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ไปให้พ้นการถกเถียงที่ไม่ก้าวหน้า เอกสารฉบับนี้จะให้ยุทธศาสตร์และเครื่องมือที่
จะช่วยตัดตรงเข้าสู่หัวใจของเรื่อง และก้าวข้ามกับดักต่างๆ เกี่ยวกับการพูดคุย
เรื่องโลกร้อน
[ นักสงสัย (skeptic)
หมายถึง ผู้ที่ไม่สบายใจที่จะ
ยอมรับความเห็นของคนส่วน
ใหญ่ หรือการใช้อานาจใน
การพิสูจน์ความจริง ]

คาตอบสุดท้ายนั้น ง่ายมาก
อย่าตกเข้ าสูป่ ระเด็นการถกเถียงที่ซบั ซ้ อน หรื อ ยอมรับคําตอบที่ไม่ชดั เจน สภาพ
ภูมิอากาศเป็ นเรื่ องสลับซับซ้ อน แต่สิ่งสําคัญประการเดียว ก็คือ ไม่ ว่าจะเพิ่มหรื อไม่
เพิ่ม CO2 เข้ าไปในบรรยากาศให้ มากขึน้ โลกก็จะร้ อนขึน้ อยู่ดี
ทุกอย่างขึ ้นอยู่กบั คําถามๆ เดียวที่วา่ ถ้ าคาร์ บอนไดอ๊ อคไซค์ไม่ได้ เป็ นสาเหตุสําคัญ
ของโลกร้ อนแล้ ว เรื่ องยุ่งๆ ที่กําลังทํากันอยู่ ไม่วา่ จะเป็ น การค้ าขายสิทธิการปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจกและข้ อตกลงเกียวโต จะกลายเป็ นเรื่ องเสียเวลาและเสียเงินโดยใช่เหตุ
แทนที่จะเอาเวลาและเงินจํานวนมากไปค้ นหาทางแก้ ไขปั ญหาเรื่ องมะเร็ ง หรื อช่วย
เหลือเด็กในโซมาเลีย ส่วนประเด็นถกเถียงที่แท้ ควรจะเป็ นประเด็นที่วา่ “อะไรคือ
แนวทางที่ดีที่สดุ สําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์บนสมดุลของสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากร”
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“มีหลักฐานอะไร
ที่ชวี้ ่า CO2 ที่มาก

ขึ้น จะผลักดันให้
อุณหภูมิของโลก
สูงขึ้น?”
1

หลักการที่มั่นคง
1 ยึดมั่นกับประเด็นสาคัญ 4 ประเด็น
“มีเพียงคําถามเดียว กับประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น ที่จะกล่าวต่อจากนี ้ ที่มีคณ
ุ ค่าสําหรับการ
ถกเถียง เพราะทุกครัง้ ที่คณ
ุ ปล่อยให้ การถกเถียงหลงประเด็น คุณจะติดอยู่ในทางตันและขาด
โอกาสที่จะเผยให้ เห็นว่าไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บอกว่า “คาร์ บอนเป็ นสิ่งเลว”

2 ถามคาถาม
ผู้ที่สงสัยไม่มีภาระต้ องพิสจู น์อะไร และไม่จําเป็ นต้ องอธิบายว่ามีวาระซ่อนเร้ นอะไร ผู้ที่เชื่อ
ว่าโลกร้ อนเกิดจากมนุษย์ตา่ งหากที่ต้องอธิบายว่ามันเกิดขึ ้นได้ อย่างไร ซึง่ ก็ปล่อยให้ เขาพูด
ไปเถอะ คําถามที่คณ
ุ เพียรถามก็จะไม่ได้ คําตอบอยู่แบบนี ้ แต่โปรดถามต่อไป

3 ก๊าซเรือนกระจกและโลกร้อน เป็นคนละเรื่อง

มีหลากหลายประเด็นที่
จะถกเถียงกันเกี่ยวกับ
เรื่องโลกร้อน ซึ่ง
จาเป็นต้องขบประเด็น
เหล่านั้นให้แตก แต่การ
ปิดประเด็นที่เฉียบ
แหลม คือ การพุ่งตรง
ไปที่แก่นแท้ของปัญหา

อย่าปล่อยให้ ผ้ คู นทัว่ ไปสับสน ระหว่าง โลกร้ อน กับ ก๊ าซเรื อนกระจก การเอา 2 เรื่ องมา
ปนกันทําให้ การถกเถียงหลงทาง การพิสจู น์วา่ โลกร้ อนขึ ้น ไม่ใช่สิ่งเดียวกับการพิสจู น์วา่
ก๊ าซเรื อนกระจกทําให้ โลกร้ อน

4 จัดการกับเด็กหาเรื่อง
การถามหาหลักฐานเป็ นสิ่งที่มีเหตุผลอย่างยิ่ง ถ้ าคุณเผชิญกับเสียดสี เย้ ยหยัน การข่มขู่ที่ไม่มี
หลักฐานวิชาการ อย่าเฉย ให้ ถามเขาว่าทําไมเขาจึงไม่ยินดีที่จะอธิบายให้ กระจ่าง ในการ
ถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ นนั ้ ไม่มีทฤษฎีที่เป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ถ้าถกเถียงกันด้ วยความเชื่อ (ไม่
มีหลักฐาน) นัน่ ก็เป็ นเรื่ องทางศาสนาแล้ ว

การพิสูจน์ว่าโลกร้อนขึ้น ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับ การพิสูจน์ว่า
ก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุของโลกร้อน
หมายเหตุ : คาร์ บอน คาร์ บอนไดออกไซค์ และ CO2 ถูกใช้
แทนที่กนั ในเอกสารชิ ้นนี ้เพือ่ ให้ เข้ าใจง่าย
AGW : Anthropogenic Global Warming เป็ นทฤษฎีที่
อธิบายว่า การปล่อย CO2 จากกิจกรรมของมนุษย์เป็ น
สาเหตุหลักของโลกร้ อน ในฉบับภาษาไทย ผมขอใช้ คําว่า
“ชาวโลกร้ อน” แทน AGW
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โลกร้อนถูกกุ อย่างไร้ข้อมูล
นี่คือข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปหลังปี 2003 ประเด็นอยู่ที่ไม่มีหลักฐานหลง
เหลืออยู่

มีแค่ 4 ประเด็น..ที่สาคัญ
1
สัญญาณของก๊ าซเรื อนกระจก กาลังหายไป

บอลลูนตรวจอากาศได้ ตรวจสอบท้ องฟ้ามานานหลายปี แต่ไม่พบ
สัญญาณที่บ่งชี ้ว่ามี รู ปแบบความร้ อนที่เป็ นจุดร้ อน (hot spot) อัน
เป็ นผลมาจากก๊ าซเรื อนกระจก
มีปัจจัยบางอย่ างที่เป็ นเหตุให้ โลกร้ อนขึน้

2

หลักฐานชัน้ เยี่ยมที่เคยใช้ คือ แกนนา้ แข็ง (ice cores)
แต่ หลักฐานใหม่ ที่มีหลายละเอียดมากขึน้ เปลี่ยน
ข้ อมูลดิบไปสู่ทฤษฎีแบบ inside out
แทนที่คาร์ บอนจะเป็ นตัวทําให้ อณ
ุ หภูมิอนุ่ ขึ ้น แต่ 500,000 ปี ก่อนหน้ า
นี ้ อุณหภูมิโลกก็สงู ขึ ้นก่อนที่ระดับ CO2 จะมากขึ ้น ข้ อเท็จจริ งนี ้ทําให้
เราต้ องคิดใหม่วา่ อะไร คือ สาเหตุ อะไร คือ ผล
มีปัจจัยบางอย่ างที่เป็ นเหตุให้ โลกร้ อนขึน้

3
4

อุณหภูมิไม่ ได้ สูงขึน้
ดาวเทียมตรวจอากาศที่โคจรรอบโลกวันละ 2 รอบ แสดงให้ เห็นว่า
โลกไม่ได้ มีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นตังแต่
้ ปี 2001 กี่ปีแล้ วที่โลกไม่ได้ ร้อนขึ ้น
ในขณะที่อณ
ุ หภูมิคงที่ CO2 กลับเพิ่มขึ ้น มีปัจจัยบางอย่างกําลัง
เปลี่ยนแปลง ซึง่ โมเดลคอมพิวเตอร์ ไม่ร้ ู วา่ มันคืออะไร

