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คนมาจากลิงจริงหรือ? 
ในทามกลางประวัติศาสตรท่ีผานมาของมนุษยชาติ ไดมีนักคนควาหลายตอหลายคนพยายามท่ี

จะคนหาคําตอบของคําถามท่ีวา “มนุษยมาจากไหน?” ...และหลายคร้ังเม่ือเราถามคนท่ัวไปวา “คนมา
จากไหน?”.... ถาเราลองถาม-ตอบดูเลน ๆ ก็คงจะถาม-ตอบวา... “คนมาจากพอของคน”...  “แลวพอของ
คนมาจากไหน?”.... “มาจากพอของพออีกที” ... “แลวคนแรกมาจากไหน” ... “มาจากลิง”..... “แลวลิงมา
จากไหน?”..... “มาจากพอของลิง”... “แลวพอของลิงมาจากไหน?”...... “มาจากพอของพอลิงอีกที”....... 
“แลวลิงตัวแรกมาจากไหน?”... “มาจากพอของเซลล”... “แลวพอของเซลลละมาจากไหน?”...... “มาจาก
พอของพอเซลลอีกที” ... “แลวเซลลตัวแรกมาจากไหน?” ...เม่ือมาถึงคําถามนี้คนท่ัวไปกไ็มทราบวาจะ
ตอบอยางไร?... บางคนก็ตอบวา “ไมรูเหมือนกัน!”... หรือบางคนก็ตอบวา “คงเกิดข้ึนเองม๊ัง!!”... 

ที่มาของทฤษฎีวิวัฒนาการ 

หลุยส ปาสเตอร นักวิทยาศาสตรผูคนพบวัคซีนรักษาโรคพิษสุนัขบา ไดพิสูจนใหท่ัวโลกเห็น
ชัดเจนแลววา ชีวิตไมมีทางที่จะเกิดข้ึนเอง แตชีวิตจะตองเกิดจากชีวติเทานั้น ซ่ึง วารล ดารวิน (Charles 
Darwin) ผูเขียนหนังสือ “ท่ีมาของพันธุกรรม” (The Origin Of Species ค.ศ.1859) ก็มีความคิดเห็นท่ี
เหมือนกนัและถาจะถามดารวินตอไปวา “ชีวิตเกดิมาจากไหน?”... เขาก็ไดตอบในหนังสือของเขาเลมนี้
วา “ชีวิตนั้นถูกสรางและออกแบบข้ึนมาจากพระเจาผูทรงสรางสรรพส่ิงท้ังปวง” (หนาท่ี 458) จาก
ขอมูลขางตนนี้ทําใหเราเหน็วา ชารล ดารวินเองกเ็ช่ือวาพระเจาทรงเปนผูสรางชีวิตข้ึนมา เพียงแตเขา
ตองการอยากจะทราบวา พระเจานัน้สรางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ หลายรูปแบบจากเซลลเดียว หรือคอย ๆ มีการ
วิวัฒนาการ โดยเขาไดศึกษาเก่ียวกับชีวภาคของส่ิงมีชีวิต และเห็นวาความคิดในเร่ืองเซลลท่ีมีชีวิตตาง 
ๆ ในโลกนั้น เปนส่ิงท่ีจริงในวิทยาศาสตร เพราะฉะน้ันมันนาจะเปนไปไดท่ีส่ิงมีชีวติตาง ๆ ในโลกนั้น
มาจากการวิวฒันาการของเซลลเล็ก ๆ เหลานี้ ดังนั้นเขาจึงพยายามหาขอมูลจากส่ิงท่ีปรากฏใน
ธรรมชาติ เพื่อมาพิสูจนทฤษฎีความเช่ือของเขาในหนังสือเลมนี้ของเขา ไดอธิบายถึงความสามารถใน
การดํารงชีวิตอยูของเซลลท่ีมีศักยภาพในการตอสูเพื่อมีชีวิตของมันสามารถดํารงอยูไดโดยใชระยะเวลา
และความบังเอิญในการสรางรูปรางของมัน เขาจึงคิดวามนุษยเรานาจะมาจากสายพันธุของลิงเอป (ape) 
โดยการใชระยะเวลาหลายลานปในการปรับสภาพรูปรางจนกลายเปนรูปรางของมนุษยก็ยังอยูใน
ข้ันตอนของการวิวัฒนาการไปเร่ือย ๆ ไมไดหยุด ดังนั้นในอนาคตอีกหลายลานปขางหนา มนุษยเรา
อาจจะมีหัวโตข้ึน เพราะใชสมองมาก และน้ิวมืออาจจะเล็กลงเพราะใชแตนิว้ช้ี หรือรางกายภายใน
อาจจะมีการปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูได แมจะมีออกซิเจนในอากาศไมถึง 21% ก็ตาม... และถามี
คนถามวารล ดารวินวา อะไรเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดส่ิงมีชีวิตมากมายหลายพันธุ?... อะไรเปนตัวคัดเลือก
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วาเซลลนี้ควรจะเปนปลาวาฬ...เซลลนี้ควรจะเปนผีเส้ือ...เซลลนี้ควรจะเปนแรดเซลลนี้ควรจะเปนคน? 
ฯลฯ ซ่ึงชารล ดารวินก็ไดตอบวา สาเหตุท่ีทําใหเกิดมีส่ิงมีชีวิตตาง ๆ กเ็พราะผานขบวนการคัดเลือกทาง
ธรรมชาตินั่นเอง ซ่ึงถาเราจะสรุปขอสมมุติฐานในเร่ืองนี้ของดารวินกจ็ะสามารถสรุปได 3 ประการ แต
ท้ัง 3 ประการนี้ลวนแตสามารถมีขอโตแยงไดท้ังส้ิน เราจะมาดวูาขอสมมุติฐานท้ัง 3 ประการนี้คือ
อะไรบาง?... 

