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บทที่ 1  หลกัฐานบางประการที่บอกถงึความเปนจริงของศาสนาอิสลาม 

พระผูเปนเจาทรงสงเคราะหศาสนทูตมุหัมมัด  ซึ่งเปนศาสนทูตองคสุดทายของพระองคดวยปาฏหิารยิ
นานัปการและพยานหลักฐานอีกมากมายซึ่งสามารถพิสูจนใหเห็นวาพระองคคือศาสนทูตที่แทจริง ซึ่งประทานมา
โดยพระผูเปนเจา เฉกเชนเดียวกับที่พระผูเปนเจาทรงสงเคราะหพระคัมภีรที่ทรงอนุญาตใหเปดเผยไดซึ่งเปนเลม
สุดทายของพระองค นั่นคือ พระคัมภีรกุรอาน ดวยปาฏิหาริยนานัปการที่สามารถพิสูจนไดวา พระคัมภีรกุรอาน
เลมนี้คือพระดํารัสจากพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งนํามาเปดเผยโดยศาสนทูตมุหัมมัด และไมไดมาจากการประพันธ
ของมนุษยคนใด ในบทนี้จะกลาวถึงพยานหลักฐานบางประการถึงความจริงนี้ 

 

(1) ความมหศัจรรยในทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏอยูในพระคัมภีรกุรอาน 

พระคัมภีรกุรอานคือพระดํารัสจากพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งพระองคทรงเปดเผยตอศาสนทูตมุหัม
มัด   โดยผานทางมลาอิกะฮฺ(เทวทูต)ญิบรีล (Gabriel) โดยที่มุหัมมัด  ไดทองจําพระดํารัสของพระองค ผู
ซึ่งตอมาไดทรงบอกตอใหกับบรรดาสาวกหรือสหายของทาน บรรดาสหายเหลานั้นไดทําการทองจํา และจดบันทึก
ไว และไดทําการศึกษากับศาสนทูตมุหัมมัด  อีกครั้งหนึ่ง ยิ่งไปกวานั้น ศาสนทูตมุหัมมัด  ยังทรง
ทําการศึกษาพระคัมภีรอัลกุรอานกับมลาอิกะฮฺญิบรีลอีกปละครั้ง และสองครั้งในปสุดทายกอนที่ทานจะสิ้นชีวิต 
นับแตเวลาเมื่อมีการเปดเผยพระคัมภีรกุรอานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ มีประชากรชาวมุสลิมจํานวนมากมาย
มหาศาลสามารถทองจําคําสอนทั้งหมดที่มีอยูในพระคัมภีรกุรอานไดทุกตัวอักษร บางคนในจํานวนเหลานั้น
สามารถทองจําคําสอนทั้งหมดที่มีอยูในพระคัมภีรอัลกุรอานไดกอนอายุสิบขวบเลยทีเดียว ไมมีตัวอักษรสักตัวใน
พระคัมภีรกุรอานไดเปลี่ยนแปลงไปในชวงหลายศตวรรษที่ ผานมาแลว 

พระคัมภีรกุรอานที่นํามาเปดเผยเมื่อสิบส่ี ศตวรรษที่ผานมา ไดกลาวถึงขอเท็จจริงตาง ๆ ซึ่งถูกคนพบหรือ
ไดรับการพิสูจนจากนักวิทยาศาสตรเมื่อเร็วๆ นี้ การพิสูจนในครั้งนี้แสดงใหเห็นโดยปราศจากขอสงสัยวา พระ
คัมภีรกุรอานนั้นจะตองมาจากพระดํารัสพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งนํามาเปดเผยโดยศาสนทูตมุหัมมัด  และพระ
คัมภีรกุรอานเลมนี้ไมไดถูกประพันธมาจากมุหัมมัด  หรือมนุษยคนใด และนี่ก็เปนการพิสูจนใหเห็นอีกเชนกัน
วา มุหัมมัด  คือ ศาสนทูตที่แทจริงซึ่งประทานมาโดยพระผูเปนเจา มันเปนเรื่องที่อยูเหนือเหตุผลที่วา นาจะมี
ใครบางคนเมื่อหนึ่งพันสี่รอยปที่ผานมาทราบความจริงที่ไดถูกคนพบหรือถูกพิสูจนเมื่อไมนานมานี้ ดวยเครือ่งมอืที่
ลํ้าสมัยและดวยวิธีทางวิทยาศาสตรที่ลํ้าลึก ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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ก) พระคัมภรีกุรอานกับการพัฒนาของตัวออนมนษุย: 

ในพระคัมภีรกรุอาน พระผูเปนเจาไดตรัสไวเกี่ยวกับข้ันตอนตางๆ ในการพัฒนาของตัวออนมนษุย : 

ความวา "และขอสาบานวา แนนอนเราไดสรางมนุษยมาจากธาตุแทของดิน แลวเรา
ทําใหเขาเปนเชื้ออสุจิ อยูในที่พักอันมั่นคง (คือมดลูก) แลวเราไดทําใหเชื้ออสุจิ
กลายเปนกอนเลือดแลวเราไดทําใหกอนเลือดกลายเปนกอนเนื้อแลวเราไดทําให
กอนเนื้อกลายเปนกระดูก แลวเราหุมกระดูกนั้นดวยเนื้อ แลวเราไดเปาวิญญาณให
เขากลายเปนอีกรูปรางหนึ่ง ดังนั้นอัลลอฮทรงจําเริญยิ่ง ผูทรงเลิศแหงปวง
ผูสราง" (คัมภีรกุรอาน, ๒๓:๑๒-๑๔) 

ซึ่งเมื่อพิจารณาตามตัวอักษรแลว ในภาษาอารบิก คําวา alaqah นั้น มีอยู ๓ ความหมาย ไดแก (๑) 
ปลิง  (๒) ส่ิงแขวนลอย และ (๓) ล่ิมเลือด 

ในการเปรียบเทียบปลิงกับตัวออนในระยะที่เปน alaqah นั้น เราไดพบความคลายกันระหวางสองสิ่งนี้ (ดู 
The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ ๕ หนา ๘) ซึ่ง เราสามารถดูไดจากรูปที่ ๑ 
นอกจากนี้ ตัวออนที่อยูในระยะดังกลาวจะไดรับการหลอเลี้ยงจากเลือดของมารดา ซึ่งคลายกับปลิงซึ่งไดรับ
อาหารจากเลือดที่มาจากผูอ่ืน (ดู Human Development as Described in the Quran and Sunnah ของ Moore 
และคณะ หนา ๓๖) 

 
รูปที่ ๑: ภาพวาดดังกลาวอธิบายใหเห็นความคลายกันของรูปราง
ระหวางปลิงกับตัวออนมนุษยในระยะที่เปน alaqah (รูปวาดปลิงมา
จากหนังสือเร่ือง Human Development as Described in the 
Quran and Sunnah ของ Moore และคณะ หนา ๓๗ ดัดแปลงมา
จาก Integrated Principles of Zoology ของ Hickman และคณะ 
ภาพตัวออนวาดมาจากหนังสือเรื่อง  The Developing Human ของ 
Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ ๕ หนา ๗๓) 
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ความหมายที่สองของคําวา alaqah คือ “ส่ิงแขวนลอย” ซึ่งเราสามารถดูไดจากรูปที่ ๒ และ ๓ ส่ิง
แขวนลอยของตัวออน ในชวงระยะ alaqah ในมดลูกของมารดา 

 
รูปที่ ๒ : ในภาพนี้ เราจะเห็นภาพของตัวออน ซึ่งเปนสิ่งแขวนลอย
ในชวงระยะที่เปน alaqah อยูในมดลูก (ครรภ) ของมารดา (มาจากเรื่อง
The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ ๕ 
หนา ๖๖)  

ความหมายที่สามของคําวา alaqah คือ “ล่ิมเลือด” เราพบวาลักษณะภายนอกของตัวออนและสวนที่เปน
ถุงในชวงระยะ alaqah นั้น จะดูคลายกับล่ิมเลือด ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา มีเลือดอยูในตัวออนคอนขางมากในชวง
ระยะดังกลาว (Human Development as Described in the Quran and Sunnah ของมัวรและคณะ หนา ๓๗-
๓๘) (ดูรูปที่ ๔) อีกทั้งในชวงระยะดังกลาว เลือดที่มีอยูในตัวออนจะไมหมุนเวียนจนกวาจะถึงปลายสัปดาหที่สาม 
(The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ ๕ หนา ๖๕) ดังนั้น ตัวออนในระยะนี้จึงดู
เหมือนลิ่มเลือดนั่นเอง. 