คาร์ บอนไดอ๊ อคไซค์ ดูดซับความร้ อนจนเกือบเต็ม
ความสามารถแล้ ว
ต่อให้ เพิ่ม CO2 จํานวน 2 เท่า ก็ไม่ได้ ทําให้ โลกร้ อนขึ ้น 2 เท่า
ประเด็นคือโมเลกุลของ CO2 มีจํานวนมากอยู่แล้ วในบรรยากาศ
การเพิ่ม CO2 เข้ าไปอีกก็จะมีผลกระทบน้ อยมาก และข้ อเท็จจริ งก็
คือ แม้ วา่ ระดับคาร์ บอนปั จจุบนั ในบรรยากาศจะสูงกว่าในอดีตที่
ผ่านมาถึง 10 เท่าแล้ วก็ตาม ปั จจุบนั โลกก็ยงั เคลื่อนตัวเข้ าสูย่ คุ
นํ ้าแข็ง (ice age) เช่นเดิม คาร์ บอนเป็ นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้
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มีปัจจัยบางอย่างทีม่ ี
ผลต่อสภาพอากาศ
ของเรา มากกว่า CO2
และโมเดล
คอมพิวเตอร์
ก็ไม่รู้ว่ามัน คืออะไร
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1

สัญญาณของก๊าซเรือนกระจก กาลังหายไป

นี่ถือเป็ นเรื่ องสําคัญเพราะว่า ถ้ าก๊ าซเรื อนกระจกทําให้ โลกอุน่ ขึ ้น สิง่
แรกเราจะต้ องเห็นสัญญาณของมันในชันบรรยากาศที
้
่ 10 กิโลเมตร
เหนือพื ้นดิน แต่ข้อเท็จจริ ง คือ ไม่พบจุดร้ อน (hot spot) บนนัน้
กราฟ A (จาก IPCC) แสดงการเปลีย่ นแปลงของรูปแบบอุณหภูมิที่
โมเดลคาดการณ์วา่ ก๊ าซเรื อนกระจกทําให้ โลกอุน่ ขึ ้น

คาดการณ์ สัญญาณของก๊ าซเรือนกระจก

Hot spot

กราฟ B (เอกสารของ U.S. Climate Change Program) แสดงให้ เห็น
สิง่ ที่เกิดขึ ้นจริ งตลอดช่วงปี ค.ศ. 1979 – 1999 บอลลูนตรวจอากาศ
ตรวจวัด ไม่พบสัญญาณของจุดร้ อนตามที่คาดการณ์
เทอร์ โมมิเตอร์ กําลังบอกเราว่า “มันไม่ ได้ มีสาเหตุมาจากก๊ าซเรือน
กระจก”
ข้ อสรุ ป มีปัจจัยบางอย่างที่มีอิทธิพลอย่างมาก หรื อเป็ นสาเหตุ

นี่คือ สิ่งที่โมเดลคอมพิวเตอร์
คาดการณ์ จะเห็นโลกร้ อน ที่มีสาเหตุ
จากก๊ าซเรือนกระจก

ทังหมดที
้
่ทําให้ โลกร้ อน และ โมเดลคอมพิวเตอร์ ก็ไม่ร้ ูวา่ คืออะไร
ชาวโลกร้ อน ตอบว่ า : จุดร้ อน (hot spot) ไม่ได้ หายไปไหน มันเคย
ถูกพบบนนัน่ โปรดอ่านงานของ Sherwood and Santer

นี่คือ สิ่งที่เทอร์ โมมิเตอร์ พบ
ไม่ มีจุดความร้ อน (hot spot)
อุณหภูมิบรรยากาศจริง

นักสงสัย กล่ าวว่ า : Santer ไม่ได้ ค้นพบจุดร้ อน (hot spot) ในข้ อมูล
เขาพบกลุม่ หมอก หลังจากที่วิเคราะห์ทางสถิติหลายครัง้ บนข้ อมูลชุด
เดิม ข่าวใหญ่ของเขาก็คือ จุดร้ อน (hot spot) อาจอยูท่ ี่นนั่ ซ่อนตัวอยู่
ภายใต้ ภาวะการรบกวน ในขณะที่งานของ Sherwood บอกเราว่า เรา
ไม่ควรสนใจเทอร์ โมมิเตอร์ และเสนอให้ ใช้ เครื่ องวัดลม (wind
gauges) มาวัดอุณหภูมิแทน ..คุณจะเชื่อเครื่ องวัดลมเหรอ
..................
ข้ อสังเกต ถ้ าเราไม่ได้ ใช้ ข้อมูลตรงไปตรงมาจากบอลลูนตรวจวัด
อากาศ อะไรคือโอกาสที่เราจะได้ ผลการพยากรณ์ที่ดีจากโมเดล
คอมพิวเตอร์
เทอโมมิเตอร์ แฟรกูดเนสเสกได้ ถกู ออกแบบมาเพื่อใช้ วดั อุณหภูมิ แล้ วทําไมเครื่องวัดลมถึงใช้ วดั ได้ ดีกว่าอย่างคาดไม่ถึง
ข้ อมูล : (A) การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง 1958-1999. รายงานการสังเคราะห์และประเมิน 1.1 ปี 2006, CCSP บทที่ 1 หน้ า 25 อ้ างอิงงานของ Santer
และคนอื่นๆ (2000) (B) เอกสารฉบับเดียวกัน ได้ บนั ทึกการเปลี่ยนแปลงทุก 10 ปี , Hadley Centre weather balloons 1979-1999 หน้ า 116 รูปภาพที่ 5.7E
จากงานของ Thorne และคณะ (2005) และเอกสารทังฉบั
้ บสามารถดูได้ ที่ http://www.sciencespeak.com/MissingSignature.pdf
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แกนน้าแข็ง (ice cores) แสดงให้เห็นว่าระดับของ CO2 เพิ่มขึ้นและ
ลดลงตลอดหลายร้อยปี ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

โดยเฉลีย่ CO2 เพิ่มขึ ้น และลดลง ตลอดหลายร้ อยปี ภายหลังการเพิ่มขึ ้นและลดลงของอุณหภูมิ
ในปี 1985 แกนนํ ้าแข็งจาก Greenland ได้ แสดงข้ อมูลอุณหภูมิ และ
ระดับ CO2 ย้ อนหลังไป 150,000 ปี ดูเหมือนว่า อุณหภูมิและระดับ
CO2 จะมีความสัมพันธ์ตอ่ กัน ในปี 1999 ก็มีความชัดเจนว่า คาร์ บอน
เพิ่มขึ ้นและลดลง ตามหลังการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ ในปี 2003
เรามีข้อมูลที่ดีกว่าที่แสดงให้ เห็นว่า CO2 เพิ่มขึ ้นและลดลงตามหลัง
อุณหภูมิ ประมาณ 800 +/- 200 ปี แต่ข้อเท็จจริ งนี ้เปลีย่ นไป เมื่อ
ผลกระทบจากก๊ าซเรื อนกระจกเริ่ มได้ รับความสนใจ
ชาวโลกร้ อน ตอบว่ า : อย่างคร่าว CO2 ก็ตามหลังประมาณ 800 ปี
แต่แม้ วา่ CO2 ไม่ได้ เริ่ มทําให้ โลกร้ อน แต่มนั ทําให้ ขยายตัวมากขึ ้น
(amplify)
นักสงสัย กล่ าวว่ า : ถ้ า CO2 คือ ปั จจัยหลักที่ขบั เคลือ่ นความร้ อน
อุณหภูมิโลกควรจะสูงขึ ้นอย่างไม่มีข้อจํากัดตามผลกระทบของก๊ าซ
เรื อนกระจก แต่มนั ก็ไม่เกิดขึ ้นในช่วง 500 ล้ านปี ทังนี
้ ้เป็ นเพราะมี
เงื่อนไขลึกลับมาหยุดผลกระทบของก๊ าซเรื อนกระจก หรื อไม่ CO2 ก็
เป็ นเพียงเงื่อนไขรอง CO2 อาจเป็ นเรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ หรื อ โมเดล
คอมพิวเตอร์ ขาดตัวแปรหลักไป

