ปี 2030! ดวงตะวันจะหลับใหล เกิดยุคใหม่ โลกแห่ งนําแข็ง
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เสี ยงเตือนจริงจังของนักวิทย์ สิ บปี จากนีดวงตะวันจะหลับใหลสู่ นิทรา เกิดยุคใหม่ ทหี& นาวเหน็บ
“ยุคนําแข็ง”
ลองนึกภาพว่าตัวเรายืนอยูบ่ นธารนําแข็งใหญ่ยกั ษ์ โดยที$อากาศรอบๆตัวเรามีอุณหภูมิที$ติดลบ
(แข็งแน่ๆ งานนี) ทังๆที$เรานัน ยืนอยูใ่ นแทบพืนที$ที$เป็ นทะเลทราย จากที$เราเคยชินในสภาพ
อากาศที$ร้อนจัดแต่ตอ้ งตกอยูใ่ นสถานการณ์ที$หนาวจัดมันจะเป็ นอย่างไร? มันก็คงไม่ต่างอะไร
จากที$หมีขวโลกจะเริ
ั
$ มตอนกินปลาโลมาเป็ นอาหาร เพราะตอนนีโลกของเรากําลังเปลี$ยนเข้าสู่
ช่วง “The Maunder Minimum” หรื อ “ยุคนําแข็งขนาดเล็ก” หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า
“Mini Ice Age”
ยุคนําแข็ง อุณหภูมิของโลกจะลดลงตําสุ ดเป็ น -150 องศาเซลเซียส ซึงแน่ นอนว่ าสิงมีชีวิตทุก
ชนิดและไม่ มีชีวิตจะถูกแช่ แข็งกันหมด เข้ าสู่ ช่วงการจําศีล ของพระอาทิตย์
“คําทํานายวันโลกาวินาศ” หลายคนคงเคยได้ยนิ ได้ฟังในชีวติ ประจําวันมาไม่มากก็นอ้ ย
เกี$ยวกับสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน, การแพร่ กระจายของไวรัส, ภูเขาไฟระเบิด, ภัยพิบตั ิ,
นําท่วม และอีกมากมายต่างๆ นานา โดนล่าสุ ด นักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาเตือนว่าในอนาคต
อันใกล้นี ดวงอาทิตย์จะเข้าสู่ หว้ งจันทรา (หลับใหล) โลกจะเปลี$ยนก้าวสู่ “ยุคนําแข็งขนาดเล็ก”
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แม้แต่ทะเลสาบยังกลายเป็ นนําแข็ง ที$หนาทึบยาวนานทังปี ซึ$งอาจจะส่ งผลต่อสภาพการณ์
สภาพ
ของ
โลกโดยตรง!

การวิจยั ชินใหม่ของนักวิทยาศาสตร์ได้คน้ พบวิธีการทํานายรอบดวงอาทิตย์ที$ถูกต้องขึนและ
แม่นยํามากขึน พร้อมเตือนชาวโลกอย่างจริ งจังในระหว่างรอบแสงอาทิตย์ปี 2020 –
2030 (ประมาณช่วง พ.ศ. 2563-2573)
2563
จะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที$เรี ยกว่า
“Maunder minimum” ที$เคยเกิดขึนแล้วในปี 1646 – 1715 (พ.ศ.
( 2189
– 2258) ถูกเรี ยกว่ายุคนําแข็งขนาดเล็ก ที$ทาํ ให้แม่นาเทมส์
ํ
ในกรุ งลอนดอนตอนนัน
กลายเป็ นนําแข็งไปหมดทังสายอีกด้วย

ในปัจจุบนั นี โลกของเราได้ววิ ฒั นาการไปมาก รวมทังความก้าวลําของเทคโนโลยีที$ทนั สมั
ส ย
สามารถทํานายรอบดวงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยําและถูกต้อง ว่าในรอบ 11 ปี จะเกิดการ
เปลี$ยนแปลงบนดวงอาทิตย์ขึน หรื อ “จุดดับของดวงอาทิตย์ ” (Sunspot) และในรอบที$
25 ของรอบดวงอาทิตย์ (ทีที$จะเกิดขึนในปี 2030 – 2040) คลื$นสองคลื$นจะช่วยลด
ปัญหาที$เกิดจากภาวะโลกร้อนได้
นไ หมด
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แสงอาทิตย์จะลดลงถึงร้อยละ 60% ในช่วงปี 2030 ถึง 2040 และก้าวเข้าสู่ ยคุ นําแข็ง
ขนาดเล็ก โดยอุณหภูมิโลกจะลดตํ$าลง เมื$อถึงรอบที$ 26 รอบดวงอาทิตย์ คลื$น 2 คืนนีจะช่วย
ลดปัญหาที$เกิดขึนจากภาวะโลกร้อนได้อย่างเต็มรู ปแบบ