1. การท่ีเกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุตาง ๆ ในโลก ก็เพราะส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ไดผานขบวนการ
ปรับตัวตามสภาพแวดลอม เพ่ือที่จะมีการดํารงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัย.... 

แตเราจะเหน็วาทําไมส่ิงมีชีวติท่ีชารล ดารวินบอกวาวิวฒันาการไดดท่ีีสุดคือ “มนุษย” กลับมี
ปรากฏการณท่ีขัดแยงกับทฤษฎีของเขามากท่ีสุด... เม่ือเราเห็นลูกของสัตวตาง ๆ ท่ีคลอดออกมาใหม ๆ 
เราก็จะเห็นวามันสามารถที่จะปรับตัวของมันไดอยางรวดเร็วเพ่ือท่ีจะมีชีวิตรอด แตมนุษยเรานัน้เม่ือ
คลอดออกมาแลว กลับตองใชเวลาหลายป จึงจะสามารถท่ีปรับตัวในการชวยตัวเองใหอยูรอดได... 
ดังนั้นการอธิบายเชนนี้ของเขาจึงไมมีน้ําหนักพอท่ีจะสามารถทําใหเช่ือถือไดเลย... 

2. สิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ อาจจะเกิดมาจากการผสมขามพันธุ แลวเกิดพันธุใหมขึ้น... 

ดูเหมือนวานาจะเปนอยางนัน้ แตความเปนจริงแลว เม่ือมาผสมกับลา มันก็จะออกมาเปนลอ 
ซ่ึงยังเปนสัตวท่ีอยูในสายพนัธุเดียวกนักับมันอยูดี มันไมสามารถ “ผาเหลา” ไดเลย เชน มาลายผสม
พันธุกับแมวน้าํแลวออกมาเปนสัตวอีกสายพันธุหนึ่ง 

3. การเกิดมสีิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุนั้น อาจเกิดมาจากการบงัเอิญของการผิดปกติทาง
พันธุกรรม.... 