ส่วนเรื่ องการขยายตัวออกไป (amplify) ยังเป็ นเรื่ องที่ต้อง
พิจารณาให้ มาก เพราะเป็ นเพียงทฤษฎีทไี่ ม่มีหลักฐาน ซึง่ ยัง
ต้ องพิสจู น์อีกมาก
ข้ อสรุ ป
1) แกนนํ ้าแข็งไม่ได้ พิสจู น์วา่ อะไรคือ สาเหตุที่ทําให้ โลก
ร้ อนหรื อเย็นในอดีต คําอธิบายที่ง่ายที่สดุ เห็นจะเป็ น เมื่อ
อุณหภูมิโลกสูงขึ ้น คาร์ บอนยิ่งเพิ่มมากขึ ้นในบรรยากศ
(เพราะว่าเมื่อมหาสมุทรอุน่ ขึ ้น จะปลดปล่อย CO2
ออกมามากขึ ้น)
2) มีปัจจัยบางอย่างที่เป็ นสาเหตุทําให้ โลกร้ อนขึ ้น
สารคดีของ อัล กอร์ ที่สร้ างเมื่อปี 2005 คําพูดของเขาเกี่ยวกับ
แกนนํ ้าแข็ง ก็คือ เป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้ อน การเปลีย่ นแปลงที่ลา่ ช้ า
กว่ากันระหว่างอุณหภูมิ กับ CO2 ทําให้ ประเด็นที่วา่ อะไร คือ
“สาเหตุ” และอะไรคือ “ผล” กลายเป็ นคําถามที่เราต้ อง
พิจารณาอย่างตรงไปตรงมา

ที่มา : ศูนย์วิเคราะห์สารสนเทศคาร์ บอนไดออกไซค์ http://cdiac.ornl.gov
ชุดข้ อมูล กราฟและรูปภาพที่สมบูรณ์ สามารถดูได้ ที่ http://joannenova.com.au/wp/global-warming/ice-core-graph/
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โลกไม่ได้ร้อนขึ้นแต่อย่างใด

โลกไม่ได้ ร้อนขึ ้นมาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2001
ชาวโลกร้ อน ตอบว่ า #1 : ในทศวรรษที่ผา่ นมา พบว่ามีปีที่มี
อุณหภูมิที่สงู ที่สดุ ลําดับที่ 6 ตังแต่
้ ที่มีการบันทึกมา

ชาวโลกร้ อน ตอบว่ า # 2 : เส้ นที่ดไู ม่ชดั เจนเป็ นเพียง
สิง่ รบกวน และเป็ นการแปรปรวนตามธรรมชาติ

นักสงสัย ตอบว่ า : นัน่ เป็ นเรื่ องจริ ง แต่ไม่ได้ หมายความว่ามันร้ อน
มาก เมื่อมองดูแนวโน้ มที่ยาวมากขึ ้น เราไม่สามารถกล่าวได้ วา่ ปี
2008 หรื อ ปี 2007 หรื อ ปี 2006 ร้ อนที่สดุ ....สิง่ ที่นา่ สนใจ ก็คือ โลก
นันร้
้ อนขึ ้นต่อเนื่องมาตังแต่
้ ยคุ Little Ice Age (ปี ค.ศ. 1700) ในขณะ
ที่การบันทึกเพิ่งเริ่ มเมื่อสัก 100 ปี นี ้เอง ซึง่ ไม่ยาวนานพอ

นักสงสัย ตอบว่ า : สิง่ รบกวน เกิดจากสาเหตุบางประการ
ซึง่ น่าจะสําคัญมากกว่าคาร์ บอน แม้ วา่ อุณหภูมิจะสูงขึ ้นอีก
ครัง้ แต่แนวโน้ มของเส้ นที่ดรู าบเรี ยบตลอด 7 ปี ที่ผา่ นมาบอก
กับเราว่าโมเดลคอมพิวเตอร์ นา่ จะขาดปั จจัยสําคัญบางอย่าง

โมเดลทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้
อย่างถูกต้องในช่วงแค่ 7 ปี จะ
คาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง
มากกว่า 70 ปี ได้อย่างไร?

ยิ่งกว่านัน้ ข้ อมูลต่างๆ ที่บนั ทึกได้ จากสถานีที่ตงบนพื
ั้
้นดิน มีจํานวน
มากไม่สามารถเชื่อถือได้ (โปรดดูหน้ าถัดไป) จริ งๆ แล้ ว ผลกระทบ
จากเกาะร้ อนทําให้ เทอร์ โมมิเตอร์ ทอี่ ยูใ่ นเมืองมีคา่ สูงขึ ้น ซึง่ นัน่ จึงเป็ น
การวัดความร้ อนจากการพัฒนาเมือง หรื อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
อากาศของลานจอดรถ ไม่ใช่ โลกร้ อน
ต่างจากดาวเทียมที่เคลือ่ นที่รอบโลกตลอด 24 ชัว่ โมง ตลอด 30 ปี ได้
บันทึกข้ อมูลอุณหภูมิมาอย่างต่อเนื่อง และถ้ าอุณหภูมิโลกกําลังสูงขึ ้น
ข้ อมูลจากดาวเทียมก็นา่ จะต้ องบอกเช่นนัน้
แหล่งข้ อมูล : กราฟที่ทนั สมัย โปรดดู www.junkscience.com
6

ข้ อสรุ ป นี่ไม่ได้ เป็ นการพิสจู น์วา่ เรื่ องโลกร้ อนนันเป็
้ นข้ อ
ยุติแล้ ว แต่มนั พิสจู น์วา่ คาร์ บอนไม่ใช่ตวั ผลักดันหลัก มี
ปั จจัยบางอย่างที่ทําให้ อณ
ุ หภูมิเปลีย่ นแปลง มีปัจจัย
สําคัญบางอย่างที่ไม่อยูใ่ นโมเดลคอมพิวเตอร์

คู่มือนักสงสัยเรื่องโลกร้อน

joannenova.com.au

สาเหตุหลักทีโ่ ลกร้อน คือ
เครื่องปรับอากาศ
ดูรูปสถานีวดั อุณหภูมิจาก NOAA ในสหรัฐอเมริ กา เทอร์ โมมิเตอร์
เหล่านี ้ตังอยู
้ บ่ นพื ้น ซึง่ บันทึกอุณหภูมิที่สงู กว่าเครื่ องวัดที่อยูบ่ น
ดาวเทียมและบอลลูนตรวจอากาศ
คุณเชื่อมัน่ ในข้ อมูลที่ได้ จากเทอร์ โมมิเตอร์ ที่ไวต่อการกระตุ้นซึง่ ตังอยู
้ ่
ที่ลานจอดรถ พื ้นที่ที่รอบล้ อมด้ วยคอนกรี ต หรื ออยูข่ ้ างถนน หรื ออยู่
ในมิเตอร์ แอร์ ด้านนอก หรื อไม่ ...................แต่ นาซ่า (NASA) เชื่อ
ในเมลเบิร์น ออสเตรเลีย จุดตังเทอร์
้
โมมิเตอร์ จดุ หนึง่ อยูท่ ี่หวั มุมถนน
ระหว่าง ถนน La Trobe และ ถนน Victoria ซึง่ ขนาบด้ วยถนน 9 เลน
และรถราง
ภายใต้ สภาพแวดล้ อมเช่นนี ้ อุณหภูมิที่บนั ทึกได้ จะไม่สงู ได้ อย่างไร?
ชาวโลกร้ อน ตอบว่ า : คนทํา model ได้ แก้ ไขผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เกาะร้ อนแล้ ว
นักสงสัย บอกว่ า : คนทํา model ได้ แก้ ไขความลําเอียงของข้ อมูลที่
วัดได้ และคาดการณ์ได้ แต่เขาไม่ได้ ทําการสํารวจเป็ นรายสถานีเพื่อ
ตรวจสอบแหล่งความร้ อนในบริ เวณสถานีวดั (รูปต่างๆ นํามาจาก
www.surfacestations.org) เราไม่สามารถเชื่อมัน่ ต่อเทอร์ โมมิเตอร์ ที่
อยูท่ า่ มกลางเครื่ องยนต์ คอนกรี ต และ เครื่ องปรับอากาศ

เราไม่สามารถเชื่อถือ
เทอร์โมมิเตอร์ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่
รอบล้อมไปด้วยเครื่องยนต์
คอนกรีต และ เครื่องปรับอากาศ

แหล่งข้ อมูล : จุดติดตังเทอร์
้
โมมิเตอร์ จํานวนหลายร้ อยจุด มีลกั ษณะดังรูป ดูเพิ่มเติมที่ http://www.surfacestations.org/odd_sites.htm
Joanne Nova 2009
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คาร์บอนไดอ๊อคไซค์ดูดซับความร้อนจนเกือบเต็มความสามารถแล้ว
นี่คือเหตุผลว่า ทําไมการเพิ่ม CO2 ไปใน
บรรยากาศ จะไม่ทาให้อณ
ุ หภูมิแตกต่าง
มากนัก
คาร์ บอนที่ขึ ้นไปอยูใ่ นบรรยากาศนันได้
้ ดดู
ซับแสงไว้ จนเต็มความสามารถแล้ ว CO2
ดูดซับช่วงแสงบางช่วงได้ เท่านัน้ และใกล้ ถึง
จุดอิ่มตัว ทังนี
้ ้เพราะเหลือโฟตอนของช่วง
แสงที่ CO2 ดูดซับได้ ไม่มาก
ผลกระทบของก๊ าซเรื อนกระจกเป็ นเรื่ องจริ ง
และทําให้ เราร้ อน แต่ก็ใกล้ ถึงจุดสูงสุดตาม
ความสามารถ ดังนันการเพิ
้
่มคาร์ บอนเข้ าไป
ในบรรยากาศ จึงเป็ นการเพิ่มโมเลกุล
คาร์ บอนที่ไม่ได้ ดดู ซับความร้ อนนัน่ เอง

