
 

 

2012 โลกจะแตกจริงหรือไม ่

นี ่คือหลักข้อสันนิฐานตามหลัก ด้านวิทยาศาสตร์   โหรศาสตร์   และค าท านาย ซึ่งผมได้รวบรวมข้อมูลต่างๆๆมาให้
ทุกคนได้อ่านเป็นความรู้กัน   ผมไม่ได้ให้ทุกคนต้องเชื่อ   โปรดใช้วิจารณาญาณ   แล้วผมคิดว่าข้อมูลพวกนี้ ไม่ได้มี
คน กรุ ขึ้นมาอย่างแน่นอน  เพราะมีหลักฐานความเป็นไปได้หมด  อ้างอิงจากส่วนต่างๆๆมากมายจนพูดเป็นเสียง
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นไทย หรือต่างประเทศ  ทุกศาสตร์ พูดเป็นเสียงเดียวกัน  ไม่เว้นแม้กระทั้ง ภาพยนตร์ก้อยังท า
ออกมาให้ชม  บางคนอาจไม่เชื่อ เพราะว่าเป็นเร่ืองเหลวไหล  (ซึ่งไม่ผิดเพราะว่าเร่ืองนี้ยังไม่เกิดขึ้นจริง มันเป็นเร่ือง
ของอนาคต)   บางคนอาจเชื่อ เพราะว่า หลักฐานต่างๆๆที่ปรากฏบ่งบอก  หรือเชื่อในค าท านาย........... 
ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้รวบศาสตร์ทั้งหมด  ที่อ้างอิงสิ่งที่จะเกิดในปี ค.ศ. 2012   
1.ด้านวิทยาศาสตร์ 
2.ด้านโหรศาสตร์ 
3.ด้านค าท านาย 
4.ด้านค าท านายของศาสนา (ศาสนาพุทธ ของเราไว้ด้วย) ดาว นิบิรุ 

  

เร่ืองนี้คือเร่ือง ดาวปริศานาดวงที่ 12 ของ ระบบสุริยะจักรวาล 
ถ้าใครได้พอดูความปี 2002 จะได้ทราบว่า นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ ดาวดวงที่ 12 ขึ้นมาอยู่ในระบบกาแล็คซี่
เราดื้อๆ 
แต่ความเป็นจริงนักดาราศาสตร์รู้จักดาวนี้มาตั้งแต่ปี  1982 แล้วซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตมากช่วงเดือน พฤษภาคม  
มันคือดาวที่มีชื่อตั้งทางวิทยาศาสตร์ว่า นิบิรุ (Nibiru)และด้วยหลักฐานโบราณวัตถุและนักโบราณคดีได้กล่าว
ไว้เนืองๆ ว่า...สิ่งของที่ไม่สามารถอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ได้เกิดจากดาวดวงนี้ 



 

 

 
แต่สิ่งที่เรารับรู้คือเจอดาวเคราะห์ดวงใหม่ แล้วก็จบ...ท าไมถึงกล่าวอ้างเช่นนั้น? 
ดาวดวงนี้ทุนเดิมไม่ได้อยู่ในระบบกาแล็คซี่ทางช้างเผือกมาแต่เนิ่นๆ อยู่แล้ว 
แต่... มีวงโคจรกว้างใหญ่ไพศาลมาก จนมาทับซ้อนลงบนกาแล็คซี่นี้ 
แปลว่า... ที่นักวิทยาศาสตร์เห็นเพิ่มมาดวงก็แปลว่ามันโคจรเข้ามาใกล้กาแล็คซี่เราสินะ 
ถูกครึ่งเดียวครับ ความจริงมันเข้ามาทับวงโคจรทั้งแถบเลยเส้นทางการเดินทางของวงโคจรดาว  นิบิรุ เข้ามา
ทับเส้นเดียวกับโลกเลยครับแปลว่า... มันมีสิทธิชนโลกเราอย่างแน่นอน!!! 

