
**     

      ทฤษฎวีวิฒันาการ  เป็นเร่ืองไม่จริง เป็นเร่ืองหลอกลวง      (ไม่ใช่วทิยาศาสตร์   เพราะ  

พสูิจน์ไม่ได้)  Evolution is False 
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กบใช้เวลาชัว่พริบตา กลายร่างเป็น เจ้าชาย=นิยายหลอกเด็ก (Fairy Tale) 

 

แต ่ ….   

 กบ ใช้เวลา 300 ล้านปี  กลายร่างเป็น เจ้าชาย=วิทยาศาสตร์ (Science) 

                                           

1)  มีนกัอวกาศชาวรัสเซียที่มีช่ือเสียง ทา่นหนึ่งผู้ซึง่ มาเยี่ยมอเมริกา  ทา่นบอกวา่ 
พี่น้องทัง้หลาย  มีเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คือ มีพระเจ้า หรือ ไมมี่พระเจ้า ทา่นพดู

ตอ่ไปวา่  ความเป็นไปได้ของทัง้ 2 ทางนีน้่ากลวัมาก  เพราะถ้ามีพระเจ้า เราก็

ต้องรู้ให้ได้วา่ทา่นเป็นใคร?และทา่นต้องการอะไร?และเราต้องท าตามพระเจ้า 

เพราะทา่นเป็นเจ้าของโลกนี ้ แต่   ถ้าไม่มีพระเจ้า เราจะมีภาวะที่น่ากลวัมาก 
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เพราะวา่โลกเราพุง่ในอวกาศด้วยความเร็ว 66,000 ไมล์ตอ่ชัว่โมงจะน่ากลวัแค่

ไหนถ้าไมมี่ใครควบคมุดแูล 

  จริงๆแล้วในทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีวิวัฒนาการ The Theory of 

Evolution ไม่ใช่ทฤษฎี  เป็น เพียงสมมุติฐาน (hypothesis) เพราะ

พิสูจน์ไม่ได้ ทฤษฎีวิวัฒนาการ  เป็นวิทยาศาสตร์เทยีม (pseudoscience) 

ไมมี่หลกัฐานมีแตห่ลกัฐานเท็จ ต้องอาศยัความเชื่อเหมือนความเช่ือวา่พระเจ้าสร้างโลก

และมนษุย์ Creationism   

      ตามความเป็นจริงการเช่ือทฤษฎีวิวัฒนาการต้องอาศัยความเช่ือที่มากกว่า

การเช่ิอว่าพระเจ้าสร้างโลก เพราะไมมี่ใครเคยเห็นทฤษฎีวิวฒันาการขณะก าลงั

เปลี่ยนแปลงหรือก าลงัววิฒันาการหลายล้านหรือพนัล้านปีก่อน และไมมี่บนัทกึไว้เลย   

แต ่เร่ืองพระเจ้าสร้างโลก มีพยาน คือพระคมัภีร์ไบเบิล Genesis มีโมเซ Moses 

3500 ปีมาแล้ว บนัทกึวา่พระเจ้าสร้างโลกและมีหลกัฐานจากอ่ืนๆเพียงพอที่จะท าให้เช่ือ

ได้     เร่ืองพระเจ้าสร้างโลกไมใ่ชเ่ร่ือง งมงาย  ไร้เหตผุล และไร้หลกัฐานทาง

วิทยาศาสตร์ 

 ในโลกแหง่ความเป็นจริงของวิทยาศาสตร์ อะไรที่ยงัพิสจูน์ไม่ได้ก็ยงัไมเ่ป็นความจริง 

และ สิ่งใดที่เฝ้าสงัเกตแุละทดลองไมไ่ด้ก็แปลวา่พิสจูน์ไมไ่ด้  

ถ้าเช่ือในส่ิงที่พิสูจน์ไม่ได้ก็คือ”ความเช่ือ”ล้วนๆ (คือ”ศาสนา”) เพราะศาสนา(เร่ือง

พระเจ้า) ไมจ่ าเป็นต้องพิสจูน์ เพราะอยูเ่หนือความรู้ของมนษุย์ ต้องใช้ ”ความเชื่อ” และ



จิตส านึกเทา่นัน้ การเช่ือในส่ิงที่พิสูจน์ไม่ได้ ไม่ใช่วทิยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์

ต้องเป็นส่ิงที่พิสูจน์ได้ 

(True Science must be observable, testable, repeatable, 

demonstrable, falsifiable, and provable !!!)   

 ตามทฤษฎีวิวฒันาการ โลก และมนุษย ์ เกิดข้ึนจากความวา่งเปล่า nothing มาเป็น 

วตัถุ matter  เกิดจากบิกแบงก ์ Big Bang พนัพนัลา้นปีก่อน  และใชเ้วลาอีกลา้น 

ลา้นปี ส่ิงท่ีไม่มีชีวิตก็ปรับเปล่ียนเป็นส่ิงมีชีวิต  อะตอม เปล่ียนเป็นเซลลต์วัแรก และอีก

ลา้นลา้นปี  วิวฒันาการเป็น พืช ปลา นก ลิง และแลว้เกิดเป็นมนุษย ์ ส่ิงเหล่านี ้มีใครเคย

เห็นเฝ้าสังเกตุและพสูิจน์ ได้ไหม ???     

 ในโลกแห่งความเป็นจริง ทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกน้ีมี ผู้สร้าง (maker or creator) และ 
ผู้ออกแบบ (designer)  เช่น นาฬิกาขอ้มื และ เคร่ืองบิน Boeing 747  แต่  ในโลกแห่ง
ความฝัน (วิทยาศาสตร์เทียม)ทุกอยา่งเกิดข้ึนไดเ้สมอโดย ‚บงัเอิญ‛  หรือ จินตนาการ ไม่
ตอ้งพิสูจน์ 
 

2) ทฤษฎีววิฒันาการ บอกวา่ ไมมี่สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ  และ  ไมมี่พระเจ้าสร้างโลก  มนษุย์เกิด

มาในโลกโดยบังเอิญหรือโดยอบุตัิเหต ุถ้าอยา่งนัน้ขอตัง้ค าถามดงันี ้     

   I.    ถ้าเอาสว่นประกอบของนาฬิกา เชน่   สะกรู  เข็ม  และชิน้สว่นตา่งๆ  รวมๆกนั 

ใสก่ลอ่งแล้วเขยา่กลอ่ง เป็นล้านๆครัง้แล้วจะเกิดเป็น นาฬิกาข้อมือ ไหม ?   โดยไมมี่

ผู้สร้างและไม่มีผูอ้อกแบบ ? 



   II.   ถา้โรงงานผลิตเคร่ืองบินโบอ้ิง Boeing 747 ท่ีมีช้ินส่วนพร้อมประกอบเป็น
เคร่ืองบินแต่ยงัไม่ทนัประกอบก็เกิดลมพายใุหญ่พดัผ่านโรงงาน  อยากถามวา่ ตามทฤษฎี
วิวฒันาการ   ช้ินส่วนเหล่าน้ีจะประกอบเขา้กนัเองจนเกิดเป็นเคร่ืองบินโบอ้ิง 747 ไหม ?       
จะตอ้งใชเ้วลาก่ีร้อยลา้นปี ?  หรือตอ้งเกิดพายพุดัผ่านเขยา่โรงงานอีกก่ีลา้นคร้ัง ?  
ช้ินส่วนเหล่าน้ีจึงจะประกอบเขา้กนัเองจนเกิดเป็นเคร่ืองบินโบอ้ิงโดยไม่ตอ้งใชค้นสร้าง
เลย  เป็นไปไดไ้หม ?   

