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คนมาจากลิงจริงหรือ?
ในทามกลางประวัติศาสตรทผี่ านมาของมนุษยชาติ ไดมนี ักคนควาหลายตอหลายคนพยายามที่
จะคนหาคําตอบของคําถามที่วา “มนุษยมาจากไหน?” ...และหลายครั้งเมื่อเราถามคนทั่วไปวา “คนมา
จากไหน?”.... ถาเราลองถาม-ตอบดูเลน ๆ ก็คงจะถาม-ตอบวา... “คนมาจากพอของคน”... “แลวพอของ
คนมาจากไหน?”.... “มาจากพอของพออีกที” ... “แลวคนแรกมาจากไหน” ... “มาจากลิง”..... “แลวลิงมา
จากไหน?”..... “มาจากพอของลิง”... “แลวพอของลิงมาจากไหน?”...... “มาจากพอของพอลิงอีกที”.......
“แลวลิงตัวแรกมาจากไหน?”... “มาจากพอของเซลล”... “แลวพอของเซลลละมาจากไหน?”...... “มาจาก
พอของพอเซลลอีกที” ... “แลวเซลลตัวแรกมาจากไหน?” ...เมื่อมาถึงคําถามนี้คนทั่วไปก็ไมทราบวาจะ
ตอบอยางไร?... บางคนก็ตอบวา “ไมรูเหมือนกัน!”... หรือบางคนก็ตอบวา “คงเกิดขึ้นเองมั๊ง!!”...

ที่มาของทฤษฎีวิวัฒนาการ
หลุยส ปาสเตอร นักวิทยาศาสตรผูคนพบวัคซีนรักษาโรคพิษสุนัขบา ไดพิสูจนใหทวั่ โลกเห็น
ชัดเจนแลววา ชีวิตไมมีทางที่จะเกิดขึ้นเอง แตชีวิตจะตองเกิดจากชีวติ เทานั้น ซึ่ง วารล ดารวิน (Charles
Darwin) ผูเขียนหนังสือ “ที่มาของพันธุกรรม” (The Origin Of Species ค.ศ.1859) ก็มีความคิดเห็นที่
เหมือนกันและถาจะถามดารวินตอไปวา “ชีวิตเกิดมาจากไหน?”... เขาก็ไดตอบในหนังสือของเขาเลมนี้
วา “ชีวิตนั้นถูกสรางและออกแบบขึ้นมาจากพระเจาผูท รงสรางสรรพสิ่งทั้งปวง” (หนาที่ 458) จาก
ขอมูลขางตนนี้ทําใหเราเห็นวา ชารล ดารวินเองก็เชื่อวาพระเจาทรงเปนผูสรางชีวิตขึ้นมา เพียงแตเขา
ตองการอยากจะทราบวา พระเจานัน้ สรางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ หลายรูปแบบจากเซลลเดียว หรือคอย ๆ มีการ
วิวัฒนาการ โดยเขาไดศึกษาเกี่ยวกับชีวภาคของสิ่งมีชีวิต และเห็นวาความคิดในเรือ่ งเซลลที่มีชีวิตตาง
ๆ ในโลกนั้น เปนสิ่งที่จริงในวิทยาศาสตร เพราะฉะนั้นมันนาจะเปนไปไดที่สิ่งมีชีวติ ตาง ๆ ในโลกนั้น
มาจากการวิวฒ
ั นาการของเซลลเล็ก ๆ เหลานี้ ดังนั้นเขาจึงพยายามหาขอมูลจากสิ่งที่ปรากฏใน
ธรรมชาติ เพื่อมาพิสูจนทฤษฎีความเชื่อของเขาในหนังสือเลมนี้ของเขา ไดอธิบายถึงความสามารถใน
การดํารงชีวิตอยูของเซลลที่มีศักยภาพในการตอสูเพื่อมีชีวิตของมันสามารถดํารงอยูไดโดยใชระยะเวลา
และความบังเอิญในการสรางรูปรางของมัน เขาจึงคิดวามนุษยเรานาจะมาจากสายพันธุของลิงเอป (ape)
โดยการใชระยะเวลาหลายลานปในการปรับสภาพรูปรางจนกลายเปนรูปรางของมนุษยก็ยังอยูใน
ขั้นตอนของการวิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ ไมไดหยุด ดังนั้นในอนาคตอีกหลายลานปขางหนา มนุษยเรา
อาจจะมีหัวโตขึ้น เพราะใชสมองมาก และนิ้วมืออาจจะเล็กลงเพราะใชแตนวิ้ ชี้ หรือรางกายภายใน
อาจจะมีการปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูได แมจะมีออ กซิเจนในอากาศไมถึง 21% ก็ตาม... และถามี
คนถามวารล ดารวินวา อะไรเปนสาเหตุทที่ ําใหเกิดสิ่งมีชีวิตมากมายหลายพันธุ?... อะไรเปนตัวคัดเลือก
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วาเซลลนี้ควรจะเปนปลาวาฬ...เซลลนี้ควรจะเปนผีเสื้อ...เซลลนี้ควรจะเปนแรดเซลลนี้ควรจะเปนคน?
ฯลฯ ซึ่งชารล ดารวินก็ไดตอบวา สาเหตุทที่ ําใหเกิดมีสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ก็เพราะผานขบวนการคัดเลือกทาง
ธรรมชาตินั่นเอง ซึ่งถาเราจะสรุปขอสมมุติฐานในเรื่องนี้ของดารวินก็จะสามารถสรุปได 3 ประการ แต
ทั้ง 3 ประการนี้ลวนแตสามารถมีขอโตแยงไดทั้งสิ้น เราจะมาดูวาขอสมมุติฐานทั้ง 3 ประการนี้คือ
อะไรบาง?...