สมมุติฐานนี้กย็ิ่งเปนไปไมได เพราะวงการแพทยเองก็รูดีวาการผิดปกติทางพันธุกรรม จะ
กอใหเกิดผลในแงลบมากกวาผลในแงบวก เชน ถาภายในรางกายเกดิส่ิงผิดปกติ ก็จะกลายเปนมะเร็ง 
หรือถามีเด็กเกดิมาหัวโตผิดปกตินั้น ไมใชรูปรางท่ีสวยงามเลย... แตเม่ือเราดูส่ิงมีชีวติตาง ๆ ในโลก เรา
จะเห็นวา มันมีรูปรางท่ีสวยงามและสมสวน ซ่ึงถาจะอธิบายวาส่ิงมีชีวติเกิดจากการออกแบบอยางยอด
เยี่ยมจากพระเจาซ่ึงเปนพระผูสราง ก็จะงายในการเช่ือมากกวาท่ีจะอธิบายวามาจากการบังเอิญ เพราะ
สวนใหญแลวการบังเอิญสรางสรรส่ิงท่ีสวยงามไมได เชน ฉันบังเอิญทําแจกันแกวหลนแตก แลวเศษ
แกวก็บังเอิญประกอบเปนภาพของโมนาลิซา คุณจะเช่ือไหมครับ? ไมมีทาง!... ถึงแมมันจะตกลงไป
ลานคร้ัง ก็บังเอิญเกิดภาพสวยไมไดหรอกครับ.. นอกจาก... ความเละเทะ!... 
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จากเหตุผลขางตนเราจะเห็นวา... การอธิบายของ ดารวนินั้นมีน้ําหนักนอยมาก แมแตตัวของ
เขาเองก็ยอมรับวาทฤษฎีของเขาขาดหลักฐานและขอมูลอยูสองประการคือ Missing link (ซากฟอสซิ
ลของสัตวผสมท่ีกําลังกลายรูปราง) และขอมูลเร่ืองการทํางานของระบบตาง ๆ ในตัวมนษุยและสัตว วา
แตกตางหรือเหมือนกนัเพียงไร ไมวาจะเปนการทํางานของระบบทางเดินของเลือดและการทํางานของ 
DNA ... เพราะเขาไดพูดไววา “ทฤษฎีของขาพเจานั้นไมใชเปนขอมูลหรือขอสรุปทางวิทยาศาสตร แต
มันเปนเพยีงความเช่ือหรือความคิดสวนตัวของขาพเจาเทานั้น ขาพเจายังขาดขอพสูิจนอีกหลายอยาง... 
ดังนั้นถาในอนาคตมีใครสามารถท่ีจะอธิบายไดวา ระบบการทํางานภายในรางกายของมนุษยและสัตว
ตางกันอยางส้ินเชิงได เขาคนน้ันกจ็ะสามารถท่ีจะลบลางคําอธิบายเร่ืองทฤษฎีวิวฒันาการของขาพเจา
ไดเลย”... และเม่ือไมกี่ปมานี้ มีหนังสือเลมหนึ่งช่ือวา Darwin Black Box : The Biochemical to 
Evolution Michael J.Behe นักชีววิทยาชาวอเมริกาไดเขยาการทฤษฎีวิวัฒนาการอยางรุนแรง โดยเขา
ช้ีใหเห็นวาการทํางานของระบบภายในของมนุษยและสัตวนั้นแตกตางกันอยางส้ินเชิง และเม่ือบรรดา
นักชีววิทยาทําการตรวจสอบขอมูลท่ีเขานําเสนอ ก็เห็นวาเปนจริง..... 

สวนเร่ือง Missing link นั้น ถาสมมุติฐานของ ดารวิน ท่ีวามนุษยเรามีวิวัฒนาการมาจากลิงเปน
เร่ืองจริง เราก็นาจะคนพบซากของลิงในขณะท่ีอยูในระหวางกึ่งกลางท่ีกําลังวิวัฒนาการเปนคน (คน
ผสมลิง) แตจนถึงปจจุบัน โลกนี้ถูกสํารวจจนพลิกแผนดนิก็ยังไมมีการคนพบ Missing link ท่ีวาแมแต
ช้ินเดียว แตพวกท่ีเช่ือในทฤษฎีท่ีวาคนมากจากลิงนัน้ตางอางวา พวกเขามี Missing link อยูหลายช้ิน แต
ในปจจุบันนี้มีนักวิทยาศาสตรไดทําการพิสูจนและไดขอสรุปออกมาแลววา ไมใช Missing link และ
บางช้ินก็ทําออกมาเพื่อตบตาคนท่ัวโลกดวยซํ้าไป...ดังน้ันในปจจุบันนีแ้นวโนมของคนตะวนัตกไมคอย
มีการคนหาขอมูลท่ีจะมาสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการแลว ความเช่ือท่ีวาคนมาจากลิงก็คอย ๆ ลบเลือน
ไป...จากขางตน เราไดอธิบายแลววาทฤษฎีววิัฒนาการน้ันไมใชวิทยาศาสตรเลย แตเปนเพียงการตั้ง
สมมุติฐานข้ึนมาเทานั้น และเปนสมมุติฐานท่ีมีขอมูลในการสนับสนุนท่ีนอยและขาดน้ําหนัก ซ่ึงไมมี
ความนาเช่ือถือเลย ถาเชนนั้น “มนุษยเรามาจากไหนกันแน?”... ซ่ึงคําตอบของคําถามนี้ก็เหลือเพียง
คําตอบเดียวเทานั้น นั่นก็คือมาจากการทรงสรางของพระเจาซ่ึงพระองคก็ทรงสรางมนุษยเราใหเปน
มนุษยโดยตรง ไมไดเร่ิมมาจากเซลลแลววิวัฒนาการมาหลายลานปตามท่ีหลายคนเขาใจหรือเช่ือผิด ๆ 
อยู 

