
น้ําทวมโลกมาอีกแลว! 
 
โดย สิริอัญญา  ผูจัดการออนไลน  วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 
 

 
       ความเชื่อเรื่องน้ําทวมโลกมมีานานแลว และมีอยูในทุกศาสนา 
เชนเดียวกับความเชื่อที่วาโลกจะตองมีวันสิน้สุดเขาสักวันหนึ่ง จะตางกันบางก็
ตรงที่การสิน้สุดของโลกนั้นจะเปนไปในลักษณะใด  
        
       บางก็เชื่อวาจะสิ้นสุดเพราะน้ําทวมโลก บางก็วาจะถูกเทหวตัถุจากนอก
โลกวิ่งเขาชนโลก จนโลกแตกกระจายเปนจุณไป บางกว็าจะถูกอาวุธนิวเคลียร
ถลมทลายจนกลายเปนจุณไปเชนเดียวกัน  
        
       ที่นาแปลกก็คือการสิ้นโลกหรือการสิน้ยุคหนึ่ง ๆ นั้น ทุกครั้งของการสิ้น
โลกที่ผานมาลวนเชื่อวาเกิดจากน้ํา ดังที่ปรากฏในเรื่องราวของโนอาก็ดี เรื่อง
พระนารายณอวตารมาชวยเหลือมนุษยเมื่อครั้งน้ําทวมโลกในยุคกอนก็ดี แต
การสิ้นโลกครั้งตอไปนัน้เชื่อกันวาจะสิ้นลงดวยไฟ  
        
       ความเชื่อในพระพุทธศาสนาก็เชื่อวาเมือ่พุทธันดรนี้สิ้นสุดลงจะบังเกิด
ไฟบรรลัยกลัปมาลางผลาญโลก จากนั้นพระศรีอาริยก็จะมาอุบัติขึ้น ซึ่งมีผู
อธิบายความวาสิ่งที่เรยีกวาไฟบรรลัยกัลปนัน้ไมใชไฟอันเปนธาตุไฟอะไร
หรอก แตเปนไฟแหงกิเลสคือโลภะ โทสะ โมหะ ที่เพ่ิมพูนขึ้นอยางไมมีที่สุด 
        
       เหมือนกับกองไฟที่ตองการเชื้อไฟ เติมเชื้อเขาไปเทาใด กองไฟก็โตขึ้น
เทานั้น กองไฟโตขึ้นเทาใด ก็ย่ิงตองการเชือ้ไฟมากขึ้นเทานั้น เปนวัฏฏะแหง
ความตองการไมมีที่สิน้สุด และเมื่อถึงที่สุดแลวกองไฟแหงกิเลสนั้นก็จะ
ย่ิงใหญกลายเปนไฟบรรลัยกัลปแหงกิเลสทีจ่ะลางผลาญมนุษยชาติและ
ประชาชาติทั้งมวลใหมอดไหมเปนจุณไป 
        
       การคอรัปชั่น การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง ที่เกิดอยางแนนหนามากขึน้
ทุกทีนั้นไมวาจะเกิดขึ้นเพราะความเปนโรคจิตที่ไมรูจักความพอ หรือเพราะ
อํานาจแหงกิเลสที่จะกลายเปนไฟบรรลัยกัลปก็ตาม คือตัวอยางเล็ก ๆ นอย 
กระจุมกระจิ๋มที่ทําใหเห็นถึงความรอนรุม รอนรน เหมือนกับไฟบรรลัยกัลป
ขนาดเล็กอยูแลว 
        
       นึกดูก็แลวกันวาถาขนาดของมันขยายตัวเติบโตขึ้นเปนระดับประเทศและ
ระดับโลกแลว นั่นก็คือไฟบรรลัยกลัปดี ๆ ที่จะลางผลาญโลกใหวอดวายไป
นั่นเอง  
        
       ในศาสนาอิสลามบางนิกายก็เชื่อวาในกาลเวลานัน้อิหมามมะดีจะมาอุบัติ
ขึ้น และสญัญาณการอุบัติของทานจะปรากฏจากเงื่อนไขสามประการ  
        



