**
ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ เป็ นเรื่องไม่ จริง เป็ นเรื่องหลอกลวง
พิสูจน์ ไม่ ได้ ) Evolution is False

(ไม่ ใช่ วทิ ยาศาสตร์ เพราะ

โดย น.พ. โชติช่วง ชุตินธร (Dr. Chokchuang Chutinaton )

กบใช้ เวลาชัว่ พริบตา กลายร่างเป็ น เจ้ าชาย=นิยายหลอกเด็ก (Fairy Tale)

แต่ ….
กบ ใช้ เวลา 300 ล้ านปี กลายร่างเป็ น เจ้ าชาย=วิทยาศาสตร์ (Science)

1) มีนกั อวกาศชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียง ท่านหนึ่งผู้ซงึ่ มาเยี่ยมอเมริกา ท่านบอกว่า
พี่น้องทังหลาย
้
มีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ มีพระเจ้ า หรือ ไม่มีพระเจ้ า ท่านพูด
ต่อไปว่า ความเป็ นไปได้ ของทัง้ 2 ทางนี ้น่ากลัวมาก เพราะถ้ ามีพระเจ้ า เราก็
ต้ องรู้ให้ ได้ วา่ ท่านเป็ นใคร?และท่านต้ องการอะไร?และเราต้ องทาตามพระเจ้ า
เพราะท่านเป็ นเจ้ าของโลกนี ้ แต่ ถ้ าไม่ มีพระเจ้ า เราจะมีภาวะที่น่ากลัวมาก

เพราะว่าโลกเราพุง่ ในอวกาศด้ วยความเร็ว 66,000 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมงจะน่ากลัวแค่
ไหนถ้ าไม่มีใครควบคุมดูแล
จริงๆแล้ วในทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีวิวัฒนาการ The Theory of
Evolution ไม่ ใช่ ทฤษฎี เป็ น เพียงสมมุติฐาน (hypothesis) เพราะ
พิสูจน์ ไม่ ได้ ทฤษฎีวิวัฒนาการ เป็ นวิทยาศาสตร์ เทียม (pseudoscience)
ไม่มีหลักฐานมีแต่หลักฐานเท็จ ต้ องอาศัยความเชื่อเหมือนความเชื่อว่าพระเจ้ าสร้ างโลก
และมนุษย์ Creationism
ตามความเป็ นจริงการเชื่อทฤษฎีวิวัฒนาการต้ องอาศัยความเชื่อที่มากกว่ า
การเชิ่อว่ าพระเจ้ าสร้ างโลก เพราะไม่มีใครเคยเห็นทฤษฎีวิวฒ
ั นาการขณะกาลัง
เปลี่ยนแปลงหรือกาลังวิวฒ
ั นาการหลายล้ านหรือพันล้ านปี ก่อน และไม่มบี นั ทึกไว้ เลย
แต่ เรื่องพระเจ้ าสร้ างโลก มีพยาน คือพระคัมภีร์ไบเบิล Genesis มีโมเซ Moses
3500 ปี มาแล้ ว บันทึกว่าพระเจ้ าสร้ างโลกและมีหลักฐานจากอื่นๆเพียงพอที่จะทาให้ เชื่อ
ได้

เรื่องพระเจ้ าสร้ างโลกไม่ใช่เรื่อง งมงาย ไร้ เหตุผล และไร้ หลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์
ในโลกแห่งความเป็ นจริงของวิทยาศาสตร์ อะไรที่ยงั พิสจู น์ไม่ได้ ก็ยงั ไม่เป็ นความจริง
และ สิ่งใดที่เฝ้าสังเกตุและทดลองไม่ได้ ก็แปลว่าพิสจู น์ไม่ได้
ถ้ าเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ ไม่ ได้ ก็คือ”ความเชื่อ”ล้ วนๆ (คือ”ศาสนา”) เพราะศาสนา(เรื่อง
พระเจ้ า) ไม่จาเป็ นต้ องพิสจู น์ เพราะอยูเ่ หนือความรู้ของมนุษย์ ต้ องใช้ ”ความเชื่อ” และ

