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Climate-gate (ไคลเมทเกต) คือการเปิดเผยการหลอกลวงทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ด 

หนงัสือพิมพ ์Telegraph ขององักถษ ลงพิมพว์า่เป็นเร่ืองอือ้ฉาวและน่าอบัอายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุใน
ยคุวทิยาศาสตรส์มยัใหม่ 

เดือนท่ีแลว้มีข่าวไคลเมทเกต (Climate-gate) เก่ียวกบัการบดิเบือนขอ้มลูหรืออปุโลกนข์อ้มลูเพ่ือ
ลวงโลกและผดิจรรยาบรรณของนกัวทิยาศาสตรข์องมหาวทิยาลยั University of East Anglia 
(Climate Research Unit) ของประเทศองักฤษท่ีท างานวจิยัเก่ียวกบัภาวะอากาศท่ีจะท าใหโ้ลก
รอ้นถกูเปิดเผยเพราะคอมพิวเตอรข์องหน่วยงานวจิยัเก่ียวกบัภาวะอากาศ (CRU) ถกูลว้งขอ้มลู
หรือถกูแฮค (hacked) และเอา e-mail ออกมาเผยแพรท่ั่วโลกพนักวา่ฉบบัซึ่งเปิดเผยวา่
นกัวทิยาศาสตรเ์หลา่นัน้ผดิจรรยาบรรณโดยใชว้ธีิปกปิดและบดิเบือนขอ้มลูและท าลายขอ้มลู และ
กลั่นแกลง้กีดกนันกัวทิยาศาสตรท่ี์ไม่เห็นดว้ยวา่โลกจะรอ้นเพราะมนษุย์ 

ท่ีผา่นมาสหประชาชาติก็น  าขอ้มลูท่ีบดิเบือนเหลา่นีไ้ปใชอ้า้งองิพิสจูนว์า่มนษุยเ์ป็นคนท าใหโ้ลก
รอ้นและจะเกิดภยัพิบตัิรา้ยแรงตามมา การน าขอ้มลูท่ีถกูบดิเบือนคลาดเคล่ือนมายืนยนัวา่มี
ปัญหาจึงไม่ถกูตอ้ง ยิ่งไปกวา่นัน้ ทางสหประชาชาติก  าลงัจะหาทางแกปั้ญหาดว้ยการออก
กฏหมายสนธิสญัญามาบงัคบัผูค้นทกุประเทศทั่วโลกใหใ้ชง้บประมาณจ านวนมากเพ่ือชดเชยกบั
การปลอ่ยกาซคารบ์อน (carbon debt) ซึง่จะเป็นการสิน้เปลืองงบประมาณโดยไม่จ าเป็นเพราะ
เราสรา้งปัญหาจากขอ้มลูท่ีผดิๆ 

สหประชาชาติกลา่วว่าโลกจะรอ้นขึน้เพราะเกิดจาก CO2 และก๊าซเรือนกระจก แต่ความเป็นจรงิ 9 
ปีท่ีผา่นมานี ้โลกเย็นลงไม่ไดร้อ้นขึน้ ตามงานวจิยั มนษุยไ์ม่ไดท้  าใหโ้ลกรอ้นมาก เพิ่มเพียง 1 – 2 
องศาฟาเรนไฮดใ์นอีก 100 ปีขา้งหนา้ www.cfact.org 

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/Climate-change-this-is-the-worst-scientific-scandal-of-our-generation.html
http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100017393/
http://www.cfact.org/
http://www.cfact.org/


ในยคุกลางในประวตัิศาสตรมี์อยู่ช่วงหนึ่งเรียกวา่ Mediaeval Warm Period ซึง่มีความรอ้นสงูกวา่
ปัจจบุนั เพราะฉะนัน้ความรอ้นท่ีอา้งว่าโลกรอ้นขึน้นัน้เป็นเพราะความเปล่ียนแปลงและความ
แตกต่างตามวงจรของธรรมชาติ ประมาณ ปี ค.ศ 1975 นกัวทิยาศาสตรช่ื์อดงัในสมยันัน้หลาย
ท่านท านายวา่จะมียคุน า้แข็ง (Ice Age: Link 1, Link 2, Link 3) แต่ปัจจบุนันกัวทิยาศาสตร์
ท  านายวา่โลกรอ้นขึน้เม่ือมีการท านายตรงกนัขา้มเช่นนีแ้ลว้จะใหเ้ราเช่ือฝ่ายไหน 