 
รูปที่ ๔: เปนแผนภูมิระบบการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
พอสังเขปในตัวออนในชวง ระยะ alaqah ซึ่งลักษณะภายนอกของตัว
ออนและสวนที่เปนถุงของตัวออนจะดูคลายกับล่ิมเลือด เนื่องจากมี
เลือดอยูคอนขางมากในตัวออน (The Developing Human ของ Moore 
ปรับปรุงครั้งที่ ๕ หนา ๖๕)  

ดังนั้น ทั้งสามความหมายของคําวา alaqah นั้น ตรงกับลักษณะของตัวออนในระยะ alaqah เปนอยางยิ่ง 
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ในระยะตอมาที่กลาวไวในพระคัมภีร ก็คือ ระยะ mudghah ในภาษาอารบิกคําวา mudghah หมายความ
วา “สสารที่ถูกขบเคี้ยว” ถาคนใดไดหมากฝรั่งมาชิ้นหนึ่ง และใสปากเคี้ยว จากนั้นลองเปรียบเทียบหมากฝรั่งกับ
ตัวออนที่อยูในชวงระยะ mudghah เราจึงสรุปไดวาตัวออนในชวงระยะ mudghah จะมีลักษณะเหมือนสสารที่ถูก
ขบเคี้ยว ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา ไขสันหลังที่อยูดานหลังของตัวออนมีลักษณะ “คอนขางคลายกับรองรอยของฟน
บนสสารที่ถูกขบเคี้ยว “ (ดูรูปที่ ๕ และ ๖) (The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 
๕ หนา ๘) 

 
รูป ที่ ๕: ภาพถายของตัวออนในชวงระยะ mudghah (อายุ ๒๘ วัน) ตัว
ออนในระยะนี้จะมีลักษณะเหมือนสสารที่ถูกขบเคี้ยว เนื่องจากไขสันหลัง
ที่อยูดานหลังของตัวออนมีลักษณะคอนขางคลายกับรอง รอยของฟนบน
สสารที่ถูกขบเคี้ยว ขนาดที่แทจริงของตัวออนจะมีขนาด ๔ มิลลิเมตร 
(จากเรื่อง The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุง
คร้ังที่ ๕ หนา ๘๒ ของศาสตราจารย Hideo Nishimura มหาวิทยาลัย
เกียวโต ในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน) 
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รูป ที่ ๖: เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของตัวออนในชวงระยะ mudghah กับ
หมากฝรั่งที่เคี้ยวแลว เราจะพบกับความคลายคลึงระหวางทั้งสองสิ่งนี้ A) 
รูปวาดของตัวออนในชวงระยะ mudhah เราจะเห็นไขสันหลังที่ดานหลัง
ของตัวออน  ซึ่ งดู เหมือนลักษณะรองรอยของฟน  (จากเรื่อง (The 
Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ ๕ หนา 
๗๙)  B) รูปถายหมากฝรั่งที่เคี้ยวแลว 

มุหัมมัด   ทราบไดอยางไรถึงเรื่องราวทั้งหมดนี้เมื่อ ๑๔๐๐ ปที่แลว ทั้งๆ ที่นักวิทยาศาสตรเพิ่งจะ
คนพบเรื่องนี้เมื่อไมนานมานี้เอง โดยใชเครื่องมือที่ทันสมัยและกลองจุลทรรศนความละเอียดสูง ซึ่งยังไมมีใชใน
สมัยกอน Hamm และ Leeuwenhoek คือนักวิทยาศาสตรสองคนแรกที่สังเกตเซลลอสุจิของมนุษย (สเปอรมมาโต
ซัว) ดวยการใชกลองจุลทรรศนที่พัฒนาขึ้นมาใหมเมื่อป พ.ศ. ๒๒๒๐ (หลังมุหัมมัด   กวา ๑๐๐๐ ป) พวกเขา
เขาใจผิดคิดวาเซลลอสุจิเหลานั้นประกอบไปดวยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งจะกอตัวเปนมนุษย โดยจะเจริญเติบโตเมื่อ
ฝงตัวลงในอวัยวะสืบพันธุของผูหญิง (The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ ๕ 
หนา ๙) 

ศาสตาจารยกิตติมศักดิ์ Emeritus Keith L. Moore หนึ่งในนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงโดงดังที่สุดคนหนึ่ง
ของโลก ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในสาขากายวิภาควิทยาและวิชาวาดวยการศึกษาตัวออนของส่ิงมีชีวิต อีกทั้งยังเปนผู
แตงหนังสือที่ชื่อวา Developing Human ซึ่งหนังสือเลมนี้ไดนําไปแปลถึงแปดภาษา หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใช
สําหรับอางอิงงานทางวิทยาศาสตร และยังไดรับเลือกจากคณะกรรมการพิเศษของสหรัฐอเมริกาใหเปนหนังสือที่ดี
ที่สุดที่แตงขึ้นโดยบุคคลเพียงคนเดียว Dr. Keith Moore เปนศาสตราจารยกิตติมศักดิ์แหงภาควิชากายวิภาค
วิทยาและเซลลชีววิทยา ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ณ ที่
แหงนั้น เขาดํารงตําแหนงรองคณบดีสาขาวิทยาศาสตรมูลฐานของคณะแพทยศาสตร และดํารงตําแหนงประธาน
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แผนกกายวิภาควิทยาเปนเวลา ๘ ป ในปพ.ศ. ๒๕๒๗ เขาไดรับรางวัลที่นาชื่นชมที่สุดในสาขากายวิภาคของ
ประเทศแคนาดา นั่นคือรางวัล J.C.B Grant Award จากสมาคมนักกายวิภาควิทยาแคนาดา (Canadian 
Association of Anatomists) เขาไดกํากับดูแลสมาคมนานาชาติตางๆ มากมาย เชน สมาคมนักกายวิภาควิทยา
แคนนาดาและอเมริกา (Canadian and American Association of Anatomists) และ สภาสหภาพวิทยาศาสตร
ชีวภาพ (Council of the Union of Biological Sciences) เปนตน. 

ใน  ปพ.ศ ๒๕๒๔ ระหวางการประชุมดานการแพทยคร้ังที่ ๗ ซึ่งจัดขึ้นที่ เมืองดัมมาม ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ศาสตราจารย Moore ไดกลาววา “ขาพเจาภาคภูมิใจอยางหาที่สุดมิไดที่ไดชวยใหเร่ืองราวตางๆ ที่
กลาวไวในพระคัมภีรกุรอานเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยใหมีความชัดเจน อีกทั้งยังทําใหขาพเจามีความเขาใจ
อยางกระจางชัดวาคํากลาวเหลานี้ตองมาจากพระดํารัสของพระผูเปนเจาโดยผานทางมุหัมมัด เพราะวาความรู
เกือบทั้งหมดนี้ไมเคยถูกคนพบมากอนจนกระทั่งอีกหลายศตวรรษตอมา ส่ิงนี้พิสูจนใหขาพเจาเห็นวามุหัมมัด
จะตองเปนผูถือสารจากพระผูเปนเจาอยางแนนอน” (การอางอิงคํากลาวนี้ This is the Truth (วีดีโอเทป) ที่ : 
http://www.islam-guide.com/th/video/moore-๑.ram) 

ตอมา ศาสตราจารย Moore ไดถูกตั้งคําถามดังตอไปนี้ หมายความวา ทานมีความเชื่อวาพระคัมภีรกุ
รอานนั้นเปนพระดํารัสจากพระผูเปนเจาจริงหรือไม เขาตอบวา “ขาพเจายอมรับส่ิงดังกลาวนี้ไดอยางสนิทใจ” 
(อางจาก : This is the Truth (วีดีโอเทป) เพิ่งอาง)   

ใน ระหวางการประชุมคร้ังหนึ่ง ศาสตราจารย Moore ไดกลาววา “…..เพราะวาในชวงระยะตัวออนของ
มนุษยนั้นมีความซับซอน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในระหวางการพัฒนาของตัวออน มีการเสนอ
วาควรมีการพัฒนาระบบการแบงประเภทตัวออนใหมโดยใชคําศัพทที่กลาวไวในพระคัมภีรกุรอานและซุนนะฮฺ 
(Sunnah คือ ส่ิงที่ศาสนทูตมุหัมมัด   ไดพูด กระทํา หรือยอมรับ) ระบบที่เสนอนี้ดูเรียบงาย ครอบคลุมทุกดาน
และสอดคลองกับความรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาของตัวออนในปจจุบัน แมวา อริสโตเติล (Aristotle) ผูกอต้ัง
วิทยาศาสตรวาดวยการศึกษาเกี่ยวกับตัวออนของสิ่งมีชีวิต ยังเชื่อวาการพัฒนาตัวออนของลูกไกนั้นแบงออกเปน
หลายระยะ จากการศึกษาไขไกเมื่อศตวรรษที่ส่ีหลังคริสตศักราช ซึ่งเขาไมไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับระยะตางๆ 
เหลานั้นเลย เทาที่ทราบมาจากประวัติการศึกษาเกี่ยวกับตัวออนของสิ่งมีชีวิต มีเร่ืองระยะและการแยกประเภท
ของตัวออนมนุษยอยูนอยมาก จนกระทั่งมาถึงศตวรรษที่ยี่สิบนี้”  

ดวยเหตุผลดังกลาว ในศตวรรษที่เจ็ด คําอรรถาธิบายเกี่ยวกับตัวออนมนุษยในพระคัมภีรกุรอานนั้น ไม
สามารถนําไปใชอางอิงความรูในทางวิทยาศาสตรได มีเพียงบทสรุปที่พอจะมีเหตุผลเดียวก็คือ คําอรรถาธิบาย
เหลานี้ ไดถูกเปดเผยโดยพระผูเปนเจา ซึ่งทรงประทานแกมุหัมมัด ทานไมทราบรายละเอียดตางๆ เพราะวาเปนคน
ที่ไมรูหนังสือ อีกทั้งไมเคยฝกฝนดานวิทยาศาสตรใดๆ ทั้งสิ้น (This is the Truth , อางแลว) 
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ข) พระคัมภรีกุรอานทีว่าดวยเทือกเขา 

หนังสือที่ชื่อวา Earth เปนตําราที่ใชอางอิงเปนหลักในมหาวิทยาลัยหลายแหงทั่วโลก หนังสือเลมนี้มีผูแตง
สองทาน หนึ่งในนั้นไดแก ศาสตราจารยกิตติมศักดิ์ Frank Press เขาเปนที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรใหกับอดีต
ประธานาธิบดี Jimmy Carter และเปนประธานสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ (National Academy of Science) 
ในกรุงวอชิงตัน ดีซี เปนเวลา ๑๒ ป หนังสือของเขากลาววา เทือกเขาจะมีรากฝงอยูใตพื้นดิน (ดู Earth ของ Press 
และ Siever, หนา ๔๓๕ และดูที่  Earth Science  ของ Tarbuck และ Lutgens, หนา ๑๕๗) รากเหลานี้ฝงลึกอยู
ใตพื้นดิน ดังนั้น เทือกเขาจึงมีรูปทรงเหมือนกับสลัก (ดูรูปที่ ๗,๘ และ ๙) 