       ประการแรก เมื่อนครเมกกะไดผูปกครองที่มีชื่อวาอับดุลลาห  
        
       ประการที่สอง เมื่อนักรบชดุดําปรากฏตัวขึ้นในทะเลทราย และ 
        
       ประการที่สาม เมื่อดวงไฟดวงใหญปรากฏขึ้นทางฟากฟาเบื้องตะวันตก 
        
       และเมื่อนั้นโลกก็จะเขาสูยุคสันติภาพนิรันดรที่มสีันติภาพ สันติสุข มี
ภราดรภาพ  
        
       นั่นเปนความเชื่อที่มีมาชานานแลว แตมาถึงระยะใกล ๆ นี้ก็มีการขยาย
ความเชื่อโดยอาศัยขอมูลทางวทิยาศาสตร ทางธรณีวทิยา ทางอุทกศาสตร 
และเทคโนโลยีอวกาศวาน้ําจะทวมโลก  
        
       ดังนั้นน้ําจะทวมโลกหรือไฟบรรลัยกัลปจะลางโลกจึงเปนเรื่องที่ทําให
ผูคนสนใจ บางก็ตกใจ บางก็หวั่นใจ  
        
       วันนี้กม็ีขาวคราวนักวิชาการผูมีชื่อเสียงทานหนึ่งซึง่ไมอยากจะเอยถึงชื่อ
ใหเกิดการกระทบกระเทือนกันไปเปลา ๆ ไดออกมาเปดเผยขอมูลทาง
วิทยาศาสตรวามีการตรวจสอบพบวาขณะนี้มีน้ําแข็งขั้วโลกขนาดใหญสาม
กอนอาจจะถูกความรอนในชั้นบรรยากาศของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกทแีละจะทํา
ใหน้ําแข็งนัน้ละลาย  
        
       น้ําแข็งแตละกอนที่วานี้ไมใชขนาดเทากับน้ําแข็งที่นํามาใสในโอเลี้ยง
หรือชาเย็นเพราะแตละกอนมีขนาดใหญกวาภูเขาหิมาลัยหลายพันเทา  
        
       น้ําแข็งสามกอนที่วานี้มีสองกอนอยูทีข่ั้วโลกใต และอีกกอนหนึ่งอยูทีข่ั้ว
โลกเหนือ หากน้ําแข็งทั้งสามกอนนี้ละลายแลวก็จะทําใหระดับน้ําใน
มหาสมุทรและพื้นผิวโลกสูงขึน้ถึง 900 ฟุต จะทําใหฝงทะเลของประเทศไทย
รุกล้ําขึ้นไปถึงจังหวัดลาํปาง พ้ืนที่สวนใหญของประเทศไทยจะกลายเปนทะเล 
และเหลืออยูบางพื้นที่เทานั้น โดยเฉพาะแถบภูเขาสูงทีภ่าคเหนือและภาค
อีสาน 
        
       ดูเหมือนวาจะตรงกับที่เคยมีขาวคราววาหากมีน้ําทวมใหญเกิดขึ้นในโลก
แลวพ้ืนที่ประเทศไทยก็จะเหลืออยูสามจุด คือยอดภูสูงในภาคเหนือ ยอดภูสูง
ในจังหวัดเลย และแถบอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเทานั้น  
        
       มีการอางวาชั้นบรรยากาศของโลกถกูทําลายลงดวยน้ํามือมนุษย ที่ทําให
มีกาซคารบอนไดออกไซดเพ่ิมปรมิาณมากขึน้อยางรวดเรว็ และมีขอเสนอวา
หากจะรนเวลาน้ําทวมโลกออกไปก็ตองลดการใชพลังงานน้ํามันและรถยนตลง
ครึ่งหนึ่งของโลก  
        
       ขอเสนอแบบนี้กเ็หมือนกบัขอเสนอวาใหคนในโลกนี้ลดการกนิขาวลง



ครึ่งหนึ่งจึงเห็นจะไดผลยาก เพราะชาติที่ทําใหเกิดคารบอนไดออกไซดมาก
ที่สุดในโลกไมใชชาติที่กระจอกงอกงอยที่ใครจะบังคับชักจูงได นัน่คืออเมริกา
เจาเกา  
        
       ไดพิเคราะหดูที่มาที่ไปของการแถลงดังกลาวนี้แลวก็พบวา
นักวิทยาศาสตรสําคัญ ๆ ของโลกหรือนักวิเคราะหวิจัยสําคัญ ๆ ของโลกเขา
ไมไดเสนอเชนนั้น และไมไดบงบอกเชนนั้น เปนเรื่องทีน่ักวิชาการคนไทยพูด
กันเอาเอง  
        
       แตที่ตรงกันก็คือหากน้ําแข็งขั้วโลกทั้งสามกอนนี้ละลายจะทําใหระดับน้ํา
ในมหาสมทุรหรือพ้ืนผิวโลกนั้นสูงขึ้น 900 ฟุตนั้นจริง หรืออยางนอยก็
ใกลเคียงกับความจริง  
        
