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UN สหประชาชาติก  าลงัจดัประชมุเก่ียวกบัเร่ืองสนธิสญัญาโลกรอ้น Treaty on Global Warming 
or Climate Change วนัท่ี 30/10/58--11/11/58 ท่ีกรุง ปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส เป็นการหลอกลวง
และบดิเบือนขอ้มลูอีกครัง้หนึ่ง 
 
สิบหก (18) ปี ทีผ่่านมาโลกไม่ได้ร้อนขึน้ Lord Monckton แถลงในท่ีประชมุสหประชาชาติ 
U.N. Climate Change -Doha เม่ือ ธนัวาคม 2555 Link 1, Link 2   www.wattsupwiththat.com 
 
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตรอ์เมริกา กว่า 31,000 คน ยืนยันว่าโลกไม่ได้ร้อนขึน้จาก CO2 จาก

ฝีมอืมนุษย ์ปัจจบุนัเราไม่มีหลกัฐานยืนยนัวา่ภาวะโลกรอ้นเป็นจรงิ หรือโลกรอ้นเพราะ CO2 โดย
ท่ีเกิดจากมนษุย ์เพราะฉะนัน้เรา ไม่มีปัญหา โลกรอ้น  www.petitionproject.org 
 
Climate-gate (ไคลเมทเกต) คือการเปิดเผยการหลอกลวงทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ด หนงัสือพิมพ ์
Telegraph ขององักฏษ ลงพิมพว์า่เป็นเร่ืองอือ้ฉาวและน่าอับอายทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดในยุค

วิทยาศาสตร ์ใน ปี 2552 มีข่าวไคลเมทเกต (Climate-gate) เก่ียวกบัการบดิเบือนขอ้มลูหรือ
อปุโลกนข์อ้มลูเพ่ือลวงโลกและผดิจรรยาบรรณ ของนกัวทิยาศาสตรข์องมหาวทิยาลยั University 
of East Anglia (Climate Research Unit) 

ของประเทศองักฤษท่ีท างานวจิยัเก่ียวกบัภาวะอากาศท่ีจะท าใหโ้ลกรอ้นถกูเปิด เผยเพราะ
คอมพิวเตอรข์องหน่วยงานวจิยัเก่ียวกบัภาวะอากาศ (CRU) ถกูลว้งขอ้มลูหรือถกูแฮค (hacked) 
และเอา e-mail ออกมาเผยแพรท่ั่วโลกพนักวา่ฉบบัซึง่เปิดเผยว่านกัวทิยาศาสตรเ์หลา่นัน้ผดิ 

http://www.doctorfreedom.com/global_hoax.html
http://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/13872-after-educating-delegates-monckton-booted-from-un-climate-summit
http://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/13212-global-climate-warming-stopped-15-years-ago-uk-met-office-admits
https://www.petitionproject.org/
http://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/11998-%E2%80%9Cclimate-science%E2%80%9D-in-shambles-real-scientists-battle-un-agenda
http://www.petitionproject.org/
http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/Climate-change-this-is-the-worst-scientific-scandal-of-our-generation.html


จรรยาบรรณโดยใชว้ธีิปกปิดและบดิเบือนขอ้มลูและท าลายขอ้มลู และกลั่นแกลง้กีดกนั
นกัวทิยาศาสตรท่ี์ไม่เห็นดว้ยวา่โลกจะรอ้นเพราะมนษุย ์
ท่ีผา่นมาสหประชาชาติก็น  าขอ้มลูท่ีบดิเบือน เหลา่นีไ้ปใชอ้า้งอิงพิสจูนว์า่มนษุยเ์ป็นคนท าใหโ้ลก
รอ้นและจะเกิดภยัพิบตัิ รา้ยแรงตามมา การน าขอ้มลูท่ีถกูบดิเบือนคลาดเคล่ือนมายืนยนัวา่มี
ปัญหาจึงไม่ถกูตอ้ง ยิ่งไปกวา่นัน้ 
 