นี่คือ กราฟที่แสดงให้ เห็นถึงผลกระทบของความร้ อนที่เพิ่มขึ ้น ทุกๆ การเพิ่ม CO2
20 ppm ในบรรยากาศ

ดวงอาทิตย์ จะไม่เพิ่มแสงมากขึ้น
เพียงเพราะเราเพิ่มคาร์บอนที่มากขึ้น
ไปในบรรยากาศ
ชาวโลกร้ อน กล่ าวว่ า : โมเดลสภาพภูมิอากาศได้ ตระหนักถึง
เรื่ องลอการิ ทมึ เส้ นโค้ งการดูดซับและก็ได้ ใช้ ในการคํานวณแล้ ว
นักสงสัย กล่ าวว่ า : โมเดลนันใช้
้ การประมาณการอย่างหยาบ
และมีสมมติฐาน (คาดเดา) จํานวนมาก ความร้ อนในห้ องทดลอง
ไม่จําเป็ นต้ องเหมือนกับความร้ อนของโลก (planet warming)
การทดลองในห้ องทดลองไม่มีคลืน่ ของมหาสมุทร เมฆ หรื อ ฝน
เมฆและความชื ้นเป็ นปั จจัยที่ซบั ซ้ อนที่ทําให้ สบั สน ตัวอย่างเช่น
หากมีเมฆมากก็มีแนวโน้ มที่โลกจะอุน่ ขึ ้น แต่ขณะเดียวกัน เมฆ
น้ อยๆ กลับจะทําให้ โลกเย็นลง แต่โมเดลไม่ร้ ู รู้แต่วา่ เมฆเป็ น
เงื่อนไขที่ทําให้ โลกร้ อนอย่างเดียว
8

นี่เป็ นประเด็นสําคัญ เพราะผลสะท้ อนกลับของเมฆและความชื ้นมี
ผลมากกว่าสิง่ ที่ “คาร์ บอน” มีผล
ชาวโลกร้ อน กล่ าวว่ า : มันยังไม่อิ่มตัว 100%
นักสงสัย กล่ าวว่ า : ถูกต้ องครับ แต่มนั มีนยั ยะสําคัญน้ อยมาก
เส้ นโค้ งของล๊ อค (Log Curve) ไม่เคยขึ ้นถึง 100% อยูแ่ ล้ ว (ดังนัน้
แม้ วา่ อากาศบนดาวอังคารจะมีแต่ CO2 บริ สทุ ธ์ ก็ไม่เคยดูดซับ
แสงสีแดงได้ 100%) ทุกๆ โมเลกุลของ CO2 จะเพิ่มความร้ อนใน
จํานวนเล็กน้ อยและไม่มีสิ ้นสุด แต่จะมีผลกระทบน้ อยกว่า CO2 ที่
ขึ ้นไปอยูใ่ นบรรยากาศแล้ ว และผลกระทบที่เกิดขึ ้นก็เล็กน้ อย ไม่
สามารถวัดได้
ข้ อสรุ ป ถ้ าการเพิ่มขึ ้นของ CO2 ในบรรยากาศเป็ นเรื่ องสําคัญ
เราควรดูที่แกนนํ ้าแข็ง (ice cores) และเทอร์ โมมิเตอร์ แต่เรา
ไม่ได้ ทํา ซึง่ อาจชี ้ว่า ผลกระทบจากคาร์ บอนไม่ใช่เรื่ องสําคัญ
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เหตุผลวิบัติ (Fallacy)
กลางวงถกเถียงเรื่องโลกร้อนนั้น มีการใช้เหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลจานวนมาก หรือใช้เหตุผลอย่างมีเล่ห์
หลอกล่อให้ผู้ฟงั ยอมรับข้อสรุปด้วยเหตุผลที่ไร้น้าหนัก แต่ฟังดูดี การเข้าใจเหตุผลวิบตั ิแบบต่างๆ น่าจะ
เป็นประโยชน์แก่นักสงสัยไม่น้อย ในที่นี้เป็นบางตัวอย่างของการใช้เหตุผลวิบตั ิเท่านั้น
Intentional fallacy - อ้ างเจตนา
สามารถทาอะไรก็ได้ อย่างไรก็ได้ โดยการกล่าวอ้ างว่า ทาไป
เพราะมีเจตนาที่ดี หรื อ ทาไปเพราะมีความหวังดี
Argumentum ad Baculum - ใช้ อานาจเข้ าข่ ม
การอ้ างเหตุผลชนิดนี ้มักถูกใช้ ในกรณีที่ผ้ ถู กเถียงเอาชนะด้ วย
เหตุผลไม่ได้ ง่ายที่สดุ คือ อ้ างถึงอานาจในรูปแบบต่างๆ ที่
เหนือกว่าเข้ าข่มเพื่อให้ ยอมรับในเหตุผล

Argumentum ad Populum - อ้ างคนหมู่มาก
การกระทาหรื อความเชื่อของคนหมูม่ ากไม่จาเป็ นต้ องถูกต้ อง
หรื อดีงามเสมอไป เรา ควรพิจารณาว่าเมื่อใดควรอ้ างคน
ส่วนมาก ไม่ควรอ้ างพร่ าเพรื่ อ มิฉะนัน้ เราจะไม่สามารถละทิ ้ง
ความคิดที่ผิด ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมได้
Argumentum ad Hominem - โจมตีบุคคล
ความจริ งของประโยค ไม่ขึ ้นกับผู้ที่พดู ประโยคนัน้ และไม่ขึ ้นกับ
เจตนาในการพูดประโยคนัน้

เหตุผลวิบตั แบบอื่นๆ ดูได้ จาก www.medtechtoday.org/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=84

ผู้ที่เคยเชื่อ...ปัจจุบันหันมาเป็นนักสงสัย
หมายเหตุ : การเอ่ยชื่อบุคคลไม่ได้ ประสงค์จะยกเอา สิง่ ที่คนเหล่านี ้ทํา สิง่ ที่คนเหล่านี ้เป็ น ชื่อเสียง หรื อความเห็นของเขามาพิสจู น์
เรื่ องของคาร์ บอน เพราะ ข้ อถกเถียงที่อ้างอํานาจไม่เคยทําได้ สาํ เร็ จ เพียงแต่มนั ชี ้ให้ เห็นว่าการถกเถียงได้ เคลือ่ นจากคูถ่ กเถียง
ระหว่าง “ผู้ที่เชื่อ” กับ “ผู้ปฏิเสธ” ไปสูก่ ลุม่ ใหม่ ที่ครัง้ หนึง่ เคยเชื่อ และปั จจุบนั ได้ เปลีย่ นใจแล้ ว ซึง่ มีจํานวนที่มากขึ ้นเรื่ อย
Ivar Giaever, ผู้ได้ รับรางวัลโนเบลสาขาฟิ สกิ ส์ กล่าวว่า “ผม
เป็ นนักสงสัย โลกร้อนกลายมาเป็ นศาสนาใหม่แล้ว”
Dr. Claude Allegre นักธรณีฟิสกิ ส์ ที่มีบทความวิทยาศาสตร์
มากกว่า 100 บทความ และเป็ นหนึง่ ในนักวิทยาศาสตร์ ที่กล่าว
เตือนเรื่ องโลกร้ อนเมื่อ 20 ปี ที่แล้ ว ปั จจุบนั เขากล่าวว่า สาเหตุ
ของการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ คือ สิง่ ที่ยงั ไม่ร้ ู
Bruno Wiskel นักธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ ต้า ครัง้ หนึง่
เคยร่วมสร้ าง “Kyoto house” เพื่อเป็ นเกียรติแก่ข้อตกลงเกียว
โต แต่เมื่อเร็ วๆ นี ้เขียนหนังสือเรื่ อง “The Emperor’s New
Climate: Debunking the Myth of Global Warming.”

