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Climate-gate (ไคลเมทเกต) คือการเปิ ดเผยการหลอกลวงทีย่ ิ่งใหญ่ทสี่ ุด
หนังสือพิมพ์ Telegraph ของอังกถษ ลงพิมพ์วา่ เป็ นเรื่องอือ้ ฉาวและน่าอับอายที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ใน
ยุควิทยาศาสตร์สมัยใหม่
เดือนที่แล้วมีข่าวไคลเมทเกต (Climate-gate) เกี่ยวกับการบิดเบือนข้อมูลหรืออุปโลกน์ขอ้ มูลเพื่อ
ลวงโลกและผิดจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย University of East Anglia
(Climate Research Unit) ของประเทศอังกฤษที่ทางานวิจยั เกี่ยวกับภาวะอากาศที่จะทาให้โลก
ร้อนถูกเปิ ดเผยเพราะคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะอากาศ (CRU) ถูกล้วงข้อมูล
หรือถูกแฮค (hacked) และเอา e-mail ออกมาเผยแพร่ท่วั โลกพันกว่าฉบับซึ่งเปิ ดเผยว่า
นักวิทยาศาสตร์เหล่านัน้ ผิดจรรยาบรรณโดยใช้วธิ ีปกปิ ดและบิดเบือนข้อมูลและทาลายข้อมูล และ
กลั่นแกล้งกีดกันนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เห็นด้วยว่าโลกจะร้อนเพราะมนุษย์
ที่ผา่ นมาสหประชาชาติก็นาข้อมูลที่บดิ เบือนเหล่านีไ้ ปใช้อา้ งอิงพิสจู น์วา่ มนุษย์เป็ นคนทาให้โลก
ร้อนและจะเกิดภัยพิบตั ิรา้ ยแรงตามมา การนาข้อมูลที่ถกู บิดเบือนคลาดเคลื่อนมายืนยันว่ามี
ปั ญหาจึงไม่ถกู ต้อง ยิ่งไปกว่านัน้ ทางสหประชาชาติกาลังจะหาทางแก้ปัญหาด้วยการออก
กฏหมายสนธิสญ
ั ญามาบังคับผูค้ นทุกประเทศทั่วโลกให้ใช้งบประมาณจานวนมากเพื่อชดเชยกับ
การปล่อยกาซคาร์บอน (carbon debt) ซึง่ จะเป็ นการสิน้ เปลืองงบประมาณโดยไม่จาเป็ นเพราะ
เราสร้างปั ญหาจากข้อมูลที่ผดิ ๆ
สหประชาชาติกล่าวว่าโลกจะร้อนขึน้ เพราะเกิดจาก CO2 และก๊าซเรือนกระจก แต่ความเป็ นจริง 9
ปี ที่ผา่ นมานี ้ โลกเย็นลงไม่ได้รอ้ นขึน้ ตามงานวิจยั มนุษย์ไม่ได้ทาให้โลกร้อนมาก เพิ่มเพียง 1 – 2
องศาฟาเรนไฮด์ในอีก 100 ปี ขา้ งหน้า www.cfact.org

ในยุคกลางในประวัติศาสตร์มีอยู่ช่วงหนึ่งเรียกว่า Mediaeval Warm Period ซึง่ มีความร้อนสูงกว่า
ปั จจุบนั เพราะฉะนัน้ ความร้อนที่อา้ งว่าโลกร้อนขึน้ นัน้ เป็ นเพราะความเปลี่ยนแปลงและความ
แตกต่างตามวงจรของธรรมชาติ ประมาณ ปี ค.ศ 1975 นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังในสมัยนัน้ หลาย
ท่านทานายว่าจะมียคุ นา้ แข็ง (Ice Age: Link 1, Link 2, Link 3) แต่ปัจจุบนั นักวิทยาศาสตร์
ทานายว่าโลกร้อนขึน้ เมื่อมีการทานายตรงกันข้ามเช่นนีแ้ ล้วจะให้เราเชื่อฝ่ ายไหน
จากภาพที่เห็นในข่าวโทรทัศน์วา่ ก้อนนา้ แข็งที่ขวั้ โลกเหนือจานวนมหึมากาลังจะละลายเป็ นนา้
อย่างน่ากลัวและจะทาให้นา้ ท่วมชายฝั่ งและทาให้เกาะต่าง ๆ สูญหายไปและนา้ จะท่วมทั่วไปหมด
ซึง่ ข่าวเหล่านีท้ าให้ผคู้ นตื่นตระหนก แต่ความจริงแล้ว ก้อนนา้ แข็งขัว้ โลกเหนือและขัว้ โลกใต้ไม่ได้
น้อยลง แต่บางช่วงบางเวลาอาจจะมีละลายบ้างและนา้ แข็งเพิ่มขึน้ บ้างตามวงจรของธรรมชาติ
(University of Illinois - sea ice: Link 1, Link 2, Link 3, Link 4, Link 5)
ก้อนนา้ แข็ง ice sheet ในประเทศกรีนแลนด์ ก็ยงั เป็ นปกติอยู่ไม่ได้ลดลงซา้ ยังเพิ่มขึน้ ในปี ค.ศ.