 
รูปที่ ๗: เทือกเขาจะมีรากฝงลึกอยูใตพื้นดิน (Earth, Press และ Siever
หนา ๔๑๓) 

 
รูปที่ ๘: สวนที่เปนแผนผัง เทือกเขาที่มีรูปรางเหมือนสลัก จะมีรากลึกฝง
แนนอยูใตพื้นดิน (Anatomy of the Earth ของ Cailleux หนา ๒๒๐)  

 
รูปที่ ๙:อีกภาพหนึ่งที่จะแสดงใหเห็นวาเทือกเขาเหลานั้นมีรูปทรงเหมือน
สลักไดอยางไร เนื่องจากเทือกเขาเหลานี้มีรากฝงลึก (Earth Science ของ
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Tarbuck และ Lutgens,  หนา ๑๕๘) 

นี่คือการอรรถาธิบายถึงเทือกเขาตางๆ วามีรูปทรงอยางไรในพระคัมภีรกุรอาน พระผูเปนเจาไดตรัสไวใน
พระคัมภีรกุรอานดังนี้: 

ความวา "เรามิไดทําใหแผนดินเปนพื้นราบดอกหรือ ? และมิไดใหเทือกเขาเปนหลัก
ตรึงไวดอกหรือ" (พระคัมภีรกุรอาน, ๗๘:๖-๗) 

วิทยาศาสตรวาดวยพื้นโลกในยุคใหมนี้ ไดทําการพิสูจนแลววา เทือกเขาตางๆ จะมีรากฝงลึกอยูใตพื้นผิว
ของพื้นดิน (ดูรูปที่ ๙) และรากเหลานั้นสามารถเลื่อนระดับข้ึนมาอยูเหนือพื้นดินไดหลายครั้ง (The Geological 
Concept of Mountains in the Quran ของ El-Naggar หนา ๕) ดังนั้น คําที่เหมาะสมที่สุดที่ใชอธิบายเทือกเขา
เหลานี้โดยอาศัยพื้นฐานขอมูลเหลา นี้ก็คือ คําวา ‘สลัก’ เนื่องจากรากสวนใหญจะถูกซอนอยูใตพื้นดิน 
ประวัติศาสตรดานวิทยาศาสตรไดบอกกับเราวา ทฤษฏีวาดวยเทือกเขาที่มีรากฝงลึกนั้น เพิ่งเปนที่รูจักเมื่อคร่ึงหลัง
ของศตวรรษที่สิบเกานี่เอง (The Geological Concept of Mountains in the Quran  หนา ๕) 

เทือกเขายังมีบทบาทที่สําคัญอีกอยางหนึ่งดวย นั่นคือใหความมั่นคงแข็งแรงกับเปลือกโลก (The 
Geological Concept of Mountains in the Quran หนา ๔๔-๔๕) โดยชวยยับยั้งการสั่นสะเทือนของโลกได พระ
ผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรกุรอานดังนี้: 

ความวา "และพระองคทรงใหมีเทือกเขามั่นคงในแผนดิน เพื่อมิใหมันสั่นสะเทือนแก
พวกเจา.." (พระคัมภีรกุรอาน, ๑๖:๑๕) 

นอกจากนัน้  ทฤษฏีสมยัใหมที่เกีย่วกับการเคลื่อนตัวของแผนโลกนัน้เชื่อวา เทือกเขาตางๆ ทาํงานเสมือน
กับเครื่องมือสําหรับสรางความแข็งแกรงใหกับโลก ความรูเกี่ยวกับบทบาทของเทือกเขาทีท่ําหนาทีเ่สมือนเครื่องมือ
ที่ชวยสราง ความแข็งแกรงใหกับโลกนัน้เพิ่งเปนที่เขาใจกันเนื่องจากมีทฤษฎีการ เคลื่อนตัวของแผนโลกเมื่อ
ทศวรรษ ๒๕๐๓ (The Geological Concept of Mountains in the Quran หนา ๕) 
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มีใครบางไหมในชวงเวลาของศาสนทูตมุหัมมัด  ที่ทราบเกี่ยวกับรูปทรงที่แทจริงของเทือกเขา มีใคร
บางไหมที่สามารถจินตนาการไดวา ภูเขาที่ดูแข็งแกรงมหึมาที่เขาเห็นอยูตรงหนานั้น แทจริงแลวฝงลึกลงไปใตพื้น
โลก และยังมีรากดวย อยางที่นักวิทยาศาสตรไดกลาวอางไว หนังสือเกี่ยวกับธรณีวิทยาจํานวนมาก เมื่อมีการ
กลาวถึงเทือกเขา ก็จะอธิบายแตสวนที่อยูเหนือพื้นผิวโลกเทานั้น ที่เปนเชนนี้ก็เพราะหนังสือเหลานี้ไมไดเขียนโดย
ผูเชี่ยวชาญทางดานธรณีวิทยา แตถึงอยางไรก็ตาม ธรณีวิทยาสมัยใหมไดชวยยืนยันความเปนจริงของโคลงบท
ตางๆ ที่กลาวไวในพระคัมภีรกุรอานแลว 
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ค) พระคัมภรีกุรอานวาดวยจุดกาํเนิดของจักรวาล 

วิทยาศาสตรสมัยใหมที่วาดวยจักรวาลวิทยา ซึ่งมาจากการสังเกตและจากทฤษฏี ชี้ใหเห็นไดอยางแนชัด
วา คร้ังหนึ่งทั้งจักรวาลนั้นวางเปลา จะมีก็แตกอน ’กลุมควัน’ (เชน กลุมควันซึ่งประกอบดวยกาซรอนมืดครึ้มที่ปก
คลุมอยูอยางหนาแนน) (The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe ของ 
Weinberg หนา ๙๔-๑๐๕) ซึ่งเปนหนึ่งในหลักการที่ไมสามารถโตแยงไดเกี่ยวกับวิชาจักรวาลวิทยา สมัยใหมที่มี
มาตรฐาน ในปจจุบันนี้ นักวิทยาศาสตรสามารถเฝาสังเกตเห็นดวงดาวใหมๆ ที่กําลังกอตัวขึ้นจากเศษ ’กลุมควัน’ 
ที่หลงเหลืออยู (ดูรูปที่ ๑๐ และ ๑๑) 

 
รูปที่ ๑๐:ดาวดวงใหมที่กําลังกอตัวจากกลุมกาซและฝุน
ละออง (เนบิวลา) ซึ่งเปนหนึ่งใน ‘กลุมควัน’  ที่หลงเหลือ
อยู ซึ่งถือวาเปนจุดกําเนิดของทั้งจักรวาล (The Space 
Atlas ของ Heather และ Henbest หนา ๕๐) 
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รูปที่ 11: ลากูนเนบิวลา คือ กลุมของกาซและละอองฝุน ซึ่งมี
เสนผาศูนยกลางประมาณ ๖๐ ปแสง ซึ่งเปนบริเวณที่เต็มไป
ดวยรังสีอุลตราไวโอเล็ตของดาวที่มีแตความรอน ซึ่งเพิ่งกอตัว
ข้ึนภายในใจกลางเนบิวลา (Horizons, Exploring the 
Universe  โดย Seeds จาก Association of Universities for 
Research in Astronomy, Inc.X)  

บรรดาดวงดาวที่ทอแสงระยิบระยับใหเราเห็นในเวลาค่ําคืนนั้น เปนเพียงกลุมควันกลุมหนึ่งในจักรวาล
เทานั้น พระผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรกุรอานดังนี้: 

ความวา "แลวพระองคทรงมุงสูฟากฟาขณะที่มันเปนไอหมอก... " (พระคัมภีรกุรอาน , 
๔๑:๑๑) 

เนื่องจากพื้นโลกและทองฟาเบื้องบน (ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว ดาวพระเคราะห กาแล็กซี่ และ
อ่ืนๆ) ทั้งหมดไดกอตัวมาจาก ‘กลุมควัน’ กลุมเดียวกัน เราจึงพอสรุปไดวา พื้นโลกและทองฟานั้นเชื่อมตอกันเปน
อันหนึ่งอันเดียว จากนั้นจึงโคจรออกมาจาก ‘กลุมควัน’ กลุมเดียวกัน แลวจึงกอตัวและแยกตัวออกจากกัน พระผู
เปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรกุรอานดังนี้: 

ความวา "และบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาเหลานั้นไมเห็นดอกหรือวา แทจริงชั้นฟา
ทั้งหลายและแผนดินนั้นแตกอนนี้รวมติดเปนอันเดียวกัน แลวเราไดแยกมันทั้งสอง
ออกจากกัน?..."  (Quran, 21:30) 

Dr. Alfred Kroner หนึ่งในนักธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงกองโลก ทานเปนศาสตราจารยในสาขาธรณีวิทยา
และประธานแผนกธรณีวิทยาของสถาบันวิทยา ศาสตรธรณี มหาวิทยาลัยโจฮันเนส กุตเทนเบอรก (Johannes 
Gutenberg University) ในเมืองไมนซ ประเทศเยอรมันนี   เขากลาววา “คิดดูซิวา มุหัมมัดมาจากที่ใด...ขาพเจา
คิดวาแทบเปนไปไมไดที่ทานจะลวงรูในสิ่งตางๆ เชน การเกิดของจักรวาล เพราะวานักวิทยาศาสตรทัง้หลายเพิง่จะ
คนพบเรื่องนี้เมื่อไมกี่ปที่ผานมานี่เอง โดยใชวิธีการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและซับซอน นั่นก็คือเหตุผลสนับสนุน
ดังกลาว” (อางอิงคํากลาวนี้จาก This is the Truth (วีดีโอเทป) อางแลว)  