Dr. David Bellamy, นักพฤกษศาสตร์ ที่มีบทบาทอย่างมากใน
การรณรงค์เรื่ องสิง่ แวดล้ อมที่องั กฤษ เคยเป็ นอาจารย์สอนที่
Durham University และเป็ นเจ้ าของซีรี่ย์ดงั เกี่ยวกับชีวิตในป่ า
ที่ได้ รับความนิยมสูง กล่าวว่า “โลกร้อนเป็ นปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ขนาดใหญ่ โลกเรากาลังเสียเงิ นค่าโง่จานวนมากเพือ่
แก้ไขปั ญหาทีเ่ ราไม่สามารถแก้ไขได้”
Dr. Richard Courtney, ผู้เชี่ยวชาญที่ทาหน้ าที่ทบทวนงานของ
IPCC และเป็ นที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ ด้านสภาพภูมิอากาศ
และบรรยากาศในอังกฤษ “ถึงปั จจุบนั ยังไม่พบหลักฐานทีจ่ ะ
ชี ้ให้เห็นว่า โลกร้อนเกิ ดจากมนุษย์”

โปรดดูรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ ทา่ นอื่นๆ ได้ จากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ หน้ า 9 http://joannenova.com.au/global-warming/#handbooki warming/#handbooki
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่? อะไรคือ
ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่?
มีนกั วิทยาศาสตร์ จํานวนเท่าไรที่พิสจู น์วา่ การถกเถียงนี ้ยังไม่จบ? นักวิทยาศาสตร์ มากกว่า 30,000 คน ได้ ลงชื่อใน โครงการยื่น
คําร้ อง (Pettition Project) ทังนี
้ ้ 9,000 คน ได้ Ph.D. (ซึง่ ไม่ได้ พิสจู น์อะไรเกี่ยวกับคาร์ บอน แต่มนั พิสจู น์ถึงความลึกลับของสิง่ ที่
เรี ยกว่า “ความเห็นของคนส่วนใหญ่” (consensus) ในคําร้ อง (petition) เขียนไว้ อย่างชัดเจนว่า
“ไม่มีหลักฐานทางวิ ทยาศาสตร์ ทีน่ ่าเชื ่อถือ ทีช่ ี ้ว่าการปล่อยคาร์ บอนไดอ๊อคไซค์ของมนุษย์ มี เธน หรื อ ก๊ าซ
เรื อนกระจกอืน่ ๆ กาลังเป็ นสาเหตุ หรื อจะเป็ นสาเหตุให้โลกร้อนในอนาคต และสร้างความปั่ นป่ วนให้สภาพ
อากาศโลก มากไปกว่านัน้ มี หลักฐานทีช่ ดั เ จนว่า การเพิ่ มขึ้นของคาร์ บอนไดอ๊อคไซค์ในบรรยากาศ สร้าง
ประโยชน์อย่างมากต่อพืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ สภาพแวดล้อมของโลก”
ที่มา : www.petitionproject.org

โครงการยื่นคําร้ องนี ้ ได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลทัว่ ไป และ
ดําเนินการโดยอาสาสมัคร ทังนี
้ ้ไม่ได้ รับเงินจากอุตสาหกรรม
หรื อบริ ษัท และเมื่อปลายปี 2007 โครงการได้ มีการตรวจสอบ
รายชื่อผู้ยื่นคําร้ องซํ ้าอีกครัง้
ชาวโลกร้ อน กล่ าวว่ า : ทุกคนทราบดีวา่ การยื่นคําร้ องเป็ น
เรื่ องหลอกลวง และรายชื่อก็ซํ ้าไปซํ ้ามาและเป็ นชื่อปลอม

บันทึก : โปรดสังเกต นี่อาจเป็ นจุดที่นา่ สนใจ วิทยาศาสตร์ ไม่ได้
ใช้ ระบบประชาธิปไตย จํานวนและคุณสมบัติของทังสองฝ่
้
าย
ไม่ได้ เป็ นประเด็นสําคัญ ยกเว้ นสิง่ ที่เขียนไว้ ท้ายประโยคว่า
“การถกเถี ยงนีย่ งั ไม่ยต
ุ ิ” กระบวนการวิ ทยาศาสตร์ ไม่สามารถ
ยุติได้ดว้ ยความเห็นของคนส่วนใหญ่
เมื่อไรกันที่นกั วิทยาศาสตร์ ใช้ การลงคะแนนเพื่อหาข้ อยุต?ิ

นักสงสัย กล่ าวว่ า : มีชื่อปลอม 10 คน
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อะไร คือ หลักฐาน
วิทยาศาสตร์ ขึ ้นอยูก่ บั การสังเกต โดยบุคคล ณ เวลาหนึง่ ในสถานที่หนึง่ วัตถุ คือสิง่ ที่สามารถเห็น
หยิบจับ และบันทึก
สิ่งเหล่ านีค้ วรจะเป็ นหลักฐานที่ชีว้ ่ าคาร์ บอนเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ เกิดโลกร้ อน
 ถ้ าอุณหภูมิขยับตามระดับ CO2 ในอดีตที่ผา่ นมา (แต่ก็ไม่ม)ี
 ถ้ าในบรรยากาศปรากฏว่ามีรูปแบบลักษณะความร้ อนที่เพิ่มขึ ้นจากก๊ าซเรื อนกระจก (แต่ก็ไม่ม)ี

สิ่งเหล่ านีไ้ ม่ ใช่ หลักฐาน


















นํ ้าแข็งที่ arctic กําลังหายไป
ธารนํ ้าแข็งกําลังหดตัว
แนวปะการังกําลังฟอกสี
หิมะบนยอดเขาคิริมนั จาโรกําลังหายไป
หมีขวโลก
ั ้ 4 ตัวตกอยูใ่ นพายุหิมะ
สิง่ มีชีวิตเผชิญหน้ ากับการสูญพันธุ์
การเปลีย่ นแปลงของไซโคลน / เฮอร์ ริเคน และ ไต้ ฝนุ่
แห้ งแล้ ง
แม่นํ ้าแห้ ง
โมเดลคอมพิวเตอร์
ไม่มีคําอธิบายที่ดีกว่า
บางคนเป็ น Ph.D ทําให้ นา่ เชื่อถือ
นักวิทยาศาสตร์ 2500 คน เห็นร่วมกัน
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลร่วมกันเขียนรายงานยาวๆ
รัฐบาลจ่ายเงินกว่า 100 ล้ านเหรี ยญสหรัฐเพื่อแผนการค้ าขายคาร์ บอน
Geri Halliwell ลงชื่อร่วมร้ องเรี ยน
อดีตนักการเมืองเป็ นคนทํารายงาน

มีปัจจัยบางอย่าง ที่ทาให้โลก
ร้อน น้าแข็งละลาย ทาให้ตัว
ลีเมอร์สูญพันธุ์ และเป็น
สาเหตุของความแห้งแล้ง
แต่ไม่มีสิ่งใดที่บอกเราว่า
ทาไมโลกถึงร้อนขึ้น
ท้ ายที่สุด

มีหลักฐานบ้ างไหม
ที่ทาให้ คุณเชื่อว่ า
คาร์ บอนไม่ มีนัยยะ
สาคัญ?

ทาไมโมเดลคอมพิวเตอร์ จงึ ไม่ ใช่ หลักฐาน?
พวกเขาเป็ นผู้มีประสบการณ์มากในการผสมตัวแปรต่างๆ เพื่อให้ ได้ สงิ่ ที่ดีกว่า
อยูเ่ สมอ แต่แม้ วา่ พวกเขาจะสามารถคาดการณ์สภาพภูมิอากาศได้ ถกู ต้ อง (ซึง่
ทําไม่ได้ ) หรื อ แม้ วา่ พวกเขาจะดําเนินการบนฐานทฤษฎีที่ได้ พิสจู น์มาอย่าง
เข้ มข้ น (ซึง่ ก็ไม่ได้ ทําอีก) พวกเขาก็ยงั เชื่อถือไม่ได้ เพราะขาดหลักฐาน ระบบ
โมเดลที่ซบั ซ้ อนสร้ างขึ ้นบนค่าของสมมติฐานและทฤษฎีจํานวนมาก ยังไม่ มี
โมเดลที่พยากรณ์ ว่าอุณหภูมิไม่ ได้ เพิ่มขึน้ ในช่ วงปี 2001-2008 ดังนัน้
อย่างน้ อยน่าจะมีอีกปั จจัยหนึง่ ที่มีความสําคัญมากกว่า CO2 และโมเดลก็ไม่ร้ ู
ว่า คืออะไร
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ความเชื่อ ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ถ้ าไม่มี
หลักฐานและไม่มีการพิสจู น์ที่
สามารถทําให้ สิ ้นข้ อสงสัยได้
ทฤษฎีต้องสามารถหาทางพิสจู น์ได้
ว่ามันอาจจะผิด (falsifiable) พ้ นไป
จากนี ้ ก็เป็ นแค่ความเชื่อ
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ตัดตรงผ่านม่านหมอก
“ มีหลักฐานกองเป็ นภูเขาที่ผ่าน peer-reviewed ที่ระบุว่า เราต้ องลดการปล่ อยคาร์ บอน ”