 

รูปนี้คือเส้นวงโคจรของดาวนิบิรุครับมันเข้าใกล้มาจริงเร้อ? 
เส้นทางวงโคจร ท าให้เรารู้ได้ว่าทางเราส่องดาวบริเวณทิศใต้สุดของดาวโลกเราจะเห็น  

 



 

 

แต่ปัจจุบันน้ี ปีนี้สามารถเห็นได้ด้วยเปล่าแล้ว(เส้นขาวๆ คือลูกศรชี้ต าแหน่งดาวนิบิรุครับ)และส าหรับคนที่อยากเห็น
แต่ไม่มีตังไปออสเตรเลียหรือประเทศอะไรที่อยู่ทางใต้ของโลกนะครับ  
แนะน าให้ลองใช้โปรแกรม googleSky ดู ท่านจะเห็นเป็นวงแดงๆ อยู่วงเดียวทั้งท้องฟ้า นั่นหละครับ นิบิรุ... 
แล้วท าไม? มันเกี่ยวอะไรกับโบราณสถานและวัตถุในอดีตหละนักโบราณฯ สันนิษฐานว่า  นิบิรุเคยโคจรเข้ามาใกล้
คร้ังแล้วในเมื่อหลายแสนปีก่อนแต่มารอบนี้ มาเทียบและทาบวงโคจรของดาวนิบิรุ คาดว่ามีโอกาสที่จะชนกันสูงหรือ
แม้เฉียดกันก็เกิดอันตรายเพราะแกนของดาวมีสนามแม่เหล็กอยู่  อาจจะท าให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวน เกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติเกิดภาวะน้ าขึ้นกระทันหัน เกิดพายุต่างๆนานา และเค้าคาดการณ์ไว้แล้วว่า ปี 2012 เราสามารจะเห็นดาวนิบิ
รุ ใหญ่ขนาดดวงอาทิตย์ได้เลย เพราะมันเข้าใกล้เรามากแล้ว  ข้อมูลอาจจะยังไม่แน่นพอ เพราะ NASA :Xปิดข่าว แต่
นักดาราศาสตร์ออกมาอธิบายเร่ืองทฤษฎีความเป็นไปได้กันอย่างจ้าละหวั่นข้อมูลที่ยังขัดแย้งกันอยู่คือ  บางแหล่งบอก 
ดาวฤกษ์ และ อุกกาบาต เพราะขนาดของมันใหญ่กว่าดาวพฤหัส 2 เท่า!!!(ดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ระบบนี้) 
       อย่างที่รู้ๆกันว่า ดาวฤกษ์ที่ชื่อว่า นิบิรุ จะโคจรเข้ามาใกล้โลก ซึ่งมีผลกระทบอย่างแน่นอน  ดาวนิบิรุ (Planet X 
Nibiru)สันนิฐานว่าถูกดวงอาทิตย์จับไว้เมื่อ 500,000 ปีก่อนก่อนและหลังจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กโลก
ผลกระทบ (เท่าที่รู้มา)เน่ือง จากมันเป็นดาวฤกษ์ ซึ่งถ้ามันโคจรเข้าใกล้ๆวงโคจรของระบบสุริยะนี้ ก็สร้างความ
ปั่นป่วนได้แล้ว (ปัจจุบัน ดาวยูเรนัสกับเนสจูนโดนเป็นประจ า) และวิถีโคจรของมันโดยองค์กรนาซ่าบอกว่า...จะ
โคจรเข้า มาใกล้มาๆและมันจะโคจรเข้าเป็นเส้นตรงพอดีในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2012 (ช่วงจบกึ่งกลางพุทธกาล
พอด)ี  

