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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ผูทรงปรานีย่ิงเสมอ 

 
การลมสลายของทฤษฎีววิัฒนาการ 

 และขอเทจ็จริงแหงการสราง 
 

จุดกําเนิดของส่ิงมีชีวิต 
 ถาใครคนใดคนหนึ่งไดสํารวจตรวจสอบจักรวาลที่เขาไดอาศัยอยู น้ีดูก็จะพบวา
จักรวาลนี้มีกาแล็คซี่ถึง 250,000 ลานกาแล็คซี่ ซึ่งในแตกาแล็คซี่น้ันจะประกอบไปดวยดาวอีก
จํานวนมากมายถึง 300,000 ลานดวง และสิ่งท้ังหมดที่กลาวมาไมวาจะเปนกาแล็คซี่หรือดวงดาว
อันกวางใหญไพศาลทั้งหมดน้ีตางหมุนเวียนและลองลอยไปตามกฎเกณฑอยางเปนระบบ
ระเบียบ 
 ถามองดูแลวเราก็จะพบวาในทุกๆสวนของจักรวาลนี้ จะมีระเบียบแบบแผนตลอดจน
ความสมดุลอยูอยางสมบูรณโดยไมมีขอบกพรองอยูเลย 
 โลกน้ีก็เปนสวนหนึ่งท่ีเล็กกระจิ๋วเม่ือเทียบกับจักรวาลทั้งหมด แตกระน้ันโลกที่เรา
อาศัยอยูน้ี ถูกสรางและออกแบบมาอยางยอดเยี่ยมพรอมเพรียงไปดวยระบบการทํางานที่เต็มไป
ดวยความสมดุลท่ีละเอียดออนและซับซอนเปนอยางมาก 
 โลกเรานี้ไมเหมือนดวงดาวดวงอื่นๆ เพราะโลกเรามีสภาพชั้นบรรยากาศและพื้นผิวท่ี
เอื้ออํานวยตอส่ิงมีชีวิตท่ีจะสามารถดํารงชีวิตอยูได นํ้าซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีสวนใหญของพื้นโลกก็
เปนหนึ่งในปจจัยขั้นพื้นฐานที่สําคัญตอส่ิงมีชีวิต ระดับอุณหภูมิ อัตราการโคจร ตลอดจนพื้นผิว
ของโลก ท้ังหมดแสดงใหเห็นวาโลกใบนี้ไดถูกออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อใหเหมาะแกการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตท้ังหลายบนโลก  

ลักษณะที่ไมเหมือนใครของโลกใบนี้ทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตมากมายที่มีระบบการทํางาาน
ท่ีซับซอนตางกันไปตามแตละชนิดประเภทของมัน ซึ่งบางครั้งมนุษยเราก็ยังคาดไมถึง พืชพันธุ
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และสัตวหลายลานชนิดสามารถอยูอาศัยบนโลกนี้ไดอยางกลมกลืนและสมดุลกัน ส่ิง
น้ีเปนระบบความเปนอยูท่ีสมบูรณเปนอยางมากจนกระทั่งวาระบบความเปนอยูของสิ่งมีชีวิต
เหลาน้ีสามารถที่จะคงอยูตอไปไดอยางไมถูกกระทบกระเทือนหรือเปล่ียนแปลงแตอยางใด
นอกจากมันจะถูกรบกวนหรือกอกวนจากมนุษย 
 แตทวา คําถามก็คือ แลวระบบความเปนอยูและสิ่งมีชีวิตตางๆ เหลาน้ีเกิดขึ้นมาได
อยางไรกัน ? 

เม่ือไดมีการสํารวจตรวจดูส่ิงมีชีวิตบนโลกนี้ ก็จะเห็นไดอยางชัดเจนวาสิ่งมีชีวิตตางๆ
ไดถูกออกแบบมาอยางมีระบบสําหรับการดํารงชีวิตและการอยูอาศัย ส่ิงมีชีวิตท้ังหมดเหลาน้ีจะมี
ระบบการทํางานที่เต็มไปดวยความซับซอนอยางมากจนทําใหมันสามารถแสดงบทบาทของมันได
เปนอยางดีท่ีสุดตามความสามารถที่มีอยูในตัวมันจากสภาพแวดลอมท่ีมันอาศัยอยู 

เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตท้ังหลายเหลาน้ีไดถูกวางกฎเกณฑและออกแบบจัดระบบความ
เปนอยูมาเปนอยางดี แนนอนที่สุดวาจะตองมีผูท่ีสรางมันขึ้นมาอยางแนนอน  

แตทฤษฎีแหงการวิวัฒนาการที่มีขึ้นในศตวรรษที่ 19 ไดปฏิเสธการสรางของพระเจา 
ซึ่งตามความเชื่อของทฤษฎีการวิวัฒนาการนั้นเชื่อวาสิ่งมีชีวิตตางๆบนโลกนี้มิไดถูกสรางขึ้นมา 
หากแตกอกําเนิดขึ้นมาดวยความบังเอิญ 

ผูท่ีต้ังทฤษฎีน้ีจึ้นมารูจักกันในนามวา ชารลส ดารวิน (Charles Darwin) ผูซึ่งเปน
นักธรรมชาติวิทยาสมัครเลน ดารวินไดเผยทฤษฎีน้ีไวในหนังสือของเขาที่มีชื่อวา "The Origin of 
Species" : แหลงกําเนิดและที่มาของสิ่งมีชีวิต ซึ่งหนังสือเลมน้ีถูกพิมพขึ้นมาในป 1859 

หนังสือเลมน้ีของดารวินไดเปนท่ีนิยมโดยทันทีหลังจากถูกตีพิมพ แตความโดงดังของ
หนังสือเลมน้ี มิไดเปนเพราะผลงานดานวิชาการของดารวิน แตท่ีหนังสือของเขาเปนท่ีนิยมก็
เพราะมันไปโดนใจหรือตรงกับอุดมการณของผูคนมากกวา ซึ่งยุคน้ันเปนยุคท่ีผูคนเริ่มมี
อุดมการณในเรื่องการปฏิเสธศาสนา หรือมีแนวคิดอเทวนิยมอยูแลว แนวความคิดของดารวินจึง
ชวยในการสนับสนุนและเปนขออางอิงของพวกที่ยึดถือปรัชญาวัตถุนิยมท่ีปฏิเสธการมีอยูจริงของ
พระเจา 
 คารล มารกซ (Karl Marx) ผูต้ังลัทธิวัตถุนิยมวิภาษไดเขียนหนังสือเลมหน่ึงท่ีชื่อ 
”Das Kapital" ขึ้นมาเพื่ออุทิศใหแกดารวิน เขาเขียนที่ปกหนังสือเลมน้ีไววา "ถึงชารลส ดารวิน 
จากผูเลื่อมใส ผูอุทิศตัวให " 
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 ทฤษฎีของดารวินอางเหตุผลวาสิ่งมีชีวิตท้ังหมดที่เกิดขึ้นมานั้นมาจากบรรพบุรุษ
เดียวกันโดยผานขบวนการและขั้นตอนแบบคอยๆ วิวัฒนาการไปเปนเวลาอันยาวนาน แตดารวิน
ก็ไมสามารถหาหลักฐานขอเท็จจริงท่ีนาเชื่อถือมาสนับสนุนขออางของตนเองไดเลย จริงๆ แลวตัว
ดารวินเองรูดีถึงหลักฐานขอเท็จจริงหลายๆ อยางที่จะทําใหทฤษฎีความเชื่อของเขาตองเปนโมฆะ
ไป ดารวินไดกลาวยอมรับไวในหนังสือท่ีเขาเขียนขึ้นในบทที่มีชื่อวา ”Difficulties on Theory” :  
ปญหาและความยุงยากที่ทฤษฎีน้ีจะตองเผชิญ แตดารวินก็หวังวาปญหาตางๆของทฤษฎีการ
วิวัฒนาการเหลาน้ีจะหมดไปดวยกับการคนพบทางวิทยาศาสตรครั้งใหมท่ีจะมีขึ้นมาในภายหลัง 
แตในทางตรงกันขาม ดวยกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร จึงทําใหทฤษฎีท่ีดารวินกลาว
อางนั้นกลับถูกหักลางลงไปทีละขอทีละขอ 
 ดารวินกลาววาสิ่งมีชีวิตท้ังหมดกําเนิดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน โดยผานขบวนการ
และขั้นตอนแบบคอยๆ วิวัฒนาการมาอยางตอเน่ืองเปนลําดับ 
 แตทวาสิ่งมีชีวิตตัวแรกกําเนิดมาไดอยางไรกัน ? ดารวินไมไดกลาวถึงสิ่งน้ีไวเลยใน
หนังสือของเขา เขาไมรูดวยซ้ําไปวาสิ่งน้ีแหละที่จะเปนตัวการสําคัญท่ีจะทําใหทฤษฎีของเขาตอง
เปนโมฆะไป 
 วิทยาศาสตรในสมัยของดาร วินเชื่อกันวาสิ่ ง มีชี วิตน้ันมีลักษณะโครงสราง
องคประกอบที่เรียบงายไมซับซอนอะไรมาก มีความเชื่อตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตรทฤษฎีหน่ึงท่ี
เรียกวา “Spontaneous Generation” คือการกําเนิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ มันเปนทฤษฎีท่ีเปน
ท่ีรูจักกันอยางแพรหลายในยุคกลาง ซึ่งตามทฤษฎีน้ีเชื่อวาสิ่งมีชีวิตท้ังหลายสามารถเกิดขึ้นมา
โดยงายดายจากสิ่งท่ีไมมีชีวิต 
 มีความเชื่อกันไปวา  กบเกิดขึ้นมาเองจากโคลน และแมลงก็เกิดขึ้นมาจากอาหารที่
กินเหลือเอาไว และก็ไดมีการทดลองพิสูจนโดยมีจุดประสงคท่ีจะมาสนับสนุนทฤษฎีหรือแนว
ความเชื่อเชนน้ี โดยไดมีการนําเอาเมล็ดขาวสาลีกํามือหน่ึงไปท้ิงไวในเศษผาโดยหวังวาจะมีหนู
เกิดขึ้นมาจากการนําของสองสิ่งน้ันมาผสมกันและก็ไดมีการนําตัวออนท่ีเกิดขึ้นมาจากเนื้อมาเปน
ขอกลาวอางโดยกลาววาสิ่งมีชีวิตสามารถกําเนิดขึ้นมาไดจากสิ่งท่ีไมมีชีวิต แตตอมาในภายหลังก็
เปนท่ีรูถึงขอเท็จจริงวาตัวออนท่ีเกิดขึ้นจากเนื้อน้ันไมไดเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติตามที่เขาใจ
กันแตอยางใด แตมันเกิดขึ้นมาจากตัวออนท่ีตามองไมเห็นซึ่งแมลงวันนําไปปลอยไวท่ีเน้ือน่ัน 
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และนอกจากนั้นในสมัยของดารวินยังมีความเชื่อกันอยางแพรหลายวาจุลินทรียสามารถเกิดขึ้นมา
โดยงายดายจากวัตถุหรือส่ิงท่ีไมมีชีวิต 
 แตแลว 5 ปหลังจากที่หนังสือ “The Origin of Species” ของดารวินถูกตีพิมพ นัก
ชีววิทยาผูมีชื่อเสียงชาวผรั่งเศส  Louis Pasteur (หลุยส ปาสเตอร) ก็ไดพิสูจนหักลาง
แนวความคิดซึ่งเปนพื้นฐานความเชื่อของทฤษฎีวิวัฒนาการของดารวินโดยสิ้นเชิง 
 โดยปาสเตอรไดพิสูจนใหเห็นทางวิทยาศาสตรหลังจากการที่เขาไดทําการศึกษาวิจัย
และทดลองมาเปนเวลานาน ซึ่งเขาก็ไดขอสรุปท่ีสําคัญเปนอยางยิ่ง 
 เขากลาววา  