ทางสหประชาชาติก  าลงัจะหาทางแกปั้ญหาดว้ยการออกกฏหมายสนธิสญัญามาบงัคบัผูค้น 
ทกุประเทศทั่วโลกใหใ้ชง้บประมาณจ านวนมหาศาลเพ่ือลดก๊าซคารบ์อนหรือชดเชยกบั การปล่อย
ก๊าซคารบ์อน (carbon tax for carbon emissions) ซึง่จะเป็นการสิน้เปลืองงบประมาณโดยไม่
จ าเป็นเพราะเราสรา้งปัญหาจากขอ้มลู ท่ีผิดๆ และตอ้งเสียเงินมหาศาล 
 
สหประชาชาติกลา่วว่าโลกจะรอ้นขึน้เพราะเกิดจาก CO2 และก๊าซเรือนกระจก แต่ความเป็นจรงิ 
18 ปีท่ีผา่นมานี ้โลกไม่ไดร้อ้นขึน้ ามงานวิจยั มนษุยไ์ม่ไดท้  าใหโ้ลกรอ้นมาก เพิ่มเพียง 1 – 2 องศา
ฟาเรนไฮดใ์นอีก 100 ปีขา้งหนา้ www.cfact.org 
 
ในยคุกลางของประวตัิศาสตรมี์อยู่ช่วงหนึ่งเรียกวา่ Medieval Warm Period 
 
ซึง่มีความรอ้นสงูกวา่ปัจจบุนัซึง่นกัวทิยาศาสตรก์็ยอมรบัวา่เป็นความจรงิ มยันัน้ยงัไม่มีการปฏิวตัิ
อตุสาหกรรมยงัไม่มีโรงงานปลอ่ยก๊าซคารบ์อน ไม่มีรถยนต ์ไม่มีการใชเ้ชือ้เพลงิท่ีมาจากถ่าน
หิน แตโ่ลกก็มีภาวะรอ้นกวา่ปัจจบุนั เพราะฉะนัน้การท่ีโลกร้อนขึน้หรือเย็นลง เป็นเพราะ
ความเปลี่ยนแปลงตามวงจรของธรรมชาต ิหรือการเปลีย่นแปลงของดวงอาทติย ์เช่น 
sun spots or solar flares ไม่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคารบ์อนหรือ co2 ทีเ่กิดจากการกระท า

ของมนุษย ์ เราถกูหลอกวา่โลกรอ้นจะท าใหห้มีโพลานอ้ยลงหรือสญูพนัธุ ์จรงิๆแลว้มีงานวจิยั
รายงานวา่ 40 ปี ท่ีผา่นมาหมีโพลาไม่ไดน้อ้ยลง แต่กลบัมีมากขึน้ 
 

http://www.cfact.org/
https://sites.google.com/site/globalwarmingquestions/mwp
http://dailycaller.com/2013/02/04/more-polar-bears-alive-today-than-40-years-ago/


จากภาพท่ีเห็นในข่าวโทรทศันว์า่กอ้นน า้แข็งท่ีขัว้โลกเหนือจ านวนมหึมาก าลงัจะละลายเป็นน า้
อย่างน่ากลวัและจะท าใหน้  า้ท่วมชายฝ่ังและท าใหเ้กาะต่าง ๆ สญูหายไปและน า้จะท่วมทั่วไปหมด
ซึง่ข่าวเหลา่นีท้  าใหผู้ค้นต่ืนตระหนก แตค่วามจรงิแลว้ กอ้นน า้แข็งขัว้โลกเหนือและขัว้โลกใตไ้ม่ได้
นอ้ยลง แต่บางช่วงบางเวลาอาจจะมีละลายบา้งและน า้แข็งเพิ่มขึน้บา้งตามวงจรของ ธรรมชาติ 
(University of Illinois - sea ice Link 1, Link 2, Link 3, Link 4, Link 5;   See Google: 
Antarctic Gaining Ice—Telegraph) 
 