  

3)   โอกาศความเป็นไปได้ ที่จะสร้างโปรตีนตวัหนึ่งจากกรดอะมิโน 50 ตวั เป็น  

1/1065  คือ เขียนเป็นภาษางา่ยๆ มีโอกาสเป็น  1 ตามด้วย  0  จ านวน  65 ตวั ตอ่ หนึ่ง

ตวั   สรุปแล้ว โอกาสที่จะสร้างโปรตีนแคต่วัเดียวโดยบงัเอิญก็เป็นไปไมไ่ด้  

YouTube: The probability of evolution--

https://www.youtube.com/watch?v=uGqvNxbSug8 ;  

Probability of a cell evolving—Programming of life 

 

4) Peppered Moth  พระเจ้าสร้างโลกและมนษุย์ใน 7 วัน ประมาณ 6000 ปี 
แล้ว และ หกพันปีมานี ้ไม่เคยมีใครเจอสัตว์ที่เปล่ียนจากตามชนิดของมนั(kind)  

ไปเป็นอีกชนิดหน่ึง(kind)  และที่ นักทฤษฎีวิวัฒนาการ   อ้างว่ามีหรือพบ
หลักฐาน แต่ไม่เป็นความจริงหรือโต้แย้งได้  

ไม่เคยมีการวิวัฒนาการจากชนิดหน่ึง kind ไปเป็นอีกชนิดหน่ึง kind และ ไม่
มีใครเคยเหน็สุนัขออกลูกเป็นสัตว์อ่ืนที่ไม่ใช่สุนัขหรือจากสุนัขไปเป็นแมว  สัตว์
ต่างๆออกลูกมากมายแต่ก็ยังเป็นตามขนิดของมัน อาจจะมีการวิวัฒนาการหรือ



มีการ กลายพันธ์ภายในชนิดkind ของมัน   ไม่เคยมีการวิวัฒนาการข้ามขนิด
kind กัน (เหมือนกับผีเสือ้ กลาย ไปเป็นแมลงเต่าทองไม่ได้ )  

 

การผสมพนัธุ์สนุขัสามารถได้พนัธุ์ไหม่ๆ หน้าตาแตกตา่งกนัรูปร่างไมเ่หมือนกนัมี
ลกูหลานที่มีหน้าตาแตกตา่งกนัแตก็่ยงัเป็นสุนัข หรือ ที่ ชาลส์ ดาวินสงัเกตไุด้ ที่เกาะกา
ลาปากอส Galapagos Islands ที่เขาไปเยือน  การผสมพนัุ์ตามธรรมชาติของ
นก สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ วิวฒันาการหรือปรับรูปร่างของ   ปากนก beak ของ
นก Finch ตามชนิดของมนั  แตล่กูหลานของนก Finch ก็ ยังเป็นนก Finch 
ไมส่ามารถเปลี่ยนชนิดของมนั (kind) หรือวิวฒันาการเป็นนกอินทรีย์หรือแมว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

     ชาลส์ ดาวินส์ เขียนเร่ืองทฤษฎีวิวฒันาการ  “ก าเนิดสปีซีส์”  (Origin of 

Species)  เม่ือ  ค.ศ.1859  ประมาณ  150  กวา่  ปี แล้ว  ท าไมไมมี่อะไรวิวฒันาการ

เพ่ิม ไม่มีการก าเนิดสัตว์ ชนิด ใหม่ๆ (new kind)  เกิดขึน้สักตัวเดียวเลย  

no evolution of any new kind (ดงัเชน่ จากสนุขั เป็น แมว )  

นกัวิทยาศาสตร์ทีส่นบัสนนุทฤษฎี วิวฒันาการก็อ้างวา่ เขาเคยพบสตัว์ ชนิดใหมแ่ล้ว 

เชน่ ผีเสือ้ Peppered Moth  ที่ประเทศองักฤษ แตเ่ป็นการอ้างเทา่นัน้ ไมเ่ป็น

ความจริงเลย  Peppered Moth ผีเสือ้ชนิดนีมี้ชนิดเดียว แตแ่บง่เป็น 2  ส-ี--สี

ขาว และสดี า  การปฎิวตัิอตุสาหกรรม ท าให้ประเทศองักฤษ มีโรงงานตา่งๆมากมายท า

ให้เกิดควนัสีด า และอากาศเสียท าให้ เปลือกของต้นไม้เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มสีมืดๆ 

สิ่งแวดล้อมตา่งๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มด าๆ ดงันัน้ ผีเสือ้ peppered Moth ชนิดสีขาว



จะถกูศตัรูกินเป็นอาหารได้งา่ยกวา่สดี าเพราะจะเห็นได้ชดัเจนกวา่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สี

มืดๆด าๆ  ในขณะทีผี่เสือ้ สีด าจะมีชีวติรอดได้งา่ยกวา่เพราะศตัรูหาได้ยากกวา่เพราะสี

กลมกลืนกบัสิ่งแวดล้อม  ดงันัน้ นานๆปีเข้าผีเสือ้สีขาวก็คอ่ยๆหายไปเหลือแต่ผีเสือ้สีด า   

น่ีไมใ่ชเ่ป็นการวิวฒันาการและไม่ใช่การเปล่ียน ชนิดหน่ึง kind เป็น ชนิด  อ่ืนๆ  

(ดงัเชน่ จากสนุขั เป็น แมว  ลิง ไปเป็น คน  หรือ เปลี่ยจากผีเสือ้ ไปเป็นแมลงเตา่ทอง  

เพียงแตเ่ปลี่ยนจากผีเสือ้สีขาวเป็นผีเสือ้สีด าเทา่นัน้  

การผสมพนัธุ์สนุขั หรือ ผสม ววั ตา่งพนัธุ์กนัก็จะได้สนุขั หรือ ววั พนัธุ์ใหม่ๆ หน้าตาหรือ

สแีปลกไปแตก็่ต้องเป็นสนุขั หรือ ววั แน่นอน จะ เปลี่ยนเป็นแมวหรือแพะไมไ่ด้ แม้จะมี

ลกัษณะไมเ่หมือนพอ่หรือแม ่  ลาผสมพนัธุ์กบัม้า  = ตวัลอ่  (donkey ผสม 

horse=mule) แตไ่มส่ามารถเกิดเป็นสนุขัหรือแมวอีกชนิดหนึ่ง (no new 

kind) ได้  

 

การ “เปลี่ยนสี และลาย” ของผีเสือ้  peppered Moth เป็นการปรับตวัเข้ากบั

สิ่งแวดล้อม evolutionary adaptation or variations within its 

same kind ไม่มีการก าเนิดชนิดใหม่ ยังเป็นผีเสือ้ชนิดเดียวกันตามชนิดของ

มันแม้จะมีสี และลาย  ต่างกัน    ( no evolution into a new kind)  

YouTube:  A ‘mountain of evidence’ for evolution  ( see 

minute 10 )       Google: creation.com/peppered; 

Goodbye, peppered moths-- A classic evolutionary story 



comes unstuck       http://creation.com/goodbye-

peppered-moths 

 

5)  ซากสัตว์ Fossil:   จดุออ่นที่สดุข้อหนึ่งของทฤษฎีววิฒันาการคือไมมี่หลกัฐาน
ทาง ฟอสซิล (ซากสัตว์ fossil ) ของช่วงการเปล่ียนผ่าน transitional 

forms (half-monkey and half-man = ape-man  =คร่ึง คน 

และ คร่ึง ลิง) จากลิงหรือลิงวานร ape มาเป็นคน คือ Missing links ( ขาดช่วงต่อ-สาย
พนัธ์ช่วงเช่ือมต่อ)   ไม่เคยมีใครเคยพบซากโครงกระดูกที่เป็นฟอสซิล ที่สมบูรณ์ที่อยู่
ระหว่างคร่ึงววิฒันาการ  คร่ึงสัตว์คร่ึงคน (transitional forms=missing links) หรือ คร่ึง
ปลา คร่ึง สตัวส์ะเทิ้นน ้าสะเทิ้นบก Amphibian คือ ปลามีตีน  ไม่เคยเจอสตัวค์ร่ึง เล้ือย
คลานคร่ึงนก และ คร่ึงลิงApeคร่ึงคน เป็นตน้(มี แต่ของปลอมหรือหลอกลวง)   เท่าที่

ค้นพบก็เป็นโครงกระดูกฟอสซิลของลิงที่เป็นลิง apeที่ สมบูรณ์ แล้ว และโครงกระดูก
ฟอสซิลของมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ แล้ว เท่านั้น !!!  