ก็คือ ดวงอาทิตย์ โลก และนิบิรุ อยู่ในระนาบเดียวกันพอดี วันนั้นจะเป็นวันวิบัติซึ่งจะมีผลดังนี้ 
     1.สร้างความปั่นป่วนให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
     2.น้ าจะขึ้นสูงมากๆจนเกิดวิกฤติการณ์ที่เรียกว่า น้ าท่วมโลกหรือซุปเปอร์ซึนามิ 
     3.แผ่นดินไหวและภูเขาไฟไปทั่วโลก 
     4.ระบบอิเล็กทรอนิกส์จ านวนมากจะท างานผิดปกติ (ระบบขีปนาวุธ ,computer) 
     5.การอพยพของฝูงสัตว์ เช่น นก หรือปลาวาฬ ท าให้สูญเสียทิศทางและอ่ืนๆ 
     6.ระบบภูมิคุ้มกันโรคในบรรดาสัตว์รวมถึงมนุษย์จะท าให้อ่อนอย่างมาก  
     7.สนาม แมเ่หล็กโลก (Magnetosphere) จะอ่อนแอลง และการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์จะเพิ่ม         
ปริมาณถึงระดับอันตราย ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังตามมา ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได ้
     8.กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านมากมายจะเฉียดเข้าใกล้โลกได้ง่ายขึ้น 
     9.แรงดึงดูดของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (มนุษย์น่าจะกระโดดได้สูงขึ้นกว่าเดิม)  

10.DNA จะเกิดการผันแปร 
ไม่หมดเพียงเท่านี้ หลังจากเหตุการณ์นี้ไม่กี่เดือน เราจะเจอพายุสุริยะเข้าอย่างจัง ซึ่งอย่างที่รู้ๆกันว่า สนามแม่เหล็ก



 

 

โลกช่วยป้องกันไม่ให้มันมีผลกระทบมากนัก เมื่อไม่มีก็วิบัติ มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือชนเผ่ามายาหรือมายันนี่เอง 

พวกเขาได้ท าปฏิทินไว้............     

21-12-2012 หมายถึง วันที่ 21 เดือนธันวาคม ค.ศ.2012 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายใน ปฏิทินชาวมายัน... 
ปฏิทินชาวยัน คือ ปฏิทินโบราณของชนเผ่าที่ชื่อว่า "มายัน" (บางทีจะเรียกว่า 'มายา') ในสมัยโบราณน้ัน ชนเผ่ามายัน 
เป็นชนเผ่าที่มีความสามารถในการค านวณปีทางสุริยะคติได  ้อย่างแม่นย าที่สุด จะเห็นได้จากการค านวณในปัจจุบัน
ของเรา ซึ่งอยู่ที่ 365.2420 วัน ขณะที่การค านวณของชนเผ่า มายัน ซึ่งใช้วิธีการค านวณตามแบบของตนเองและ
อุปกรณ์ต่างๆ จากพีระมิดที่สูงที่สุดของเขาจะค านวณได้ 365.2420 แตกต่างกันเพียง 0.0002 ของหน่ึงวัน ซึ่งการ
ค านวณคร้ังนี้ปรากฏมาตั้งแต่ระยะเวลาหลายพันปีที่แล้ว ก่อนหน้าที่ชาติอ่ืนๆ จะค านวณปฏิทินทางสุริยะคติได้อย่าง
แม่นย าเช่นนี้ แล้วชาว มายัน สามารถค านวณจากการสังเกตดวงดาวได้อย่างแม่นย าก่อนหน้าที่จะมีการประดิษฐ์กล้อง
ส่องดูดาวขึ้นมาได้อย่างไร? *ปัจจุบัน ปฏิทินที่เราใช้กันอยู่ก็มาจากชาวมายันนั้นเอง  



 

 

 