เขายังกลาวอีกดวยวา “ขาพเจาคิดวา คนที่ไมเคยรูเกี่ยวกับวิชาฟสิกสซึ่งวาดวยเร่ืองของนิวเคลียรเมื่อ 
หนึ่งพันสี่รอยปที่ผานมาก็จะไมสามารถรูดวยความนึกคิดของเขาเองไดวา พื้นโลกและชั้นฟานั้นตางกอกําเนิดมา
จากที่เดียวกัน" (This is the Truth (วีดีโอเทป) อางแลว) 
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ง) พระคัมภีรกุรอานวาดวยสมองสวนหนาของมนษุย 

พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคัมภีรกุรอานถึงคนผูหนึ่งในกลุมของผูไรความศรัทธาในศาสนาโดยสิ้นเชิง 
เขามาขัดขวางมุหัมมัด  ไมใหทําละหมาดในวิหารกะอฺบะฮฺ (Kaaba): 

ความวา "มิใชเชนนั้น ถาเขายังไมหยุดยั้ง เราจะจกิเขาทีข่มอมอยางแนนอน ขมอมที่โกหกที่
ประพฤติชัว่!" (พระคัมภีรกุลอาน, ๙๖:๑๕-๑๖) 

ทําไมพระคัมภีรกุรอานจึงไดอธิบายบริเวณศรีษะสวนหนาวาเปรียบเสมือนสวนที่เต็มไปดวยบาปและ
ความตลบตะแลง ทําไมพระคัมภีรกุรอานจึงไมกลาววาบุคคลนั้นเต็มไปดวยบาปและความตลบตะแลง มี
ความสัมพันธกันอยางไรระหวางบริเวณศรีษะสวนหนากับบาปกรรมและความตลบตะแลง? 

ถาเรามองเขาไปในกระโหลกศีรษะสวนหนา เราจะพบบริเวณสมองสวนหนา (ดูรูปที่ ๑๒)  วิชาวาดวย
สรีระวิทยาบอกกับเราวาบริเวณนี้มีหนาที่อะไรบาง  ในหนังสือที่ชื่อวา Essentials of Anatomy & Physiology ได
กลาวถึงบริเวณนี้ไววา “แรงบันดาลใจและการคาดการณลวงหนาในการวางแผนและการสั่งใหรางกายเคลื่อนไหว
นั้น เกิดจากกลีบสมองสวนหนา ซึ่งเปนบริเวณที่อยูดานหนาสุด และเปนบริเวณศูนยรวมของเยื่อหุมสมอง...” 
(Essentials of Anatomy & Physiology ของ Seeley และคณะ หนา ๒๑๑ และดูที่ The Human Nervous 
System ของ Noback และคณะ หนา ๔๑๐-๔๑๑)  

ในตําราเลมนั้นยังกลาวอีกวา “เนื่องจากวาบริเวณที่อยูดานหนาสุดนี้มีสวนเกี่ยวของกับการสรางแรง
บันดาลใจ จึงมีการคิดกันวาบริเวณสวนนี้เปนศูนยกลางที่กอใหเกิดความรุนแรง....” (Essentials of Anatomy & 
Physiology ของ Seeley และคณะ หนา ๒๑๑)  

 
รูปที่ ๑๒:บริเวณสั่งการของเยื่อหุมสมองสวนหนาซีกซาย บริเวณดานหนาจะอยู
ตรงดานหนาเยื่อหุมสมองสวนหนา (Essentials of Anatomy & Physiology ของ 
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Seeley และคณะ  หนา ๒๑๐)  

ดังนั้นบริเวณของสมองสวนหนานี้จึงมี หนาที่วางแผน สรางแรงจูงใจ และริเร่ิมใหเกิดการกระทําดีหรือชั่ว 
อีกทั้งยังทําหนาที่ในการโปปดมดเท็จและบอกเลาความจริง ดังนั้น จึงจะเหมาะสมกวาหากอธิบายวาบริเวณศรษีะ
สวนหนานั้นเปรียบเสมือนสวนที่เต็มไปดวยบาปและความตลบตะแลง เมื่อมีผูใดโกหกหรือกระทําสิ่งที่เปนบาป 
อยางที่พระคัมภีรกุรอานไดกลาวไววา “naseyah (บริเวณสวนหนาของศีรษะ) ที่เต็มไปดวยความตลบตะแลงและ
บาปกรรม!” 

นักวิทยาศาสตรเพิ่งจะคนพบการทําหนาที่ตางๆ ของบริเวณสมองสวนหนาเมื่อหกสิบปทีผ่านมานีเ่อง โดย
ศาสตราจารย Keith L. Moore (Al-Ejaz al-Elmy fee al-Naseyah  ของ Moore และคณะ หนา ๔๑)  



 14

จ) พระคัมภีรกุรอานวาดวยทะเลและแมน้ํา 

วิทยาศาสตรสมัยใหมไดคนพบวา ในสถานที่ซึ่งทะเลสองสายมาบรรจบกัน จะเกิดสิ่งขวางกั้นทะเลทั้งสอง
ไว โดยที่ส่ิงขวางกั้นดังกลาวนี้จะแบงทะเลทั้งสองออกจากกัน เพื่อที่วาทะเลแตละสายจะไดมีอุณหภูมิ ความเขม
และความหนาแนนเปนของตนเอง (Principles of Oceanography  ของ Davis หนา ๙๒-๙๓) ตัวอยางเชน น้ําใน
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนจะอุน เค็ม และมีความหนาแนนนอยเมื่อเทียบกับน้ําในมหาสมุทรแอตแลนติก เมื่อน้ําใน
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนหนุนเขาไปในมหาสมุทรแอตแลนติค โดยผานทางสันดอนยิบรอลตาร (Gibraltar) มันจะไหล
ไปเปนระยะทางหลายรอยกิโลเมตรหนุนเขาไปในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ ความลึกประมาณ ๑๐๐๐ เมตร โดยพา
ความอุน ความเค็ม และความหนาแนนที่นอยกวาของมันเองไปดวย น้ําในทะเลเมดิเตอรเรเนียนจะคงที่อยูที่ความ
ลึกดังกลาวนี้ (Principles of Oceanography  ของ Davis  หนา ๙๓) (ดูรูปที่ ๑๓) 

 

 
รูปที่ ๑๓ :น้ํา  จากทะเลเมดิเตอรเรเนียนขณะที่หนุนเขาไปในมหาสมุทร
แอตแลนติกโดยผานทาง สันดอนยิบรอลตาร ซึ่งจะพาความอุน ความเค็มและ
ความหนาแนนที่นอยกวาเขาไปดวยเนื่องมาจากแนวสันดอนที่กั้นอยูแบงแยก
ความแตกตางระหวางทะเลทั้งสอง อุณหภูมิจะนับเปนองศาเซลเซียส (Marine 
Geology ของ Kuenen หนา ๔๓ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กนอย)  

แมวาจะมีคลื่นลูกใหญ กระแสน้ําที่เชี่ยวกราก และระดับน้ําขึ้นลงสูงเพียงใดในทะเลดังกลาว ทะเลทั้งสอง
ก็จะไมมีโอกาสที่จะรวมกันหรือรุกล้ําสิ่งขวางกั้นนี้ไปได  

พระคัมภีรกุรอานไดกลาวไววา มีส่ิงขวางกั้นระหวางทะเลทั้งสองที่มาบรรจบกัน และทะเลทั้งสองจะไม
สามารถรุกล้ําผานไปได พระผูเปนเจาตรัสวา: 

ความวา "พระองคทรงทําใหนานน้ําทั้งสองไหลมาบรรจบกันระหวางมันทั้งสองมีที่กั้น
กีดขวาง มันจะไมล้ําเขตตอกัน" (พระคัมภีรกุรอาน, ๕๕:๑๙-๒๐) 
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แตเมื่อพระคัมภีรกุรอานกลาวถึงเรื่องราว ระหวางน้ําจืดกับน้ําเค็ม พระคัมภีรมักจะกลาววาจะมี “เขตหวง
หาม” โดยมีส่ิงขวางกั้นไมใหน้ําทั้งสองรวมกันได พระผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรกุรอานดังนี้: 

ความวา "และพระองคคือผูทรงทําใหทะเลทั้งสองบรรจบติดกัน อันนี้จืดสนิทและอัน
นี้เค็มจัดและทรงทําที่คั่นระหวางมันทั้งสอง และที่กั้นขวางอันแนนหนา" (พระคัมภีรอัล
กุรอาน, ๒๕:๕๓) 

อาจมีใครบางคนถามวา ทําไมพระคัมภีรอัลกุรอานจึงกลาวถึงการแบงเขต เมื่อพูดถึงเรื่องสิ่งที่แบงแยก
ระหวางน้ําจืดกับน้ําเค็ม แตไมกลาวถึงการแบงเขตดังกลาวเมื่อพูดถึงสิ่งที่แบงแยกระหวางทะเลสองสาย? 