จิตสานึกเท่านัน้ การเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ ไม่ ได้ ไม่ ใช่ วทิ ยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์
ต้ องเป็ นสิ่งที่พิสูจน์ ได้
(True Science must be observable, testable, repeatable,
demonstrable, falsifiable, and provable !!!)
ตามทฤษฎีวิวฒั นาการ โลก และมนุษย์ เกิดขึ้นจากความว่างเปล่า nothing มาเป็ น
วัตถุ matter เกิดจากบิกแบงก์ Big Bang พันพันล้านปี ก่อน และใช้เวลาอีกล้าน
ล้านปี สิ่ งที่ไม่มีชีวิตก็ปรับเปลี่ยนเป็ นสิ่ งมีชีวิต อะตอม เปลี่ยนเป็ นเซลล์ตวั แรก และอีก
ล้านล้านปี วิวฒั นาการเป็ น พืช ปลา นก ลิง และแล้วเกิดเป็นมนุษย์ สิ่งเหล่านี้ มีใครเคย
เห็นเฝ้ าสั งเกตุและพิสูจน์ ได้ไหม ???
ในโลกแห่ งความเป็นจริ ง ทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกนี้มี ผู้สร้ าง (maker or creator) และ
ผู้ออกแบบ (designer) เช่น นาฬิกาข้อมื และ เครื่ องบิน Boeing 747 แต่ ในโลกแห่ง
ความฝัน (วิทยาศาสตร์เทียม)ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอโดย ‚บังเอิญ‛ หรื อ จินตนาการ ไม่
ต้องพิสูจน์
2) ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ บอกว่า ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ไม่มีพระเจ้ าสร้างโลก มนุษย์เกิด
มาในโลกโดยบังเอิญหรือโดยอุบตั ิเหตุ ถ้ าอย่างนันขอตั
้
งค
้ าถามดังนี ้
I. ถ้ าเอาส่วนประกอบของนาฬิกา เช่น สะกรู เข็ม และชิ ้นส่วนต่างๆ รวมๆกัน
ใส่กล่องแล้ วเขย่ากล่อง เป็ นล้ านๆครัง้ แล้ วจะเกิดเป็ น นาฬิกาข้ อมือ ไหม ? โดยไม่มี
ผู้สร้างและไม่มีผอู้ อกแบบ ?

II. ถ้าโรงงานผลิตเครื่ องบินโบอิ้ง Boeing 747 ที่มีชิ้นส่ วนพร้อมประกอบเป็น
เครื่ องบินแต่ยงั ไม่ทนั ประกอบก็เกิดลมพายุใหญ่พดั ผ่านโรงงาน อยากถามว่า ตามทฤษฎี
วิวฒั นาการ ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะประกอบเข้ากันเองจนเกิดเป็นเครื่ องบินโบอิ้ง 747 ไหม ?
จะต้องใช้เวลากี่ร้อยล้านปี ? หรื อต้องเกิดพายุพดั ผ่านเขย่าโรงงานอีกกี่ลา้ นครั้ง ?
ชิ้นส่ วนเหล่านี้จึงจะประกอบเข้ากันเองจนเกิดเป็นเครื่ องบินโบอิ้งโดยไม่ตอ้ งใช้คนสร้าง
เลย เป็ นไปได้ไหม ?
3) โอกาศความเป็ นไปได้ ที่จะสร้ างโปรตีนตัวหนึ่งจากกรดอะมิโน 50 ตัว เป็ น
1/1065 คือ เขียนเป็ นภาษาง่ายๆ มีโอกาสเป็ น 1 ตามด้ วย 0 จานวน 65 ตัว ต่อ หนึ่ง
ตัว สรุปแล้ ว โอกาสที่จะสร้ างโปรตีนแค่ตวั เดียวโดยบังเอิญก็เป็ นไปไม่ได้
YouTube: The probability of evolution-https://www.youtube.com/watch?v=uGqvNxbSug8 ;
Probability of a cell evolving—Programming of life

4) Peppered Moth พระเจ้ าสร้ างโลกและมนุษย์ใน 7 วัน ประมาณ 6000 ปี
แล้ ว และ หกพันปี มานี ้ ไม่ เคยมีใครเจอสัตว์ ท่เี ปลี่ยนจากตามชนิดของมัน(kind)
ไปเป็ นอีกชนิดหนึ่ง(kind) และที่ นักทฤษฎีวิวัฒนาการ อ้ างว่ ามีหรือพบ
หลักฐาน แต่ ไม่ เป็ นความจริงหรือโต้ แย้ งได้
ไม่ เคยมีการวิวัฒนาการจากชนิดหนึ่ง kind ไปเป็ นอีกชนิดหนึ่ง kind และ ไม่
มีใครเคยเห็นสุนัขออกลูกเป็ นสัตว์ อ่ นื ที่ไม่ ใช่ สุนัขหรื อจากสุนัขไปเป็ นแมว สัตว์
ต่ างๆออกลูกมากมายแต่ ก็ยังเป็ นตามขนิดของมัน อาจจะมีการวิวัฒนาการหรือ