จากภาพท่ีเห็นในข่าวโทรทศันว์า่กอ้นน า้แขง็ท่ีขัว้โลกเหนือจ านวนมหึมาก าลงัจะละลายเป็นน า้
อย่างน่ากลวัและจะท าใหน้  า้ท่วมชายฝ่ังและท าใหเ้กาะต่าง ๆ สญูหายไปและน า้จะท่วมทั่วไปหมด
ซึง่ข่าวเหลา่นีท้  าใหผู้ค้นต่ืนตระหนก แตค่วามจรงิแลว้ กอ้นน า้แข็งขัว้โลกเหนือและขัว้โลกใตไ้ม่ได้
นอ้ยลง แต่บางช่วงบางเวลาอาจจะมีละลายบา้งและน า้แข็งเพิ่มขึน้บา้งตามวงจรของธรรมชาติ 
(University of Illinois - sea ice: Link 1, Link 2, Link 3, Link 4, Link 5) 

กอ้นน า้แข็ง ice sheet ในประเทศกรีนแลนด ์ก็ยงัเป็นปกติอยู่ไม่ไดล้ดลงซ า้ยงัเพิ่มขึน้ ในปี ค.ศ. 
1992 ถึง 2003 เพิ่มขึน้ 5.4 ซ.ม. ต่อปี Johannessen et al. (2005) 

ในปี 1995 นกัวทิยาศาสตรข์อง IPCC หนว่ยงานของสหประชาชาติเก่ียวกบัภาวะอากาศยืนยนัวา่
ตัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนัไม่มีงานวจิยัรายงานวา่การเปล่ียนแปลงของภาวะอากาศ (climate-change) 
ทัง้หมด หรือบางสว่นเกิดจาก 

ฝีมือมนษุยแ์ต่แลว้ภายในปีเดียวกนัก็กลบัมีรายงานวา่มนษุยเ์ป็นคนท าใหโ้ลกรอ้นซึง่น่าจะมีวาระ
ซอ่นเรน้เกิดขึน้กบั IPCC 

ถา้เราหยดุทกุอย่างในโลกนีก้ลบัไปอยู่แบบยคุดึกด าบรรพไ์ม่มีไฟฟ้าไม่มีรถยนตไ์ม่มีโรงงาน
อตุสาหกรรมไม่ใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ โลกจะเย็นลงเพียง 1/40 องศา C ต่อปีเท่านัน้ Waxman-
Markey 

อะไรจะเกิดขึน้กบัประเทศไทย ถา้นายกรฐัมนตรีไปลงนามเซน็สนธิสญัญา (Copenhagen 
Treaty) กบัสหประชาชาติเรื่องโลกรอ้น 

https://sites.google.com/site/globalwarmingquestions/mwp
http://denisdutton.com/newsweek_coolingworld.pdf
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1085359/Global-warning-We-actually-heading-new-Ice-Age-claim-scientists.html
http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10294082/Global-warming-No-actually-were-cooling-claim-scientists.html
http://www.meteorologynews.com/2009/01/05/global-sea-ice-on-the-rebound/
http://www.reportingclimatescience.com/news-stories/article/record-antarctic-sea-ice-extent-puzzles-climate-change-experts.html
http://news.heartland.org/newspaper-article/2013/10/22/polar-sea-ice-remains-above-long-term-average
http://news.heartland.org/newspaper-article/2013/09/10/alarmists-now-claim-they-predicted-record-growth-arctic-ice
http://iceagenow.info/2013/10/antarctic-sea-ice-setting-record-high-levels-scientists-puzzled/
http://www.sciencemag.org/content/310/5750/1013.abstract


1. น  า้มนั ไฟฟ้า ค่าขนสง่และค่าเดินทางจะแพงขึน้ 2. ถา้น า้มนัขึน้ราคา ค่าครองชีพจะสงูขึน้เพราะ
สิง่ของแพงขึน้ 3. ค่าโดยสารเครื่องบนิแพงขึน้ เพราะต่างประเทศจะเก็บภาษีคารบ์อน เพราะ
เครื่องบนิจะพ่นคารบ์อนออกมา 4. การขบัรถยนตจ์ะนอ้ยลงเพราะถกูเก็บภาษีคารบ์อนและถกู
มองวา่ท าลายสิง่แวดลอ้มเพราะใชน้  า้มนัท่ีพ่นคารบ์อนออกมา 5. โรงงานและรา้นคา้อาจจะตอ้ง
ปิดกิจการ 6. เศรษฐกิจแบบตลาดเสรีของประเทศไทยจะถกูต่างชาติควบคมุ เพราะ มีกฎหมาย
ภาษีคารบ์อน และในท่ีสดุอาจจะถกูท าลายและเปล่ียนแปลงเป็นเศรษฐกิจแบบระบบสงัคมนิยม
ซึง่เป็นเศรษฐกิจท่ีลม้เหลวอย่างแน่นอน 7. ระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยซึง่มีรฐัธรรมนญู
อาจจะถกูท าลายไป เพราะ ต่างชาติหรือสหประชาชาติมีอ  านาจท่ีจะมาควบคมุการปกครองของ
ประเทศโดยวธีิเผด็จการโดยเราไม่มีสทิธ์ิคดัคา้นหรือเลือกเจา้หนา้ท่ีของต่างชาติ (รฐับาลโลก) 8. 
อ  านาจอธิปไตยของเราจะถกูริดรอนเพราะจะมีรฐับาลโลกท่ีใชว้ธีิเผด็จการ 9. Copenhagen 
Treaty จะเริม่ตัง้รฐับาลโลกซึง่เป็นรฐับาลเผด็จการ เราก็ไม่มีสทิธ์ิเลือกผูน้  าของโลกและเราตอ้งอยู่
ใตอ้  านาจหรือค าสั่งของเขาซึง่เป็นเร่ืองอนัตรายมาก 