"วัตถุสารหรือส่ิงท่ีไมมีชีวิตจะสามารถใหชีวิตแกตัวเองไดจริงหรือ? เปนไป
ไมไดเลย ปจจุบันน้ีเปนท่ีรูกันแลววาไมวาจะอยูในสภาวะใดๆ ก็แลวแต
ส่ิงมีชีวิตไมวาจะเล็กแคไหนก็ตาม ก็ไมสามารถเกิดข้ึนมาเองไดนอกจากวา
ส่ิงมีชีวิตเหลาน้ันจะตองมีลักษณะที่คลายคลึงกันกับส่ิงมีชีวิตท่ีเปนผูให
กําเนิดมันข้ึนมา" (Louis Pastuer, Fox and Dose, Origin of Life, p.4-5) 

  
 นักทฤษฎีวิวัฒนาการคนแรกที่ไดหยิบยกปญหาเรื่องแหลงกําเนิดและที่มาของ
ส่ิงมีชีวิตขึ้นมากลาวในศตวรรษที่ 20 น้ีก็คือ นักชีววิทยาชาวรัสเซียซึ่งมีชื่อวา Alexander Oparin  
จุดมุงหมายของเขาก็คือตองการคําอธิบายใหรูวาเซลลของสิ่งมีชีวิตชนิดแรกนั้นเกิดขึ้นมาได
อยางไร? 
 ซึ่งตามทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นไดมีการกลาววาเซลลตัวแรกนี่แหละที่เปนท่ีมาหรือ
บรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตท้ังหมดที่เกิดขึ้น แตอยางไรก็ตามความพยายามของเขาก็ตองจบลงดวย
กับความลมเหลว และตัวของโอปารินเองก็ตองกลาวยอมรับวา 

"เปนท่ีนาเศราใจ ท่ีจุดกําเนิดและท่ีมาของเซลลก็ยังคงเปนปญหาอยูตอไปซึ่ง
ในความเปนจริงแลวมันเปนดานท่ีมืดมนที่สุดของขบวนการและขั้นตอนทาง
ทฤษฎีวิวัฒนาการ" (Alexander Oparin, Origin of Life, p.196)  
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นักทฤษฎีวิวัฒนาการที่มาหลังจากโอปารินก็ไดทําการทดลองเชนกัน ท้ังน้ีก็เพื่อท่ีจะ
หาคําตอบถึงแหลงกําเนิดและที่มาของสิ่งมีชีวิตเพื่อท่ีจะไดมาสนับนสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการของ
พวกเขา  
 นักเคมีชาวอเมริกันมีนามวา Stanley Miller ไดทําการทดลองชิ้นโดงดังท่ีสุดในป 
1953 โดยที่มิลเลอรไดนําเอาโมเลกุลจํานวนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตมาทําการกระตุนปฏิกิริยาโตตอบ
ตอแกสชนิดตางๆ ท่ีเขาอางวามีอยูในชั้นบรรยากาศโลกในชวงแรกเริ่ม ในชวงเวลาดังกลาวนั้น 
การทดลองชิ้นน้ีถือเปนความหวังของวงการวิทยาศาสตรท่ีจะพิสูจนเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการ แต
ความจริงมันไมไดเปนเชนน้ันเลยเพราะจากการคนพบในภายหลังไดแสดงใหเห็นวา แกสตางๆ ท่ี
ใชในการทดลองนั้นแตกตางกันโดยสิ้นเชิงกับแกสท่ีมีอยูในชั้นบรรยากาศในชวงเริ่มแรกของโลก 
และในที่สุดตัวของ มิลเลอรเองก็ตองออกมายอมรับถึงความลมเหลวและความเปนโมฆะของการ
ทดลองของเขาในครั้งน้ัน 
 จากความพยายามทั้งหลายของพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการที่มีขึ้นมาในชวงศตวรรษที่ 
20 เพื่อท่ีจะมาอธิบายถึงแหลงกําเนิดของสิ่งมีชีวิตก็ตองจบลงดวยความลมเหลว 
 Jeffrey Bada ศาสตราจารยดานภูมิศาสตร เคมี และเปนผูสนับสนุนทฤษฎี
วิวัฒนาการตัวยงก็กลาวยอมรับถึงความจริงขอน้ีในนิตยสาร "Earth" ฉบับเดือนกุมภาพันธป 
1998 ซึ่งเปนหนึ่งในนิตยสารชั้นนําทางดานสิ่งตีพิมพของฝายนิจมทฤษฎีวิวัฒนาการ โดยที่บาดา
ไดกลาววา 

"ในวันน้ี ขณะท่ีเราจะจากศตวรรษที่ 20 เราก็ยังคงอยูกับปญหาที่ยิ่งใหญท่ียัง
หาทางออกไมได เชนเดียวกับตอน่ีเราเร่ิมเขาสูศตวรรษที่ 20 น่ันคือปญหา
ท่ีวา ส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึนมาบนโลกนี้ไดอยางไรกัน?" (Jeffrey Bada, Earth, Feb, 
1998) 

  
 ปญหาที่ย่ิงใหญท่ีสุดอีกปญหาหนึ่งท่ีทฤษฎีวิวัฒนาการกําลังเผชิญอยูและก็ยังหา
ทางออกไมไดก็คือปญหาที่เกี่ยวกับลักษณะโครงสรางอันซับซอนอยางนาเหลือเชื่อของเซลล
ส่ิงมีชีวิต 
 ส่ิงมีชีวิตบนโลกนี้ทุกชนิดจะประกอบไปดวยเซลลท่ีมีขนาดเล็กเทากับหน่ึงในรอยของ
มิลลิเมตร และมีส่ิงมีชีวิตบางชนิดท่ีมีเซลลเดียว แตกระน้ันถึงแมจะมีเซลลเดียวก็ตาม แต
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องคประกอบท่ีมีอยูในเซลลน้ันก็มีลักษณะที่ซับซอนอยางนาท่ึง มันมีระบบการปฏิบัติงานอัน
ซับซอน เพื่อท่ีจะทําใหมันดํารงชีวิตอยูตอไป และที่ย่ิงไปกวาน้ัน มันยังมีส่ิงท่ีอาจเรียกวาเปน
มอเตอรตัวเล็กๆ ท่ีชวยในการขับเคลื่อนอีกดวย 
 ในสมัยของดารวิน ลักษณะโครงสรางอันซับซอนของเซลลยังไมเปนท่ีรูจัก ท้ังน้ีก็
เน่ืองมาจากกลองจุลทรรศนท่ียังลาหลังในสมัยน้ัน จึงทําใหเซลลมองดูเหมือนไมมีลักษณะอะไร
พิเศษในตัวมัน แตแลวดวยกับกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนที่มีกําลังสูงซึ่งประดิษฐขึ้นมาใน
ตอนกลางของศตวรรษที่ 20 จึงทําใหเราไดรูและเขาใจวา จริงๆ แลวเซลลของสิ่งมีชีวินน้ันมีระบบ
การทํางานที่ซับซอนถึงเพียงไร ส่ิงน้ีไดเผยใหเห็นถึงความซับซอนตลอดจนการทํางานกันอยางมี
ระบบของเซลลท่ีไมอาจเกิดขึ้นไดดวยความบังเอิญ 
 เซลลท่ีมีชีวิตเพียงตัวเดียวจะประกอบไปดวยสวนเล็กๆ เปนพันๆ แตละสวนทํางาน
กันอยางสอดคลองสามัคคี หากจะเปรียบก็เหมือนกับวา ภายในเซลลตัวเดียวนั้นจะมีท้ังสถานี
พลังงานไฟฟา โรงงานตางๆ ท่ีทันสมัยซึ่งใชทําหนาท่ีตางๆ และหนวยจัดเก็บขอมูลท่ีสลับซับซอน 
ระบบเก็บรักษาที่มีขนาดใหญ โรงกลั่นกรองที่ทันสมัย ตลอดจนมีเยื่อหุมเซลลน้ีจะคอยทําหนาท่ี
ควบคุมส่ิงท่ีเขาออกจากเซลล 
 เซลลน้ีจะสามารถมีชีวิตดํารงอยูตอไปไดก็ตอเม่ือสวนตางๆท่ีมีในตัวมันท่ีใชในการ
ปฏิบัติการจะตองเกิดขึ้นมาพรอมๆ กันเพียงสถานเดียว และมันก็เปนไปไมไดท่ีระบบการทํางาน
ของเซลลท่ีซับซอนละเอียดออนเหลาน้ีจะเกิดขึ้นมาเนื่องจากความบังเอิญ แมกระท่ังในปจจุบันน้ี
หองแล็ปวิทยาศาสตรท่ีประกอบไปดวยเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยท่ีสุด ก็ยังไมมีความสามารถที่
จะผลิตเซลลท่ีมีชีวิตขึ้นมาจากสิ่งท่ีไรชีวิตไดเลยแมแตตัวเดียว จริงๆ แลวมันก็เปนท่ียอมรับกัน
อยางแนนอนวาสิ่งน้ันเปนไปไมได และความอุตสาหะท่ีจะพยายามผลิตเซลลท่ีมีชีวิตจากสิ่งท่ีไร
ชีวิตเหลาน้ันก็ตองเปนอันลมเลิกไป 
 แตกระนั้น นักทฤษฎีวิวัฒนาการก็ยังกลาวอางวาระบบการทํางานของเซลลท่ีกลาว
มาน้ีเกิดขึ้นมาเองจากความบังเอิญ ซึ่งความเปนจริงแลวระบบการทํางานของเซลลท่ีแมแตมนุษย
ผูพรอมไปดวยสติปญญาความรูความสามารถและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยก็ยังไมสามารถที่จะ
ลอกเลียนแบบได 
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 Sir Fred Hoyle ซึ่งเปนนักดาราศาสตรและนักคณิตศาสตรชาวอังกฤษผูมีชื่อเสียง
โดงดัง ไดกลาวอธิบายบอกถึงความเปนไปไมไดท่ีเซลลจะกําเนิดเกิดขึ้นมาเอง โดยเขาได
ยกตัวอยางวา 

"ความเปนไปไดท่ีส่ิงมีชีวิตในช้ันท่ีสูงข้ึนไปจะเกิดข่ึนมาเองดวยความบังเอิญก็
อาจจะเปรียบไดกับความเปนไปไดท่ีพายุโทนาโดจะพัดผานเขามายังกองเก็บ
ของและวัสดุเกาแลวกลายไปเปนเครื่องบินโบอิ้ง 747 จากวัสดุน้ัน" (Fred 
Hoyle, Naturer, 12 พฤศจิกายน) 
 