 ชาลส์ ดาร์วนิกย็อมรับว่าการไม่มีหลกัฐานทางซากฟอสซิลเป็นจุดอ่อนมากของทฤษฎี
วิวฒันาการ (‚the most obvious and serious objection‛ to the Theory of Evolution: See 
‚Origin of Species‛--pg 413 ) แต่เช่ือวา่จะพบหลกัฐานในอนาคต    แต่  เวลาผา่นไป 150 
ก่วา ปีแลว้ก็ยงัไม่มีการคน้พบหลกัฐานใดๆเพ่ิม  มีแต่ของปลอมหรือหลอกลวง 
YouTube: A ‗mountain of evidence‘ for evolution 
(see minute 13 and 19 )  

Google:    creation.com/fossil-random ; 
creation.com/tiktaalik-finished 

 

http://creation.com/goodbye-peppered-moths
http://creation.com/goodbye-peppered-moths


6) มนุษย์ลงิ Ape-man เป็นการหลอกลวง หรือ ปลอม เชน่  

 

1) Piltdown man Hoax หลอกลวง   นกัทฤษฎีวิวัฒนาการ  มีการเอา
หลกัฐานปลอม    ยืนยนัวา่ Piltdown man เป็น ซากฟอสซิล    Ape Man  

มนุษย์ลิง (มนุษย์ วานร)   Piltdown man Hoax เป็นการ หลอกลวง และ
ผู้คนเอามาใสใ่นต าราเรียนหลอกนกัเรียนให้เรียนสิ่งที่ผิดมาหลายทศวรรษ ไมใ่ชค่วาม
จริง    หลกัฐานที่อ้างเป็นของไม่จริงทัง้นัน้ หลงัจากเวลาผ่านไป 40 ปี ก็ถกูเปิดเผย ค.ศ. 
1953 วา่เป็นการหลอกลวง  พวกเขาไมเ่คยพบโครงกระดกูที่ครบสมบรูณ์แตพ่บเพียง 3 
ชิน้  คือ หมวกหวักระโหลก skull cap และ  กระดกูขากรรไกร  ทัง้ 2 ชิน้ เป็นของลิง 
ออรังอตูงั Orangutan และ  ฟัน ที่อ้างวา่พบก็เป็นของปลอมพิสจูน์ได้วา่เป็นการ
ย้อมสีให้ดูเก่าและมีการใช้ตะไบเล่ือยตกแต่งเพื่อตบตาคนว่าเป็นของมนุษย์   

Google:Creation.com/are-there-apemen- in- your-
ancestry; creation.com/apemen;  YouTube: A 
mountain of evidence for evolution (minute 20:50);  
Ten facts evolutionists don‘t want you to know –
(minute 2:15)  Must-read Book: The Evolution 
Cruncher or new name called The Evolution 
Handbook (see free online Pdf ) 

 

2) Nebraska man Hoax หลอกลวง—  แค่ฟันซ่ีเดียว ก็ยนืยนัวา่ เป็น
มนุษยลิ์งแลว้  Ape Man มนุษยลิ์ง แต่จริงๆแลว้เป็น  ฟันของหมูป่า  YouTube:  A 
‘mountain of evidence’ for evolution—Creation Magazine -- Minute 20:30       



3) Peking Man Hoax หลอกลวง—ยนืยนัวา่ กระดูก ฟอสซิล  ของ Ape Man แต่เม่ือขอดู
กระดูกท่ีเป็นหลกัฐาน ก็อา้งวา่ท าหายไปแลว้  Peking Man มนุษย์ปักกิง่ ค้นพบใน
ประเทศจีน โดย Henri และชาวคาทอลกิที่เป็น Jesuit เยซูอติที่เป็นนักขุดซากสัตว์และ

นักววิฒันาการ ช่ือ Pierre Charde de Tiehard  ผู้ซ่ึงมีประวตัิอือ้ฉาวในเร่ืองหลอกลวง ที่
มีปัญหาเกีย่วกบัเร่ืองร่วมกนัหลอกลวง Piltdown Man Hoax 

4)  Java Man  Hoax หลอกลวง---  ด๊อกเตอร์ ดูบออสิ ผูค้น้เจอยนืยนัวา่เป็น Ape-Man 
มนุษยลิ์ง มีมาก่อนมนุษย ์แต่จริงๆแลว้ เขาขดุเจอกระดูกมนุษยอ์ยูใ่นดินชั้นเดียวกนั 
หมายถึงมนุษยก์็มีอยูแ่ลว้ไม่ไดมี้มาทีหลงั     แต่เขาปิดบงั มา 30 ปี   และก่อน  Dr. Dubois  
ตาย เขาเปล่ียนใจและสารภาพวา่   Java Man   ไม่ใช่ มนุษยลิ์ง มนุษยลิ์ง Ape-Man  คง
เป็น giant gibbon  ชะนีตวัขนาดยกัษ ์                                             

 5) Neathanael Man Hoax หลอกลวง   มีหวักระโหลกใหญ่กวา่มนุษยปั์จจุบนั -  มีชีวิต 
อยู ่ “25,000 ปี ถึง หน่ึงแสนปีก่อน”  แต่ ปัจจุบนันกัวิทยาศาสตร์  (anthropologists) ทุก
คนเช่ือวา่เป็นมนุษยธ์รรมดาทัว่ๆไป        6)  Cro-magnon Hoax  หลอกลวง   ถูกยนืยนั
วา่เป็น มนุษยลิ์ง ape-man มีหวักระโหลกใหญ่ แต่จริงๆแลว้ ถา้ (มนุษยลิ์ง) คนน้ีใส่สูท 
เดินไปตามถนนในเมือง  ก็จะไม่เป็นท่ีผิดสงัเกตุเลย    

7)  Lucy Hoax:  YouTube: A ‘mountain of evidence’ for evolution (see minute 21);  
Google: Creation.com/apemen  

 YouTube: A’mountain of evidence’ for evolution (see minute 20 ); Google: 
Creation.com/apemen 

 

8)  National Geographic Magazine หลอกลวง 



A) National Geographic Magazine Nov,1999  --หลอกลวงApe-man  Fraud  เดอืน 
พฤษจิกายน ค.ศ. 1999 นติยสาร National Geographic -  มีการการขอโทษที่ไม่จริงใจ 
โดย  นิตยสาร  National Geographic ในปี พฤศจิกายน ค.ศ. Nov.   1999 ในคอร์ลมัภ์
temporary record ที่ไม่ประจ าของนิตยสาร จึงไม่มีหลกัฐานที่ถาวร so no permanent 
record of apology or confession of fraud 

B) National Geographic Magazine  Aug, 1977 หลอกลวง  

  

 9) รูปภาพ เท็จ ปลอม   Fake Drawings of Embryo Similarities drawn  by Ernst  
Haeckel—forgery to deceive  that evolution is true for all came from a Common 
Ancestry=similar embryos in the early stages. ผงัภาพ  เปรียบเทียบววิฒันาการ ของ
ตัวอ่อน embryo ของ Haeckel เป็นการปลอมแปลง   สัตว์ต่างชนิด ของ Ernst Haeckel  
YouTube:      A Mountain of Evidence for Evolution--Creation magazine-minute 6:50 ; 
Google: Creation.com/fraud—rediscovered ; 

Please do research in Google or YouTube on all 
the Hoaxes of evolution: ―Big Daddy‖ by Chick 
Publications--comic books;       ―Have you been 
brainwashed?‖  by Dr. Duane T. Gish;         Primal 
Man?—comic by Chick Publications ; 

 

7)  เซลส์ตัวแรก หรือ อะตอม atom หรือ ก๊าซ มาจาก ไหน ?  พิสูจน์ได้
ไหม? 