มีการ กลายพันธ์ ภายในชนิดkind ของมัน ไม่ เคยมีการวิวัฒนาการข้ ามขนิด
kind กัน (เหมือนกับผีเสือ้ กลาย ไปเป็ นแมลงเต่ าทองไม่ ได้ )
การผสมพันธุ์สนุ ขั สามารถได้ พนั ธุ์ไหม่ๆหน้ าตาแตกต่างกันรูปร่างไม่เหมือนกันมี
ลูกหลานที่มีหน้ าตาแตกต่างกันแต่ก็ยงั เป็ นสุนัข หรื อ ที่ ชาลส์ ดาวินสังเกตุได้ ที่เกาะกา
ลาปากอส Galapagos Islands ที่เขาไปเยือน การผสมพัน์ตุ ามธรรมชาติของ
นก สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ วิวฒ
ั นาการหรือปรับรูปร่างของ ปากนก beak ของ
นก Finch ตามชนิดของมัน แต่ลกู หลานของนก Finch ก็ ยังเป็ นนก Finch
ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของมัน (kind) หรือวิวฒ
ั นาการเป็ นนกอินทรีย์หรือแมว
ชาลส์ ดาวินส์ เขียนเรื่องทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ “กาเนิดสปี ซีส์” (Origin of
Species) เมื่อ ค.ศ.1859 ประมาณ 150 กว่า ปี แล้ ว ทาไมไม่มีอะไรวิวฒ
ั นาการ
เพิ่ม ไม่ มีการกาเนิดสัตว์ ชนิด ใหม่ ๆ (new kind) เกิดขึน้ สักตัวเดียวเลย
no evolution of any new kind (ดังเช่น จากสุนขั เป็ น แมว )
นักวิทยาศาสตร์ ทสี่ นับสนุนทฤษฎี วิวฒ
ั นาการก็อ้างว่า เขาเคยพบสัตว์ ชนิดใหม่แล้ ว
เช่น ผีเสื ้อ Peppered Moth ที่ประเทศอังกฤษ แต่เป็ นการอ้ างเท่านัน้ ไม่เป็ น
ความจริงเลย Peppered Moth ผีเสื ้อชนิดนี ้มีชนิดเดียว แต่แบ่งเป็ น 2 สี---สี
ขาว และสีดา การปฎิวตั ิอตุ สาหกรรม ทาให้ ประเทศอังกฤษ มีโรงงานต่างๆมากมายทา
ให้ เกิดควันสีดา และอากาศเสียทาให้ เปลือกของต้ นไม้ เปลี่ยนสีเป็ นสีเข้ มสีมืดๆ
สิ่งแวดล้ อมต่างๆเปลี่ยนเป็ นสีเข้ มดาๆ ดังนัน้ ผีเสื ้อ peppered Moth ชนิดสีขาว

จะถูกศัตรูกินเป็ นอาหารได้ งา่ ยกว่าสีดาเพราะจะเห็นได้ ชดั เจนกว่าภายใต้ สิ่งแวดล้ อมที่สี
มืดๆดาๆ ในขณะทีผ่ ีเสื ้อ สีดาจะมีชีวติ รอดได้ งา่ ยกว่าเพราะศัตรูหาได้ ยากกว่าเพราะสี
กลมกลืนกับสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ นานๆปี เข้ าผีเสื ้อสีขาวก็คอ่ ยๆหายไปเหลือแต่ผีเสื ้อสีดา
นี่ไม่ใช่เป็ นการวิวฒ
ั นาการและไม่ ใช่ การเปลี่ยน ชนิดหนึ่ง kind เป็ น ชนิด อื่นๆ
(ดังเช่น จากสุนขั เป็ น แมว ลิง ไปเป็ น คน หรือ เปลี่ยจากผีเสื ้อ ไปเป็ นแมลงเต่าทอง
เพียงแต่เปลี่ยนจากผีเสื ้อสีขาวเป็ นผีเสื ้อสีดาเท่านัน้
การผสมพันธุ์สนุ ขั หรือ ผสม วัว ต่างพันธุ์กนั ก็จะได้ สนุ ขั หรือ วัว พันธุ์ใหม่ๆหน้ าตาหรือ
สีแปลกไปแต่ก็ต้องเป็ นสุนขั หรือ วัว แน่นอน จะ เปลี่ยนเป็ นแมวหรือแพะไม่ได้ แม้ จะมี
ลักษณะไม่เหมือนพ่อหรือแม่ ลาผสมพันธุ์กบั ม้ า = ตัวล่อ (donkey ผสม
horse=mule) แต่ไม่สามารถเกิดเป็ นสุนขั หรือแมวอีกชนิดหนึ่ง (no new
kind) ได้

การ “เปลี่ยนสี และลาย” ของผีเสื ้อ peppered Moth เป็ นการปรับตัวเข้ ากับ
สิ่งแวดล้ อม evolutionary adaptation or variations within its
same kind ไม่ มีการกาเนิดชนิดใหม่ ยังเป็ นผีเสือ้ ชนิดเดียวกันตามชนิดของ
มันแม้ จะมีสี และลาย ต่ างกัน ( 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/goodbyepeppered-moths