ในปจจุบันน้ีวิทยาศาสตรดานเคมีวิทยาของสิ่งมีชีวิตก็ไดเผยใหรูถึงลักษณะทางดาน

โครงสรางและการปฏิบัติงานอันซับซอนท่ีสุดของโมเลกุล DNA ซึ่งระบบทางดานโครงสรางของ
โมเลกุล DNA ไดถูกคนพบโดยนักวิทยาศาสตร 2 คน น่ันก็คือ James Watson และ Francic 
Crick ในป 1955 จากการคนพบของเขาทั้งสองนี้ก็บอกใหเรารูวา ส่ิงมีชีวิตน้ันมีระบบการทํางานที่
สลับซับซอนเกินกวาท่ีคาดไวในตอนแรก 

Francic Crick ผูซึ่งไดรับรางวัลโนเบิลไพรซจากการคนพบครั้งน้ี ถึงแมตัวของเขาเอง
จะเปนนักทฤษฎีวิวัฒนาการอยางฝงหัวก็ตาม แตถึงกระนั้นเขาก็ยอมรับวาโครงสรางการทํางาน
อยาง DNA น้ีไมมีวันท่ีมันจะเกิดขึ้นมาเองไดดวยความบังเอิญ  

DNA เปนโมเลกุลขนาดใหญท่ีมีอยูในนิวเครียสของเซลล รายละเอียดทั้งหมดของ
สรีระและรูปรางของสิ่งมีชีวิตท้ังหมดจะถูกบันทึกไวในสวนที่เปนเกลียวขดสองชั้นน้ี  ขอมูลท้ังหมด
เกี่ยวกับองคประกอบทางดานรางกายตั้งแตสีในตาไปจนถึงระบบโครงสรางของอวัยวะภายใน
และสัดสวนการปฏิบัติงานของเซลลท้ังหมดเหลาน้ันจะถูกวางโปรแกรมไวในสวนที่เรียกวา "ยีนส" 
ใน DNA ท้ังสิ้น 
 รหัสของ DNA จะประกอบไปดวยลําดับการจัดเรียงฐานขอมูลตางๆ ท่ีแตกตางกันไป 
ถาเราจะเปรียบเทียบฐานเหลาน้ีในรูปของตัวอักษรเราก็จะสามารถเปรียบ DNA ไดกับฐานจัดเก็บ
ขอมูลท่ีประกอบไปดวยอักษร 4 ตัว ซึ่งขอมูลของสิ่งมีชีวิตท้ังหมดจะถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลน้ี 
 ถาเราจะลองเขียนขอมูลท่ีมีอยูใน DNA ท้ังหมดลงบนกระดาษก็อาจจะตองใหใช
กระดาษเปนลานๆ หนา และนั่นก็เทากับวาตองเขียนขอมูลท่ีมีอยูใน DNA ลงไปมากกวา
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สารานุกรมบริตานนิกา (Britannica) ถึง 40เทา ซึ่งสารานุกรมบริตานนิกาน้ัน เปนแหลงรวบรวม
ขอมูลท่ีใหญท่ีสุดเทาท่ีมีอยู 
 แตแหลงขอมูลของ DNA อันนาท่ึงน้ีก็ไดถูกจัดเก็บไวในนิวเคลียสท่ีเล็กกระจิ๋วหริว
ของเซลลซึ่งมีขนาดเล็กกวาหนึ่งมิลลิเมตรถึงหนึ่งพันเทา ( 1 หาร 1000 ) 
 มีการคํานวณกันวาสายโซของ DNA ซึ่งเล็กพอที่จะใสไวในชอนชาไดน้ันมี
ความสามารถที่จะบรรจุขอมูลท้ังหมดของหนังสือทุกเลมท่ีเขียนขึ้นมาในโลกนี้ได 
 ทฤษฎีการวิวัฒนาการซึ่งมองวาชีวิตเปนเพียงแคส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาจากความบังเอิญท่ีไร
จุดมุงหมายก็ตองลมเหลวไมเปนทา ไมสามารถเปดปากพูดอะไรไดเม่ือตองเผชิญกับระบบการ
ปฏิบัติงานที่สลับซับซอนอยางไมนาเชื่อของ DNA ซึ่งมันเปนท่ีประจักษชัดแลววา DNA และเซลล
ตางๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตท้ังหมดนี้เปนผลท่ีเกิดมาจากงานสรางอันยอดเยี่ยมและนาสรรเสริญ 
 ฉะน้ันเม่ือมีการสรางหรือมีส่ิงท่ีถูกสรางอยู แนนอนที่สุดวาจะตองมีผูท่ีสรางสิ่งเหลาน้ี
ขึ้นมา ซึ่งเปนผูทรงพลังอํานาจอันไมมีขีดจํากัดผูทรงรอบรูและทรงเต็มเปยมไปดวยวิทยปญญา 
  

ข้ันตอนและวิธีการท่ีไดมาจากการจินตนาการในขบวนการทฤษฎีวิวัฒนาการ 
 การปนเรื่องขึ้นมาของพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการที่ทําใหเขาใจวาชีวิตน้ันสามารถเกิด
มาจากสิ่งท่ีไมมีชีวิต มันไดถูกหักลางดวยกับวิยาศาสตรในปจจุบัน 
 ดารวินไดนําเสนอแนวความคิดเดียวท่ีจะมาเปนตัวอธิบายระบบทางดานการ
วิวัฒนาการของเขา และแนวความคิดน้ันก็คือ "การเลือกสรรทางธรรมชาติ" จากหนังสือท่ีเขา
เขียนก็ทําใหเรารูวาดารวินไดใหความสําคัญตอแนวความคิดน้ีเปนอยางมาก (The Origin of 
Species by Means of Natural Selection : แหลงกําเนิดของส่ิงมีชีวิตโดยวิธีการเลือกสรร
ทางธรรมชาติ)  
 การเลือกสรรทางธรรมชาติน้ันตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อท่ีวา ผูซึ่งแข็งแรงที่สามารถ
ปรับตัวเองไดดีตอสภาพแวดลอมก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูตอไป ยกตัวอยางเชน ฝูงกวางที่ถูกไล
ลาโดยสัตวลาเหยื่อ กวางตัวท่ีว่ิงไดเร็วกวาก็จะสามารถมีชีวิตรอดมาได หลังจากนั้นกวางสวน
ใหญในฝูงก็จะมีแตกวางตัวท่ีแข็งแรงและฉับไวเน่ืองจากตัวท่ีเชื่องชาและออนแอกวาก็ไดตกเปน
เหยื่อไปหมดแลว 
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 แตถึงแมระบบความเปนอยูทางธรรมชาติจะเปนเชนน้ีก็ตาม แตมันก็ไมไดทําใหกวาง
ตองมีการวิวัฒนาการเลยแมแตนอย มันไมไดเปลี่ยนกวางใหไปเปนสัตวอีกประเภทหนึ่งแตอยาง
ใด 
 การเลือกสรรทางธรรมชาติน้ีก็เปนเพียงการกําจัดตัวท่ีปวยหรือพิการออนแอออกไป 
และมันก็ยืนยันถึงการดํารงอยูตอไปตลอดจนความสมบูรณแข็งแรงของสิ่งมีชีวิตอีกบางจําพวก 
และการเลือกสรรทางธรรมชาติน้ีก็ไมไดมีแรงผลักดันหรือเปนตัวท่ีจะทําใหเกิดการวิวัฒนาการ
ขึ้นมาได 
 ดารวินก็รูตัวดีถึงสิ่งน้ีเชนกันและนี่ก็เปนสาเหตุท่ีทําใหดารวินยอมรับไวในหนังสือของ
เขา (The Origin of Species) โดยเขากลาววา 

"การเลือกสรรทางธรรมชาติไมมีสวนเกี่ยวของและทําอะไรไมไดเลย นอกจาก
วาจะมีการเปล่ียนแปลงที่เอื้ออํานวยและเหมาะเจาะที่จะเกิดข้ึนเองดวยความ
บังเอิญในสิ่งมีชีวิต " (Charles Darwin, The Origin of Species, 1st, ed, p.177)  
 
ดารวินไดรับอิทธิพลเปนอยางมากจากเพื่อนรวมสมัยของเขาคนหนึ่ง ในแนวความคิด

ท่ีวาสิ่งมีชีวิตน้ันสามารถเกิดขี้นมาเองและมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวในสภาพการที่เหมาะสมและ
เอื้ออํานวย และเพื่อนรวมสมัยของดารวินคนนั้นก็คือ Lamarck (ลามารค) นักชีววิทยาชาว
ฝร่ังเศส  

ลามารคมีความเชื่อวา ส่ิงมีชีวิตจะถายทอดลักษณะพิเศษเฉพาะตัวท่ีมีอยูไปสูรุน
ตอไปท่ีมาทีหลัง ในแนวความคิดของลามารคน้ัน ยีราฟวิวัฒนาการมาจากสัตวท่ีคลายกวาง น่ันก็
คือ ลําคอของสัตวจําพวกนี้จะคอยๆ ยืดออกไปตามกาลเวลาจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ท้ังน้ีก็
เน่ืองมาจากการที่มันพยายามเอื้อมคอไปกินใบไมท่ีอยูบนกิ่งสูงๆ 

ลามารคยังมีความเชื่อเชนกันวาถาคนในสมาชิกครอบครัวหรือสายตระกูลถูกตัดแขน
ออกเปนเวลาหลายชั่วอายุคน เด็กท่ีเกิดขึ้นมาใหมในภายหลังก็จะเริ่มแขนกุดหรือไมมีแขน 

ดารวินผูซึ่งไดแรงบันดาลใจมาจากความเขื่อเหลาน้ี ก็ย่ิงมีแยวความคิดท่ีเหิมเกริมไป
มากกวาน้ัน โดยท่ีเขาไดกลาวไวในหนังสือ The Origin of Species ของเขาวา หมีบางชนิดท่ี
พยายามหาเหยื่อในน้ํา หลายๆ รุนเขามันก็ไดวิวัฒนาการไปเปนปลาวาฬในที่สุด 
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แตกระน้ันแนวความคิดของทั้งลามารคและดาร วินตางก็ผิดพลาด เน่ืองจาก
แนวความคิดของเขาทั้งสองนั้นไปขัดแยงกับกฎขั้นพื้นฐานที่สําคัญของชีววิทยา ในสมัยน้ันวิชา
พันธุศาสตร วิทยาศาสตรทางดานเคมีวิทยาของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนจุลชีววิทยายังไมไดเปนสวน
หน่ึงของสาขาวิชาทางดานวิยาศาสตร กฎแหงการถายถอดลักษณะทางดานพันธุกรรมก็ยังไมเปน
ท่ีรูจักกันในขณะนั้น ในความเปนจริงแลว ท้ังลามารคและดารวินมีความเชื่อวาลักษณะพิเศษทาง
พันธุกรรมน้ันสามารถถูกถายถอดไดโดยผานทางกระแสเลือด 