       แตก็ตองต้ังขอสังเกตวามีขอแม มีเงือ่นไข อยูที่คําวา “ถาหาก” น้ําแขง็
ขั้วโลกทั้งสามกอนละลาย เพราะเมื่อขึ้นดวยคําวา “ถา” แลว อะไรมันก็เปนไป
ไดทั้งนั้น ดังที่ฝรั่งเขาเปรียบเทียบวาเมื่อขึ้นดวย “ถา” ก็สามารถนําเอาภูเขา
แอลปอันสงูใหญตระหงานฟามาไวในรูเข็มได  
        
       อีกกี่ปกี่ชาติน้ําแข็งขั้วโลกทั้งสามกอนจะละลาย นักวิชาการทานนี้กลบั
ไมไดพูดไว เพราะอุณหภูมิที่แมเพ่ิมขึ้นจรงิแตความรอนจะกระทบไปถึงขั้วโลก
ใตและขั้วโลกเหนือพรอมกันไดหรือไมนัน้ยังเปนอีกเรื่องหนึง่ และแมจะเกดิ
ผลกระทบก็ใชวาน้ําแขง็ขั้วโลกจะละลายลงในพริบตา  
        
       อีกสัก 200-300 ป จะละลายหรือไม ละลายหมดทั้งสามกอนหรือไม ก็
ยังไมมีใครบอกได ดังนั้นการพูดโดยมีเงื่อนไขลักษณะนีแ้อบแฝงอยูและทําให
ผูคนเขาใจผิดวาจะเปนเหตุการณที่จะเกิดในวันนี้วันพรุงแลวจึงไมคอยสวย  
        
       ก็อยากจะบอกวานักวิชาการบานเรามักจะทําแบบนี้อยูเสมอ จนเกิดความ
เสียหายแกกิจการและผูคนมากมายนับไมถวนมาแลว ควรจะไดสังวรณกันไว
บาง เพราะการสรางความดัง สรางความกลัว บนความทุกข ความฉิบหายของ
คนอื่นนั้นนบัวาเปนบาปอยางหนึง่ 
        
       แลวที่บอกวาฝงทะเลไทยจะเลื่อนขึน้ไปอยูที่ลําปางนั้นก็พูดเอาเองอกี 
รากฐานของการคิดอยูที่การคํานวณทางคณิตศาสตร เปรียบเทียบกับระดับ
พ้ืนที่ประเทศไทยที่อยูเหนือระดับน้ําทะเลในระดับตาง ๆ กัน  
        
       คือเมื่อคํานวณวาปริมาณน้าํทะเลจะสงูขึ้น 900 ฟุตแลว ก็ไปหาตัวเลข
ความสูงของพื้นที่ตาง ๆ ในประเทศไทย วาพ้ืนที่ใดอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล
เกิน 900 ฟุตบาง แลวก็บอกวานัน่แหละคือพ้ืนที่ที่เหลอือยู และฝงทะเลจะรกุ
ขึ้นไปถึงนัน่  
        
       มันงายดี แตผลที่จะตามมาก็คือความทุกขรอน ความตื่นตระหนกของ



ผูคน  
        
       สิ่งที่นาแปลกใจก็คือการแถลงเรื่องนี้ของนักวิชาการทานนี้สอดคลอง
และบังเอิญกับการแจกจายถายทอดขาวลืออยางหนึ่งทางเว็บไซตและใบปลิว
ซึ่งกําลังเกลื่อนบานเกลื่อนเมืองอยูในขณะนี้ ในหัวขอเรือ่งที่วา “คําทํานาย
หลัง 2548 (ฟงหูไวหู)” 
         
       เตือนใหฟงหูไวหูดูเหมือนมีความหวังดีย่ิงนัก แตก็มีนัยยะวาเรื่องนี้
นาเชื่อถือและพึงบอกกลาวเฉพาะคนที่วางใจ เขาทํานองที่วาเรื่องนี้เปนเรื่อง
ลับ เพ่ือใหเกิดความสนใจและทําใหขยายตัวไปอยางรวดเร็ว  
        
       คําทํานายหลัง 2548 (ฟงหไูวหู) ดังกลาวนั้นอางที่มาของขอเท็จจริงวา 
“มีทานผูรูทานหนึ่งบอกกับผมวา”  
        
       หากเปนการพิจารณาคดีในศาล การอางแบบนี้กคื็อการอางพยานบอก
เลารับฟงไมได เพราะไมไดรูเอง เห็นเอง แตผูเผยแพรอางวาไดรับคําบอกเลา
จากผูรูทานหนึ่ง ทานผูนั้นจะรูมาจากไหน และจะเปนผูรูจริงหรือไม เปนผูรู
ระดับไหนกไ็มมีใครรู 
         