อะไรจะเกิดขึน้กบัประเทศไทย ถา้เราไปลงนามเซน็สนธิสญัญา (Treaty on Global Warming) กบั
สหประชาชาติเรื่องโลกรอ้น อา่นบทความ “โลกรอ้นจรงิไหม” ของ น.พ. โชติช่วง ได้
ท่ี www.doctorfreedom.com ประมาณ 6  ปีก่อน ผูเ้ขียนๆบทความนี ้(หนงัสือพิมพ ์ASTV 
ผูจ้ดัการ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2552 และ Manager Online วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2552) คาดการณไ์วว้า่
สนธิสญัญาโลกรอ้น 

ท าใหเ้กิดการเก็บภาษีคารบ์อนและ การเสียภาษีคารบ์อนจะท าใหค้่าใชจ่้ายในการเดินทางแพงขึน้
และสิง่ของจะแพง ขึน้ค่าครองชีพสงูขึน้ คนตกงานมากขึน้ ปัจจบุนั เป็นจริงแล้ว และอีกหลายๆ
อย่างท่ีวเิคราะหล์ว่งหนา้ไวก้  าลงัจะเกิดขึน้ตามมา 
 
1) E.U. ตกลงท่ีจะเก็บภาษีคารบ์อนกบัเครื่องบนิท่ีบนิเขา้ E.U. ท  าใหค้่าเครื่องบนิแพงขึน้แต่ถกู
เล่ือนไปเพราะหลายประเทศประทว้ง  
 
 2)ประเทศไทยก็เตรียมจะขึน้ภาษีรถยนตโ์ดยการเก็บภาษีคารบ์อนแต่ชะงกัชั่วคราวเพราะเกิดน า้
ท่วมใหญ่เม่ือปลายปี 2011   
 
 3)สว่นประเทศ Australia ตัง้แต่วนัที 1 กรกฎาคม 2012 เริม่เก็บภาษีคารบ์อนกบั 300 บรษิัท 
(โรงงานอตุสาหกรรมผลติเหลก็ เหมืองแร ่สายการบนิ และอตุสาหกรรมผลติพลงังานเชือ้เพลงิเป็น
ตน้) การเก็บภาษีคารบ์อนนีT้ony Abbott 

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.doctorfreedom.com/
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9550000030313
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/policy/environment-minister-greg-hunt-says-carbon-tax-put-106m-on-qantas-costs/story-e6frg6xf-1226776131931
http://men.kapook.com/view52911.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-18662560
http://pjmedia.com/blog/spains-green-policies-an-economic-disaster/
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/policy/environment-minister-greg-hunt-says-carbon-tax-put-106m-on-qantas-costs/story-e6frg6xf-1226776131931


 
หวัหนา้พรรคฝ่ายคา้นกลา่ววา่วธีินีแ้พงและไม่จ าเป็นและจะท าใหค้นตกงานและค่า ครองชีพจะ
สงูขึน้และไม่ไดช่้วยสิง่แวดลอ้ม นายโทน่ีใหค้  ามั่นสญัญาวา่ถา้ไดร้บัเลือกเป็นนายกรฐัมนตรีในปี 
2013 นีเ้ขาจะคว ่าภาษีคารบ์อนอย่างแน่นอน ต่อมาเม่ือ นายโทน่ี แอบ็บอ็ตชนะเลือกตัง้แลว้ท่านก็
ไดท้  าตามค ามั่นสญัญาท่ีใหไ้วคื้อ คว  ่ากฎหมายการเก็บภาษีคารบ์อน 
 
และท่านยงัแถลงวา่ท าใหแ้ม่บา้นชาวออสเตรเลียประหยดัเงินครอบครวัละ $550 ต่อปี (See 
Google:Tony Abbott repealing carbon tax) 
 
การประชมุท่ี Warsaw, Doha, Mexico, Copenhagen และ Kyoto ต่างก็ มีวาระซอ่นเรน้ (hidden 
agenda)  
การประชุมเร่ืองสิ่งแวดล้อม(โลกร้อน)เป็นข้ออ้างทีท่ าใหค้นกลัวแล้วก็ลงนามใน
สนธิสัญญาซึง่เขามเีป้าหมายจะจัดต้ัง ”รัฐบาลโลก” New World Order แบบเผดจ็การด้วย
การเก็บภาษคีารบ์อนทั่วโลกคือภาษโีลก world tax 
สนธิสัญญาโลกร้อน (Treaty on Global Warming) ม ีอ านาจเหนือกว่ารัฐธรรมนูญของเรา 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทีอ่ยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยจะถูกยึดและท าลาย 
และเราก็จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ 
 