เน่ืองจากความลาหลังทางดานวิทยาศาสตรในสมัยน้ัน จึงไมไดทําใหทฤษฎีท่ีลา
มารคและดารวินคิดขึ้นมาเปนสิ่งท่ีดูแปลกแตอยางใด 

ขอสมมติฐานของดารวินมีอิทธิพลตอแวดวงวิทยาศาสตรในสมัยของเขาเปนอยาง
มาก แตอยางไรก็ตามดารวินก็ยังคงมีปญหาที่แกไมตกอยูในหนังสือของเขาในบทที่เขากลาวถึง
อุปสรรคของทฤษฎีวิวัฒนาการ ซึ่งดารวินไดกลาวไววา 

"ถามีการพิสูจนใหเห็นวา ส่ิงมีชีวิตน้ันมีระบบการทํางานท่ีซับซอน และอวัยวะ
ตางๆ ท่ีชวยในการปฏิบัติงานท่ีซับซอนเหลาน้ันมิไดเกิดข้ึนมาตามขั้นตอน
หรือขบวนการวิวัฒนาการ แตมันเกิดข้ึนมาพรอมๆ กันในทีเดียว ถาเปน
เชนน้ันแลวทฤษฎีวิวัฒนาการของดารวินเองก็จะตองพังลงอยางราบคาบ" 
(Charles Darwin, The origin of species, 1st, ed, p.189) 
 
และแลวสิ่งท่ีดารวินกลัวน้ีก็เกิดขึ้นจริงหลังท่ีเขาตายไปไดไมนาน จากกฎแหงการ

ถายทอดลักษณะทางดานพันธุกรรมท่ีคนพบโดยนักพฤกษศาสตรชาวออสเตรียน่ันคือ Gregor 
Mendel ก็ทําใหส่ิงท่ีท้ังลามารคและดารวินไดกลาวอางไวตองเปนอันจบลง 

จากวิทยาศาสตรทางดานพันธุศาสตรท่ีไดมีการพัฒนามาในชวงเริ่มตนแหงศตวรรษ
ท่ี 20 น้ี ไดพิสูทจนใหเห็นแลววาการถายทอดพันธุกรรมไปยังรุนถัดๆ ไปน้ันมิไดถายทอดกันโดย
ผานทางลักษณะเฉพาะพิเศษที่ไดรับมาทางดานรางกาย หากแตจะถายทอดโดยผานทางยีนส
เพียงอยางเดียวเทาน้ัน 

จากการคนพบกฎการสืบทอดพันธุกรรมน่ีเองที่ทําใหเปนท่ีประจักษวาความเชื่อจาก
การจินตนาการที่วาลักษณะเฉพาะตัวน้ันไดมาโดยการคอยๆ กอตัวสะสมกันมาจากรุนหนึ่งไปสู
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อีกรุนหนึ่งและในที่สุดก็ทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตใหมขึ้นมานั้น เปนสิ่งท่ีไรเหตุผลและขัดกับความเปน
จริง 

Colin Patterson นักชีววิทยาทางดานพืชและสัตวโบราณชาวอักฤษซึ่งเปนนักทฤษฎี
วิวัฒนาการที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ไดกลาวยอมรับในเรื่องน้ี โดยที่เขาไดกลาวไววา 

"ไมมีใครเลยที่จะมีความสามารถสรางส่ิงมีชีวิตข้ึนดวยวิธีการหรือกลไกท่ี
ไดมาจากการเลือกสรรทางธรรมชาติ ไมมีใครพยายามทําส่ิงน้ีไดสําเร็จ และ
ขอถกเถียงท่ีมีอยูในลัทธิดารวินสมัยใหมในปจจุบันน้ี ก็สาละวนอยูกับปญหา
ท่ีหาทางออกไมไดขอน้ี" (Colin Patterson, BBC, Cladistics, 4th, March 1982) 
 
วิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 20 ก็ไดพิสูจนใหเห็นแลวเชนกันวา ส่ิงมีชีวิตท้ังหลายนั้นมี

ระบบการทํางานและอวัยะตางๆ ท่ีมีกลไกการปฏิบัติงานที่ซับซอนและยุงยากเปนอยางมาก ถา
ขาดสวนใดสวนหนึ่งไปแมเพียงสวนเดียวระบบการทํางานทั้งระบบตลอดจนอวัยวะสวนตางๆ ก็
จะไมสามารุทําหนาท่ีปฏิบัติงานไดเลย น่ันก็หมายความวาอวัยวะและระบบการทํางานเหลาน้ัน
จะตองมีขึ้นมาพรอมๆกันในเวลาเดียวกัน  ลักษณะพิ เศษเชนน้ีซึ่ ง เรียกวา  " Irreductible 
Complexity" น่ันคือระบบการทํางานของสิ่งมีชีวิตท่ีทุกๆ สวนจะตองเกิดขึ้นมาพรอมๆ กันโดยจะ
ขาดสวนหนึ่งสวนใดเสียมิได 

ลักษณะเฉพาะพิเศษท่ีกลาวมานี้เองที่เปนหลักฐานพิสูจนใหเห็นวาองคประกอบและ
โครงสรางของสิ่งมีชีวิตท้ังหลายเหลาน้ีจะตองเกิดขึ้นมาพรอมๆ กันโดยอยูในสภาพที่สมบูรณ 

แตขออางนอกเหนือไปจากแนวความคิดของการเลือกสรรทางธรรมชาติน้ันพวกนัก
ทฤษฎีวิวัฒนาการก็คิดคนทฤษฎีเกี่ยวกับระบบกลไกใหมขึ้นมาซึ่งเรียกวา "Mutation" : 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของยีนส 

กระบวนการนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปหรือการผิดเพี้ยนไปจากรูปเดิมของสักษณะที่มี
อยูใน  DNA ของสิ่งมีชีวิต โดยสวนมากจะมีสาเหตุมาจากผลกระทบภายนอกเชนกันมันต
ภาพรังสีหรือปฎิกิริยาเคมี มาถึงตอนนี้ทฤษฎีการวิวัฒนาการก็ยังมีความเชื่อวาสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย
ท่ีมีแตกตางกันไดมีพัฒนาการจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน DNA แตส่ิงน้ีไมสามารถ
เปนจริงขึ้นมาได ท้ังน้ีก็เพราะการเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นอกจากจะทําใหเกิดผลเสียตอระบบ
ขอมูลใน DNA แลวมันยังจะเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตดวย 
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จากการทดลองที่กระทํากันท้ังในหองแล็ปและตามธรรมชาติก็ไมเคยพบวาการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้จะกอใหเกิดผลดีขึ้นตามมา ท้ังน้ีก็เน่ืองจากวามันไมชวยทําใหเกิด
ขอมูลใหมทางพันธุกรรม 

ดังน้ันมันจึงเปนไปไมไดเลยที่ส่ิงมีชีวิตจะมีอวัยวะใหมขึ้นมาไดโดยผานขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาว ไมมีสัตวเลื้อยคลานตัวไหนสามารถมีปกไดและสิ่งมีชีวิตท่ีไร
ดวงตาก็ไมสามารถมีดวงตาขึ้นมาเองไดดวยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลักษณะเชนท่ีวาน้ัน 

หลายทศวรรษดวยกันท่ีนักทฤษฎีวิวัฒนาการไดนําสิ่งมีชีวิตไปทดลองโดยการให
สัมผัสกับมันตภาพรังสีและสารเคมท้ัีงน้ีก็เพื่อหวังท่ีจะไดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลในทางบวกขึ้น แต
แลวพวกเขาก็ตองจบลงดวยกับการไดมาซึ่งสิ่งมีชีวิตท่ีพิการบกพรองไมสมบูรณและเปนหมัน  

มีการทดลองนับครั้งไมถวนที่ทํากับแมลงวันผลไม และมันแสดงใหเห็นวาผลท่ีเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงเชนน้ันนอกจากจะไมกอใหเกิดประโยชนแตอยางใดแลวยังจะกอใหเกิด
ความเสียหายอีกดวย 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน DNA เชนน้ันจะเปนตัวไปกอกวนรหัสทางพันธุกรรมท่ีถูก
จัดวางไวเปนอยางดี และก็จะทําใหส่ิงมีชีวิตกลับกลายสภาพไปสูส่ิมท่ีแปลกประหลาดทั้งน้ีก็
เน่ืองมาจากความพิการและความบกพรองดังท่ีไดทุกกลาวมา 

น่ันคือสาเหตุท่ีวาทําไมศาสตราจารย  Richard Dawkins ผูท่ีซึ่งเปนหนึ่งในบรรดา
ผูสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหน่ึงในปจจุบันตองแสดงอาการอ้ําอึ้งออกมาเมื่อ
ถูกผูสัมภาษณขอใหยกตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงเชนท่ีวาน้ันเพื่อท่ีจะไปชวยเพิ่มขอมูลทาง
พันธุกรรมใหดีขึ้นมา 

ผูทําการสัมภาษณศาสตราจารยดอวกินสไดถามวา : "ชวยยกมาสักตัวอยางหน่ึงได
ไหมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานพันธุกรรมหรือขั้นตอนทางดานการวิวัฒนาการที่ทําใหเรา
เห็นวาการการเปลี่ยนแปลงเชนน้ีจะไปชวยเพิ่มขอมูลใหกับหนวยทางพันธุกรรมได ?" แต
ศาสตราจารย Richard Dawkins ก็น่ิงไมสามารถที่จะตอบคําถามนั้นได 

ความจริงเปนท่ีประจักษชัดอยูแลววาสิ่งมีชีวิตน้ันมีระบบการทํางานที่ซับซอนอยูใน
ตัวซึ่งไมมีวันท่ีมันจะเกิดขึ้นมาเองไดดวยความบังเอิญ นาฬิกาที่มีกลไกการทํางานที่ซับซอนก็ยัง
ไมสามารถที่จะเกิดขี้นมาเองไดดวยการเขามารวมตัวกันเองของฟนเฟองโดยความบังเอิญ และนี่
ก็เปนสิ่งท่ีพิสูจนใหเห็นวามันจะตองมีชางทํานาฬิกาขึ้นมา และเปนชางนาฬิกาที่มีความชาญ
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ฉลาดและความสามารถ ฉันใดก็ฉันน้ัน ส่ิงมีชีวิตแตละชนิดน้ันเต็มไปดวยระบบการ
ทํางานที่ถูกออกแบบมาเปนอยางดีซึ่งมันเปนสิ่งพิสูจนใหเห็นถึงการมีอยูของผูท่ีสรางมันขึ้นมา  

ส่ิงมีชีวิตในจักรวาลลวนแตเปนสิ่งท่ีถูกสรางมาอยางไรขอบกพรอง รวมถึงการสราง
มนุษยน้ันก็ย่ิงเปนสิ่งมหัศจรรยซึ่งเปนหลักฐานยืนยันความจริงท่ีนักทฤษฎีวิวัฒนาการพยายาม
หลบหลีกไมกลาเผชิญหนา 
 

บันทึกจากซากฟอสซิล 
ศตวรรศที่ 20 ทฤษฎีวิวัฒนาการไมเพียงแตจะถูกหักลางดวยกับวิทยาศาสตร

ทางดานชีววิทยาโมเลกุลเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตก็ยังถูกหักลางดวยกับวิทยาศาสตรทางดาน
ชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตวโบราณอีกดวยเชนกัน 

จากการขุดคนท่ีคนท่ีทํากันอยูท่ัวโลกก็ทําใหเราทราบวา ไมมีการขุดพบซากฟอสซิลค
ร้ังใดเลยที่จะสามารถนํามาใชเปนหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการได 

ฟอสซิลก็คือซากของสิ่งมีชีวิตท่ีไดเคยมีชีวิตอยูในอดีต โครงกระดูกของสิ่งมีชีวิต
เหลาน้ันสามารถคงอยูในสภาพเดิมไดไมเปลี่ยนแปลงถาโครงกระดูกมันถูกปกปองใหพนจาก
อากาศ ซากฟอสซิลท่ีเหลืออยูน้ีเองที่จะทําใหเราสามารถรับรูไดถึงประวัติความเปนมาของ
ส่ิงมีชีวิตบนโลกนี้ ดังน้ันซากของฟอสซิลน้ีเองที่จะเปนตัวตอบคําถามทางวิทยาศาสตรในปญหาที่
เกี่ยวกับแหลงกําเนิดและที่มาของสิ่งมีชีวิตท้ังหลายบนโลก  

ทฤษฎีวิวัฒนาการไดกลาวอางวาสิ่งมีชีวิตท้ังหมดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันซึ่งตาม
ทฤษฎีน้ีแลว ส่ิงมีชีวิตท้ังหลายที่แตกตางกันออกไปนั้นเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะที่คอยๆ เปนคอยๆ ไปทีละเล็กทีละนอยในชวงระยะเวลาที่ยาวนาน ทฤษฎีน้ีไดอางเหตุผล
วาสิ่งมีชีวิตประเภทแรกที่เกิดขึ้นมาคือสัตวเซลลเดียว 

และตอจากนั้นเปนระยะเวลารอยๆ ลานปก็คอยๆ กลายเปนสัตวทะเลทําท่ีไมมี
กระดูกสันหลังและก็กลายมาเปนปลาไปตามลําดับ และก็ทึกทักกันไปวาปลานี้ก็คืบคลานขึ้นมา
อยูบนบกและคอยๆ กลายเปนสัตวเลื้อยคลานไป เทาน้ันยังไมพอ ยังมีการอางตอไปอีกวานกและ
สัตวท่ีเลี้ยงลูกดวยนมทั้งหลายนั้น ไดวิวัฒนาการมาจากสัตวเลื้อยคลานอีกทีหน่ึง 
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ขอกลาวอางทั้งหลายเหลาน้ันจะเปนจริงไดก็ตอเม่ือปรากฏวามีส่ิงมีชีวิตท่ีอยูในชวง
ก่ึงๆ กลางๆ ท่ีกําลังจะกลายพันธุจากชนิดหนึ่งไปสูอีกชนิดหนึ่งใหไดเห็นเชน ถาสัตวเลื้อยคลาน
วิวัฒนาการไปเปนนกจริงแลวละก็ ก็จะตองมีสัตวจํานวนนับไมถวนที่ครึ่งตัวเปนนกและอีกครึ่งตัว
เปนสัตวเลื้อยคลาน และสัตวเชนน้ันก็จะตองมีอวัยวะที่ยังไมสมบูรณหรือยังพัฒนาไดไมเต็ม
รูปแบบ 

ดารวินไดเรียกสัตวท่ีเขาจินตนาการขึ้นเองนี้วา "Transitional forms "หรือสัตวท่ีกําลัง
อยูในชวงของการวิวัฒนาการจากชนิดหนึ่งไปสูอีกชนิดหนึ่ง ดารวินรูวาการที่จะทําใหทฤษฎีของ
เขาเปนท่ียอมรับหรือไดรับการสนับสนุนก็จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการขุดพบซากสัตวหรือฟอส
ซิลท่ีมีลักษณะดังกลาวนี้ คือซากฟอสซิลของสัตวท่ีกําลังอยูในชวงการวิวัฒนาการจากขนิดหนึ่ง
ไปสูอีกชนิดหนึ่ง 

ในหนังสือของดารวิน (The Origin of Species) เขาไดเขียนไววา  
"ถาทฤษฎีของผมเปนจริงแลวละก็ น่ันก็หมายความวาจะตองมีส่ิงมีชีวิตเปน
จํานวนนับไมถวนท่ีมีลักษณะทางดานลําตัวท่ีอยูในชวงการวิวัฒนาการ
ปรากฏใหเห็นอยูอยางแนนอน และสัตวท่ีวาน้ันก็จะเปนตัวเช่ือมไปสูสัตวทุก
ชนิดท่ีแตกมาจากกลุมเดียวกันและเมื่อเปนอยางท่ีวาแลว ก็จะตองมีซากฟอส
ซิลของสัตวใหพบเห็นท่ีจะเปนตัวบอกใหรูวามันไดเคยเปนสัตวชนิดใดมา 
กอนที่จะวิวัฒนาการมาเปนสัตวอีกประเภทหนึ่ง (Charles Darwin, The Origin 
of Species, 1st ed, p. 179) 
 
อยางไรก็ตามดารวินรู ดีวาซากฟอสซิลท่ีถูกคนพบน้ันไมมีปรากฏใหเห็นถึงขอ

สันนิษฐานของเขาที่เกี่ยวกับสัตวท่ีอยูในชวงการวิวัฒนาการจากสัตวชนิดหนึ่งไปสูสัตวอีกชนิด
หน่ึงเลย น่ันคือเหตุผลท่ีเขาไดยอมลงทุนเขียนบทๆ หน่ึงขึ้นมาเปนพิเศษในหนังสือของเขา โดย
กลาวเกี่ยวกับปญหานี้ไว ดารวินไดต้ังคําถามที่นาปวดหัวขึ้นมาวา 

"ถาส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึนมาโดยผานข้ันตอนการวิวัฒนาการจริงแลวละก็ ทําไมเรา
ไมพบเห็นส่ิงมีชีวิตจํานวนนับไมถวนสักท่ีเดียวท่ีจะมีลักษณะโครงสรางท่ี
กําลังจะกลายพันธุจากสัตวประเภทหนึ่งไปสูสัตวอีกประเภทหนึ่ง แตทวาตาม
ทฤษฎีน้ีแลวจะตองมีส่ิงมีชีวิตประเภทดังกลาวปรากฏใหเห็นนับจํานวนไม
ถวนท่ีกําลังจะกลายพันธุหรือกําลังวิวัฒนาการไปสูสัตวอีกชนิดหน่ึง แตทําไม
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เราไมพบสัตวท่ีกลาวมาน้ีท่ีถูกฝงอยูตามช้ันดินตางๆ เลย ท้ังๆ ท่ีมันนาจะมี
จํานวนเยอะจนนับไมถวน" (Charles Darwin, The Origin of Species, 1st ed, 
p. 172 ) 
 
ดารวินไดคาดหวังวาสิ่งมีชีวิตท่ีกําลังอยูในชวงการวิวัฒนาการนั้นจะหาเจอไดก็

ตอเม่ือซากฟอสซิลไดถูกตรวจสอบกันเปนอยางดีมากกวาน้ี 
ตอจากนั้นนักทฤษฎีวิวัฒนาการที่หลงเชื่อตามดารวินก็พยายามตรวจสอบชั้นดินท่ัว

โลกโดยทางธรณีวิทยาในชวง 104 ปท่ีผานมาโดยพยายามหาซากฟอสซิลท่ีหายไปของสิ่งมีชีวิต
ตามการวิวัฒนาการที่เขาเชื่อ แตความพยายามทั้งหลายเหลาน้ันก็ตองจบลงดวยความผิดหวัง 
เพราะสิ่งมีชีวิตตามทฤษฎีวิวัฒนาการที่ดารวินไดจินตนาการไวน้ันก็ยังคงเปนแคเพียงจินตนาการ
เพอฝนตอไป 

นักชีววิทยาทางดานพืชและสัตวโบราณชาวอังกฤษ ซึ่งมีชื่อวา Derek Anger  ได
ยอมรับความจริงขอน้ีถึงแมตัวเขาเองจะเปนนักทฤษฎีวิวัฒนาการก็ตาม 

"จากการสํารวจดูซากฟอสซิลอยางละเอียดแลว ไมวาจะดูตามลําดับช้ัน
ตระกูลหรือตามชนิด เราก็ไมสามารถพบรองรอยที่จะบงไดถึงการวิวัฒนาการ
ไปทีละเล็กทีละนอยตามที่กลาวอางเลยแมสักคร้ังเดียว แตจะพบวาส่ิงมีชีวิต
เหลาน้ันเกิดข้ึนมาอยางสมบูรณในทันทีทันใดในกลุมชนิดของมันโดยไม
เกี่ยวของกับส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นๆ และนั่นก็หมายความวามันไมไดวิวัฒนาการ
มาจากกันน่ันเอง" (Derek Anger, Proceedings of the British Geological 
Association, Vo.87, p.133, ขอมูลการบันทึกของสมาคมธรณีวิทยาของประเทศ
อังกฤษ) 
 
ชั้นพื้นดินท่ีมีอายุเกาแกมากท่ีสุดท่ีไดมีการขุดพบซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตก็คือชั้นดิน

ในยุคของแคมเบรียน ซึ่งมีอายุเกาแกประมาณ 500-530 ลานป ในชั้นพื้นดินท่ีมีอายุมากกวายุค
ของแคมเบรียนนี้ไมมีการขุดพบซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตใดๆ นอกจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เพียงไมก่ี
ชนิดท่ีมีเพียงเซลลเดียว แตกระน้ันก็ดีในยุคของแคมเบรียนนั้นจะเห็นไดวา มีส่ิงมีชีวิตมากมาย
หลากหลายชนิดไดปรากฏขึ้นมาอยางฉับพลัน 
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สัตวท่ีไรกระดูกสันหลังมากกวา 30 ชนิดปรากฏขึ้นมาในทันทีทันใดโดยไมมีรองรอย
แหงการวิวัฒนาการแตอยางใด สัตวท่ีพบเชน แมงกะพรุน ปลาดาว แมงทะเล หอยทาก ส่ิงมีชีวิต
เหลาน้ีมีระบบการทํางานในตัวของมันท่ีซับซอน เชนระบบหมุนเวียนการขับถาย และมันก็ยังมี
ระบบการทํางานของอวัยวะสวนตางๆ ท่ีซับซอนเปนอยางมากอีกดวย เชนตาของแมงทะเลนั้นจะ
มีชองเล็กๆ มองดูคลายกับรวงผ้ึงเปนรอยๆ ชองโดยที่แตละชองน้ันจะมีระบบเลนสแบบสองชั้น 
และน่ันก็เปนสวนหนึ่งของความมหัศจรรยแหงการสรางและการออกแบบ อีกท้ังแมงทะเลนี้ยังเปน
ส่ิงมีชีวิตชนิดแรกของโลกที่มีดวงตา และสิ่งน้ีเองที่จะใชเปนตัวท่ีจะมาหักลางอยางเด็ดขาดถึงขอ