1992 ถึง 2003 เพิ่มขึน้ 5.4 ซ.ม. ต่อปี Johannessen et al. (2005)
ในปี 1995 นักวิทยาศาสตร์ของ IPCC หน่วยงานของสหประชาชาติเกี่ยวกับภาวะอากาศยืนยันว่า
ตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั ไม่มีงานวิจยั รายงานว่าการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศ (climate-change)
ทัง้ หมด หรือบางส่วนเกิดจาก
ฝี มือมนุษย์แต่แล้วภายในปี เดียวกันก็กลับมีรายงานว่ามนุษย์เป็ นคนทาให้โลกร้อนซึง่ น่าจะมีวาระ
ซ่อนเร้นเกิดขึน้ กับ IPCC
ถ้าเราหยุดทุกอย่างในโลกนีก้ ลับไปอยู่แบบยุคดึกดาบรรพ์ไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถยนต์ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมไม่ใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล โลกจะเย็นลงเพียง 1/40 องศา C ต่อปี เท่านัน้ WaxmanMarkey
อะไรจะเกิดขึน้ กับประเทศไทย ถ้านายกรัฐมนตรีไปลงนามเซ็นสนธิสญ
ั ญา (Copenhagen
Treaty) กับสหประชาชาติเรื่องโลกร้อน

1. นา้ มัน ไฟฟ้า ค่าขนส่งและค่าเดินทางจะแพงขึน้ 2. ถ้านา้ มันขึน้ ราคา ค่าครองชีพจะสูงขึน้ เพราะ
สิง่ ของแพงขึน้ 3. ค่าโดยสารเครื่องบินแพงขึน้ เพราะต่างประเทศจะเก็บภาษี คาร์บอน เพราะ
เครื่องบินจะพ่นคาร์บอนออกมา 4. การขับรถยนต์จะน้อยลงเพราะถูกเก็บภาษี คาร์บอนและถูก
มองว่าทาลายสิง่ แวดล้อมเพราะใช้นา้ มันที่พ่นคาร์บอนออกมา 5. โรงงานและร้านค้าอาจจะต้อง
ปิ ดกิจการ 6. เศรษฐกิจแบบตลาดเสรีของประเทศไทยจะถูกต่างชาติควบคุม เพราะ มีกฎหมาย
ภาษี คาร์บอน และในที่สดุ อาจจะถูกทาลายและเปลี่ยนแปลงเป็ นเศรษฐกิจแบบระบบสังคมนิยม
ซึง่ เป็ นเศรษฐกิจที่ลม้ เหลวอย่างแน่นอน 7. ระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยซึง่ มีรฐั ธรรมนูญ
อาจจะถูกทาลายไป เพราะ ต่างชาติหรือสหประชาชาติมีอานาจที่จะมาควบคุมการปกครองของ
ประเทศโดยวิธีเผด็จการโดยเราไม่มีสทิ ธิ์คดั ค้านหรือเลือกเจ้าหน้าที่ของต่างชาติ (รัฐบาลโลก) 8.