มีหลักฐานจานวนมากที่กล่ าวถึงผลกระทบของโลกร้ อน ซึ่งไม่ ใช่ ส่ ิงเดียวกับสาเหตุ

 “ ถึงวันนี ้ คุณสามารถระบุหลักฐานสักชิน
้ หนึ่งได้ ไหม

ที่ชีว้ ่ า CO2 ที่สูงขึน้ ได้ ทาให้

อุณหภูมิสูงขึน้ อย่ างมีนัยยะสาคัญ”
การโต้ ตอบทั่วไป (ที่ไม่ พยายามจะกล่ าวถึงหลักฐาน)

ก.อ้ างถึงผู้มีอานาจ

ข. ตัวลวง

IPCC กล่ าวว่ า…….
IPCC คือ คณะกรรมการระหว่างประเทศ
ไม่ ใช่ หลักฐาน
เหตุผล ของผูม้ ี อานาจ ไม่ได้ พิสจู น์อะไร
นอกจาก การเป็ นคณะกรรมการจะสนใจผล
เฉพาะอย่าง และผลิตเอกสารจํานวนมาก
แต่ รายงานของ IPCC อยู่บนพืน้ ฐานของ
เอกสารที่ผ่าน Peer-reviewed คุณไม่
สามารถละเลยได้
รายงานของ IPCC ไม่ใช่หลักฐานโดยตัวมัน
เอง คุณสามารถระบุหลักฐานสักชิ ้นที่วา่ CO2
เป็ นสาเหตุให้ โลกร้ อนขึ ้นจนถึงระดับใน
ปั จจุบนั ได้ หรื อไม่ (IPCC ไม่สามารถทําได้ )
ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ กระแสหลัก
ที่เห็นพ้ องตรงกัน
แต่ต้องการนักวิทยาศาสตร์ แค่ 1 คน ที่จะ
พิสจู น์วา่ ทฤษฎีนนผิ
ั้ ด

การถกเถียงนัน้ จบแล้ ว
ถกเถียงอะไร? ผมพลาดไปแล้ วเหรอ

วิทยาศาสตร์ ไม่ ใช่
ประชาธิปไตย
กฎธรรมชาติไม่ได้ สร้ างขึ ้นจากการลงคะแนน
 พระอาทิตย์ไม่ได้ สอ่ งแสง เพราะว่า
National Acedemy of Science บอก
 เมฆ ไม่ได้ อา่ นงานของ David Suzuki
 มหาสมุทรไม่สนว่า อัล กอร์ คิดอะไร
สภาพอากาศเป็ นในสิ่งที่มันเป็ น
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ใครว่า (สือ่ มวลชนหรื อเปล่า? หรื อนักการ
เมือง? หรื อ ดารา?)
คุณเคยได้ หลักฐานมาไหม?
ถึงเวลาต้ องลงมือแล้ ว
ควรเปิ ดเผยเหตุผลที่มากขึ ้น ก่อนจะลงมือ
ทําอะไร
เราสร้ างมลภาวะมากจนเกินไปแล้ ว เรา
ควรทาวิจัยในการนากลับมาใช้ ใหม่
ลงมือทําเลยในสิง่ ที่เป็ นเหตุผลที่ถกู ต้ อง
การดําเนินนโยบายแบบสุม่ ๆ เพราะว่า รู้สกึ
ดีนนั ้ เป็ นการบริ หารแบบบังเอิญ มาตรการ
ทางภาษี กบั สิง่ ที่ผิดนัน้ คือ วิธีการที่นา่
รังเกียจในการแก้ ปัญหา
อะไรคือ หลักการของการเตือนล่ วงหน้ า
เราควรต้ องใช้ จ่ายสักเท่าไรเพื่อแก้ ไขบางสิง่
ที่ไม่ใช่ปัญหา?
มันมีต้นทุนในทุกการกระทํา
อะไรคือสาเหตุของความร้ อน แล้ วงัย
ต่ อ?
เราไม่ต้องการรู้เหรอว่าอะไรที่กําลังเปลีย่ น
สภาพอากาศ เพือ่ ทีจ่ ะบอกได้ว่า คาร์ บอน
ไม่ได้เป็ นสาเหตุ
ผู้ที่เชื่อต้ องบอกเราว่า ทําไมเราจึงควรจ่าย
สําหรับคาร์ บอนที่ปล่อยออกมา
คู่มือนักสงสัยเรื่องโลกร้อน

ค. เพราะแกเป็ นแบบนัน้
แบบนี ้ ฉันเลยไม่ ผิด
คุณจะรู้อะไร คุณไม่ ใช่
นักวิทยาศาสตร์ ด้านสภาพ
ภูมิอากาศ

อ้ าว แล้ ว อัล กอร์ ละ?
ผมรู้วา่ อะไรคือหลักฐาน (คุณละ?)
ผมอ่านกราฟได้ ไหม ?
คุณเป็ นพวกขวางโลก

การตีตราให้ ผม คือ วิธีท่ ดี ี
ที่สุดที่คุณทาได้ เหรอ
ผมอาจเป็ นเผด็จการที่เย็นชา หรื อเป็ น
ผู้นําบริ ษัทนํ ้ามัน แต่นนั่ ก็ไม่ได้
เปลีย่ นแปลงค่าอุณหภูมิของดาวเทียม
ที่บนั ทึกได้ และความเห็นของผมก็ไม่มี
ผลต่อข้ อมูลของแกนนํ ้าแข็ง
คุณเป็ นหน้ าม้ าบริษัทนา้ มัน

รั ฐบาลใหญ่ ๆ ก็จ่ายเงิน
จานวนมากสาหรั บ
อุตสาหกรรมนา้ มัน
ตังแต่
้ ปี 1989-2007 รัฐใช้ งบประมาณ
สําหรับงานวิจยั ด้ านสภาพภูมิอากาศไป
30,000 ล้ านเหรี ยณสหรัฐ เมื่อเทียบกับ
23 ล้ านเหรี ยณสหรัฐ ที่ Exxon ใช้

joannenova.com.au

คุณสามารถยุติความยุง่ ยากในรายละเอียดที่ยงั ไม่มีข้อสิ ้นสุด
เป็ นการดีกว่าที่จะถอยมา 1 ก้ าว และเน้ นไปที่กระบวนการ,บน
พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ด้ วยกังวลว่าการถกเถียงจะกลายเป็ น
การเผชิญหน้ า ซึง่ ไม่ได้ หมายความว่าเราจะไม่ถกเถียง แต่ขอ
เพียงให้ คณ
ุ ถกเถียงโดยเน้ นไปที่คําถามๆ เดียวทีส่ าํ คัญ มิ
เช่นนันจะเสี
้
ยเวลาอย่างไร้ ประโยชน์

และน่าจะดีกว่าที่จะไม่ไปยุง่ กับหลักฐานที่ไม่มีความสัมพันธ์
(แม้ วา่ คุณรู้วา่ นํ ้าแข็งในทะเลมีมากขึ ้น หรื อ มีข้อมูลโลกร้ อนบน
ดาวอังคาร) ไม่มีประโยชน์ที่จะอ้ างเรื่ องคุณวุฒิ คุณสมบัติ หรื อ
พยายามพิสจู น์วา่ คุณหรือใครๆ ไม่ได้ รับเงินใครมา หรื อ
นักวิทยาศาสตร์ อีกฝ่ ายมีจํานวนมากกว่าอีกฝ่ าย เหล่านี ้เป็ นการ
ใช้ เหตุผลที่วิบตั ิ การถกเถียงโดยยกเรื่ องอํานาจ หรื อการโจมตี
บุคคล และคําถามเกี่ยวกับแรงผลักดัน แสดงให้ เห็นว่า อีกฝ่ าย
ไม่เข้ าใจว่า แท้ จริ งแล้ ว อะไรคือหลักฐาน

การโต้ ตอบที่ดีกว่ า (พยายามถกเถียงบนหลักฐาน)

ง. หลักฐานที่เคยใช้ กันมา
แกนนา้ แข็ง (ice cores)
การเพิ่มขึน้ ของอุณหภูมิ
เหล่านี ้คือหลักฐานที่เคยนํามาสนับสนุน
ความคิดเห็น แต่เดี๋ยวนี ้เรามีข้อมูลที่ดี
กว่าเดิม (ดูประเด็น 1-3 ที่ผา่ นมาสําหรับ
รายละเอียด)