1. การที่เกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุตาง ๆ ในโลก ก็เพราะสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ไดผานขบวนการ
ปรับตัวตามสภาพแวดลอม เพื่อที่จะมีการดํารงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัย....
แตเราจะเห็นวาทําไมสิ่งมีชีวติ ที่ชารล ดารวินบอกวาวิวฒ
ั นาการไดดที ี่สุดคือ “มนุษย” กลับมี
ปรากฏการณที่ขัดแยงกับทฤษฎีของเขามากที่สุด... เมื่อเราเห็นลูกของสัตวตาง ๆ ที่คลอดออกมาใหม ๆ
เราก็จะเห็นวามันสามารถที่จะปรับตัวของมันไดอยางรวดเร็วเพื่อทีจ่ ะมีชีวิตรอด แตมนุษยเรานัน้ เมื่อ
คลอดออกมาแลว กลับตองใชเวลาหลายป จึงจะสามารถที่ปรับตัวในการชวยตัวเองใหอยูรอดได...
ดังนั้นการอธิบายเชนนี้ของเขาจึงไมมีน้ําหนักพอทีจ่ ะสามารถทําใหเชือ่ ถือไดเลย...

2. สิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ อาจจะเกิดมาจากการผสมขามพันธุ แลวเกิดพันธุใหมขึ้น...
ดูเหมือนวานาจะเปนอยางนัน้ แตความเปนจริงแลว เมือ่ มาผสมกับลา มันก็จะออกมาเปนลอ
ซึ่งยังเปนสัตวที่อยูในสายพันธุเดียวกันกับมันอยูดี มันไมสามารถ “ผาเหลา” ไดเลย เชน มาลายผสม
พันธุกับแมวน้าํ แลวออกมาเปนสัตวอีกสายพันธุหนึ่ง

3. การเกิดมีสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุนั้น อาจเกิดมาจากการบังเอิญของการผิดปกติทาง
พันธุกรรม....
สมมุติฐานนี้กย็ ิ่งเปนไปไมได เพราะวงการแพทยเองก็รูดีวาการผิดปกติทางพันธุกรรม จะ
กอใหเกิดผลในแงลบมากกวาผลในแงบวก เชน ถาภายในรางกายเกิดสิ่งผิดปกติ ก็จะกลายเปนมะเร็ง
หรือถามีเด็กเกิดมาหัวโตผิดปกตินั้น ไมใชรูปรางที่สวยงามเลย... แตเมือ่ เราดูสิ่งมีชีวติ ตาง ๆ ในโลก เรา
จะเห็นวา มันมีรูปรางที่สวยงามและสมสวน ซึ่งถาจะอธิบายวาสิ่งมีชวี ติ เกิดจากการออกแบบอยางยอด
เยี่ยมจากพระเจาซึ่งเปนพระผูสราง ก็จะงายในการเชื่อมากกวาทีจ่ ะอธิบายวามาจากการบังเอิญ เพราะ
สวนใหญแลวการบังเอิญสรางสรรสิ่งที่สวยงามไมได เชน ฉันบังเอิญทําแจกันแกวหลนแตก แลวเศษ
แกวก็บังเอิญประกอบเปนภาพของโมนาลิซา คุณจะเชือ่ ไหมครับ? ไมมีทาง!... ถึงแมมันจะตกลงไป
ลานครั้ง ก็บังเอิญเกิดภาพสวยไมไดหรอกครับ.. นอกจาก... ความเละเทะ!...
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จากเหตุผลขางตนเราจะเห็นวา... การอธิบายของ ดารวนิ นั้นมีน้ําหนักนอยมาก แมแตตัวของ
เขาเองก็ยอมรับวาทฤษฎีของเขาขาดหลักฐานและขอมูลอยูสองประการคือ Missing link (ซากฟอสซิ
ลของสัตวผสมที่กําลังกลายรูปราง) และขอมูลเรื่องการทํางานของระบบตาง ๆ ในตัวมนุษยและสัตว วา
แตกตางหรือเหมือนกันเพียงไร ไมวาจะเปนการทํางานของระบบทางเดินของเลือดและการทํางานของ
DNA ... เพราะเขาไดพูดไววา “ทฤษฎีของขาพเจานั้นไมใชเปนขอมูลหรือขอสรุปทางวิทยาศาสตร แต
มันเปนเพียงความเชื่อหรือความคิดสวนตัวของขาพเจาเทานั้น ขาพเจายังขาดขอพิสูจนอีกหลายอยาง...
ดังนั้นถาในอนาคตมีใครสามารถที่จะอธิบายไดวา ระบบการทํางานภายในรางกายของมนุษยและสัตว
ตางกันอยางสิน้ เชิงได เขาคนนั้นก็จะสามารถที่จะลบลางคําอธิบายเรื่องทฤษฎีวิวฒ
ั นาการของขาพเจา
ไดเลย”... และเมื่อไมกี่ปมานี้ มีหนังสือเลมหนึ่งชื่อวา Darwin Black Box : The Biochemical to
Evolution Michael J.Behe นักชีววิทยาชาวอเมริกาไดเขยาการทฤษฎีวิวัฒนาการอยางรุนแรง โดยเขา
ชี้ใหเห็นวาการทํางานของระบบภายในของมนุษยและสัตวนั้นแตกตางกันอยางสิ้นเชิง และเมื่อบรรดา
นักชีววิทยาทําการตรวจสอบขอมูลที่เขานําเสนอ ก็เห็นวาเปนจริง.....
สวนเรื่อง Missing link นั้น ถาสมมุติฐานของ ดารวิน ทีว่ ามนุษยเรามีวิวัฒนาการมาจากลิงเปน
เรื่องจริง เราก็นาจะคนพบซากของลิงในขณะที่อยูในระหวางกึ่งกลางที่กําลังวิวัฒนาการเปนคน (คน
ผสมลิง) แตจนถึงปจจุบัน โลกนี้ถูกสํารวจจนพลิกแผนดินก็ยังไมมีการคนพบ Missing link ที่วาแมแต
ชิ้นเดียว แตพวกที่เชื่อในทฤษฎีที่วาคนมากจากลิงนัน้ ตางอางวา พวกเขามี Missing link อยูหลายชิน้ แต
ในปจจุบนั นี้มนี ักวิทยาศาสตรไดทําการพิสจู นและไดขอสรุปออกมาแลววา ไมใช Missing link และ
บางชิ้นก็ทําออกมาเพื่อตบตาคนทั่วโลกดวยซ้ําไป...ดังนัน้ ในปจจุบันนีแ้ นวโนมของคนตะวันตกไมคอย
มีการคนหาขอมูลที่จะมาสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการแลว ความเชื่อที่วาคนมาจากลิงก็คอย ๆ ลบเลือน
ไป...จากขางตน เราไดอธิบายแลววาทฤษฎีววิ ัฒนาการนั้นไมใชวิทยาศาสตรเลย แตเปนเพียงการตั้ง
สมมุติฐานขึ้นมาเทานั้น และเปนสมมุติฐานที่มีขอมูลในการสนับสนุนที่นอยและขาดน้ําหนัก ซึ่งไมมี
ความนาเชื่อถือเลย ถาเชนนั้น “มนุษยเรามาจากไหนกันแน?”... ซึ่งคําตอบของคําถามนี้ก็เหลือเพียง
คําตอบเดียวเทานั้น นั่นก็คือมาจากการทรงสรางของพระเจาซึ่งพระองคก็ทรงสรางมนุษยเราใหเปน
มนุษยโดยตรง ไมไดเริ่มมาจากเซลลแลววิวัฒนาการมาหลายลานปตามที่หลายคนเขาใจหรือเชื่อผิด ๆ
อยู