ผูเ้ ชี$ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ บอกว่า เพียงแค่คลื$น 2 คลื$นนีเกิดการรวมตัวกัน เทียบกับรอบของ
ดวงอาทิตย์ในปัจจุบนั นีจะสามารถทํานายอนาคตได้อย่างถูกต้องถึง 97% เพียงเท่านีก็จะทํา
ให้เรารู ้เหตุการณ์ที$จะเกิดขึนในอนาคตได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา
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อย่างไรก็ตาม การเกิดยุคนําแข็งขนาดเล็ก จะสามารถลดปั ญหาที$เกิดขึนจากภาวะโลกร้อนได้
จริ งหรื อไม่ไม่มีใครรู ้ แต่ที$แน่ๆ คือการเปลี$ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที$จะเกิดขึน ร้อนจัด เย็นจัด
หนาวจัด แต่ที$ชดั เจนคือการเปลี$ยนแปลงสภาพผมมีอากาศที$เกิดขึนจากฝี มือมนุษย์เนื$องจาก
ปัจจุบนั มนุษย์เราได้
าได้รบกวนสิ$ งต่างๆมากมายไม่วา่ จะเป็ นปริ มาณไขมันไดออกไซด์ในอากาศ
การเพิ$มกรี นเฮาส์แก๊สและการอุตสาหกรรมที$มหาสมุทร ดังนันในอีก 14 ปี ข้างหน้าที$จะถึงนี
ไม่ใช่ทุกประเทศที$จะประเชิญกับสภาพอากาศที$หนาวจัด แต่บางประเทศอย่างประเทศไทยมี
แนวโน้มที$จะเกิดฝนตกมากขึน และระดับของนําทะเลจะเพิ$มสู งขึน อีกทังยังมีพืนที$อีกมากมาย
ที$ตอ้ งจมใต้บาดาลแทน เนื$องจากนําที$เพิ$มสู งขึน
http://jingro.com/th/science-and-technology/researchers
http://jingro.com/th/science
technology/researcherswarned-that-2030
2030-a-mini-ice-age-is-coming-very
very-soon/
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"ปี 2030 โลกจะหายไป!" Hawking แนะนําว่ าถ้ าอยากมีชีวติ อยู่ต่อไป ต้ องทําสิ&งนี
อะไรนะ!? อย่างนีต้องใช้ชีวติ ที$ยงั เหลืออยูใ่ ห้คุม้ ที$สุด

เมื$อเร็วๆนีนักฟิ สิ กส์ Stephen William Hawking ออกมากล่าวว่า : "วันสิ นโลก
จะมาถึงในปี 2030!"

เขากล่าวว่า ปี 2030 ดวงอาทิตย์จะเข้ าสู่ยคุ การพักผ่อน (Dormancy) เมื"อถึงเวลานัน%
อุณหภูมิของโลกจะลดลง ทําให้ โลกเข้ าสู่ยคุ นํ %าแข็งเล็กๆ (Little Ice Age) และในเวลา
เดียวกัน มีนกั วิจยั ออกมายืนยันว่า กิจกรรมของดวงอาทิตย์จะลดลง 60% และนี"เป็ นสาเหตุ
หลักที"ทําให้ โลกเข้ าสู่ยคุ นํ %าแข็งเล็กๆ
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แม้ ว่ามนุษย์จะผลิตกระสวยอวกาศได้ แต่ก็ไม่สามารถพามนุษย์ทกุ คนบนโลกไปดาวดวงอื"นได้
เมื"อถึงเวลานันจะมี
% เพียงคนกลุ่มหนึง" ที"หนีไปนอกโลกได้ แต่ก็หนีออกไปจากระบบสุริยะ
จักรวาล (Solar Syatem) ไม่ได้ อยู่ดี ซึง" หมายความว่าสิ"งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกจะ
หายไป Stephen William Hawking เคยพูดว่า โลกจะหายไปภายใน 200 ปี
ถ้ ามนุษย์อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป หนทางเดียวที"จะทําได้ คือ: หนีไปอยู่ดาวดวงอื"น (Outer
planet)

เมื"อข่าวเรื" องนี %แพร่ออกไป ทําให้ ทกุ ๆคนตื"นตระหนก หลายๆปี มานี % การเปลี"ยนแปลงของโลก
ชัดเจนขึ %นเรื" อยๆ ไม่แปลกเลยที" Stephen William Hawking จะออกมาเตือนให้
ทุกคนระวังตัว
http://www.liekr.com/post_139949.html
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