นั่นมันโบราณเหลือเกิน

มันผ่ าน peer reviewed (ดังนัน้ มันจึง
ต้ องถูกต้ อง)
เอกสารบางชิ ้น ก็ขดั แย้ งกับชิ ้นอื่นๆ
ดังนัน้ เอกสารไม่ได้ ถกู ทังหมด
้
การศึกษาแสดงให้ เห็นว่า เอกสารที่ผา่ น
การตรวจสอบ (peer reviewed) จํานวน
มาก ปั จจุบนั กลายเป็ นเรื่ องหลอก และ
ไม่เคยถูกอ้ างอิง
โดยปกติผ้ ทู ําหน้ าที่อา่ นตรวจสอบมัก
ไม่ได้ รับค่าตอบแทน ปิ ดบังชื่อและไม่
เปิ ดเผยความคิดเห็น ระบบเช่นนี ้ยังดี
สําหรับผู้อา่ นตรวจสอบ
มันไม่ สาคัญ ถ้ ามันไม่ ผ่าน peerreviewed
Peer-review เป็ นสิง่ ที่มีประโยชน์ แต่นนั่
ก็ไม่ใช่ข้อพิสจู น์ แต่ละทฤษฎีดํารงอยูไ่ ด้
ด้ วยหลักฐานสนับสนุน
Joanne Nova 2009

จ. หลักฐานไม่ มีความ
สัมพันธ์ และไม่ สาคัญ
ระดับนา้ ทะเลกาลังสูงขึน้ นา้ แข็ง
กาลังละลาย ทะเลทรายกาลัง
ขยายตัว ความแห้ งแล้ งแพร่ กระจาย
แม่ นา้ แห้ งเหือด ป่ าหาย...อีก
มากมาย
สิง่ ที่กล่าวมานี ้ เป็ นผลกระทบจากโลก
ร้ อน ไม่ใช่สาเหตุ ทังหมดไม่
้
ได้ บอกเรา
ว่าสาเหตุของความร้ อนมาจากอะไร

มันผสมกันระหว่ าง
ผลกระทบและสาเหตุ

ฉ. ว่ าด้ วยทฤษฎี
โลกร้ อนมีสาเหตุจาก CO2 เป็ นที่รับรู้กัน
มาร่ วมศตวรรษ ซึ่งพิสูจน์ ได้ ในห้ อง
ทดลองและเราก็ร้ ูว่าโลกร้ อนเนื่องจาก
สาเหตุนี ้
ทังหมดเป็
้
นเรื่ องจริ ง แต่ไม่ได้ หมายความว่า
มันมากเท่าปริ มาณคาร์ บอนในปั จจุบนั การ
ดูดซับ CO2 ทําได้ ในบางคลืน่ แสง และใกล้
ถึงจุดอิ่มตัวแล้ ว การเพิ่ม CO2 เข้ าไปใน
บรรยากาศแทบจะไม่ได้ สร้ างความแตกต่าง
(ดูประเด็น 4) ทฤษฎีจากห้ องทดลองก็ดี แต่
การสังเกตในโลกจริ ง พบว่า ความร้ อนไม่ได้
เพิ่มขึ ้นตามระดับการเพิ่มของ CO2

ในโลกความจริงก็ดีกว่ าใน
ห้ องทดลองทุกครั ง้ อยู่แล้ ว

ช. โมเดลคอมพิวเตอร์
มีโมเดลสภาพอากาศร่ วมๆ 2 โหล ที่ยนื ยันว่ า ก๊ าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของ
มนุษย์ ทาให้ โลกร้ อน
ทุกโมเดลคาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ ้นจากปี 2001-2008 แต่จริ งๆ แล้ วอุณหภูมิแทบคงที่ (ดู
หน้ า 6) นัน่ ชี ้ว่า ทุกโมเดลขาดปั จจัยที่มีความสําคัญมากกว่าคาร์ บอน
แม้ วา่ โมเดลจะได้ ทํานายสภาพอากาศปั จจุบนั ไว้ แล้ ว มันก็ยงั เป็ นทฤษฎี ที่ไม่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ โมเดลอย่างเดียวไม่สามารถพิสจู น์อะไรได้
สภาพโลกร้ อนในปั จจุบันไม่ สามารถอธิบายได้ ว่าไม่เกี่ยวกับการกระทาของมนุษย์
ตัวอย่างเช่น........“เราไม่ สามารถคิดอะไรที่ดีกว่ านีไ้ ด้ ”
ข้ อถกเถียง แบบอ้ างความไม่ร้ ู
คู่มือนักสงสัยเรื่องโลกร้อน
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เปิดใจ..สาหรับคนที่ต้องการข้อมูลมากขึ้น
“นักวิทยาศาสตร์ จานวนมากจะผิดได้ อย่ างไร”
 นักวิทยาศาสตร์ สว่ นใหญ่ไม่ได้ ผิด แต่พวกเขาไม่ได้ ศกึ ษาคําถามที่สาํ คัญ พวกเขาศึกษาแต่เรื่ องผลกระทบของโลกร้ อน
แต่ไม่ได้ ศกึ ษาสาเหตุ งานศึกษาที่พบว่า ลิงอุรังอุตงั ที่เกาะบอร์ เนียวกําลังเผชิญกับภาวะการสูญเสียที่อยูอ่ าศัย ก็ไม่ได้
บอกเราว่าอะไรคือ ตัวผลักดันสภาพภูมิอากาศ ในทํานองเดียวกัน โรงไฟฟ้ าพลังลม, การกักเก็บคาร์ บอน, การระบาด
ของแมลงก่อโรค อากาศที่ร้อนขึ ้นทําให้ เกิดผลกระทบเหล่านี ้ แต่ สิง่ ที่เกิดขึ ้น ไม่ใช่เป็ นตัวเปลีย่ นสภาพภูมิอากาศ


ความเห็นส่วนใหญ่ (consensus) ไม่ได้ พิสจู น์อะไร และจริ งๆ แล้ ว ใช้
นักวิทยาศาสตร์ เพียง 1 คน เพื่อพิสจู น์วา่ ทฤษฎีนี ้ผิด ทฤษฎีตา่ งๆ
เหมาะกับข้ อเท็จจริ ง หรื อไม่ก็ไม่เหมาะ แทนทีจ่ ะถกเถียงว่าข้ างไหนมี
Ph.D. มากกว่ากัน คําถามทีค่ วรถาม ก็คือ ไหนละหลักฐาน

“ช่ วงเวลาที่หนาวเย็น เป็ นความผันแปรตามธรรมชาติ”
”

นัน่ คือประเด็น ความผันแปรตามธรรมชาติหรื อสิง่ รบกวน เกิดจาก ปั จจัย
บางอย่ าง และที่สาํ คัญ ไม่วา่ สิง่ นันจะเป็
้
นอะไร มันมีความสําคัญมากกว่า
ก๊ าซเรื อนกระจก ในกรณีนี ้ สิง่ รบกวน ไม่ได้ ถกู พิจารณาอย่างจริ งจัง ในขณะ
ที่มนั ส่งผลกระทบต่อโลก ถ้ าเราสามารถระบุมนั ได้ และใช้ โมเดลคอมพิวเตอร์
อาจทําให้ โมเดลมีความถูกต้ องมากกว่านี ้

สิ่งเดียวที่เรารู้ค่อนข้าง
แน่นอนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ก็คือ คณะกรรมการกองทุน
ขนาดใหญ่จากรัฐบาล
จะดาเนินงานต่อไป แม้จะ
หมดอายุการใช้งาน
แล้วก็ตาม

ลองดูการคาดการณ์ระบบเศรษฐกิจและภาษี ของทังโลกจากโมเดลคอมพิ
้
วเตอร์ ในช่วง 50 ปี ก็ไม่ได้ บอกพวกเรา
เกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูร้อนหน้ า ถ้ าพวกเราโชคดี มันอาจทํางานได้ ดีพอๆ กับซอฟท์แวร์ โมเดลแบบจําลองมูลค่า
สําหรับเลห์แมน บาร์ เธอร์
“คาร์ บอนไดออกไซค์
”
”

เป็ นมลพิษ”