มนุษยย์งัสร้างส่ิงท่ีมีชีวิตจากส่ิงท่ีไม่มีชีวิตไม่ได ้และจะไม่มีวนัได ้เพราะ มนุษยไ์ม่ใช่

พระเจา้  พระเจา้เท่านั้นท่ีสร้างชีวิตได ้  อะตอมตวัแรกมาจากไหน (รวมทั้ง โปรตอน 

นิวตรอนและ อิเลคตรอน) แค่เซลส์เล็กๆตวัเดียว a simple cell ก็มหศัจรรยม์าก มีการ

จดัการและออกแบบมาอยา่งดี โรงงานในเซลส์แค่เซลส์เดียวก็ยุง่ยากสลบัซบัซอ้นมากวา่

โรงงานสร้างเคร่ืองบินโบอ้ิงเป็นหม่ืนเป็นลา้นเท่า   ขบวนการทาง ชีวะเคมีของเซลส์ท่ีมี

ชีวิตยุง่ยากสลบัซบัซอ้นกวา่มาก  ทฤษฏีวิวฒันาการสร้างชีวิตไม่ได ้ดงันั้น ทฤษฎี

วิวฒันาการไม่ใช่เร่ืองจริงเป็นการโกหกอยา่งใหญ่หลวง!!!  

 

8)  เซลส์ตัวเดียว:  ความจริงไม่มีเซลที่มีองค์ประกอบอยา่งงา่ยๆเลย เซลทกุตวัมี
องค์ประกอบที่ซบัซ้อนมาก)แม้แตต่วัทีมี่โครงสร้างที่งา่ยที่สดุก็ประกอบด้วยโปรตีนหลาย
พนัชนิดแตล่ะชนิดมีพนัๆล้านตวั  และประกอบด้วย ดีเอ็นเอ DNA และ อาร์เอนเอ 
RNA  หลายชนิด และ โมเลกลุ ที่มีโครงสร้างซบัซ้อนและโครงสร้างอ่ืนๆ ทีถ่กูจดัวาง
อยา่งมีระเบียบ เชน่ โครโมโซม chromosomes  (DNA  Species 

Barrier) ก าแพง ดี เอ็น เอ ห้ามข้ามสายพนัธุ์ เชน่ หมา กบั หมาพนัธ์ไหนก็ได้   
ผสมพนัธุ์กนั จะเกิดเป็นแมวไมไ่ด้   แตท่ี่เราเห็น ม้า กบั ลา ผสมพนัธุ์กนัมีลกูออกมาเป็น 
ลอ่ ได้ เพราะมีสายพนัธุ์เดียวกนั หรือ ลิง ผสมพนัธุ์ กบั ลิง  ก็จะเกิดเป็น ลิง จะเกิดเป็น 
คน ไมไ่ด้ เพราะ  พระเจ้าสร้าง ก าแพงสายพันธ์ุ ดี เอ็น เอ ไว้ ข้ามสายพนัธ์ไมไ่ด้ การ
วิวัฒนาการจึงเป็นไปไม่ได้  

 

    9)  ใครอยู่เบือ้งหลังและใครสนับสนุนทฤษฎวีวิฒันาการ?  ในเร่ือง “ลวงโลก”  

Piltdown man Hoax นกัชีววิทยาทีศกึษาเร่ืองพืชและสตัว์โบราณ หนึ่งในผู้



ร่วมขบวนการชื่อ Pierre Teilhard de Chardin      ซึง่เป็นเยซูอิต 
Catholic Jesuit  ถกูสงสยัวา่เป็นตวัการสร้างเร่ืองลวงโลกและถกูแฉและพิสจูน์
ได้หลงัจากลวงโลกมีภาพวาดที่หลอกลวงในต าราเรียนเป็นเวลาถึง 40 ปี  กวา่จะรู้วา่ถกู
หลอก  Google: เม่ือโป๊ปเช่ือในทฤษฎีวิวฒันาการ และชาร์ลส์...   

YouTube:  Pope Francis:  Evolution and the Big Bang are 
Real & God is    no wizard  

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwioyNPPxtvMAhWHRI8KHaSIAAEQFggjMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKledthaiPublishing%2Fposts%2F794651413927039&usg=AFQjCNE3N99ziy4wW86xJMQGjgvGROgrjw


 

รูปทัง้หมด เป็นภาพวาดที่ตัง้ใจวาดเพื่อหลอกลวง เป็นการวิวฒันาการตวัอ่อนของสตัว์
ตา่งๆและมนษุย์ เป็นการวาดตามจินตนาการของ Ernst Haeckel  (เจตนา
หลอกลวงให้ดคูล้ายๆกนั ตอนเร่ิมแรก เป็นภาพหลอกลวงไมใ่ชข่องจริง)  

 

 

 รูปแถวที่ 1 เป็นภาพวาดปลอมตวัออ่นของสตัว์ตา่งๆและมนษุย์ เป็นการวาดตาม

จินตนาการของ Ernst Haeckel  (เจตนาหลอกลวงให้ดคูล้ายๆกนั  ปลอม ไมจ่ริง ) 



 รูปแถวที่ 2 เป็นรูปถ่าย ตวัออ่นจริงของสตัว์ตา่งๆและมนษุย์ ซึง่มีรูปร่างแตกตา่งกนั
มาก  

                                   

 10)  ภาพวาดคล้ายๆและเหมือน (similarities) ของตวัอ่อน embryos ของ
สตัวท่ี์วิวฒันาการมาเป็นมนุษยเ์ป็นภาพในระยะวิวฒันาการในระยะต่างๆท่ีวาดโดย  
Ernst Haeckel นกัวิทยาศาสตร์และนกัวิวฒันาการ  ท่ีมีช่ือเสียง เขาเจตนาวาด
หลอกลวงและเตม็ไปดว้ยความเท็จไม่สุจริตเพ่ือใชพิ้สูจน์วา่มนุษยวิ์วฒันาการมาจากสตัว ์
แมห้ลงัจากถูกเปิดเผยเม่ือ หลายสิบปี แลว้วา่เขาหลอกลวง  รูปวาดต่างๆของเขาก็ยงัคง
พิมพใ์นหนงัสือเรียนของนกัเรียนอีกหลายสิบปี (หลายทศวรรษ) YouTube:  A 

mountain of evidence for evolution -- Creation Magazine  
(Minute 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

    

              วิวฒันาการ  ท่ีมีช่ือเสียง เขาเจตนาวาดหลอกลวงและเตม็ไปดว้ยความเทจ็
ไม่สุจริตเพ่ือใชพิ้สูจน์ว่ามนุษยวิ์วฒันาการมาจากสตัว ์แมห้ลงัจากถูกเปิดเผยเม่ือ หลาย
สิบปี แลว้วา่เขาหลอกลวง  รูปวาดต่างๆชองเขาก็ยงัคงพิมพใ์นหนงัสือเรียนของนกัเรียน
อีกหลายสิบปี (หลายทศวรรษ) YouTube:  A mountain of evidence 

for evolution –  



                                                                                                                                                                                     

 
  มนุษยม์าจาก  ลงิ  ???  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11)  Charles Darwin บอกวา่ มนุษยม์าจาก  “ลงิ” จากหนงัสือของเขาเอง  (‚Descent of 

Men‛-- See end of chapter 6 )   