  ปฎิทินของชาวมายัน 
 
ทฤษฎีนี้คิดค้นขึ้นโดยชนเผ่ามายัน วันดังกล่าวถือเป็นวันสิ้นสุดปฏิทินลอง เคาต์ (Long Count) หรือ ปฏิทินล าดับที่ 3 
ของชาวมายัน โดยปฏิทินลอง เคาต์ เล่มล่าสุดนั้น เร่ิมต้นในปี 3114 ก่อนคริสตกาล และจะด าเนินต่อเน่ืองเป็น 13 รอบ
บักตุน (baktun) กินเวลาทั้งสิ้นราว 5,126 ปี บวกลบออกมาแล้วก็ตรงกับปี 2012 พอดี  
ก่อนเร่ิมต้นของ 13 รอบบักตุน เรียกได้อีกอย่างว่า “อาทิตย์ดวงที่ 5” ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะเวียนมาบรรจบเพื่อ
ก่อก าเนิดดวงอาทิตย์ครบ 5 ดวง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2012 โดยค าท านายระบุเอาไว้ว่า ในวันนั้นโลกจะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงคร้ังมโหฬารไล่เรียงตั้งแต่ภัย ธรรมชาติที่จะท าลายทุกสิ่งไปจนถึงสงครามอภิมหาโลกาวินาศ จนไม่มี
มนุษย์คนได้มีชีวิตรอด ซึ่งอย่างหลังนี้อาจเชื่อมโยงได้กับทฤษฎีสงครามโลกครั้งที่ 3 ของนอสตราดามุส โหราจารย์
ชื่อดัง  
 
น่าแปลกที่นอกจาก 212012 จะเป็นวันสุดท้ายของปฏิทินชนเผ่ามายัน 
ยัง มีข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่ระบุไว้ว่า จะเกิดพลังงานลึกลับที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล โดยในเวลาที่ดวง
อาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุดในช่วงฤดูหนาวของ ปี 2012 นั้น ดวงอาทิตย์จะอยู่ระนาบเดียวกับใจกลาง
ของทางข้างเผือกเป็นคร้ังแรกในรอง 2.6 หมื่นปี ซึ่งหมายความว่า พลังงานทุกประเภทจากใจกลางของทางช้างเผือก
จะถาโถมและเกิดการปะทะกับพลังงาน ทั้งที่มองเป็นและมองไม่เห็นของโลกในวันที่ 21 ธันวาคม 2012 เวลา 23.11 



 

 

น. (11.11 pm ตามเวลาสากล)  
สมมุติว่า มีมนุษย์เหลือรอดบนโลก ก็ไม่อาจรู้ว่าจะจ าตัวเองได้หรือไม่ เน่ืองจากพลังงานทั้งหลายแหล่ข้างต้น  จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ดีเอ็นเอ น ามาซึ่งการกลายพันธุ์ หรือสรุปคร่าว ๆ  ได้ว่า ถึงตอนนั้นโลกจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง คนที่รอดต้องดิ้นรนสร้างสิ่งต่าง ๆ นับจากศูนย์  
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลทางธรณีวิทยาที่ชี้ว่า ปี 2012 คือปีที่ซูเปอร์โวลคาโน หรือภูเขาไฟใต้น้ า ครบก าหนดเวลา 7.4 
หมื่นปีที่จะท างานหรือระเบิดตัวเอง โดยสัญญาณเตือนภัยครั้งล่าสุด  คือโศกนาฏกรรมคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี 2004 ที่
บอกให้ชาวโลกรู้ว่า โครงสร้างพื้นผิวโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และการระเบิดของซูเปอร์โวลคาโน  อาจ
ไม่ใกล้ไม่ไกลบริเวณที่เคยเกิดสึนามิมาก่อน  
และเป็นที่น่าสักเกตว่า ระยะหลังมานี้ เกิดเหตุแผ่นดินไหว ดินถล่ม และน้ าในแม่น้ าหรือทะเลสาบเหือดแห้งบ่อยครั้ง
ทั่วโลก เป็นไปได้ที่ส่วนหน่ึงเกิดจาก “ภาวะโลกร้อน” แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกันว่าโครงสร้างของพื้นผิวโลกก าลัง
ขยับและเปลี่ยน แปลงตัวเอง โดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัว  
 