กลาวอางของพวกลัทธิดารวินท่ีวาสิ่งมีชีวิตคอยๆ วิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตท่ี
หยาบๆ ไมซับซอนอะไรมากไปสูส่ิงมีชีวิตท่ีมีระบบการทํางานที่ซับซอน 

ย่ิงไปกวาน้ันลักษณะโครงสรางของตาที่คลายๆ รวงผึ้งของแมงทะเลนี้ไดมีมาตั้งแต 
530 ลานปโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเลยแมแตนอย แมลงที่มีอยูในปจจุบัน เชน ผ้ึง และแมงปอ ก็
มีลักษณะโครงสรางทางตาที่เหมือนกันกับแมงทะเลนี้ 

ตามทฤษฎีวิวัฒนาการนั้น ส่ิงมีชีวิตจะตองคอยๆ วิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตท่ีมีอยู
กอนแลว แตอยางไรก็ตามไมปรากฏวาจะมีส่ิงมีชีวิตชนิดใดที่จะมีลักษณะโครงสรางอันซับซอน
ปรากฏหรือเกิดขึ้นมากอนหนาแมงทะเลหรือส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นๆ ท่ีมีอยูในยุคแคมเบรียน 

ส่ิงมีชีวิตในยุคแคมเบรียนเกิดขึ้นมาอยางกะทันหันโดยที่มิไดวิวัฒนาการและมันก็ไม
มีบรรพบุรุษดวย Richard Dawkins นักสัตววิทยาชาวอังกฤษซึ่งมีชื่อเสียงและเปนผูท่ีสนับสนุน
ทฤษฎีการวิวัฒนาการ ไดกลาวยอมรับเรื่องน้ีไวดังน้ี  

"ดูเหมือนวาส่ิงมีชีวิตตางๆในยุคแคมเบรียนจะมีอยูอยางน้ันกอนแลวโดยไมมี
รองรอยทางประวัติศาสตรท่ีจะบอกใหรูถึงการวิวัฒนาการเลย” (Richard 
Dawkins, The Blind Watchmaker, 1986, p.229) 

  
เม่ือเปนเชนน้ีก็เทากับไปหักลางทฤษฎีวิวัฒนาการลงอยางแนนอน เพราะดารวินได

เขียนไวในหนังสือของเขาเองวา 
"ถาส่ิงมีชีวิตท้ังหลายที่มาจากตระกูลเดียวกันเหลาน้ันเกิดข้ึนมาพรอมๆ กัน
หากเปนเชนน้ันจริงแลวละก็ น่ันก็จะทําใหทฤษฎีท่ีวาดวยการเลือกสรรทาง
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ธรรมชาติโดยผานข้ันตอนการวิวัฒนาการตองจบลงอยางแนนอน" (Charles 
Darwin, The Origin of Species, 1st ed, p. 302) 

  
และสิ่งท่ีดารวินกังวลก็เกิดขึ้นจริงจากการคนพบจากยุคของแคมเบรียน ซึ่งมีการ

บันทึกซากฟอสซิล ในการตรวจสอบซากฟอสซิลของยุคหลังแคมเบรียน ก็จะเห็นไดวาสิ่งมีชีวิต
ตางๆปรากฏขึ้นมาอยางกะทันหัน โดยอยูในรูปลักษณะโครงสรางที่สมบูรณโดยไมมีรองรอยแหง
การวิวัฒนาการอยูเลย สัตวจําพวกปลา สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า นก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม และสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆอีกเปนแสนๆ ชนิด เหลาน้ีเกิดขึ้นมาโดยฉับพลันและก็มีโครงสรางลักษณะเฉพาะพิเศษในตัว
ของมันเอง โดยไมมีรองรอยแหงการวิวัฒนาการใดๆ เกิดขึ้นเลย 
 ความจริงขอน้ีเปนท่ีประจักษชัดแลววาสิ่งมีชีวิตท้ังหมดไดถูกสรางขึ้นมาตามแตชนิด
และลักษณะของมัน Mark Czarneck นักชีววิทยาทางดานพืชและสัตวโบราณ ซึ่งตัวเขาเองก็เปน
นักทฤษฎีวิวัฒนาการ ไดยอมรับถึงความจริงขอน้ีวา 

"ปญหาใหญของทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นอยูท่ีซากฟอสซิล จากการขุดพบซาก
ฟอสซิลไมไดบงบอกถึงรองรอยที่จะช้ีใหเห็นถึงการวิวัฒนาการตามที่ดารวิน
ไดตั้งขอสมมติฐานไวเลย 
แตในทางตรงกันขาม ส่ิงมีชีวิตเหลาน้ันตางเกิดข้ึนมาและก็หายสาบสูญไป
โดยฉับพลัน และส่ิงท่ีดูเปนเร่ืองแปลกนี้ก็เปนส่ิงท่ีจะมาชวยสนับสนุนการ
กลาวอางเหตุผลของผูท่ีเช่ือวาส่ิงมีชีวิตทุกชนิดน้ันไดถูกสรางข้ึนมาโดยพระ
เจา" (Mark Czarnecki, McLean's, 19 January 1981, p.56) 
 
ย่ิงไปกวาน้ัน ซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตท่ีมีอายุเปนรอยลานปกับส่ิงมีชีวิตท่ีมีอยูใน

ปจจุบันก็ไมไดมีความแตกตางอะไรกันเลย อยางเชนซากของปลาฉลามที่มีอยูในปจจุบันก็มี
ลักษณะโครงสรางที่เหมือนกัน และเชนเดียวกัน ซากฟอสซิลของมดที่มีอายุถึง 100 ลานป ก็
เหมือนกับมดที่มีอยูในปจจุบัน ซากฟอสซิลของแมลงปออายุ 135 ลานป ก็เหมือนกับแมลงปอที่มี
อยูในปจจุบัน ซากฟอสซิลของเตาอายุ 100 ลานป ก็เหมือนกับเตาท่ีมีอยูในปจจุบัน ซากฟอสซิ
ลของคางคาวอายุ 55 ลานป ก็เหมือนกับคางคาวที่มีอยูในปจจุบัน ไมไดมีความแตกตางกันแต
ประการใด 
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แตกระน้ันก็มีซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตบางชนิดท่ีพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการไดหยิบ
ยกขึ้นเพื่อนํามากลาวอางวาเปนสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดมาจาการวิวัฒนาการจริง แตตอมาในภายหลังก็
ปรากฏวาไมมีความเกี่ยวของอะไรกันเลย 

หน่ึงในฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตท่ีเปนตัวการสําคัญ ท่ีทําใหพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการ
นํามาใชกลาวอางเพื่อท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีตนก็คือ ซากฟอสซิลของปลาชนิดหนึ่งท่ีเรียกกันวา 
Coelacanth เปนเวลาหลายปดวยกันท่ีนักทฤษฎีวิวัฒนาการกลาวอางวาปลาชนิดน้ีเปนซากฟอส
ซิลชนิดเดียวเทาน้ันท่ีมีคุณลักษณะที่เหมือนกันกับสัตวท่ีอาศัยอยูบนบกโดยพวกนักทฤษฎี

วิวัฒนาการไดอางเหตุผลวาปลาชนิดน้ีมีโครงสรางของขาและปอดที่หยาบๆท่ีไมมี
ระบบท่ีซับซอนอะไรมาก ย่ิงไปกวาน้ันพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการก็ยังมีการวาดภาพจาก
จินตนาการถึงปลาชนิดน้ีในขณะที่มันมีขาและกําลังคืบคลานขึ้นบก และภาพวาดจากจินตนาการ
เหลาน้ีก็มีอยูใหเห็นตามหนังสือและตําราเรียนโดยทั่วไปราวกับวาเปนเรื่องจริง 

แตพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการก็ตองตกตะลึงเม่ือปลา Coelacanth ท่ีเขาเชื่อวาสูญ
พันธุไปแลว ก็ถูกจับไดท่ีมหาสมุทรอินเดียเม่ือป 1938 และก็เปนท่ีปรากฏใหเห็นวาปลาชนิดน้ีก็
ไมไดมีรูปรางหนาท่ีเปลี่ยนไปเลยและปลา Coelacanth น้ีก็ไมไดมีขาและปอดที่หยาบๆ ดังท่ีพวก
เขากลาวอาง และท่ีซ้ํารายไปกวาน้ัน ในทางตรงกันขาม ปลา Coelacanth ท่ีทึกทักกันไปวาคลาน
ขึ้นมาบนบกนั้น จริงๆ แลวเปนปลาชนิดท่ีจะอยูอาศัยเฉพาะในน้ําทะเลลึก และมันจะไมขึ้นมา
เหนือนํ้า ภายในระยะ 180 เมตรจากพื้นนํ้า 

สัตวอีกชนิดหนึ่งท่ีถูกนํามากลาวอางวาเปนสัตวท่ีมาจากการวิวัฒนาการนั้นก็คือ 
ซากฟอสซิลของนกชนิดหนึ่งซึ่งถูกเรียกวา Archaeopteryx เปนเวลาหลายทศวรรษดวยกันท่ีพวก
นักทฤษฎีวิวัฒนาการไดกลาวอางวานกชนิดน้ีเปนสัตวท่ีกําลังอยูในขั้นตอนการวิวัฒนาการ
ระหวางสัตวเลื้อยคลานกับนก 

แตอย างไรก็ตาม  จากการคนพบซากฟอสซิลซึ่ ง เปนฟอสซิล ท่ี  7  ของนก 
Archaeopteryx  ในป 1992 ก็ทําใหรูวานกชนิดน้ีมีกระดูกหนาอกหรือกระดูกกลางหนาอก อัน
เปนสวนสําคัญตอกลามเน้ีอท่ีใชในการบิน ส่ิงน้ีไดพิสูจนใหเห็นวานกชนิดน้ีเปนนกที่บินได
สมบูรณมาแตแรกไมไดเกี่ยวของอะไรกับการวิวัฒนาการแตอยางใด  

และคํากลาวอางของพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการที่เกี่ยวกับเล็บท่ีมองดูเหมือนอุงเทาท่ี
อยูบนปกท้ังสองของนกชนิดน้ีก็ตองตกไปเชนกัน ท้ังน้ีก็เพราะพบวาลักษณะโครงสรางของนกใน
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ปจจุบันก็มีเหมือนกับโครงสรางของนก Archaeopteryx เชนนก Hoatzin เน่ืองดวย
เหตุน้ีเองที่  Stephen Jay Gould นักชีววิทยาทางดานพืชและสัตวโบราณของมหาวิทยาลัย 
Howard และเขาผูน้ีก็เปนผูคอยปกปองทฤษฎีวิวัฒนาการมาตลอด แตเขาตองกลาวยอมรับวา
นก  Archaeopteryx น้ีไมสามารถที่จะเปนตัวบงชี้ถึงรองรอยแหงการวิวัฒนาการได 