Charles Darwin said in his book "The Descent of Man" 

that, "The Simiadæ then branched off into two great 

stems, the New World and Old World monkeys; and from 

the latter, at a remote period, Man, the wonder and 

glory of the Universe, proceeded."He did not say there 

was a "common ancestor" but rather that man 

proceeded from "old world monkeys".  “ชาลส์ ดาวนิ ไมไ่ด้พดูวา่มี 



“บรรพบรุุษร่วม” แตค่อ่นไปทางที่วา่ มนษุย์ สืบทอดมาจากลิงโลกโบราณ “  YouTube:   

Darwin said WE EVOLVED FROM MONKEYS - Not "A 

Common Ancestor" Here's The Proof;       
https://www.youtube.com/watch?v=mIlT45imUTw 

 12 ) พระคมัภีร์ไบเบิลบนัทกึวา่ คนและสตัว์ที่ไมไ่ด้เข้าเรือโนอาห์  Noah’s ark  

ตายหมดสมยัน า้ทว่มโลกเม่ือประมาณ 4400 ปีก่อน    สว่นนกัทฤษฎวีิวฒันาการบอก

วา่ ไดโนเสาร์ Dinosaur สญูพนัธุ์ ไป ตัง้ 65 ล้านปีก่อน   แต่ใน ปี ค.ศ. 1990 มี

การเจอ ซากไดโนเสาร์ ช่ือ Tyrannosaurus  rex   นกัทฤษฎีพระเจ้าสร้างโลก    

ยืนยนั โลกมอีายุอ่อน อยู ่ประมาณ 6.000 ปี เทา่นัน้ตามหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และ

ประวตัิศาสตร์ และพระคมัภีร์ไบเบลิ ปฐมกาล (Genesis)   ซากไดโนเสาร์ที่ค้นพบ

ตายปะมาณ  4400 ปีแล้ว  ไดโนเสาร์ ตายเม่ือน า้ทว่มโลกสมยัเรือโนอาห์ Noah’s 

flood พบวา่กระดกูบางสว่นยงัมีเส้นเลือด  เม็ดเลือดแดง   เนือ้เยื่อออ่น  โปรตีนคอลา

เจน ในกระดกูของไดโนเสาร์อยู ่ ยงัไมเ่ปลี่ยนเป็นซากหินทัง้หมด จงึเป็นไปไมไ่ด้ที่โลกจะ

มีอายเุป็น ล้านๆปีตามทฤษฎีววิฒันาการ* YouTube:  Sensational 

dinosaur blood report!   http://creation.com/sensational-

dinosaur-blood-report 

13)  ปัจจบุนัมีนกัวิทยาศาสตร์ทัว่โลกหลายพนัคนที่มี PhD. (และบางคนมีชื่อเสียง

ระดบัโลก) ก็ เช่ือวา่พระเจ้าสร้างโลกและมนษุย์ และยืนยนัวา่ ทฤษฎวีิวฒันาการไมจ่ริง 

พิสจูน์ไมไ่ด้ เป็นการหลอกลวง 



14) นักวิทยาศาสตร์คนเก่งของโลกที่เช่ือว่าพระเจ้าสร้างโลกและมนุษย์ 

1. Louis Pasteur-คน้พบวคัซนีโรคพษิสนัุขบา้  เก็บรักษานม

โดยวธิพีาสเจอรไ์รซ ์

2. Sir Isaac Newton  นักวทิยาศาสตรเ์อกของโลก-คดิคน้

กฎแรงโนม้ถว่ง  

3. Johann Kepler  นกัดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ ค้นพบ  Kepler’s 3 Laws 

4. Charles Babbage  บางคนยกยอ่งวา่เป็นบิดาแหง่ คอมิวเตอร์  
5. James Clerk Maxwell   -  Electrodynamics 

6. Gregor Mendel  -  บิดาแหง่พนัธุกรรม 

7. Michael Faraday-แนวหน้าสร้างเคร่ืองป่ันไฟเป็นนกัวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่

ค้นพบสิ่งใหม่ๆ  

8.  Rudolph Virchow  -   บิดา แห่ง พยาธิวิทยา    

 

15)  ปลา : ปลาซีโลแคนธ์ coelacanth นกัวิวฒันาการบอกวา่ ปลาชนิดนีต้ายสญูพนัธุ์

เม่ือ 70 ล้านปีมาแล้ว แต่ เม่ือ ปี  ค.ศ. 1938 พบวา่ ปลาซีโลแคนธ์ ยงัมีชีวิตอยูโ่ดยมี

รูปร่างเหมือนบรรพบรุุษ  จงึเป็นข้อพิสูจน์ให้เหน็ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการผิดอีกครัง้หน่ึง 

http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=312


 การตายหรือการสญูพนัธุ์อยา่งทนัที่ทนัใดของสตัว์เป็นหลกัฐานอยา่งมัน่คงที่ยืนยนั

ความจริงและสนบัสนนุเร่ืองน า้ทว่มโลกสมยัเรือโนอาร์  ดงันัน้จึงเป็นการเน้นถึงความ

ถกูต้องแน่นอนอีกครัง้หนึ่งของค ากลา่วในพระคมัภีร์วา่พระเจ้าสร้างสรรพสิ่งบนโลกนี ้

 

16)  นก:  นกัวิวฒันาการ อ้างด้วยวา่ :ซากสตัว์ ของ นก archaeopteryx  เป็น  

missing link สว่นของซากสตัว์ที่เก่ียวเน่ืองที ขาดไป ระหวา่ง นก กบั 

สตัว์เลือ้ยคลาน เพราะวา่นกมาจากสตัว์เลือ้ยคลาน ซึง่มีการพบซาก สตัว์ทีก่ลายเป็นหิน

ฟอสซิลพบในก้อนหินซึง่ตายมานบัล้านๆปีแต่เม่ือไมน่านมานีมี้การพิศจูน์ได้วา่เป็น นก  

จริงไม่ใช่คร่ึงนกและ คร่ึงสตัว์เลือ้ยคลาน 

ถึงแม้วา่นก archaeopteryx ซึง่ครัง้หนึ่งนกัวิวฒันาการเคยอ้างวา่คือตวัเชื่อมตอ่ที่

ขาดไป เป็น missing link เพราะคิดวา่มีลกัษณะโครงสร้างของสตัว์เลือ้ยคลาน 

และ นก   แต่ ปัจจบุนันี,้ นกัวิทยาศาสตร์ ยืนยนัวา่มนัไมใ่ช ่ตัวเชื่อม missing link 

แตเ่ป็นนกจริงๆ  นักวิวัฒนาการถูกพิสูจน์ว่า ผิดอีกครัง้หน่ึงและไมมี่การค้นพบ

ตวัเชื่อมตอ่ missing link.    Google:  Bird evolution flies out 

the window-- 

http://creation.com/bird-evolution-flies-out-the-

window;  YouTube: A ‘mountain of evidence’ for 

evolution  

https://www.youtube.com/watch?v=LgDaViPUfZY 

http://creation.com/bird-evolution-flies-out-the-window
http://creation.com/bird-evolution-flies-out-the-window


 

17)  เรือ โนอาห์  Noah’s Flood: โปรดศกึษาค้นคว้าเพื่อพิสจูน์เร่ืองความจริง

ของเรือ โนอาร์และน า้ทว่มโลก  วา่เป็นแค่นิยายหรือ เป็นเหตกุารที่เกิดขึน้จริงเม่ือ

ประมาณ 4000 ปีก่อน   ถ้าเรือโนอาร์กบัน า้ทว่มเป็นเร่ืองที่เกิดขึน้จริง  ความเช่ือในเร่ือง  

uniformitarianism เช่ือวา่ทกุๆอยา่งเกิดขึน้เป็นประจ าสม ่าเสมอ ไมมี่

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เลวร้ายอบุตัขิึน้อยา่งกระทนัหนัและรุณแรง 

catastrophism  ท าให้การค านวณหาเวลาอายุของชัน้หินหรือซากฟอสซิล ของ

ทฤษฎีวิวฒันาการถกูท าลาย   และเป็นการชว่ยยืนยนัทฤษฎีพระเจ้าสร้างโลก และ พระ

คมัภีร์ไบเบิลวา่เป็นจริงถกูต้อง  แตถ้่าศกึษาค้นคว้าได้วา่ เร่ืองน า้ทว่มกบัเรือโนอาร์เป็น

แคน่วนิยายในอดีต  ความเชื่อเร่ืองพระเจ้าและพระคมัภีร์ Bible ก็ต้องถกูโยนทิง้ไป 

เพราะพระเจ้าตรัสในพระคมัภีร์วา่ พระเจ้าสง่น า้ทว่มโลกเพ่ือท าลายล้างโลกและความ

ชัว่ของมนษุย์  พระเจ้าจะตรัสความเท็จได้อยา่งไร?   