วิทยาศาสตรสมัยใหมไดคนพบวาในบริเวณปากแมน้ํา ที่ซึ่งน้ําจืดและน้ําเค็มมาบรรจบกันนั้น สถานภาพ
จะคอนขางแตกตางจากสิ่งที่ไดพบในสถานที่ซึ่งทะเลสองสายมาบรรจบกัน โดยพบวาสิ่งที่แยกน้ําจืดออกจาก
น้ําเค็มในบริเวณปากแมน้ํานั้นคือ “เขตที่น้ําเปลี่ยนแปลงความหนาแนน โดยที่ความหนาแนนที่แตกตางกันอยาง
ชัดเจนจะเปนสิ่งที่แยกน้ําสองสายนี้ออกเปนสองชั้น” (Oceanography ของ Gross  หนา ๒๔๒ และดู
ที่ Introductory Oceanography  ของ Thurman หนา ๓๐๐-๓๐๑)  

การแบงเขตดังกลาวนี้ (เขตการแบงแยก) จะมีความแตกตางในเรื่องของความเค็มระหวางน้ําจืดและ
น้ําเค็ม (Oceanography  ของ Gross หนา ๒๔๔ และ Introductory Oceanography  ของ Thurman   หนา 
๓๐๐-๓๐๑) (ดูรูปที่ ๑๔) 

 
รูปท 14:สวนที่เปนเสนตั้งตรง แสดงใหเห็นถึงความเค็ม (สวน ตอ หนึ่งพัน
เปอรเซ็นต) ในบริเวณปากแมน้ํา เราจะเห็นการแบงเขต (เขตการแบงแยก) 
ที่กั้นระหวางน้ําจืดกับน้ําเค็ม (Introductory Oceanography  ของ 
Thurman หนา ๓๐๑ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กนอย)  

ขอมูลดังกลาวไดถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ โดยการใชเครื่องมือที่ทันสมัยในการวัดอุณหภูมิ ความเค็ม 
ความหนาแนน ออกซิเจนที่ไมละลายน้ํา และอื่นๆ  ดวยสายตาของมนุษยจะไมสามารถมองเห็นความแตกตาง
ระหวางการมาบรรจบกันของทะเลทั้งสองสายได ซึ่งทะเลทั้งสองที่ปรากฏตอหนาเรานั้นดูเหมือนเปนทะเลพื้น
เดียวกัน เชนเดียวกันที่สายตาของมนุษยไมสามารถมองเห็นการแยกกันของน้ําในบริเวณปากแมน้ําที่ผสมผสาน
กันของน้ํา ๓ ชนิด ไดแก น้ําจืด น้ําเค็ม และการแบงเขต (เขตการแบงแยก) 
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ฉ) พระคัมภีรกุรอานวาดวยทะเลลกึและคลื่นใตน้าํ: 

พระผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรกุรอานดังนี้: 

ความวา "หรือ เปรียบเสมือนความมืดมนทั้งหลายในทองทะเลลึก มีคลื่นซอนคลื่น
ทวมมิดตัวเขา และเบื้องบนของมันก็มีเมฆหนาทึบซอนกันชั้นแลวชั้นเลา เมื่อเขาเอา
มือของเขาออกมา เขาแทบจะมองไมเห็นมัน..." (พระคัมภีรกุรอาน, ๒๔:๔๐) 

โองการบทนี้กลาวถึงความมืดทึบที่พบในมหาสมุทร และทะเลลึก สถานที่ซึ่งถามนุษยยื่นมือออกไปจนสุด
เอื้อม เขาจะไมสามารถมองเห็นมือของตนเองได ความมืดทึบของมหาสมุทรและทะเลลึกนั้นคนพบวาอยูลึกลงไป
ประมาณ ๒๐๐ เมตรและลึกลงไปกวานั้น ณ ที่ความลึกดังกลาว เกือบจะไมมีแสงสวางสองผานลงไปไดเลย (ดูรูป
ที่ ๑๕) ระดับความลึกที่ตํ่ากวา ๑๐๐๐ เมตร จะไมมีแสงใด ๆ ทั้งสิ้น (Oceans  ของ Elder และ Pernetta หนา 
๒๗) มนุษยจะไมสามารถดําลึกลงไปไดมากกวาสี่สิบเมตร โดยไมใชเรือดําน้ําหรืออุปกรณพิเศษชวยเหลือ มนุษย
จะไมสามารถรอดชีวิตกลับข้ึนมาได ถาไมไดรับการชวยเหลือเมื่ออยูในสวนที่มืดลึกของมหาสมุทร เชน ในความ
ลึกที่ ๒๐๐ เมตร เปนตน 

 
รูปที่ ๑๕:ประมาณ ๓ ถึง ๓๐ เปอรเซ็นตของแสงอาทิตยจะสะทอนบน
ผิวหนาของทองทะเล จากนั้น เกือบทั้งหมดของแสงทั้งเจ็ดสีจะถูกดูดซับ
หายไปที่ละสีๆ  ในระยะ  ๒๐๐  เมตรแรก  ยกเวนไวแตแสงสีน้ํ า เงิน 
(Oceans ของ Elder และ Pernetta หนา ๒๗) 

นักวิทยาศาสตรไดคนพบความมืดทึบดังกลาว เมื่อไมนานมานี้ โดยใชเครื่องมือพิเศษและเรือดําน้ํา ซึ่ง
สามารถนําพวกเขาดําลงสูกนลึกของมหาสมุทรได 
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อีกทั้งเรายังสามารถเขาใจไดจากประโยคตาง ๆ ตอไปนี้ที่มีอยูในโคลงที่กลาวมาแลว “…ภายใตทอง
ทะเลลึก ปกคลุมไปดวยเกลียวคลื่น เหนือขึ้นไปก็เปนเกลียวคลื่น เหนือขึ้นไปก็เปนกลุมเมฆ.....” สายน้ํา
ของมหาสมุทรและทองทะเลลึกจะปกคลุมไปดวยเกลียวคลื่น และที่อยูเหนือเกลียวคลื่นเหลานั้นก็คือเกลียวคลื่น
ลูกอื่นๆ จึงทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ชั้นที่สองที่เต็มไปดวยเกลียวคลื่นจํานวนมากมายนั้นแทจริงก็คือพื้นผิวของ 
คลื่นตางๆ ที่เราเห็น เนื่องจากโองการบทดังกลาวไดกลาววาเหนือข้ึนไปจากคลื่นชั้นที่สองจะมกีลุมเมฆ แตคลืน่ชัน้
แรกละเปนอยางไร นักวิทยาศาสตรไดคนพบเมื่อไมนานมานี้วา ยังมีคลื่นใตน้ําซึ่ง “เกิดขึ้นเนื่องจากมีชั้นน้ําที่มี
ความหนาแนนตางกันมาประสานกัน” (Oceanography  ของ Gross หนา ๒๐๕) (ดูรูปที่ ๑๖) 

 
รูปท 16: คลื่นใตน้ําบริเวณที่มีชั้นน้ําสองชั้นซึ่งมีความหนาแนนตางกันมา
ประสานกัน สายหนึ่งจะมีความหนาแนนมากกวา (สายที่อยูตํ่ากวา) สวนอีก
ส า ย ห นึ่ ง จ ะ มี ค ว า ม ห น า แ น น ที่ น อ ย ก ว า  ( ส า ย ที่ อ ยู ด า น บ น ) 
(Oceanography  ของ Gross หนา ๒๐๔) 

 

บรรดาคลื่นใตน้ําจะปกคลุมสายน้ําใตมหาสมุทร และทองทะเลลึก เพราะวาสายน้ําระดับลึกจะมีความ
หนาแนนที่สูงกวาสายน้ําที่อยูเหนือกวา คลื่นใตน้ํานั้นกระทําหนาที่เสมือนคลื่นที่อยูบนผิวน้ํา คลื่นเหลานั้น
สามารถแตกสลายไดเชนเดียวกับคลื่นที่อยูบนผิวน้ํา คลื่นใตน้ําจะไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา แตคลื่น
เหลานั้น สามารถตรวจจับไดดวยการตรวจหาอุณหภูมิหรือความเปลี่ยนแปลงของความเค็ม ณ สถานที่ที่กําหนด 
(Oceanography  ของ Gross หนา ๒๐๕) 
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ช) พระคัมภรีกุรอานวาดวยกลุมเมฆ: 

นักวทิยาศาสตรไดศึกษาถึงรูปแบบตางๆ ของกลุมเมฆ และทราบวา เมฆฝนจะกอตัวและมีรูปทรงไปตาม
ระบบที่แนนอนและตามขัน้ตอนตางๆ ซึง่เกี่ยวของกับประเภทของลมและกลุมเมฆดวย 

เมฆฝนชนิดหนึ่งก็คือ เมฆฝนฟาคะนอง  นักอุตุนิยมวิทยาไดศึกษาถึงวิธีการกอตัวของเมฆฝนฟาคะนอง 
และวิธีการที่เมฆฝนประเภทนี้กอใหเกิดฝน ลูกเห็บ และฟาแลบ 

นักวิทยาศาสตรพบวา เมฆฝนฟาคะนองจะไปตามขั้นตอนดังตอไปนี้ เพื่อทําใหเกิดฝนตก: 

1) กลุมเมฆจะถูกผลักดันโดยกระแสลม เมฆฝนฟาคะนองจะเริ่มกอตัวเมื่อกระแสลมผลักดันเมฆกอน
เล็กๆ (เมฆฝนฟาคะนอง) ไปยังบริเวณที่กลุมเมฆดังกลาวนี้มาบรรจบกัน (ดูรูปที่ ๑๗และ๑๘)  

 
รูปที่ ๑๗: จากภาพถายดาวเทียมแสดงใหเห็นวา กลุมเมฆ
ตางๆ กําลังเคลื่อนตัวไปขางหนาเพื่อไปบรรจบกันตรงบริเวณ
อักษร B, C และ D เครื่องหมายลูกศรจะบอกใหทราบถึง
ทิศทางของกระแสลม (The Use of Satellite Pictures in 
Weather Analysis and Forecasting ของ Anderson และ
คณะ หนา ๑๘๘)  
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รูปที่ ๑๘:ชิ้น  สวนขนาดเล็กของกอนเมฆ  (เมฆฝนฟา
คะนอง) กําลังเคลื่อนตัวไปยังบริเวณที่จะมาบรรจบกันใกล ๆ 
กับเสนขอบฟา ที่ซึ่งเราสามารถมองเห็นเมฆฝนฟาคะนอง
ขนาดใหญ (Clouds and Storms ของ Ludlam ภาพที่ 
๗.๔)    