ที่มาของมนุษย 

ผูอานที่รัก...ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไวอยางชัดเจนวา ทุกส่ิงในโลกนี้ลวนแตมาจาก
พระเจาท้ังส้ิน ซ่ึงเราจะสังเกตุเหน็วา ส่ิงท่ีพระเจาทรงสรางนั้นลวนแตสวยงามและนาอัศจรรย แตส่ิงท่ี
ยอดเยี่ยมท่ีสุดในการทรงสรางของพระเจาก็คือ “มนุษย” นั่นเอง ดังนั้นชีวิตของทานไมไดเกิดข้ึนเอง 
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มนุษยเราก็ไมไดมาจากลิง... ถาเราลองวิเคราะหดูชีวิตของมนุษยแลว เรากจ็ะเหน็วา มนุษยเราน้ัน
แตกตางจากสัตวอยางส้ินเชิง เพราะวามนษุยนัน้มีสมองอันปราดเปร่ือง มีความคิดสรางสรรค มีศักดิ์ศรี 
มีจริยธรรม มีนโนธรรมและท่ีสําคัญก็คือมนุษยเรานั้นมีจิตวิญญาณจึงทําใหมีความกระหายหาอยากรูวา
ฉันมาจากไหน?... อยูในโลกนี้เพื่ออะไร?... และฉันกาํลังจะไปไหน?... ซ่ึงปรากฏการณเหลานีก้ําลัง
ช้ีใหเห็นวา มนุษยเรานั้นไมไดววิัฒนาการมาจากสัตว แตถูกสรางข้ึนโดยผูสรางท่ียิ่งใหญซ่ึงก็คือ พระ
เจานั่นเอง... และเม่ือพระองคทรงสรางมนุษยข้ึนมาแลว พระองคกท็รงมีพระประสงคใหมนษุยเรามี
สัมพันธภาพกบัพระองคเหมือนกับพอลูก ดังนั้นพระองคจึงอยากใหมนุษยเราไดรับความรักและส่ิงท่ีดี
ตาง ๆ จากพระองค และพระองคก็ทรงมีกฏเกณฑท่ีดีงามใหกับมนุษยเราแตพระองคก็ไมไดทรงบังคับ
มนุษยใหทําตามกฏเกณฑท่ีพระองคทรงวางไว เพราะพระองคทรงใหมนุษยมีอิสระในการตัดสินใจได
เองแตนาเศราท่ีมนุษยเราใชอิสระท่ีพระเจาทรงประทานใหในทางท่ีผิดเพราะเราจะเหน็วามนษุยทุกคน
ตางตัดสินใจทําหลายส่ิงหลายอยางท่ีผิดบาป ซ่ึงความบาปก็ไดครอบงําชีวิตมนษุยเราทุกคน ทําใหเรา
ไมสามารถที่จะตอสูกับความบาปและเอาชนะมันไดเลย และไมวามนษุยจะทําอยางไรก็ไมสามารถท่ีจะ
ชวยตนเองใหพนจากบาปท่ีอยูในชีวิตเขา ดังนั้นเม่ือเขาจากโลกนี้ไป จติวิญญาณของเขาก็จะตองรับการ
พิพากษาโทษจากพระเจาผูสรางเขา ในท่ีสุดก็จะตองรับโทษในนรกและอยูท่ีนั่นตลอดไปเปนนติย... 

แตพระเจาทรงรักมนุษย พระองคไมอยากใหมนุษยท่ีพระองคสรางข้ึนมานั้นตองพบกับความ
พินาศในนรกเลย ดังนั้นเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระองคจึงทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตร
องคเดียวของพระองคเขามาในโลก เพื่อมาเปนผูรับโทษบาปแทนมวลมนุษยชาติ โดยทรงยอมถูกตรึง
จนส้ินพระชนมบนไมกางเขน นี่นับวาเปนพระคุณอันยิ่งใหญของพระเจาท่ีทรงจัดเตรียมทางรอดจาก
บาปเชนนี้ใหแกมนุษยเรา และวันนี้ พระเจาไดทรงตรัสส่ังใหมนุษยทุกคนท่ัวโลกกลับใจเสียใหมละท้ิง
ความบาป และหันหลับมารับพระคุณความรอดท่ีพระองคทรงจัดเตรียมใหโดยผานทางพระเยซูคริสต... 
บัดนี้ทานมีโอกาสที่จะรอดพนจากบาปแลว รีบหันกลับมาหาพระเจา และรับความชวยเหลือท่ีมาจาก
พระเยซูคริสต เพื่อทานจะไมรับการพิพากษาโทษจากพระเจา แตจะไดไปอยูในสวรรคกับพระองคเปน
นิจนิรันดร... ทานสามารถอธิษฐานทูลขอความชวยเหลือจากพระองคดังนี ้

“ขาแตพระเจา...ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคทรงเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค แตขา
พระองคไมเช่ือฟงพระองคและหันไปทําความผิดบาปหลายอยาง ขอพระองคทรงโปรดเมตตายกโทษ
ความผิดบาปใหแกขาพระองคดวย และขอพระเยซูคริสตทรงชวยรับโทษบาปแทนขาพระองคดวยเถิด 
ขาพระองคขอเช่ือพึ่งในพระองคตลอดไป อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”... 
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ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาไดทรง
อภัยโทษบาปใหแกทานแลวอยางแนนอน....ทานสามารถติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี
เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปตามท่ีอยูในใบตัดสินใจ 
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