ที่มาของมนุษย
ผูอานที่รัก...ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไวอยางชัดเจนวา ทุกสิ่งในโลกนี้ลวนแตมาจาก
พระเจาทั้งสิ้น ซึ่งเราจะสังเกตุเห็นวา สิ่งที่พระเจาทรงสรางนั้นลวนแตสวยงามและนาอัศจรรย แตสิ่งที่
ยอดเยี่ยมที่สุดในการทรงสรางของพระเจาก็คือ “มนุษย” นั่นเอง ดังนั้นชีวิตของทานไมไดเกิดขึน้ เอง
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มนุษยเราก็ไมไดมาจากลิง... ถาเราลองวิเคราะหดูชวี ิตของมนุษยแลว เราก็จะเห็นวา มนุษยเรานั้น
แตกตางจากสัตวอยางสิ้นเชิง เพราะวามนุษยนนั้ มีสมองอันปราดเปรื่อง มีความคิดสรางสรรค มีศักดิ์ศรี
มีจริยธรรม มีนโนธรรมและที่สําคัญก็คือมนุษยเรานั้นมีจิตวิญญาณจึงทําใหมีความกระหายหาอยากรูวา
ฉันมาจากไหน?... อยูในโลกนี้เพื่ออะไร?... และฉันกําลังจะไปไหน?... ซึ่งปรากฏการณเหลานีก้ ําลัง
ชี้ใหเห็นวา มนุษยเรานั้นไมไดววิ ัฒนาการมาจากสัตว แตถูกสรางขึ้นโดยผูสรางที่ยิ่งใหญซึ่งก็คือ พระ
เจานั่นเอง... และเมื่อพระองคทรงสรางมนุษยขนึ้ มาแลว พระองคกท็ รงมีพระประสงคใหมนุษยเรามี
สัมพันธภาพกับพระองคเหมือนกับพอลูก ดังนั้นพระองคจึงอยากใหมนุษยเราไดรับความรักและสิง่ ที่ดี
ตาง ๆ จากพระองค และพระองคก็ทรงมีกฏเกณฑที่ดีงามใหกับมนุษยเราแตพระองคก็ไมไดทรงบังคับ
มนุษยใหทําตามกฏเกณฑทพี่ ระองคทรงวางไว เพราะพระองคทรงใหมนุษยมีอิสระในการตัดสินใจได
เองแตนาเศราที่มนุษยเราใชอิสระที่พระเจาทรงประทานใหในทางที่ผิดเพราะเราจะเห็นวามนุษยทกุ คน
ตางตัดสินใจทําหลายสิ่งหลายอยางที่ผิดบาป ซึ่งความบาปก็ไดครอบงําชีวิตมนุษยเราทุกคน ทําใหเรา
ไมสามารถที่จะตอสูกับความบาปและเอาชนะมันไดเลย และไมวามนุษยจะทําอยางไรก็ไมสามารถที่จะ
ชวยตนเองใหพนจากบาปทีอ่ ยูในชีวิตเขา ดังนั้นเมื่อเขาจากโลกนี้ไป จิตวิญญาณของเขาก็จะตองรับการ
พิพากษาโทษจากพระเจาผูส รางเขา ในที่สุดก็จะตองรับโทษในนรกและอยูทนี่ ั่นตลอดไปเปนนิตย...
แตพระเจาทรงรักมนุษย พระองคไมอยากใหมนุษยทพี่ ระองคสรางขึ้นมานั้นตองพบกับความ
พินาศในนรกเลย ดังนั้นเมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว พระองคจึงทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตร
องคเดียวของพระองคเขามาในโลก เพื่อมาเปนผูรับโทษบาปแทนมวลมนุษยชาติ โดยทรงยอมถูกตรึง
จนสิ้นพระชนมบนไมกางเขน นี่นับวาเปนพระคุณอันยิ่งใหญของพระเจาที่ทรงจัดเตรียมทางรอดจาก
บาปเชนนี้ใหแกมนุษยเรา และวันนี้ พระเจาไดทรงตรัสสั่งใหมนุษยทกุ คนทั่วโลกกลับใจเสียใหมละทิ้ง
ความบาป และหันหลับมารับพระคุณความรอดที่พระองคทรงจัดเตรียมใหโดยผานทางพระเยซูคริสต...
บัดนี้ทานมีโอกาสที่จะรอดพนจากบาปแลว รีบหันกลับมาหาพระเจา และรับความชวยเหลือที่มาจาก
พระเยซูคริสต เพื่อทานจะไมรับการพิพากษาโทษจากพระเจา แตจะไดไปอยูใ นสวรรคกับพระองคเปน
นิจนิรันดร... ทานสามารถอธิษฐานทูลขอความชวยเหลือจากพระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา...ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคทรงเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค แตขา
พระองคไมเชือ่ ฟงพระองคและหันไปทําความผิดบาปหลายอยาง ขอพระองคทรงโปรดเมตตายกโทษ
ความผิดบาปใหแกขาพระองคดวย และขอพระเยซูคริสตทรงชวยรับโทษบาปแทนขาพระองคดวยเถิด
ขาพระองคขอเชื่อพึ่งในพระองคตลอดไป อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”...
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ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลว ขอใหทานมัน่ ใจเถิดวา พระเจาไดทรง
อภัยโทษบาปใหแกทานแลวอยางแนนอน....ทานสามารถติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี
เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจน แลวสงไปตามที่อยูในใบตัดสินใจ

6

จัดทําโดย
ผูเขียน

สนใจติดตอซือ้ ใบปลิว
: ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 15
ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861
: นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com
7