2) การรวมกัน จากนั้นบรรดาเมฆกอนเล็กๆ ก็จะมารวมกันเพื่อกอตัวใหเปนกลุมเมฆขนาดใหญข้ึน (ดู
ที่ The Atmosphere ของ Anthes และคณะ หนา ๒๖๘-๒๖๙ และElements of Meteorology ของ Miller 
และ  Thompson หนา ๑๔๑) (ดูรูปที่ ๑๘ และ ๑๙) 

 

 
รูปที่ ๑๙:(A) เมฆกอนเล็กๆ ที่กระจัดกระจายกันอยู (เมฆฝนฟาคะนอง) (B) เมื่อเมฆ
กอนเล็กๆ มารวมกัน กระแสอากาศไหลขึ้นในกอนเมฆก็จะรุนแรงตามขึ้นไปดวย 
จนกระทั่งกอนเมฆมีขนาดใหญโตมาก  จากนั้นก็กลั่นกลายกลับมาเปนหยดน้ํา (The 
Atmosphere ของ Anthes และคณะ หนา ๒๖๙) 

 

3) การทับซอนกันเพิ่มมากขึ้น เมื่อกอนเมฆขนาดเล็กรวมตัวเขาดวยกัน จากนั้นจะเคลื่อนตัวลอยขึ้น
อากาศไหลขึ้นในกอนเมฆก็จะรุนแรงตามขึ้นไปดวย กระแสอากาศไหลขึ้นที่อยูใกลกับบริเวณศูนยกลางของกอน
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เมฆนั้นจะมีความรุนแรงมากกวากระแสอากาศไหลขึ้นที่อยูใกลกับบริเวณริมขอบของกอนเมฆ (กระแสอากาศไหล 
ข้ึนที่อยูใกลกับศูนยกลางจะรุนแรงกวา เนื่องจากบริเวณรอบนอกกอนเมฆจะปกปองกระแสลมเหลานี้ไมใหไดรับ
อิทธิพลของความเย็น) กระแสอากาศไหลขึ้นเหลานี้ทําใหสวนกลางของกอนเมฆขยายตัวขึ้นในแนวดิ่ง เพื่อที่วา
กอนเมฆจะไดทับซอนกันมากขึ้นเรื่อยๆ  (ดูรูปที่ ๑๙ (B) 20 และ ๒๑) การขยายตัวขึ้นในแนวดิ่งนี้เปนเหตุใหกอน
เมฆขยายตัวล้ําเขาไปในบริเวณที่มีบรรยากาศเย็นกวา จึงทําใหบริเวณนี้เปนที่กอตัวของหยดน้ําและลูกเห็บ และ
เร่ิมขยายใหญข้ึนเรื่อยๆ เมื่อหยดน้ําและลูกเห็บเหลานี้มีน้ําหนักมากจนเกินกวาที่กระแสอากาศไหลขึ้น จะ
สามารถอุมไวได มันจึงเริ่มกลั่นตัวออกมาจากกอนเมฆแลวตกลงมาเปนฝน ลูกเห็บ และอื่นๆ (ดูที่  The 
Atmosphere ของ Anthes และคณะ หนา ๒๖๙ และElements of Meteorology ของ  Miller และ Thompson 
หนา ๑๔๑-๑๔๒) 

 

 
รูปที่ ๒๐:เมฆฝนฟาคะนอง หลังจากที่กอนเมฆขยายตัวใหญข้ึน 
น้ําฝนจึงกลั่นมาจากกอนเมฆดังกลาว (Weather and 
Climate ของ Bodin หนา ๑๒๓) 

 

 
รูปที่ ๒๑: เมฆฝนฟาคะนอง (A Colour Guide to Clouds ของ Scorer และ 
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Wexler หนา ๒๓) 

พระผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรกุรอานดังนี้ : 
ความวา "เจามิไดเห็นดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮนั้นทรงใหเมฆลอย แลวทรงทําให
ประสานตัวกัน แลวทรงทําใหรวมกันเปนกลุมกอน แลวเจาก็จะเห็นฝนโปรยลงมา
จากกลุมเมฆนั้น" (พระคัมภีรกุรอาน, ๒๔:๔๓) 

นักอุตุนิยมวิทยาเพิ่งไดทราบขั้นตอนรายละเอียดเกี่ยวกับการกอตัว โครงสราง และหนาที่ของกอนเมฆ
เมื่อไมนานมานี้ ดวยการใชเครื่องมือที่ลํ้าสมัย อยางเชน เครื่องบิน ดาวเทียม คอมพิวเตอร บอลลูน และอุปกรณ
อ่ืนๆ เพื่อศึกษากระแสลมและทิศทางลม เพื่อตรวจวัดความชื้นและคาความแปรปรวนของความชื้น อีกทั้งเพื่อ
พิจารณาถึงระดับและการแปรปรวนของความกดดันในชั้นบรรยากาศอีก ดวย (ดูที่ Ee’jaz al-Quran al-Kareem 
fee Wasf Anwa’ al-Riyah, al-Sohob, al-Matar, ของ Makky และคณะ หนา ๕๕)  

โองการบทที่ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้ หลังจากที่ไดกลาวถึงกลุมเมฆและฝน ไดพูดถงึลกูเหบ็และฟาแลบ
ดังนี้: 

ความวา "และพระองคทรงใหมันตกลงมาจากฟากฟามีขนาดเทาภูเขา ในนั้นมีลูกเหบ็ 
แลวพระองคจะทรงใหมันหลนลงมาโดนผูที่พระองคทรงประสงค และพระองคจะทรง
ใหมันผานพนไปจากผูที่พระองคทรงประสงค แสงประกายของสายฟาแลบเกือบจะ
เฉ่ียวสายตาผูมอง" (พระคัมภีรกุรอาน, ๒๔:๔๓) 

นักอุตุนิยมวิทยาไดพบวา กลุมเมฆฝนฟาคะนองเหลานี้ ซึ่งทําใหเกิดลูกเห็บโปรยปรายตกลงมานั้น จะอยู
ที่ระดับความสูง ๒๕,๐๐๐ ถึง ๓๐,๐๐๐ ฟุต (๔.๗ ถึง ๕.๗ ไมล) (Elements of Meteorology ของ Miller และ 
Thompson หนา ๑๔๑) อยางเชน เทือกเขาตาง ๆ ดังที่พระคัมภีรกุรอานไดกลาวไว “…และพระองคทรงใหมัน
ตกลงมาจากฟากฟามีขนาดเทาภูเขา...”  (ดูรูปที่ ๒๑ขางตน ) 
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โองการบทนี้อาจกอใหเกิดคําถามตามมาวา ทําไมจึงกลาววา “แสงประกายของสายฟา” เปนการอางถึง
ลูกเห็บ เชนนี้หมายความวาลูกเห็บเปนองคประกอบที่สําคัญในการกอใหเกิดแสงฟาแลบ หรือ ขอใหเราดูหนังสือที่
มีชื่อวา Meteorology Today ที่กลาวถึงเรื่องนี้  หนังสือเลมนี้กลาววา กอนเมฆจะเกิดประจุไฟฟาขึ้น ขณะที่
ลูกเห็บตกผานลงมายังบริเวณกอนเมฆที่มีหยดน้ําเย็นจัดและกอนผลึกน้ําแข็ง เมื่อหยดน้ําเกิดการกระทบกับ
ลูกเห็บ หยดน้ําก็จะแข็งตัวในทันทีที่สัมผัสกับลูกเห็บ และปลอยความรอนแฝงออกมา ส่ิงนี้ทําใหพื้นผิวของลูกเห็บ
อุนกวาผลึกน้ําแข็งที่อยูรายรอบ  เมื่อลูกเห็บสัมผัสกับผลึกน้ําแข็ง ก็จะเกิดปรากฏการณที่สําคัญอยางหนึ่งขึ้น นั่น
คือ กระแสไฟฟาจะไหลจากวัตถุที่เย็นกวาไปยังวัตถุที่อุนกวา ดังนี้ ลูกเห็บจึงกลายเปนประจุไฟฟาลบ ปฏิกิริยา
เดียวกันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อหยดน้ําเย็นจัดสัมผัสกับลูกเห็บและสะเก็ดขนาดเล็กที่แตกออกมาจากผลึกนําแข็งซึ่งมี
ประจุบวก อนุภาคของประจุไฟฟาบวกที่มีน้ําหนักเบาเหลานี้ ในเวลาตอมาจะถูกกระแสอากาศไหลขึ้นพัดพาขึ้นไป
ยังสวนบนของกอนเมฆ ลูกเห็บซึ่งมีประจุลบจะตกลงสูบริเวณดานลางของกอนเมฆ ดังนี้ สวนลางของกอนเมฆจะ
เปลี่ ย น เป นป ระจุ ไฟฟ า ลบ  หลั ง จ ากนั้ นป ระจุ ไฟฟ า ลบนี้ จ ะถู กปล อยออกมา เป น แสงฟ า แลบ 
(Meteorology Today ของ Ahrens  หนา ๔๓๗) เราจึงพอสรุปปรากฏการณดังกลาวไดวา ลูกเห็บนั้นเปนปจจัย
สําคัญในการกอใหเกิดฟาแลบ 

ขอมูลที่เกี่ยวกับแสงฟาแลบเหลานี้ ไดถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ อยูมาจนถึงป พ.ศ. ๒๑๔๓ ความคิดของ
อริสโตเติลที่เกี่ยวกับเร่ืองอุตุนิยมวิทยาจึงมีความเดนชัดขึ้น ตัวอยางเชน เขาเคยกลาวไววา ในบรรยากาศนั้น
ประกอบไปดวยไอระเหยของอนุภาคสองชนิด นั่นคือ ความแหงและความชื้น เขายังไดกลาวอีกดวยวา ฟารอง คือ
เสียงการประทะกันของไอระเหยความแหงกับกลุมเมฆที่อยูใกล ๆ กัน และฟาแลบนั้น คือ การเกิดประกายไฟและ
การเผาไหมของไอระเหยความแหงที่มีไฟที่บางเบาและเจือจาง (The Works of Aristotle Translated into 
English: Meteorologica เลม ๓, ของ Ross และคณะหนา ๓๖๙a-369b) เหลานี้ก็คือ แนวความคิดบางประการ
ในเรื่องของอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลาที่มีการเปดเผยพระคัมภีรกุรอาน เมื่อสิบส่ีศตวรรษที่ผาน
มา 
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ซ) ความเห็นของนักวิทยาศาสตรในเรื่องปาฏิหาริยทางวิทยาศาสตรในพระคัมภีรกุรอาน  