เม่ือเราลองตรวจสอบดูลักษณะทางดานโครงสรางของสัตวชนิดตางๆ เราก็จะพบวา 
มันเปนไปไมไดเลยที่จะมีขั้นตอนการวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาระหวางสัตวท่ีตางชนิดกันเหลาน้ัน 
ตัวอยางเชนปลา ซึ่งมีระบบการหายใจ การขับถายตลอดจนลักษณะทางโครงสรางของมัน และ
ระบบการเผาผลาญที่ไดถูกออกแบบมาเปนอยางดีใหเหมาะแกการชีวิตอยูในนํ้า เปนไปไมไดวา
มันจะเปลี่ยนตัวของมันเองไปเปนสัตวท่ีอาศัยอยูบนบก 

แมแตสัตวบกเองก็ยังมีความแตกตางกันเปนอยางมาก พวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการ
กลาวอางวา นกวิวัฒนาการมาจากสัตวเลื้อยคลาน โดยมันเกิดขึ้นดวยความบังเอิญ ท้ังท่ีจริงแลว
สัตวเลื้อยคลานเปนสัตวเลือดเย็น สวนนกนั้นเปนสัตวเลือดอุน ลักษณะลําตัวของนกจะถูกปก
คลุมไปดวยขนที่ถูกสรางและจัดเรียงมาอยางสลับซับซอนและละเอียดออน สวนลักษณะลําตัว
ของสัตวเลื้อยคลานนั้นจะมีเกล็ดเต็มตัวซึ่งไมไดมีความเหมือนกันกับขนของนกเลย นกมีระบบ
การทํางานของปอดที่ไมเหมือนกับระบบการทํางานของปอดในสัตวบกประเภทอื่นๆ คุณสมบัติใน
การรอนไปในอากาศของปกนกก็ไมสามารถเปนผลท่ีเกิดมาจากการวิวัฒนาการแตอยางใดมัน
เปนไปไมไดท่ีปกของนกจะคอยๆ วิวัฒนาการขึ้นมา ท้ังน้ีก็เพราะปกของนกที่ยังพัฒนาไมสมบูรณ
ท่ีเปนแบบครึ่งๆ กลางๆ น้ัน นอกจากจะไมเปนขอดีแลวยังจะเปนขอเสียอีกดวยและอาจเปน
อันตรายแกนกได 

พวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการก็ยังกลาวอางอีกเชนกันวาสัตวเลื้อยคลานบางชนิดได
เปลี่ยนไปเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม แตความเปนจริง สัตวท้ังสองจําพวกนี้มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะตัวท่ีแตกตางกันมากทีเดียว 

สัตวเลื้อยคลานจะวางไข สวนสัตวท่ีเลี้ยงลูกดวยนมจะคลอดลูกออกมาเปนตัว ลําตัว
ของสัตวท่ีเลี้ยงลูกดวยนมจะปกคลุมไปดวยขนปุกปุยซึ่งตรงกันขามกับเกล็ดท่ีอยูบนลําตัวของ
สัตวเลื้อยคลาน ระบบในการคัดหลั่งนํ้านมของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมก็มีลักษณะเฉพาะพิเศษของ
มัน ซึ่งพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการไมมีวันท่ีจะอธิบายถึงลักษณะเฉพาะพิเศษในการคัดหลั่งนํ้านมนี้
ได 
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มนุษยมาจากลิง ? 
เม่ือตองเผชิญหนากับขอเท็จจริงทางดานซากฟอสซิลท่ีมีปรากฏใหเห็นอยูพวกนัก

ทฤษฎีวิวัฒนาการก็เบนความสนใจไปยังขอกลาวอางที่ไรหลักฐานอีกขอหน่ึงท่ีวา มนุษยได
วิวัฒนาการมาจากสัตวคลายลิง 

จนถึงปจจุบันน้ีไดมีลิงถึง 6500 ชนิดท่ีไดเคยอาศัยอยูบนโลกเรา แตสวนมากไดสูญ
พันธุไปหมดแลว กะโหลกของลิงจํานวนมากที่ไดสูญพันธุไปไมวาจะมีขนาดเล็กหรือใหญ กะโหลก
เหลาน้ันก็เปนตัวการสําคัญท่ีพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการนํามาใชเปนขอกลาวอางถึงทฤษฎี
วิวัฒนาการตอไป  

พวกเขาไดกุเรื่องและสรางฉากขึ้นมาหลอกผูคน โดยจัดเรียงกะโหลกของลิงท่ีสูญ
พันธุไปแลว โดยเริ่มต้ังแตกะโหลกที่มีขนาดเล็กท่ีสุดไปจนถึงขนาดใหญท่ีสุดในขณะเดียวกันพวก
เขาก็แอบแทรกกะโหลกศีรษะของเผามนุษยท่ีสูญพันธุไปแลวเขาไปปะปนอยูในบรรดากะโหลก
ของลิงเหลาน้ันดวย ท้ังน้ีก็เพื่อท่ีจะตบตาผูคน 

สัตวจําพวกลิงชนิดหนึ่งท่ีสูญพันธุไปท่ีเรียกกันวา  Australopithecus น้ีเปนตัวการ
สําคัญสุดท่ีพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการนํามาใชจัดฉากตบตาผูคน 

ซากฟอสซิลของ  Australopithecus  ไดถูกขุดพบเปนครั้งแรกในป 1924 โดยนัก
ชีววิทยาทางดานพืชและสัตวโบราณนั้นคือ   Raymond Dart และตั้งแตน้ันเปนตนมา พวกนัก
ทฤษฎีวิวัฒนาการก็ไดถึอโอกาสกลาวอางวาลิงชนิดน้ี เปนสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งท่ีคลายมนุษย  

อยางไรก็ตามเมื่อไดมีการนํากะโหลกของลิงชนิดน้ีมาเทียบกับกะโหลกของลิงชิมแพน
ซีดู ก็พบไดวาไมมีความแตกตางกันไปมากเทาไหรนักระหวางกะโหลกทั้งสอง 

เ ม่ื อ เปน เชน น้ีพวกนักทฤษฎี วิ วัฒนาการก็สร า งสมมติฐานขึ้ นมาใหม ว า 
Australopithecus น้ันจะเดินสองเทาตัวตรง ซึ่งตางกันจากลงิประเภทอื่นๆ 

แตกระน้ัน นักกายวิภาควิทยาผูมีชื่อเสียงโดงดังสองทาน คือ  Lord Solly 
Zuckerman และศาสตราจารย Charles Oxnard เขาทั้งสองไดโตแยงและหักลางคํากลาวอางนี้ 
คือ  Autrolopithecus ท่ีพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการใชนํามาอางวาเปนบรรพบุรุษของมนุษยน้ัน ไม
มีอะไรนอกจากเปนเพียงลิงชนิดหนึ่งท่ีไดสูญพันธุไปแลวเทาน้ันเอง 
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ซากฟอสซิลท่ีพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการนํามาใชกลาวอางโดยไดจัดแบงประเภท
ตางๆ ไปตามที่พวกเขาจินตนาการขึ้นมา เชน โฮโมอีเล็คทัส โฮโมเออแก็สเทอ หรือ โฮโมซาเพียน 
(ซึ่งโฮโมซาเพียนน้ี จัดวาอยูในยุคโบราณมาก ) ซาฟอสซิลท่ีนํามาอางทั้งหมดเหลาน้ี จริงๆ แลว
เปนเพียงเผาพันธุมนุษยท่ีหลากหลาย ตางเผาตางพันธุกันไปก็เทาน้ันเอง 

เม่ือไดมีการสํารวจตรวจสอบดูจากฟอสซิลตางๆ ก็พบวา โครงกระดูกเหลาน้ัน จริงๆ 
แลวก็เหมือนกันกับโครงกระดูกของมนุษยท่ีอาศัยอยูในยุคปจจุบัน ท่ีจะตางกันก็มีเพียงแค
ลักษณะโครงสรางของกะโหลกศีรษะเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ซึ่งความแตกตางเชนน้ีก็สามารถพบได
ในเผาพันธุตางๆ ของมนุษยในยุคปจจุบัน  

Richard Leakey นักชีววิทยาทางดานพืชชและสัตวโบราณและเปนนักทฤษฎีวัฒนา
การท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง เขาผูน้ีก็กลาวยอมรับวาความแตกตางเล็กๆนอยๆ ระหวางกะโหลก
ศีรษะของ โฮโมอีเล็คทัส กับกะโหลกศีรษะของมนุษยปจจุบันน้ันเปนเพียงความแตกตาง
กันทางดานชนชาติและเผาพันธุเทาน้ันเอง เขากลาววาขอแตตางเหลาน้ันจริงๆ ก็ไมไดมี
อะไรมากไปกวาความแตกตางระหวางมนุษยในยุคปจจุบันของชาติตางๆ ท่ีอาศัยอยูน
ภูมิศาสตรท่ีแตกตางกัน (Richard Leakey, The Making of Mankind, 1981, p.62)  
  พวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการเมื่อตองเผชิญกับความจริงทางดานวิยาศาสตรอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ก็เหลือเพียงสิ่งๆเดียวท่ีจะใชปกปองทฤษฎีของตนเองใหอยูรอดและสิ่งเดียวท่ี
เหลืออยูน้ันก็คือ  การโฆษณาชวนเชื่อ  การจัดฉากสรางภาพการวิวัฒนาการของมนุษยใหดู
เหมือนจริง ซึ่งไดมาจากการจินตนาการโดยไมมีมูลฐานแหงความเปนจริงแตอยางใด โดยสิ่ง
เหลาน้ีไดถูกยัดเยียดใหกับสาธารณะบนโดยผานทางสื่อและสิ่งตีพิมพของพวกนักทฤษฎี
วิวัฒนาการ 
 ในภาพวาดที่แสดงใหเห็นถึงการวิวัฒนาการนั้นจะมีส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนขึ้นตามตัวและมี
หนาตาคลายลิง โดยภาพนั้นจะถูกตกแตงขึ้นใหเห็นเปนนัยๆ วาน่ีคือมนุษยท่ีกําลังวิวัฒนาการ 
และสิ่งท่ีภาพเหลาน้ันตองการที่จะสื่อก็คือ ส่ิงมีชีวิตจําพวกครึ่งมนุษยครึ่งลิงน้ัน ครั้งหนึ่งไดเคยมี
ชีวิตอาศัยอยูบนโลก 
 บอยครั้งท่ีภาพวาดเหลาน้ันถูกวาดขึ้นเพื่อตองการใหเห็นชีวิตความเปนอยูทางดาน
สังคมของสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ ภาพวาดที่หลอกลวงและตบตาผูคนเชนน้ีไดถูกวาดขึ้นในลักษณะที่
เรียบเรียงลําดับการวิวัฒนาการ  
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ท้ังน้ีก็เพื่อท่ีจะใหความคิดและความเชื่อในเรื่องการวิวัฒนาการของมนุษยไดฝงอยูใน
หัวสมองของผูคนโดยไมรูตัว     

