Nobel Prize & Climate Change
ปญหาโลกรอนกลายเปนหัวขอสําคัญสําหรับทุกคน จนกระทั่งผูผลักดันใหโลกตระหนักถึงเรื่องการ
เปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ “อัล กอร” ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรวมกับ “IPCC”
หนวยงานที่มีบทบาททางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สถาบันโนเบลแหงนอรเวย (The Norwegian Nobel Institute) ไดประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
ใหรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจําป 2550 แกคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของสหประชาชาติ หรือ IPCC (UN's Intergovernmental Panel on Climate
Change) และ อัลเบิรต อารโนลด (อัล) กอร จูเนียร (Albert Arnold (Al) Gore Jr.) อดีตรอง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยคณะกรรมการโนเบลแถลงวา IPCC และ Gore ไดพยายามสราง
และเผยแพรองคความรูเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศที่กอขึน้ โดยมนุษย และยังสราง
รากฐานในการใชมาตรการตางๆ ที่จําเปนอยางยิ่งตอการลดผลกระทบของสภาวะปญหาดังกลาว
IPCC กอตั้งขึ้นโดยองคการสหประชาชาติในป 2531 เพื่อเปนแนวทางดานการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศใหแกรัฐบาลในแตละประเทศ ปจจุบันประกอบไปดวย นักวิจัยกวา 2,500 คนจาก 130
ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยประธานคนปจจุบัน คือ ราเชนทรา ปาจาอุรี (Rajendra
Pachauri) ผูอํานวยการสถาบันพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติแหงอินเดีย (Energy and Resources
Institute) ซึ่งผลงานโดดเดนที่ยาวนานมากกวา 2 ทศวรรษ ของ IPCC ไดแก รายงานทาง
วิทยาศาสตรที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางกิจกรรมของมนุษยและสภาวะโลกรอน
ในสวนของกอร เมื่อพลาดหวังจากตําแหนงประธานาธิบดี ใหกับ "จอรจ ดับเบิลยู บุช" ในป 2543
กอรเริ่มศึกษาเรื่องราวของสภาวะโลกรอนอยางจริงจัง โดยออกเปนผลงานที่ทุกคนรูจกั กันดีทั้ง
ภาพยนตรสารคดีและหนังสือชื่อ "An Inconvenient Truth" (หนังสือแปลภาคภาษาไทยใชชื่อ
"ความจริงทีไ่ มมีใครอยากฟง")

An Inconvenient Truth ไดสรางความฮือฮาเมื่อนําไปแสดงในงานเทศกาลภาพยนตเมืองคานสใน
ป 2548 และไดรับรางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากเวทีออสการในป 2550 ซึ่งภาพยนตนําเสนอการ
เดินทางของของกอรไปในพื้นที่ตางๆ เพื่อใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับวิกฤตการณโลกรอนที่ทํา
ใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยแสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตร ขอถกเถียงถึงปญหาทางดาน
นโยบายและเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อธิบายถึงผลที่จะตามมา ถาหากมนุษย
ยังดําเนินกิจกรรมทีก่ อใหเกิดกาซเรือนกระจก (Greenhouse gases) โดยจะทําใหนํา้ แข็งขั้วโลก
ละลาย เกิดหายนะน้ําทวมครั้งยิ่งใหญแกมวลมนุษยชาติ ซึ่งสารคดีชุดนี้ไดถูกเผยแพรเปนสื่อการ
สอนตามโรงเรียนตางๆ ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
ทั้งนี้ An Inconvenient Truth ไดถูกวิจารณวามีขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ผิดพลาด โดยนําเสนอ
ใหตื่นเตนใหญโต เพื่อใหผูชมคลอยตามไปกับสมมติฐานของเขา รวมทั้งยังฉวยโอกาสโฆษณา
ทางการเมืองอีกดวย ซึ่งยังมีขอกังขาอีกวาทั้งหมดทั้งปวงที่กอรทํามานี้ เพื่อปลุกกระแสโลกรอน
เพียงอยางเดียว หรือสรางความนิยมในตัวเขาขึ้นมา เพื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมี
ขึ้นในปหนา
อยางไรก็ดี ถึงจะมีจดุ ผิดพลาดและขอวิจารณทางการเมือง แตนับวาเรื่อง An Inconvenient Truth
เปนสารคดีที่สรางความฮือฮาและความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมไดมากทีเดียว
ธันวดี ศรีธาวิรตั น
ที่มา : http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7041082.stm, http://www.ipcc.ch
http://en.wikipedia.org/wiki/An_Inconvenient_Truth, http://www.climatecrisis.net/aboutthefilm/
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การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร
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