”รัฐบาลโลก” ซึง่เป็นเผด็จการอย่างแน่นอน ถา้รฐับาลโลกมีอ านาจก าหนดและเก็บภาษี (เช่น 
ภาษีคารบ์อน) และควบคมุการใชพ้ลงังานและควบคมุดแูลสิง่แวดลอ้มซึ่งทัง้หมดนีจ้ะกระทบต่อ
อ านาจอธิปไตยของไทย 
(เพราะฉะน้ัน การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม. 190  สมัยรัฐบาล  นายกยิง่ลักษณ ์จึงเป็นเร่ืองที่
อันตรายมาก เพราะขาดการตรวสจสอบของรัฐสภาและประชาชน) 

  
สรุป เร่ืองโลกร้อนจากการกระท าของมนุษยจ์ะท าใหเ้กิดภัยพบิัตเิป็นเร่ืองหลอกลวงที่
ยิ่งใหญ่ทีสุ่ดในศตวรรษนี ้ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามนุษยท์ าใหค้ารบ์อนหรือก๊าซ CO2 เพิม่

http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=99606.0


มากขึน้จนสามารถเกิดภัยพบิัต ิแต่มีหลกัฐานจากงานวจิยัเพิ่มขึน้มากมายโดยตลอดยืนยนัวา่
โลกร้อนเป็นเร่ืองไม่จริง เป็นเร่ืองหลอกลวง  
 เช่น งานวิจยัของ MIT (Dr. Richard Lindzen) นกัวจิยัท่ีมีช่ือเสียงดา้นภมูิอากาศ โดยใชเ้วลา 20 
ปี วดัอณุหภมูิเก็บขอ้มลูสรุปไดว้า่อณุภมูิของโลกเพิ่มขึน้จาก ก๊าซ CO2 และก๊าซเรือนกระจกเพียง 
1/6 ของตวัเลขท่ีสหประชาชาติเคยประกาศไวส้  าหรบัอีก 100 ปี ขา้งหนา้อณุหภมูิจะ เพิ่มนอ้ยกวา่ 
2 องศา F 
 
ซึง่เป็นตวัเลขท่ีนอ้ยมากไม่ต้องกลัวว่าโลกจะแตก 
 
ประเทศไทยไม่ควรรว่มลงนามในสนธิสญัญาเก่ียวกบั “โลกรอ้น” เพราะเร่ือง 
“โลกร้อน”ไม่ใช่ปัญหาเพราะหากประเทศไทยร่วมลงนามแล้วจะยิ่งมปัีญหาเพราะจะเป็น
อันตรายต่อเศรษฐกิจและอ านาจอธิปไตยของเรา และเป็นอันตรายต่อสิทธิเสรีภาพและ
ประชาธิปไตยของเรา 
 
การเก็บภาษีคารบ์อนคือการหลอกลวงและขดูรีดเอาเงินภาษีจากประชาชนโดยอา้งว่า จะเอาเงิน
ภาษีคารบ์อนไปแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม (ภาวะโลกรอ้น) ซึง่จรงิๆแลว้ไม่มีปัญหา 18  ปีทีผ่่านมา

โลกไม่ได้ร้อนขึน้   www.wattsupwiththat.com 
 
น.พ.โชตช่ิวง ชุตนิธร (อดีตประธานชมรมผูบ้รโิภคแห่งสยาม)  
(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 

 

http://www.examiner.com/article/carbon-dioxide-irrelevant-climate-debate-says-mit-scientist
http://www.cfact.org/
http://www.climatedepot.com/
http://www.scienceandpublicpolicy.org/
http://www.scienceandpublicpolicy.org/
http://www.wattsupwiththat.com/