พระเยซจูะเสด็จมา อีก (ครัง้ที่ 2) ในไม่ช้านีเ้พ่ือจะท าลายความบาปหรือความชัว่ของ

มนษุย์ เหมือนสมยัโนอาร์ คนชอบธรรมคือคนที่เช่ือวา่พระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง   ทรงสร้าง

โลกและมนษุย์และสรรพสิ่งทัง้ปวงและพระเยซจูะรับคนที่ชอบธรรมขึน้สวรรค Book: 

The Genesis Flood by Henry Morris; YouTube-- Dr. Walter 

Veith -  Evolution or Creation? A Universal Flood (Part 

2/8) 

 



18) ปรัชญา ของ ทฤษฎีวิวฒันาการคือการเห็นแก่ตวั มีความรุนแรง ไมมี่ความรัก ไมมี่

อะไรถกู ไมมี่อะไรผิด (ไมมี่ความบาป) ไมมี่การคิดถึงคนอ่ืน ไมมี่การเสียสละ  มนัคือการ

อยูร่อดของผู้ที่ชนะ  “survival of the fittest” ทฤษฎีววิฒันาการ เหยีดผิว เห

ยีดหยามชนชาติอ่ืน  และมีความรุนแรง  เป็นเหตใุห้ ฮิตเลอร์ และฆ่าคนแก่ชรา และคน

ออ่นแอ   เด็ก คนปัญญาออ่นและคนเป็นโรคประสาท รวม กวา่ 70,000 คน  เขาเรียก

พวกชาวยิววา่เป็นพวกเชือ้ชาติด้อยกวา่ และ Holocaust  ท าให้เขาฆ่า กวา่ 6 ล้าน

คน      Jeffry Dahmer ฆาตกรตอ่เน่ือง ฆ่า 17 คน ยอมรับวา่ ทฤษฎวีิวฒันาการ

เป็นเหตใุห้เขาฆ่าคนมากมาย     

YouTube:  1)   10 FACTS  EVOLUTIONISTS DON'T WANT 

YOU TO KNOW !!!  (Bible Flock Box) 

https://www.youtube.com/watch?v=PevC93HY-HQ  

Minute 

2) Hitler, Darwin and the Holocaust: How the Nazis 

distorted the theory of Evolution: 

http://www.salon.com/2014/04/19/charl... 

3) The Nazi Eugenics Program: 

https://highschoolbioethics.georgetow... 

 

4) Jeffrey Dahmer on Evolution and God: 

https://www.youtube.com/watch?v=hze4R... 

https://www.youtube.com/watch?v=PevC93HY-HQ
http://www.salon.com/2014/04/19/charl...
https://highschoolbioethics.georgetown.edu/units/cases/unit4_5.html
https://www.youtube.com/watch?v=hze4RkKgLOI


5) DARWIN DEBUNKED  by Chris Pinto 

http://www.adullamfilms.com/DarwinDebunked.html            

 

 ค าถาม 3 ข้อ ที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ 

            

                   ค าถาม 

                

    ทฤษฎีวิวัฒนาการ 

                  Evolution 

 

           

 ทฤษฎีพระเจ้าสร้างโลก   

               Creationism 

           

   

1) เรามาจากไหน ?  

 

 

 

ข้อสังเกตุ: ทฤษฎีวิวฒันาการ

เป็นศาสนาชนิดหนึ่ง ต้องใช้

ความเชื่อมากยิ่งกวา่เช่ือวา่

พระเจ้าสร้างโลก  เป็นไปได้

เช่ือว่าเกิดโดยบังเอิญ หรือ

อุบติัเหตุ (ไม่มีพระเจา้  ไม่มีส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่มีผูอ้อกแบบ)   ใชเ้วลา

พนักวา่ลา้นปี  เช่ือ ทฤษฏี Big 

Bang ซึง่พิสจูน์ไมไ่ด้) – มนษุย์ 

มาจาก การระเบิดจากศนูย์ 

nothing หรือ จากการผสมของ 

ก๊าซ  วตัถ ุ อะตอม    ซ่ึงไม่รู้มา

จากไหน (ซ่ึงหมายความว่าไม่ใช่

เช่ือว่ามี     พระเจ้า (พระเยซ ู) 

สร้างโลกและมนษุย์ใช้เวลา 6 

วนั และพกัผ่อนในวนัที่ 7  และ

“พระเจ้าทรงอวยพรวนัที่เจ็ด

และทรงตัง้วนันีไ้ว้เป็นวนั

บริสทุธ์ิ ”ปฐมกาล 1-2 ; 

2:2-3 ; ยอห์น 1: 1-3 K JV   

 (1 วนั = 24 ชัว่โมง )  



อยา่งไรที่จะมีสิ่งหนึ่ง (สสาร) 

matter เกิดจากความวา่ง

เปลา่ได้ (something 

from nothing) 

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงตอ้งพิสูจน์ไดแ้ละ

เห็น แต่เหมือนศาสนา ต้องใช้ความ

เช่ือเท่านั้น !!!    สรุป:  มนษุย์ 

วิวฒันาการจาก วตัถ ุ ลิง หรือ

วานร ape                                                                                                                         

2) เราอยู่เพื่ออะไร ?  

                           ข้อ

สังเกตุ                  ทฤษฎี

วิวฒันาการ 

1)ไมมี่ความหวงั (ตายแล้ว 

เป็นศนูย์   เป็นปุ๋ ย)    2)ไมมี่

ชีวิตหลงัความตาย ไมมี่การ

ฟืน้คืนชีวิต3)เห็นแก่ตวั 4)มี

ความรุนแรง  

 

ทฤษฎีวิวัฒนาการ 

 คนวิวฒันาการจากสตัว์ ดงันัน้ จงึ

มีพฤติกรรมเหมือนสตัว์ แก่งแยง่ 

ตอ่สู้  และฆา่  เพ่ือให้ตวัเองรอด  

“survival of the fittest” 
“  

เช่ือว่าพระเจ้าสร้างโลก อยู่

เพ่ือรักพระเจ้าเพราะวา่ เป็น 

บตุรของพระเจ้า “พระเจ้าได้

ทรงสร้างมนษุย์ในแบบพระฉาย

ของพระองค์” และอยูเ่พ่ือรัก

และชว่ยเหลือเพ่ือนบ้าน ปฐม

กาล1:27 มทัธิว22:37-39  

ยอห์น 4 :19  



 

3) เราตายแล้วไป  ไหน ?   