หมายเหตุ: อาชีพของนักวิทยาศาสตรทุกทานที่กลาวไวในเว็บไซตนี้ไดรับการอัพเดทครั้งสุดทายเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ตอไปนี้คือความคิดเห็นบางประการของนักวิทยาศาสตร1ที่เกี่ยวกับปาฏิหาริยทางวิทยาศาสตรในพระ
คัมภีรกุรอาน ความเห็นทั้งหมดเหลานี้ไดนํามาจากวีดีโอเทปในหัวขอเร่ือง This is the Truth ในวีดีโอเทปชุดนี้ 
ทานจะไดชมและไดฟงนักวิทยาศาสตรทานตางๆ กลาวขอคิดเห็นดังตอไปนี้ 

1) Dr. T. V. N. Persaud ศาสตราจารยสาขากายวิภาควิทยา ศาสตราจารยสาขากุมารเวชศาสตรและ
สุขภาพเด็ก และศาสตราจารยสาขาสูติศาสตร นรีเวชวิทยา และวิทยาศาตรเกี่ยวกับการสืบพันธุของมหาวิทยาลัย
มานิโบตา (University of Manitoba) ,วินนิเพค , มานิโบตา ประเทศแคนาดา ณ ที่แหงนั้น เขาไดดํารงตําแหนง
ประธานแผนกกายวิภาควิทยาถึง ๑๖ ป เขามีชื่อเสียงโดงดังอยูในสาขาวิชานี้ เขาเปนนักเขียนหรือบรรณาธิการ
ใหกับตําราเรียนถึง ๒๒ เลม อีกทั้งยังจัดพิมพเอกสารทางวิทยาศาสตรถึง ๑๘๑ ชิ้น ในป พ.ศ. ๒๕๓๔ เขาไดรับ
รางวัลบุคคลที่นาชื่นชมที่สุดในสาขากายวิภาคของประเทศแคนาดา นั่นคือรางวัล J.C.B Grant Award จาก
สมาคมนักกายวิภาควิทยาแคนาดา (Canadian Association of Anatomists)  เมื่อเขาถูกถามเกี่ยวกับปาฏิหาริย
ทางวิทยาศาสตรในพระคัมภีรกุรอาน ซึ่งเขาไดทําการวิจัยมาแลว เขากลาวดังตอไปนี้ : 

“ที่ขาพเจาเขาใจก็คือวา มุหัมมัดเปนเพียงมนุษยปุถุชนธรรมดาเทานั้นเอง  ทานอานหนงัสอืไม
ออกเขียนหนังสือไมได แทที่จริงแลว พระองคเปนคนไมรูหนังสือ และเรากําลังจะพูดถึง
เร่ืองราวเมื่อหนึ่งพันสองรอยป (จริงๆ แลวตองหนึ่งพันสี่รอยป) มาแลว ทานเคยพบกับผูใดที่
อานไมออกเขียนไมได แตแถลงและกลาวถอยคําไดอยางนาทึ่ง อีกทั้งยังตรงกับลักษณะทาง
วิทยาศาสตรอยางนาฉงนอีกดวย และโดยสวนตัวแลว ขาพเจาไมอาจมองเรื่องนี้วาเปนเพียง
เร่ืองบังเอิญได เนื่องจากมีความถูกตองแมนยําสูง และอยางที่ Dr. Moore ไดกลาวไว ขาพเจา
เชื่อไดอยางสนิทใจวาเรื่องนี้เปนการดลใจหรือเปนการเปดเผยจาก พระผูเปนเจา ซึ่งทําให
พระองคทรงทราบถึงถอยแถลงเหลานี้" (http://www.islam-guide.com/th/video/persaud-
๑.ram) 

ศาสตราจารย Persaud ไดนําโองการบางบทที่อยูในพระคัมภีรกุรอานและพระดํารัสของศาสนทูตมุหัม
มัด   มารวมไวในหนังสือบางเลมของเขาดวย อีกทั้งยังนําเสนอโองการและคําพูดของศาสนทูตมุหัมมัด  ใน
ที่ประชุมอีกหลายแหงดวย 

2) Dr. Joe Leigh Simpson ผูซึ่งเปนประธานแผนกสูติวิทยาและนรีเวชวิทยา ศาสตราจารยในสาขาสูติ
วิทยาและนรีเวชวิทยา อีกทั้งยังเปนศาตราจารยในสาขาวิชาโมเลกุลและพันธุศาสตรของมนุษยที่วิทยาลัย
แพทยศาสตรเบยเลอร (Baylor College of Medicine), ฮุสตัน, เท็กซัส สหรัฐอเมริกา อดีตเคยเปนศาสตราจารย
ในสาขาสูติ-นรีเวชวิทยาและประธานแผนกสูติ-นรีเวช วิทยาที่มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ (University of Tennessee), 
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เม็มพิส, เทนเนสซี่, สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเคยเปนประธานสมาคมการเจริญพันธุของ แหงอเมริกา (American 
Fertility Society) อีกดวย เขาไดรับรางวัลเกียรติยศมากมาย รวมทั้งรางวัลบุคคลดีเดนจากสมาคมศาสตราจารย
ดานสูติวิทยาและนรีเวชวิทยา (Association of Professors of Obstetrics and Gynaecology) ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ศาตราจารย Simpson ไดทําการศึกษาพระดํารัสของศาสนทูตมุหัมมัด  สองประโยคดังนี้: 

"พวกเจาทุกคน สวนประกอบทั้งหมดที่กอกําเนิดขึ้นเปนตัวพวกเจานั้นมาจากการ
หลอหลอมเขาดวยกันในมดลูกของมารดาโดยใชเวลาสี่สิบวัน..." (Saheeh 
Muslim เลขที่ ๒๖๔๓ และ Saheeh Al-Bukari  เลขที่ ๓๒๐๘) 
 
"เมื่อตัวออนผานพนไปเปนเวลา สี่สิบสองคืนแลว พระผูเปนเจาจะทรงสงมลาอิกะฮฺ
ไปที่ตัวออนดังกลาว เพื่อตบแตงรูปทรงและสรางสรรหู ตา ผิวหนัง เนื้อ และกระดูก"  
(Saheeh Muslim เลขที่ ๒๖๔๕)  

เขาไดทําการศึกษาคําพูดทั้งสองของศาสนทูตมุหัมมัด  อยางละเอียด ไดความวา ในสี่สิบวันแรกของ
การกอตัว เห็นไดชัดเจนวาเปนชวงกําเนิดตัวออน เขารูสึกประทับใจเปนอยางมากในความถูกตองและแมนยําของ
คําพูดของทานศาสนทูตมุหัมมัด   หลังจากนั้น ในระหวางการประชุมที่แหงหนึ่ง เขาไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวดังตอไปนี้: 

“ดังนั้นคําพูดทั้งสองที่กลาวถึงนี้ ไดทําใหเราทราบถึงตารางเวลาที่กําหนดไวอยางชัดเจนใน
เร่ืองพัฒนาการที่สําคัญของตัวออนกอนระยะเวลาสี่สิบวัน  และอีกครั้งหนึ่ง ขาพเจาคิดวามี
วิทยากรทานอื่นๆ ไดกลาวถึงประเด็นนี้ซ้ําไปแลวเมื่อเชานี้วา คําพูดเหลานี้ไมอาจไดมาโดย
อาศัยความรูในทางวิทยาศาสตรซึ่งมีอยูในยุคสมัยที่เขียนถอยคําเหลานี้ข้ึนมา.. เขาพูดตอวา.. 
ขาพเจาคิดวา นอกจากจะไมมีความขัดแยงกันระหวางเรี่องราวเกี่ยวกับพันธุศาสตรและ
ศาสนา แลว ศาสนายังสามารถชี้ทางใหกับเร่ืองทางวิทยาศาสตรไดดวยการเปดเผยสิ่งที่
เกี่ยวกับดานวิทยาศาสตรบางเรื่องในสมัยโบราณไดอีกดวย อยางเชนขอความที่จารึกไวใน
พระคัมภีรกุรอาน ซึ่งไดแสดงใหเห็นในอีกหลายศตวรรษตอมาวาเปนความจริง ซึ่งเปนการ
สนับสนุนวาองคความรูที่อยูในพระคัมภีรอัลกุรอานนั้น ไดรับการถายทอดมาจากพระผูเปน
เจา” (http://www.islam-guide.com/th/video/simpson-1.ram) 

3) Dr. E. Marshall Johnson ศาตราจารยกิตติมศักดิ์ในสาขากายวิภาควิทยาและการพัฒนาทางดาน
ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยธอมัส เจฟเฟอรสัน (Thomas Jefferson University), ฟลาเดลฟย, เพนนซิลเวอรเนีย 
สหรัฐอเมริกา ที่แหงนั้น เขาเปนศาสตราจารยในสาขากายวิภาควิทยาเปนเวลา ๒๒ ป เปนประธานแผนกกาย
วิภาควิทยาและผูอํานวยการของสถาบันแดเนียล โบห (Daniel Baugh Institute) อีกทั้งเขายังเปนประธานของ
สมาคมวิทยาเทราโต (Teratology 0f the Society) เขามีงานเขียนมากกวา ๒๐๐ ชิ้น ในป พ.ศ. ๒๕๒๔ ใน
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ระหวางการประชุมทางการแพทยในกรุงดัมมาม ประเทศซาอุดิอาระเบีย ศาสตราจารย Johnson ไดกลาวถึงการ
นําเสนอที่เกี่ยวกับงานคนควาของเขาวา: 