       แตเนื้อความนี่สินาสนใจ คือไดระบุวาปลายป 2548 จะเกิดสงครามใหญ
ในโลก ทําใหคนตายมากมาย ผูถือศีล 5 ขึ้นไปจะรอด อีก 5 ปน้ําจะทวม
ภาคใต รายแรงกวา สึนามิหลายเทา คนรอดชีวิตจะตองเดินทางขึ้นเหนือ แต
ในขณะเดียวกันนั้นภเูขาไฟจะระเบดิขึ้นเปนครัง้แรกในประเทศไทยใน
ภาคเหนือ มีลาวาไหลบาเขาไปถงึพมา และจะมีระเบิดตอเนื่องรวมเปน 4 ลูก 
กระทบตอภาคเหนือและภาคอีสานอีก  
        
       ป 2549 พระศรีอาริยจะเสด็จจากสวรรคชั้นดุสิตลงมาเกิดเปนมนุษย แต
ไมใชมาตรัสเปนพระพุทธเจา หากมาชวยเหลือมนุษยเทานั้น พ้ืนที่ประเทศ
ไทยสวนใหญจะหายไปในทะเล เหลือแตพ้ืนที่ในภาคกลางบางสวน ภาคใต
เหลือพ้ืนทีเ่ปนเกาะเลก็ ๆ อยูสองเกาะ  
        
       ที่นาสนใจก็คือคนทําเรื่องนี้รูสภาพพืน้ที่ของประเทศไทยละเอียดถี่ยิบ 
แมกระทั่งพ้ืนที่หรือทองที่เล็ก ๆ ซึ่งไมคอยมีใครรูจักหรือไดยินชื่อ 
        
       แลวก็บอกอีกวาอเมริกา ฮาวาย คิวบา สิงคโปร ญ่ีปุน ฟลิปปนส และ
ฮองกง จะหายไปจากแผนที่โลก ในขณะที่ไอรแลนดเหนือ ใต จะหนาวจัด
และถูกซ้ําเติมดวยคลื่นยักษ แตนิวซีแลนดกลับถูกถลมดวยพายุโซนรอน 
อินโดนีเซียจะเหลือแตเกาะที่ต้ังกรุงจาการตาเทานั้น เมก็ซิโกและแคนาดาจะ
เหลือสภาพเปนเกาะไมกี่เกาะ  
        
       อานไปแลวก็สนกุดี!  
        



       ที่นาสะดุดใจก็คือคนที่เผยแพรเรื่องนีม้ีความรูหลายสาขาหลายดาน จัด
วาเปนผูที่มคีวามรูกวางขวางคนหนึ่ง ความจริงควรที่จะเอาความรูเหลานั้นไป
สรางสรรคประโยชนใหเกิดขึ้นกบัพ่ีนองรวมชาติ เชน นําไปคิดอานหาวิธีการ
ในการแกไขปญหาของบานเมือง โดยเฉพาะการตอตานการทุจริตคอรัปชั่นให
บรรเทาเบาบางลง  
        
       เพราะการเผยแพรความในลักษณะเชนนี ้บางทีกท็ําใหคนขี้โกงชะงัก
หรือหยุดการโกงนัน้ไดบางไมมากก็นอย ดีกวาที่จะขยายสรางความงมงายใน
ลักษณะเชนนั้นเปนอนัมาก 
        
       แตจะวามากไปกวานี้ก็ไมได เพราะเรื่องแบบนี้ไมใชเปนเฉพาะคนไทย 
เนื่องจากไดพบฝรั่งที่มีความรูสูงถึงระดับด็อกเตอร 3-4 คน ที่ขณะนี้อพยพ
จากบานเกดิเมืองนอนมาอยูในกรุงเทพฯ เพราะสาเหตกุลัวน้ําทวมโลก และยัง
ยืนยันวาจะเดินทางไปตั้งหลักภูมลิําเนาในภาคเหนือตอไป  
        
       คงคิดวาตัวเองจะไมตาย เพราะเมื่อไดฟงฝรั่ง 2-3 คนนี้พูดแลวก็นกึในใจ
วาไมตองยาวนานนัก หากน้ําทวมโลกจะเกดิขึ้นในอีก 200-300 ปขางหนา ถึง
จะหนีไปภาคเหนือหรือที่ไหน ๆ ในโลกก็คงจะตองตายกอนอยูนั่นเอง  
  