 

 

ข้อสังเกตุ 

ชีวิต=มีลมหายใจ breath 

+ร่างกาย 

ตาย =ไมมี่ลมหายใจ ไม่มี

วิญญาณลอยไป ร่างกายเน่า

เป่ือย และ กลายเป็นดินใน

ที่สดุ 

 

จบสิน้ เป็นศนูย์  ไม่มีวิญญาณ 

ไม่มีการไปสวรรค์หรือนรก เป็น

ปุ๋ ย จบสิน้เป็นเถ้าถา่น หรือ เป็นดิน       

 ชีวิต=มีลมหายใจ breath + 

ร่างกาย ตาย = ไมมี่ลมหายใจ ไม่

มีวิญญาณลอยไป ร่างกายเน่า

เป่ือยและกลายเป็นดินในที่สดุ 

Genesis 2:7  

 

กลบัไปเป็นดินเป็นเถ้าถา่น 

เหมือนกนั  ไมมี่วิญญาณลอย

ไปแตอ่ยา่งใด  แต่พระเยซตูรัส

วา่  ความตายคือ    “นอน

หลบั”  รอวนัพิพากษา (รอพระ

เยซเูสด็จกลบัมาครัง้ที่ สอง) 

ตดัสิน วา่ได้ไปสวรรค์* หรือ 

นรก** ปฐมกาล 2:7;  

ยอห์น 11:11;  ปัญญาจารย ์

9:5-6  KJV )  

 

*สวรรค์ มีจริง ไมใ่ชมี่แคใ่นใจหรือในความฝันเทา่นัน้ ในสวรรค์มีชีวิตนิรันดร์ มีแต่

ความสขุนิรันดร์ ไมมี่ความทกุข์ ไมมี่เจ็บป่วย ไมมี่ความตาย ไมมี่การพรากจากกนั  ไมมี่

น า้ตา ไมมี่ความเศร้า “ไมมี่การสาปแชง่ “แตมี่พระเยซคูริสต์ ผู้ซึง่ทรงรักเราอยา่งมาก 

และ ทรงสละชีพตายแทนเพื่อไถ่บาปของเรา พระคมัภีร์ไบเบิล วิวรณ์ 21,22  

**นรก ตามที่พระคมัภีร์บอก   จริงๆแล้วนรกไมใ่ชช่ัว่นิรันดร์แตเ่ป็นนรกช่ัวคราวชัว่

ระยะเวลาหนึ่งเทา่นัน้ (ไมท่ราบวา่ ก่ีชัว่โมง ก่ีวนั หรือ ก่ีปี อยูท่ี่ความบาป มากหรือน้อย 

และอยูท่ี่พระเจ้า) แตเ่ป็นทีแ่น่นอนวา่ คนบาปที่ไมไ่ด้กลบัใจจะถกูลงโทษแตไ่มใ่ชเ่ป็น



เวลาล้านๆปีหรือชัว่นิรัดร์      (ดเูพ่ิมเติม -  The Great Controversy  เขียนโดย นาง เอเลน 

จี ไวท ์ Ellen G. White หนงัสือแปลเป็นไทยช่ือ “ สงคราม ระหวา่งความดีกบัความชัว่” 

บทที่ 33 และ 34;    ดู  APPENDIX  12  “จะไปสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร”  (ตอนทา้ยเล่ม)     

www.doctorfreedom.com 

 

         ทฤษฎีวิวัฒนาการจัดว่าเป็นศาสนา  

       เพราะต้องใช้ความเช่ือ (พิสูจไม่ได้)                                     Evolution 

(Darwinism) is also a religion like Creationism      

                                                                         

         ชื่อ ศาสนา   Name 

of Religion                         

 

 

  

        ศาสนาทฤษฎีววิฒันาการ  

Religion of Darwinism                                      

 ทฤษฎีววิฒันาการ พิสจูน์ไมไ่ด้เพราะ

ไมมี่หลกัฐานตอ้งใชค้วามเช่ือ

เหมือนกนั เพราะฉะนัน้ทฤษฎี

วิวฒันาการ จงึ  เป็น จงึศาสนา ไมใ่ช่

วิทยาศาสตร์ 

 ข้อสงัเกต:ุ cell เซลตวั แรก หรือ 

อะตอมตวัแรก หรือ  gases of 

 ศาสนาที่เช่ือวา่พระเจ้าสร้าง

โลก                            

Religion of  
Creationism  

พระเจ้าสร้างโลก พิสจูน์ไมไ่ด้ 

ตอ้งใชค้วามเช่ือ (แตไ่มไ่ด้เช่ือ

อยา่งงมงาย  พระเจ้าให้

หลกัฐานเพียงพอ  มีเหตผุล*) 

Need more faith to 



Big Bang  มาจากไหน? 

Electric energy  causing 

Big Bang explosionมาจาก

ไหน? พิสจูน์ได้ไหม?                     

ต้องใช้ความเช่ือ !!! 

believe in evolution 

!!! 

  

Founder  ผู้ก่อตัง้  

 

 

Charles Darwin     ชาลส์ ดา

วิน 

  

God the Creator พระ

เยซคูริสต์ คือพระเจ้า -  พระ

เจ้าผู้ทรงสร้าง 

 

คมัภีร์ (หนงัสือศกัดิ์สิทธ์ิ) 

Sacred Book    

 

“ก าเหนิด สปีซส์ี ”   “Origin of 

Species”  

   

พระคัมภีร์ไบเบิล     Bible  

 

Faith, Worship,  

beliefs or 

doctrines, 

ceremonies and 

rites  

ความเชื่อ บชูาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ  

Faith in  matter 

Worship and believe 

Charles Darwin and 

evolution as gods  

 มีความเข่ือ ในวตัถ ุบชูา พระเจ้า

ผู้สร้างโลก 

Faith in God ความเช่ือ

ในพระเจ้า Worship 

God  บชูา พระเจ้าผู้สร้าง

โลกและเป็นพระผู้ชว่ยให้รอด 



 

  

บชูา ชาลส์ ดาวิน และ ทฤษฎี

วิวฒันาการดจุพระเจ้า เพราะ เช่ือวา่ 

ทฤษฎีวิวฒันาการ สร้าง โลกและคน 

มีตอบแทนอะไร หรือ 

ผลประโยชน์ตอบแทนอะไร  

หรือ ให้ความหวงัอะไรไหม? 

Any reward benefit, 

or hope?   

Proud to be scientific 

Death is the reward  ความ

ตายเป็นรางวลั ของ ทฤษฎี

วิวฒันาการ ถกูหลอก  ให้ความหวงั   

  

 

 

ข้อสงัเกต:ุ 

คนทีป่ฏิเสธพระเจ้า พระผูส้ร้างและ

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา วนัหน่ึง

จะต้องรบัผิดชอบต่อพระเจ้า** 

 

Heaven มีสวรรค์และมี

ความสขุ ไมมี่ความทขุมี

ความหวงัจะได้ชีวิต  นิรันดร์ 

พระเยซ ูก าลงั  จะเสด็จมาอีก 

เพ่ือน าผู้ เช่ือทียงัมีชีวิตอยูแ่ละ

ผู้ เช่ือที่ตายไป ฟืน้ขึน้มาไป

สวรรค์  ยอห์น 14:1-3 

มทัธิว 24          ลกูา 21, 

วิวรณ์  21 - 22 

** เพราะมีค  าเขียนไวว้า่ ‘องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รัสวา่ ‚เรามีชีวิตอยูฉ่นัใด หวัเข่าทุกหวัเข่า

จะตอ้งคุกกราบลงต่อเรา และล้ินทุกล้ินจะตอ้งร้องสรรเสริญพระเจา้‛’   

ฉะนั้นเราทุกคนจะตอ้งทูลเร่ืองราวของตวัเองต่อพระเจา้   Bible  ทิโมธี 14: 11-12   



**ค าเตือนคร้ังสุดทา้ยจากพระเจา้ แก่ มนุษย ์ - ทูตสวรรค ์3 องคป์ระกาศข่าวอนัน่ากลวั
ท่ีสุด    พระคมัภีร์ไบเบิลวิวรณ์ 14:6 – 12  KJV 