แมแตในสํานักพิมพผลงานทางวิทยาศาสตรท่ีมีชื่อเสียง ก็บอยครั้งท่ียังสรางภาพจัด
ฉากหลอกลวงผูคนโดยที่เราเรียกกันวา  "Reconstructions" : ส่ิงท่ีถูกจัดประกอบกันข้ึนมา
ใหม และก็มีภาพวาดแผนภูมิท่ีเรียงลําดับการวิวัฒนาการที่ไดมาจากจินตนาการที่พวกเขาไดทํา
ขึ้นมา การสรางภาพจินตนาการของพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการเหลาน้ัน ไมไดหยุดอยูเพียงแคการ
สรางหุนจําลอง หรือการวาดภาพตามความคิดท่ีเฟอฝนเพียงเทาน้ัน แตเขายังสรางภาพยนตร
สารคดีท่ีมีตัวละครเปนสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งลิงขึ้นมาเพื่อลวงโลกอีกดวย 

ท้ังหมดเหลาน้ีคือการหลอกลวงผูคน เพราะแทท่ีจริงแลว จากหลักฐานที่มีอยูน้ันก็ไม
มีอะไรมากไปกวาเศษกะโหลกศีรษะเพียงไมก่ีชิ้นรวมถึงกระดูกหนาแขง สวนผม ผิวหนัง จมูก 
หู ริมฝปาก และลักษณะทางโฉมหนาอื่นๆ ของส่ิงมีชีวิตน้ันไมสามารถที่จะถูกบงช้ีหรือ
กําหนดไดโดยดูจากซากกระดูกท่ีเหลืออยู 

นักทฤษฎีวิวัฒนาการไดจัดแตงเนื้อเยื้อออนขึ้นมา ท้ังๆ ท่ีเน้ือเยื้อเหลาน้ันไมสามารถ
พบไดจากซากฟอสซิล ท้ังน้ีก็เพื่อท่ีจะใหเขากับความตองการและจินตนาการของพวกเขา และ
เพื่อท่ีพวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการเหลาน้ันจะไดสรางและประกอบผลงานใหมๆ ขึ้นมาจากหอง
ปฏิบัติงาน 

Earnst Hooten จากมหาวิทยาลัย Howard กลาววา  
"ภาพเหลาน้ีไมมีคุณคาท่ีคูควรแกการยกยองทางวิทยาศาสตรแตอยางใด 
ทานสามารถที่จะสรางลักษณะโฉมหนาของลงชิมแพนซี หรือโฉมหนาของ
นักปราชญคนหนึ่งคนใดขึ้นมาก็ไดโดยใชกะโหลกศีรษะของ Neanderthaloid 
ดวยวิธีการและแบบอยางเดียวกัน ส่ิงท่ีถูกประกอบและสรางกันข้ึนมาใหม
ของมนุษยโบราณตามท่ีกลาวอางเหลาน้ัน ถาจะมีคุณคาท่ีสมควรยกยองทาง
วิทยาศาสตรก็มีนอยมาก และก็ดูเหมือนจะเปนเพียงส่ิงท่ีทําใหสาธารณชน
เขาใจผิดกันไปเสียมากกวา"  (Earnst Hooten, Up From The Ape, 1931, 
p.332) 
 
นักทฤษฎีวิวัฒนาการบางคนยิ่งเลยเถิดไปกวาน้ัน พวกเขาไดสรางหนาตาหรือโฉม

หนาท่ีตางกันไปจากการใชกะโหลกศีรษะเพียงกะโหลกเดียว พวกเขาไดสรางตบแตงซากฟอสซิล
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ท่ีเรียกวา Zinjantropus ขึ้นมาใหมโดยที่พวกเขาตบแตงซากฟอสซิลน้ีขึ้นมาโดยมี
ใบหนาท่ีแตกตางกันออกไปถึง 3 แบบ 

ส่ิงตางๆ เหลาน้ี ก็เปนเครื่องบงบอกใหเรารูเปยอยางดีวา พวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการ
เหลาน้ันมีความดื้อร้ันและฝงหัวเพียงใด นอกจากนั้นพวกเขาก็ยังไดทําหนากากปลอมๆ ขึ้นมาอีก 

พวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการไมเพียงแตจะสรางกลอุบายทางภาพวาดและการปนรูป
ขึ้นมาเพื่อหลอกลวงผูคนเพียงเทาน้ัน ในบางครั้งพวกเขาก็ยังเจตนาทําสิ่งปลอมแปลงขึ้นมาเสีย
ดวยซ้ํา และสิ่งท่ีถูกทําขึ้นมาเพื่อหลอกลวงสาธารณชนที่เปนท่ีรูจักกันดีท่ีสุดก็คือซากฟอสซิลของ  
Piltdown ท่ีถูกนํามาแสดงใสนประเทศอังกฤษ ในป 1912 โดยนักทฤษฎีวิวัฒนาการคนหนึ่งท่ีมี
เชื่อวา Charles Dawson โดยซากฟอสซิลดังกลาวนี้ไดถูกนํามากลาวอางวาเปนหลักฐานที่สําคัญ
ท่ีสุดท่ีบงชี้ถึงการวิวัฒนาการระหวางมนุษยกับลิง และซากฟอสซิลน้ีไดถูกตั้งโชวอยูในพิพิธภัณฑ
ในประเทศอังกฤษเปนระยะเวลานานกวา 30 ป ผูเชี่ยวชาญไดทําการตรวจสอบซากฟอสซิลน้ีดูอีก
ครั้งหนึ่งในป 1949 และผลปรากฏออกมาวาซากฟอสซิลน้ีเปนของปลอมท่ีทําขึ้นมาเองเพื่อ
หลอกลวงประชาชนใหหลงเชื่อ โดยมันถูกทําขึ้นมาโดยการตอขากรรไกรของลิงอุรังอุตังเขากันกับ
กะโหลกของมนุษย 

และอีกตัวอยางที่นักทฤษฎีวิวัฒนาการไดปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อหลอกลวงผูคนให
หลงเชื่อคือ Nebraska Man โดยสิ่งน้ีไดถูกทําขึ้นมาในป 1922 จากซากฟอสซิลของฟนเพียงซี่
เดียว พวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการเหลาน้ีก็ไมรอชาท่ีจะตั้งชื่อใหมันเสียอยางหรูหรา  โดยตั้งเปน
ภาษาลาตินวา "Hesperopithecus Haroldcooki" และพวกเขาก็ไมรอชาเชนกันท่ีจะทําการวาด
ภาพจากซากฟอสซิลท่ีพบน้ีขึ้นมา 
 แตแลวไมนานก็ถูกเปดเผยวาฟนซี่น้ีท่ีถูกนํามากลาวอางวาเปน Nebraska Man ใน
ความเปนจริงแลวเปนเพียงฟนของหมูปาชนิดหนึ่ง 
 ซากฟอสซิลอันมากมายที่ ถูกนํามาเปนขอกลาวอางวาเปนหลักฐานของการ
วิวัฒนาการ ในท่ีสุดก็ตองตกเปนโมฆะไปทีละชิ้น 

• Neanderthal Man ถูกนํามาใชเปนหลักฐานการวิวัฒนาการในป  1856  แตก็
ถูกยกเลิกไปในป 1960  

• Pildown Man ถูกนํามาใชเปนหลักฐานการวิวัฒนาการในป 1912 แตก็ถูก
ยกเลิกไปในป 1953 
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• Hesperopithecus ถูกนํามาใชเปนหลักฐานการวิวัฒนาการในป 1922 แตก็ถูก
ยกเลิกไปในป 1927  

• Zinjantropus ถูกนํามาใชเปนหลักฐานการวิวัฒนาการในป 1959  แตก็ถูก
ยกเลิกไปในป 1960 

• Ramapithecus ถูกนํามาใชเปนหลักฐานการวิวัฒนาการในป 1964 แตก็ถูก
ยกเลิกไปในป 1979  

หลักฐานทางการวิวัฒนาการตามที่พวกนักทฤษฎีวิวัฒนาการไดนําขึ้นมากลาวอาง
น้ัน โดยสวนมากแลวก็ไดถูกหักลางและปฏิเสธโดยกลุมพวกเขาเอง 

ถึงแมความจริงจะเปนเชนน้ีก็ตาม แตกะโหลกศีรษะเหลาน้ีก็ยังคงถูกนํามาเสนอตอ
หนาสาธารณชน โดยผานทางสื่อมวลชนหรือไมก็ผานทางหนังสือหรือตําราเรียนที่เขียนโดยพวก
นักทฤษฎีวิวัฒนาการราวกับวาสิ่งท้ังหลายเหลาน้ันเปนความจริง แลวมันก็ยังคงถูกนํามาสอนใน
ตําราเรียนใหกับบรรดาเด็กนักเรียน 

 



 

- 29 - 

ขอมูลอางอิง 
http://www.harunyahya .com/c_refutation_darwinism.php 
http://www.darwinism-watch.com 
http://www.evolutiondeceit .com 
http://www.darwinismrefuted .com 
http://www.creation-museum.net  
http://www.living-fossils .com 
 

เช็คตรรกะ 
ทางออกเดียวที่ฝายอเทวนิยม     (Atheist, Darwinist) ท่ีจะปฏิเสธการสรางของพระ

เจา คือตองพิสูจนใหไดวาสิ่งมีชีวิตน้ันมาจากการวิวัฒนาการจากการเกิดขึ้นโดยบังเอิญของ
ส่ิงมีชีวิตตัวแรก 

สวนสําหรับฝายเทวนิยม (Theist, Creationist ) โดยตรรกะแลวถือวาถูกตองกวาอยู
วันยังค่ําเพราะสิ่งมีชีวิตจะมีวิวัฒนาการหรือไมก็ตามก็ไมไดหมายความวาไมมีผูสราง กลาวคือ
อาจเปนไปไดวา ส่ิงท่ีถูกสรางนั้น อาจจะถูกสรางมาในลักษณะเกิดขึ้นกะทันหัน หรืออาจถูกสราง
มาโดยใหมีการวิวัฒนาการ สรุปคือมีผูสรางทั้ง 2 กรณี 

 
ติดกระดุมเม็ดแรก 

 คําถามงายๆ ท่ีอาจทําใหนักวิทยาศาสตรผูทรงความรูของฝายทฤษฎีวิวัฒนาการ
อาจตองหงายหลังหรือตายน้ําตื้น คือ 

1)  ส่ิงมีชีวิตตัวแรกกินอะไรเปนอาหาร? (หรือใชอะไรหลอเลี้ยงรางกาย) เพราะหาก
ตอบวา เซลลตองกินแรธาตุ ฉะน้ันมันก็จะมีคําถามวา แลวแรธาตุมาจากไหน? คําตอบ คือ มา
จากซากของสิ่งมีชีวิต น่ันก็เทากับวาเปนไปไมไดท่ีมันจะเปนสิ่งมีชีวิตตัวแรก 

2)  ส่ิงมีชีวิตตัวแรกตองการอ็อกซิเจนหรือไม? หากตอบวาตองการ มันก็จะมีคําถามคือ 
แลวอ็อกซิเจนมาจากไหน? คําตอบคือ มาจากการหายใจของพืช เพราะฉะนั้นก็เปนไปไมไดอีกท่ี
จะเรียกวามันเปนสิ่งมีชีวิตตัวแรก 

น่ีคือกระดุมเม็ดแรกที่นักทฤษฎีวิวัฒนาการไมเคยหาคําตอบไดจนถึงทุกวันน้ี 