คาร์ บอนไดอ๊ อคไซค์เป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับพืช มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาเป็ นปุ๋ย พวกเราน่าจะต้ องขอบคุณ CO2 ที่เพิ่มมากขึ ้นใน
บรรยากาศที่จะทําให้ พืชโตเร็ วขึ ้น 15% เมื่อเทียบกับทศวรรษที่แล้ ว (15% เลยน่ ะ!!!!) ชาวสวนจะปั๊ ม CO2 จํานวนมากเข้ า
ไปในโรงเรื อนกระจก เพื่อเพิ่มจํานวนผลผลิต ซึง่ เราไม่ได้ พดู ถึง CO2 จํานวนน้ อยๆ ขนาด 2ppm ต่อปี แต่เรากําลังหมายถึง
การเพิ่มขนาด 2 เท่า หรื อ 5 เท่า หรื ออาจกล่าวได้ วา่ ผู้คนที่อยูร่ อดมาจนถึงทุกวันนี ้ น่าจะต้ องขอบคุณคาร์ บอนที่มีมากขึ ้นใน
บรรยากาศ และเราสามารถกล่าวได้ อย่างถูกต้ องเป็ นวิทยาศาสตร์ วา่

“คาร์บอนไดอ๊อคไซค์ได้ช่วยเหลือการขาดแคลนอาหาร”
“อะไรคือหลักการเตือนล่ วงหน้ า?”
”
”
”
14

ถ้ าเราทําให้ การใช้ ถ่านหินของชาวแอฟริ กาเป็ นเรื่ องยากและแพง นัน่ หมายความว่า ประชาชนยังจะต้ องสูดควันจากไม้
ฟื น เด็กๆ คงเป็ นโรคปอด ป่ าไม้ ถกู โค่นเพื่อเป็ นเชื ้อเพลิง ในขณะที่ ค่ารถบรรทุกไฟฟ้ าก็แพงมาก นัน่ ทําให้ อาหารสดมี
ราคาแพงขึ ้น ผู้คนที่ไม่มีทางเลือก ต้ องกินลิงมากขึ ้น เด็กๆ เสียชีวิตจากการกินเนื ้อที่เน่าหรื อไม่ก็ขาดโปรตีนอย่างรุนแรง
เด็กๆ จํานวนมากไม่ได้ รับวัคซีนเพราะขาดตู้เย็นและตายจากโรคบิด ขณะเดียวกันในตะวันตก เงินสามารถใช้ เพื่อการ
รักษาในระดับยีน หรื อการวิจยั มะเร็ งได้ แต่ไม่เกิดขึ ้น
คู่มือนักสงสัยเรื่องโลกร้อน
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ความล่าช้ าในความก้ าวหน้ าด้ านการแพทย์อาจต้ องรอถึง 10 ปี หรื อประมาณว่าอาจมีผ้ เู สียชีวิตกว่าครึ่งล้ าน ถ้ าเรานําเงินที่
ควรจะใช้ เพื่อการค้ นคว้ าทางการแพทย์ ใช้ ไปเพื่อค้ นหาวิธีการปล่อยก๊ าซที่มีอนั ตรายน้ อย ไม่วา่ อย่างไร เราคงไม่สามารถ
สนับสนุนไปในทิศทางที่ผิดได้ และนัน่ คือเหตุผลว่า ทําไมเราจึงควรรับผิดชอบที่จะต้ องมองหาหลักฐานที่หนักแน่น
“เราไม่ ควรมองหาพลังงานสีเขียวเพื่อนามาใช้ แทนเชือ้ เพลิงคาร์ บอน หรื อ?”
”
”
”

ความหวังที่จะได้ ผลลัพธ์ที่ดี ในขณะที่ดําเนินการบางอย่างบนเหตุผลที่
ผิดๆ เราเรี ยกกันว่า นโยบายโดยบังเอิญ (policy-by-accident) นํ ้ามัน
มีราคาแพงและจะหมดในที่สดุ ดังนัน้ เราจึงควรยอมรับระบบภาษี ที่
อยูบ่ นสมมติฐานที่ผิด จ้ างนักบัญชีและทนายความให้ มากขึ ้น และถ้ า
เราไม่ทําลายเศรษฐกิจให้ แย่จนเกินไป ก็อาจมีเงินเหลือสําหรับการ
วิจยั เชื ้อเพลิงเขียว (นอกจากเราจะไม่มนั่ ใจว่า สีเขี ยวหมายถึง อะไร
ก็ในเมื ่อคาร์ บอนเป็ นอาหารของพืช) และนัน่ เป็ นความจริ ง ที่อาจ
เป็ นไปได้

“แต่ คาร์ บอนไดออกไซค์

?”
”
”

ก็มีบันทึกระดับการเปลี่ยนแปลง”

มีประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนผลประโยชน์ มีประชาชน
มากน้อยเท่าไรทีจ่ ะได้รับ
ผลกระทบจากความ
พยายามกาจัด CO2
โดยไม่สามารถพิสูจน์ได้
ว่า CO2 เป็นภัยคุกคาม

คาร์ บอนในบรรยากาศปั จจุบนั อยูใ่ นระดับที่สงู กว่าเวลาใดๆ ในช่วง 650,000 ปี ที่ผา่ นมา ถูกต้ องครับ แต่หากย้ อนกลับไปเมื่อ
500 ล้ านปี ระดับคาร์ บอนนันไม่
้ ได้ สงู กว่าแค่ 10-20% แต่อยูใ่ นระดับที่สงู กว่า 10-20 เท่าทีเดียว โลกได้ ผา่ นการทดสอบเรื่ อง
ผลกระทบจากก๊ าซเรื อนกระจกมาแล้ ว และไม่มีอะไรเกิดขึ ้น และในความเป็ นจริ งโลกก็เคลือ่ นตัวเข้ าสูย่ คุ ice age มาแล้ ว
ท่ามกลาง CO2 ที่อยูใ่ นระดับที่สงู กว่าระดับ CO2 ปั จจุบนั ยิ่งไปกว่านันมั
้ นไม่ได้ มีความสําคัญหรอกว่า CO2 นัน้ เกิดขึ ้นจาก
กิจกรรมของมนุษย์ หรื อเกิดจากการปลดปล่อยจากมหาสมุทร เพราะว่ามันมีโมเลกุลแบบเดียวกัน

”
“อุณหภูมิสูงขึน
้ อย่ างรวดเร็วมากกว่ าที่ผ่านมา”

“อากาศตอนนีก้ เ็ ลวร้ ายมากแล้ ว”

ไม่จริ ง ศตวรรษที่แล้ ว อุณหภูมิเพิ่มขึ ้นประมาณ 0.7 องศา
ระดับเซลเซี
” ยส (และส่วนใหญ่ก็ลดลงเมื่อ 12 เดือนผ่านไป) แต่
ในช่วงปี 1700 อุณหภูมิเคยสูงถึง 2.2 องศาเซลเซียสและคงอยู่
?” ตลอดช่วง 36 ปี (วัดโดย the Central England Temperature
ซึง่ เป็ นหนึง่ ในแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ในยุคนี ้) ซึง่ ประมาณว่า
”
มากกว่า 3 เท่า และเร็ วกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อศตวรรษที่
”
ผ่านมา ความแปรปรวนทางธรรมชาตินนมี
ั ้ ความรุนแรง
มากกว่าสิง่ ที่มนุษย์อาจจะกระทําหรื อไม่ได้ กระทํา ในช่วงที่
”
ผ่านมา

เวลาส่วนใหญ่ในช่วง 1.5 ล้ านปี ที่ผา่ นมา โลกถูกปกคลุม
ระดับด้ ว”ยนํ ้าแข็งและมีอณุ หภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส นี่สิ
เรี ยกว่า “เลวร้ าย” และเวลาส่วนใหญ่ในช่วง 500 ล้ านปี ที่
?” ผ่านมา อุณหภูมิอยูท่ ี่ประมาณ 5 หรือ 6 องศาเซลเซียส
จากรูปแบบของอุณหภูมิข้างต้ น อาจกล่าวได้ วา่ ปั จจุบนั
”
เรายังไม่เจอสิง่ เลวร้ ายเท่าไรหรอก
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คาตอบสุดท้ าย
ดูเหมือนว่า ไม่ว่าจะก่อนหน้านีห้ รือแม้แต่ในปัจจุบัน
ระดันีบก้ ”็ตาม คาร์บอนไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักของโลกร้อน
?” อุณหภูมโิ ลกอาจไม่ได้กาลังร้อนขึ้น และโมเดล
คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทานายสภาพอากาศได้
”
”
”

หลังจากใช้ เงินไป 3 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐ อาจพูดกันว่า “เลิกเถอะ กลับบ้ านกัน CO2 ไม่ ได้ เป็ นสาเหตุของโลกร้ อน”

การค้าขายสิทธิในการปล่อยคาร์บอน เป็น
ทางออกของปัญหาที่แย่มาก....มันเป็นการ
จัดการกับปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้น....

หากต้ องการข้ อมูลที่มากขึ ้น หรื อ ต้ องการใช้ ต้นฉบับภาษาอังกฤษ
โปรดติดต่อขออนุญาต www.joannenova.com.au
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