 

 

ทูตสวรรค์  องค์ที่ 1  
 “ จงย  าเกรงพระเจา้ และถวายสง่าราศีแด่พระองค ์เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรง

พพิากษาแล้ว และจงนมัสการพระองค์  ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค ์แผน่ดินโลก ทะเล และ

บ่อน ้าพทุั้งหลาย”  

พระคมัภีร์ไบเบิล  ยนืยนั วา่ พระเจา้สร้างโลกและมนุษย ์   มีบญัติัไวใ้น Bible (Genesis 1-

2) และ พระบญัญติั สิบ ประการ(Exodus 20-ขอ้ท่ี 4) และ Nehemiah 9:6  

 

Thai Source:  Google, YouTube and Book: ภวษาไทย   
1)    โดย น.พ. โชติช่วง ชุตินธร      Evolution is False  by Dr Chokchuang 

Chutinaton  www.doctorfreedom.com 

2) จุดก าเนิดของส่ิงมีชีวิต  

http://www.lannabaptistchurch.com/Article/IsHuma
nComeFromMongkey.pdf 

 
3) ทฤษฎีวิวฒันาการ  ความเท็จที่ถกูเช่ือถือ                                                                                                         

http://www.kodhit.com/node/954   

http://www.doctorfreedom.com/
http://www.lannabaptistchurch.com/Article/IsHumanComeFromMongkey.pdf
http://www.lannabaptistchurch.com/Article/IsHumanComeFromMongkey.pdf
http://www.kodhit.com/node/954


4)  หนังสือแปลเป็นไทย: “ ใชห่รือไม ่“   เขียนโดย ซิลเวียร์ เบเคอร์ –  พิมพ์ที่ กนก

บรรณสาร  ค.ศ.1983    (บทที่ 1-- ทฤษฎีวิวฒันาการ ครอบง าความคิดมนษุย์ได้

อยา่งไร.....มี 5 บท)--หนงัสือเลม่นีอ้าจหาได้จากหอสมดุแหง่ชาติ  

5)  YouTube:  เม่ือโป๊ปเช่ือในทฤษฎีวิวฒันาการ และชาร์ลส์...   Pope โป๊ปฟรานซิส 
เช่ือในทฤษฎี วิวฒันาการ   โป๊ป (papacy) เป็น Antichrist ผู้ต่อค้านพระคริสต์ 
ดงันั้นโป๊ป จึง สนบัสนุนทฤษฎีวิวฒันาการและปฏิเสธพระคริสตว์า่เป็นพระ
ผูส้ร้าง ตามพระคมัภีร์ ปฐมกาล Genesis บนัทึกการทรงสร้างโลกและมนุษยอ์ยา่ง
สมบูรณ์ครบ  ใน 7 วนัท่ีทรงสร้างโดยพระเจา้ (พระเยซูคริสต)์ ดูพระคมัภีร์ (ยอห์น 
1)  โป๊ปเช่ือวา่หลงัจากพระเจา้สร้างโลก 1 หรือ 2 วนั ก็ทรงเหน็ดเหน่ือย หรือ หมด
ความสามารถและไม่รับผิดชอบแลว้   จึงทรงไปพกัผ่อน vacation ปล่อยให้การ
วิวฒันาการเร่ิมกนัเองดว้ยการปะทะกนัรุนแรง  บิกแบงก ์แลว้ค่อยๆพฒันาเสียเวลา
นบัลา้นๆปีในการต่อสู้ฆ่ากนั ของ “การรอดอยูข่องผูท่ี้ชนะ Survival of the Fittest‛ 

  
 

     6)   คนมาจากลิงจริงหรือ? (ตอนท่ี 1-5)    

https://www.youtube.com/watch?v=Jxjtbx0I9HY                    

     7)  พระเจา้มีจริงหรือไม่ ? ตอน1--YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=_lGjZT8jfSc 

 
 

YouTube--English: 1)  Incredible Creatures that Defy 

Evolution: http://www.bibleprobe.com/beetle.htm 

Book : The Evolution Cruncher or The Evolution Handbook (Pdf )-- recommended 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwioyNPPxtvMAhWHRI8KHaSIAAEQFggjMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKledthaiPublishing%2Fposts%2F794651413927039&usg=AFQjCNE3N99ziy4wW86xJMQGjgvGROgrjw
file:///C:/Users/Home/Desktop/พระเจ้ามีจริงหรือไม่%20%3f%20ตอน1--YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=_lGjZT8jfSc
http://www.bibleprobe.com/beetle.htm


Recommended YouTube  and Websites: 

1)   10  FACTS  EVOLUTIONISTS  DON'T  WANT 

YOU TO KNOW !!!  (Bible Flock Box) 

https://www.youtube.com/watch?v=PevC93HY-HQ 

2) Creation.com   3)    Institute for Creation Research –USA    www.icr.org      4) 
Evolution-Facts. Org     (Vance Ferrell) 

5)  Pope Francis:  Evolution and the Big Bang are Real 

& God is no wizard  

https://www.youtube.com/watch?v=ukaTtwku3Tg 

6) Comics by Jack Chick of Chick Publications—‚Big Daddy‛ 

7 )   A 'Mountain of evidence' for evolution? -- Creation 

Magazine LIVE!  (2-18)                       

https://www.youtube.com/watch?v=LgDaViPUfZY   
8)   10 BIG Mistakes Made by Evolutionists:  

https://www.youtube.com/watch?v=48UimvIY_Sk;     10  

More BIG Mistakes Made by Evolutionists:     

https://www.youtube.com/watch?v=nEfdYSXyoBc 

9) Animals that are too complex to have Evolved (Must 

See)      https://www.youtube.com/watch?v=n3ynK_QyI9I 

10) Scientific experts exposing the pseudoscience of Evolution: 

 Dr Kent Hovind ;  Dr Jay Wile;  Dr Jobe Martin;  Dr Ben Carson;          Dr Duane 
Gish—Google: ‚Have you been brainwashed‛—very interesting, easy to read, comic 
booklet;  Dr Walter Veith--YouTube: Evolution and Creation;  Dr Henry Morris—The 

https://www.youtube.com/watch?v=LgDaViPUfZY
https://www.youtube.com/watch?v=48UimvIY_Sk
https://www.youtube.com/watch?v=nEfdYSXyoBc


Genesis Flood;            Dr David Reagon; Vance Ferrell--author of ‚The Evolution 
Cruncher‛ or also called ‚The Evolution Handbook‛ which is perhaps the best, easy to 
read and most comprehensive book exposing Evolution today); 

 

 

 

 

 

 



www.discovery.org ;   www.judgingpbs.com ; 

www.conservapedia.com ;     www.arn.org ; 

www.intelligentdesignnetwork.org ;   

www.designwatch.org ;   www.reasons.org 

www.scienceagainstevolution.org;    

www.darwinbusters.com ; www.trueorigin.org  ;   

www.answersingenesis.org;   

www.creationscience.com ;    www.icr.org ;    

en.wikipedia.org/wiki/Objections_to_evolution ; 

www.councilforresponsiblegenetics.org ; 

www.evolutionnews.org ; community.beliefnet.com ;   

www.talkorigins.org ; 

   

. 

 

http://discovery.org/
http://www.judgingpbs.com/
http://www.conservapedia.com/Theory_of_Evolution
http://www.arn.org/
http://www.intelligentdesignnetwork.org/
http://www.designwatch.org/
http://www.reasons.org/
http://www.scienceagainstevolution.org/
http://www.darwinbusters.com/
http://www.trueorigin.org/
http://www.answersingenesis.org/
http://www.creationscience.com/
http://www.icr.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Objections_to_evolution
http://www.councilforresponsiblegenetics.org/
http://www.evolutionnews.org/
http://community.beliefnet.com/
http://www.talkorigins.org/

