาม)
(Dr. Chokchuang Chutinaton)
อ้างอิง: doctorfreedom.com www.cfact.org; www.climatedepot.com www.scienceandp
ublicpolicy.org www.wattsupwiththat.com See Google and You Tube: Lord Christopher
Monckton, Marc Morano and Dr. Richard Lindzen