แล้วจะเกิดอะไรขึ้น? ณ วันน้ัน? 
เป็น ค าถามที่ทุกๆคนถามถึง...ซึ่งทางวิทยาศาสตร์, โหราศาสตร์, โบราณคดี, การท านาย...ได้ให้ค าตอบไว้แล้ว ซึ่งดัน
มาตรงกับ 21-12-2012 พอดิบพอดี (เหลือเชื่อ - -) 
 
ทางวิทยาศาสตร์ - "วันน้ันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า 'การพลิกขั้วกลับของสนามแม่เหล็กโลก' จากแบบจ าลอง
คอมพิวเตอร์ ท านายการพลิกกลับขั้วของแม่เหล็กโลก อาจน ามาสู่การสิ้นสุดอารยะธรรมมนุษย์ในปี 2012..." 

 

  แบบจ าลองการพลิกขั้วของสนามแม่เหล็กโลก 
จากการท างานของนักวิทยา ศาสตร์คอมพิวเตอร์จ านวนหนึ่ง ที่ได้ศึกษาปรากฎการณ์แกนโลกพลิกตัว  บอกว่าโลก
และดวงอาทิตย์ ทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันและสัมพันธ์กัน โดยจะแลกเปลี่ยนพลังงานและใช้จนหมดกระบวนการ
หนึ่ง จนเกิดกระบวนการของการพลิกกลับขั้วเกิดขึ้น ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อน เมื่อสัตว์จ าพวก
ไดโนเสาร์ที่สาบสูญไปในช่วงเวลานั้น  



 

 

 
ในการค้นคว้า วิจัยส่วนตัวและของบริษัท ได้วิเคราะห์หรือท านายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hyderabad ซึ่งมีแนวโน้ม
เกี่ยวกับการยกระดับพลังงานขึ้นสูงสุด จะเกิดขึ้นในปี 2012 นี ้ 
การพลิกกลับขั้วของแกนแม่เหล็กโลก คือกระบวนการเมื่อขั้วทิศเหนือและขั้วทิศใต้กลับต าแหน่งกัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น , 
ที่จุดหน่ึงของเวลา สนามแม่เหล็กโลกจะลดลงเกือบจะถึงศูนย์เกาซ์ โลกที่จุดนั้นของเวลามีคุณสมบัติของแม่เหล็กเป็น
ศูนย  ์ สิ่งนี้บังเอิญมาเกิดขึ้นพร้อมกัน กับการหมุนรอบพลิกกลับขั้วของดวงอาทิตย์ในทุกๆสิบเอ็ดปีพอดี 
ในประ วัตศาสตร์ของมนุษย์ยุคใหม่ ปรากฎการณ์แกนโลกพลิกตัวที่เคยเกิดขึ้นนั้นไม่เคยถูก  บันทึกมาก่อน แต่ใน
ปัจจุบัน, แบบตัวอย่างคอมพิวเตอร์สามารถท านายผลลัพธ์ที่เป็นจริงได้ ซึ่ง NASA เคยน าค าพูดที่น่ากลัว มากล่าวถึง
ในที่สาธารณะเกี่ยวกับการพลิกกลับขั้วจะท า คุณสมบัติของแม่เหล็กของโลกอ่อนแอและเบี่ยงเบนไป แต่ไม่ใช่ศูนย์  

แผนที่โลกใบใหม่ โดย Gordon-Michael Scalion ท าเสร็จเมื่อปี 2525 

 



 

 

 

 

 

ในทางศาสนาพุทธถึงอย่างไรก็ยังผู้แย้งว่าพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสกับพระอานนท์ไว้ 
ว่าในพุทศศาสนาจะมีอายุ5000ปีและมันจะเสื่อมลงในตัวของมันเอง   

ผมขอฝากให้ลุ้น  ตามข้อมูลที่หามาได้ 

 