อานาจอธิปไตยของเราจะถูกริดรอนเพราะจะมีรฐั บาลโลกที่ใช้วธิ ีเผด็จการ 9. Copenhagen
Treaty จะเริม่ ตัง้ รัฐบาลโลกซึง่ เป็ นรัฐบาลเผด็จการ เราก็ไม่มีสทิ ธิ์เลือกผูน้ าของโลกและเราต้องอยู่
ใต้อานาจหรือคาสั่งของเขาซึง่ เป็ นเรื่องอันตรายมาก
สรุปแล้วถ้านายกรัฐมนตรีไปลงนามเซ็นต์สญ
ั ญา (Copenhagen Treaty on Global Warming)
ประเทศไทยจะได้รบั ความเสียหายอย่างมากและประชาชนจะตกอยู่ใต้อานาจของรัฐบาลโลก
ตลอดไป
สนธิสญ
ั ญาโคเปนเฮเกน มีอานาจเหนือกว่ารัฐธรรมนูญของเรา สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาว
ไทยที่อยู่ภายใต้รฐั ธรรมนูญไทยจะถูกยึดและทาลายและเราก็จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ
รัฐบาลโลก ถ้ารัฐบาลโลกมีอานาจกาหนดและเก็บภาษี (เช่น ภาษี คาร์บอน) และควบคุมการใช้
พลังงานและควบคุมดูแลสิง่ แวดล้อมซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะกระทบต่ออานาจอธิปไตยของไทย
สรุ ป เรื่องโลกร้อนจากการกระทาของมนุษย์แล้วจะทาให้เกิดภัยพิบตั ิเป็ นเรื่องหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่
ที่สดุ ในศตวรรษนี ้ ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามนุษย์จะทาให้ก๊าซ CO2 เพิ่มมากขึน้ จนสามารถเกิดภัย
พิบตั ิ Insert บรรทัดนีแ้ ทน แต่มีหลักฐานจากงานวิจยั เพิ่มขึน้ มากมายโดยตลอดยืนยันว่าโลกร้อน
เป็ นเรื่องไม่จริง เป็ นเรื่องหลอกลวง เช่น งานวิจยั ของ MIT (Dr. Richard Lindzen) นักวิจยั ที่มี
ชื่อเสียงด้านภูมิอากาศ โดยใช้เวลา 20 ปี วัดอุณหภูมิเก็บข้อมูลสรุปได้วา่ อุณภูมิของโลกเพิ่มขึน้

จาก กาซ CO2 และก๊าซเรืองกระจกเพียง 1/6 ของตัวเลขที่สหประชาชาติเคยประกาศไว้สาหรับอีก
100 ปี ข้างหน้าอุณหภูมจะ เพิ่มน้อยกว่า 2 องศา F ซึง่ เป็ นตัวเลขที่นอ้ ยมากไม่ตอ้ งกลัวว่าโลกจะ
แตก www.copenhagenclimatechallenge.org
การประชุมที่โคเปนเฮเกนมีวาระซ่อนเร้น (hidden agenda) การประชุมเรื่องสิง่ แวดล้อม(โลกร้อน)
เป็ นข้ออ้างที่ทาให้คนกลัวแล้วก็ลงนามในสนธิสญ
ั ญาซึง่ เขามีเป้าหมายจะจัดตัง้ รัฐบาลโลก
ข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี - ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีมีความกล้าหาญไม่รว่ มลงนามใน
สนธิสญ
ั ญาเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาโลกร้อน Copenhagen Treaty เพราะเรื่องโลกร้อนไม่ใช่
ปั ญหาเพราะหากร่วมลงนามแล้วจะยิ่งมีปัญหาเพราะจะเป็ นอันตรายต่อสิทธิเสรีภาพ ประชาธิไตย
เศรษฐกิจและอานาจอธิปไตยของเรา
อ้างอิง
: www.cfact.org, www.climatedepot.com, www.scienceandpublicpolicy.com Google:
climate-gate
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