“พอสรุปไดวา พระคัมภีรกุรอานไมไดอธิบายไวแตเพียงการพัฒนารูปรางภายนอกเทานั้น แต
ยังเนนย้ําถึงชวงระยะการพัฒนาอวัยวะภายใน ระยะตางๆ ภายในตัวออน ทั้งการสรางและ
การพัฒนาของตัวออน โดยเนนย้ําถึงขั้นตอนสําคัญๆ ซึ่งไดรับการยอมรับจากวิทยาศาสตร
รวมสมัยอีกดวย” (http://www.islam-guide.com/video/johnson-1.ram)  

เขายังไดกลาวอีกดวยวา  

“ในฐานะที่เปนนักวิทยาศาสตร ขาพเจาจึงสามารถดําเนินงานกับส่ิงที่ขาพเจามองเห็นได
เทานั้น ขาพเจาเขาใจชีววิทยาของตัวออนและการพัฒนาการได ขาพเจาเขาใจพระดํารัสที่
แปลมาจากพระคัมภีรกุรอานได อยางที่ขาพเจาไดเคยยกตัวอยางไปกอนหนานี้แลว ถา
ขาพเจาจําตองสับเปลี่ยนตัวของขาพเจาเองกลับไปยังยุคสมัยกอนนั้น โดยที่มีความรูดังเชนใน
ปจจุบันนี้ และเมื่อใหขาพเจาอธิบายสิ่งตางๆ ขาพเจาก็ไมอาจอธิบายสิ่งตางๆ ที่ไดอธิบายไป
แลวไดอีก  ขาพเจายังไมเห็นพยานหลักฐานใดที่จะใชหักลางแนวความคิดที่วา ปจเจกชน
อยางเชน มุหัมมัด ตองไดรับการพัฒนาขอมูลเหลานี้มาจากสถานที่แหงหนึ่งแหงใด ดังนั้น 
ขาพเจายังไมเห็นมีอะไรในที่นี้ที่จะขัดแยงกับแนวความคิดที่วา ในงานเขียนของมุหัมมัดตองมี
พระผูเปนเจาเขามาเกี่ยวของดวยเปนแนแท” (ศาสนทูตมุหัมมัด  ไมรูหนังสือ พระองคไม
สามารถอานหรือเขียนหนังสือได แตไดพูดถึงเรื่องราวในพระคัมภีรกุรอานใหกับบรรดาสหาย
ของท านฟ ง ไ ด  อี กทั้ ง ยั ง ท ร งบัญชา ให สหายบา งคน เ ขี ยนสิ่ ง ที่ พู ด เ หล านั้ น ไ ว
ดวย) (http://www.islam-guide.com/th/video/johnson-2.ram) 

4) Dr. William W. Hey เปนนักวิทยาศาสตรดานทะเลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง เขาเปนศาสตราจารยในสาขา
วิทยาศาสตรทางธรณีวิทยาของมหาวิทยาลัยโคโลราโด (University of Colorado), โบลเดอร, โคโลราโด 
สหรัฐอเมริกา  อดีตเคยดํารงตําแหนงคณบดีของคณะวิทยาศาสตรทางทะเลและสภาพบรรยากาศ  ณ 
มหาวิทยาลัยไมอามี่ (University of Miami), ไมอามี่, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ไดหารือกับศาสตราจารย 
Hey เกี่ยวกับขอความในพระคัมภีรกุรอานซึ่งกลาวถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับทะเล ที่มีการคนพบเมื่อไมนานมานี้ เขา
กลาววา: 

“ขาพเจาพบวามันเปนเรื่องที่นาสนใจมากจริงๆ ที่วาขอมูลชนิดดังกลาวพบอยูในคัมภีรที่
เกาแกอยางพระคัมภีรกุรอาน และขาพเจาไมมีทางที่จะทราบวาขอมูลเหลานั้นมาจากที่ใด แต
ขาพเจาคิดวา มันนาสนใจเปนอยางยิ่งที่มีขอมูลดังกลาวนี้อยูในคัมภีรนั้น และงานนี้ยังคง
เดินหนาคนหาความหมายที่อยูในบางตอนของคัมภีรตอไป” และเมื่อเขาถูกถามเกี่ยวกับ
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แหลงที่มาของพระคัมภีรกุรอาน เขาตอบวา “เออ ขาพเจาคิดวาคัมภีรนั้นคงจะตองเปน
โองการแหงพระเจาอยางแนนอน”  (http://www.islam-guide.com/th/video/hay-1.ram) 

5) Dr. Gerald C. Goeringer ผูอํานวยการหลักสูตรและรองศาสตราจารยในสาขาตัวออนวิทยาทาง
การแพทยประจํา แผนกชีววิทยาดานเซลล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยจอรจทาวน (Georgetown 
University), วอชิงตัน, โคลัมเบีย, สหรัฐอเมริกา ในระหวางการประชุมทางการแพทยแหงซาอุดิอารเบีย คร้ังที่แปด 
ในกรุงริยาดห ประเทศซาอุดิอาระเบีย ศาสตราจารย Goeringer ไดกลาวดังตอไปนี้ในการนําเสนอผลงานทางดาน
วิจัยของเขา: 

“มีอายะห (aayahs) (โองการในพระคัมภีรกุรอาน) อยูเพียงไมกี่บทเทานั้นที่มีคําอธิบายที่
คอนขางครอบคลุมทุกดานของการพัฒนาของมนุษยต้ังแตระยะที่มีการปฏิสนธิไปจนถึงระยะ
การพัฒนาอวัยวะ ไมเคยมีการบันทึกที่เกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษยที่มีความชัดเจนและ 
สมบูรณแบบมากอน อยางเชน การแบงประเภท คําศัพทเฉพาะทาง และคําอรรถาธิบาย 
ตัวอยางสวนใหญ แตไมทั้งหมด  คือการอรรถาธิบายนั้นเปนการคาดการณลวงหนาไวหลาย
ศตวรรษ ไมวาจะเปนการบันทึกที่เกี่ยวกับระยะตางๆ ของตัวออนมนุษยและการพัฒนาการ
ขอ งทา รก ในค ร รภ ซึ่ ง ไ ด บั นทึ ก ไ ว ใ น ว ร รณกร รม  ทา งด า น วิ ท ย าศาสต ร สมั ย
โบราณ”  (http://www.islam-guide.com/th/video/goeringer-1.ram)  

6) Dr. Yoshihide Kozai ศาสตราจารยกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยโตเกียว (Tokyo University), ฮองโก, 
โตเกียว ประเทศญี่ปุน และเปนผูอํานวยการหอดาราศาสตรแหงชาติ (National Astronomical Observatory), มิ
ตากะ, โตเกียว ประเทศญี่ปุน เขาไดกลาววา: 

“ขาพเจารูสึกประทับใจเปนอยางยิ่ง ที่ไดพบกับขอเท็จจริงดานดาราศาสตรที่มีอยูในพระคัมภีร
กุรอาน และสําหรับพวกเราบรรดานักดาราศาสตรสมัยใหมไดศึกษาคนควาเพียงแคเสี้ยว 
เล็กๆ ของจักรวาลเทานั้น เราไดมุงมั่นเพียรพยายามเพื่อทําความเขาใจเพียงสวนเล็กๆ เทานั้น 
เนื่องจากการใชกลองโทรทรรศน ทําใหเราสามารถมองเห็นเพียงแคเศษเสี้ยวของทองฟา โดย
ไมไดคํานึงถึงทั้งจักรวาลเลย ดังนั้น เมื่ออานพระคําภีรกุรอาน และเมื่อไดตอบคําถามตางๆ 
ขาพเจาจึงคิดวา ขาพเจาคนพบวิถีทางที่จะเสาะแสวงหาเรื่องราวของจักรวาลในอนาคตได
แลว” (http://www.islam-guide.com/th/video/kozai-1.ram) 

(หมายเหตุบรรณาธิการ : อนึ่ง ในระหวางการประชุมทางการแพทยแหงซาอุดิอารเบีย คร้ังที่แปด ในกรุงริยาด 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ศาสตราจารย เตชะทัต เตชะเสน (Tejatat Tejasen) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแสดง
ความเห็นของทานไวดวย ติดตามไดจากวิดีโอตามลิงกนี้ http://www.islam-guide.com/th/video/tejasen-
1.ram)  
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หลังจากที่เราไดเห็นตัวอยางเกี่ยวกับ ปาฏิหาริยทางวทิยาศาสตรที่อยูในพระคัมภีรกรุอานและขอคิดเห็น
ของบรรดา นกัวิทยาศาสตรเกี่ยวกับเร่ืองนีแ้ลว ขอใหพวกเราลองถามคําถามเหลานีก้ับตัวเราเอง: 

- เปนเรื่องบงัเอิญไดหรือไมวาขอมูลทางวทิยาศาสตรในหลากหลายดานที่ถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ ได
กลาวไวในพระคัมภีรกุรอานซึ่งถูกเปดเผยเมื่อสิบส่ีศตวรรษที่ผานมา? 

- มุหมัมัด  หรือมนุษยคนอื่นๆ อาจเปนผูประพันธพระคมัภีรกุรอานนี้ไดหรือไม? 

คําตอบที่เปนไปไดมีเพียงคาํตอบเดียววา พระคัมภีรกุรอานฉบับนี้นัน้จะตองเปนพระดํารัสของพระผูเปน
เจาโดยแท ซึง่เปดเผยโดยพระองคเอง 
 

 