สรุปแลว้ถา้นายกรฐัมนตรีไปลงนามเซน็ตส์ญัญา (Copenhagen Treaty on Global Warming) 
ประเทศไทยจะไดร้บัความเสียหายอย่างมากและประชาชนจะตกอยู่ใตอ้  านาจของรฐับาลโลก
ตลอดไป 

สนธิสญัญาโคเปนเฮเกน มีอ  านาจเหนือกว่ารฐัธรรมนญูของเรา สทิธิและเสรีภาพของปวงชนชาว
ไทยท่ีอยู่ภายใตร้ฐัธรรมนญูไทยจะถกูยึดและท าลายและเราก็จะตกอยู่ภายใตก้ารควบคมุของ
รฐับาลโลก ถา้รฐับาลโลกมีอ านาจก าหนดและเก็บภาษี (เช่น ภาษีคารบ์อน) และควบคมุการใช้
พลงังานและควบคมุดแูลสิง่แวดลอ้มซึง่ทัง้หมดนีจ้ะกระทบต่ออ านาจอธิปไตยของไทย 

สรุป เร่ืองโลกรอ้นจากการกระท าของมนษุยแ์ลว้จะท าใหเ้กิดภยัพิบตัิเป็นเร่ืองหลอกลวงท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสดุในศตวรรษนี ้ไม่มีหลกัฐานยืนยนัวา่มนษุยจ์ะท าใหก๊้าซ CO2 เพิ่มมากขึน้จนสามารถเกิดภยั
พิบตัิ Insert บรรทดันีแ้ทน แต่มีหลกัฐานจากงานวจิยัเพิ่มขึน้มากมายโดยตลอดยืนยนัวา่โลกรอ้น
เป็นเร่ืองไม่จรงิ เป็นเร่ืองหลอกลวง เช่น งานวจิยัของ MIT (Dr. Richard Lindzen) นกัวจิยัท่ีมี
ช่ือเสียงดา้นภมูิอากาศ โดยใชเ้วลา 20 ปี วดัอณุหภมูิเก็บขอ้มลูสรุปไดว้า่อณุภมูิของโลกเพิ่มขึน้

http://www.examiner.com/article/carbon-dioxide-irrelevant-climate-debate-says-mit-scientist


จาก กาซ CO2 และก๊าซเรืองกระจกเพียง 1/6 ของตวัเลขท่ีสหประชาชาติเคยประกาศไวส้  าหรบัอีก 
100 ปี ขา้งหนา้อณุหภมูจะ เพิ่มนอ้ยกวา่ 2 องศา F ซึง่เป็นตวัเลขท่ีนอ้ยมากไม่ตอ้งกลวัวา่โลกจะ
แตก www.copenhagenclimatechallenge.org 

การประชมุท่ีโคเปนเฮเกนมีวาระซอ่นเรน้ (hidden agenda) การประชมุเร่ืองสิง่แวดลอ้ม(โลกรอ้น)
เป็นขอ้อา้งท่ีท าใหค้นกลวัแลว้ก็ลงนามในสนธิสญัญาซึง่เขามีเป้าหมายจะจดัตัง้รฐับาลโลก 

ข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี - ขอใหท้่านนายกรฐัมนตรีมีความกลา้หาญไม่รว่มลงนามใน
สนธิสญัญาเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาโลกรอ้น Copenhagen Treaty เพราะเร่ืองโลกรอ้นไม่ใช่
ปัญหาเพราะหากรว่มลงนามแลว้จะยิ่งมีปัญหาเพราะจะเป็นอนัตรายต่อสทิธิเสรีภาพ ประชาธิไตย 
เศรษฐกิจและอ านาจอธิปไตยของเรา 

อา้งองิ 
: www.cfact.org, www.climatedepot.com, www.scienceandpublicpolicy.com Google: 
climate-gate 
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แห่งสยาม) 

http://www.copenhagenclimatechallenge.org/
http://www.cfact.org/
http://www.climatedepot.com/
http://www.scienceandpublicpolicy.com/