5) ซากสัตว์ Fossil: จุดอ่อนที่สดุ ข้ อหนึ่งของทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการคือไม่มีหลักฐาน
ทาง ฟอสซิล (ซากสัตว์ fossil ) ของช่ วงการเปลี่ยนผ่ าน transitional
forms (half-monkey and half-man = ape-man =ครึ่ง คน
และ ครึ่ง ลิง) จากลิงหรือลิงวานร ape มาเป็ นคน คือ Missing links ( ขาดช่ วงต่ อ-สาย
พันธ์ช่วงเชื่อมต่อ) ไม่ เคยมีใครเคยพบซากโครงกระดูกที่เป็ นฟอสซิล ที่สมบูรณ์ที่อยู่
ระหว่างครึ่งวิวฒ
ั นาการ ครึ่งสัตว์ครึ่งคน (transitional forms=missing links) หรื อ ครึ่ ง
ปลา ครึ่ ง สัตว์สะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก Amphibian คือ ปลามีตีน ไม่เคยเจอสัตว์ครึ่ ง เลื้อย
คลานครึ่ งนก และ ครึ่ งลิงApeครึ่ งคน เป็ นต้น(มี แต่ของปลอมหรื อหลอกลวง) เท่ าที่
ค้นพบก็เป็ นโครงกระดูกฟอสซิลของลิงที่เป็ นลิง apeที่ สมบูรณ์ แล้ว และโครงกระดูก
ฟอสซิลของมนุษย์ที่เป็ นมนุษย์ ที่ สมบูรณ์ แล้ว เท่ านั้น !!!
ชาลส์ ดาร์ วนิ ก็ยอมรับว่าการไม่ มีหลักฐานทางซากฟอสซิลเป็นจุดอ่อนมากของทฤษฎี
วิวฒั นาการ (‚the most obvious and serious objection‛ to the Theory of Evolution: See
‚Origin of Species‛--pg 413 ) แต่เชื่อว่าจะพบหลักฐานในอนาคต แต่ เวลาผ่านไป 150
ก่วา ปี แล้วก็ยงั ไม่มีการค้นพบหลักฐานใดๆเพิ่ม มีแต่ของปลอมหรื อหลอกลวง
YouTube: A ‗mountain of evidence‘ for evolution
(see minute 13 and 19 )
Google: creation.com/fossil-random ;
creation.com/tiktaalik-finished

6) มนุษย์ลงิ Ape-man เป็ นการหลอกลวง หรือ ปลอม เช่น
1) Piltdown man Hoax หลอกลวง นักทฤษฎีวิวัฒนาการ มีการเอา
หลักฐานปลอม ยืนยันว่า Piltdown man เป็ น ซากฟอสซิล Ape Man
มนุษย์ ลิง (มนุษย์ วานร) Piltdown man Hoax เป็ นการ หลอกลวง และ
ผู้คนเอามาใส่ในตาราเรียนหลอกนักเรียนให้ เรียนสิ่งที่ผิดมาหลายทศวรรษ ไม่ใช่ความ
จริง หลักฐานที่อ้างเป็ นของไม่จริงทังนั
้ น้ หลังจากเวลาผ่านไป 40 ปี ก็ถกู เปิ ดเผย ค.ศ.
1953 ว่าเป็ นการหลอกลวง พวกเขาไม่เคยพบโครงกระดูกที่ครบสมบูรณ์แต่พบเพียง 3
ชิ ้น คือ หมวกหัวกระโหลก skull cap และ กระดูกขากรรไกร ทัง้ 2 ชิ ้น เป็ นของลิง
ออรังอูตงั Orangutan และ ฟั น ที่อ้างว่าพบก็เป็ นของปลอมพิสจู น์ได้ วา่ เป็ นการ
ย้ อมสีให้ ดูเก่ าและมีการใช้ ตะไบเลื่อยตกแต่ งเพื่อตบตาคนว่ าเป็ นของมนุษย์
Google:Creation.com/are-there-apemen- in- yourancestry; 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— แค่ฟันซี่ เดียว ก็ยนื ยันว่า เป็ น
มนุษย์ลิงแล้ว Ape Man มนุษย์ลิง แต่จริ งๆแล้วเป็น ฟันของหมูป่า YouTube: A
‘mountain of evidence’ for evolution—Creation Magazine -- Minute 20:30

3) Peking Man Hoax หลอกลวง—ยืนยันว่า กระดูก ฟอสซิล ของ Ape Man แต่เมื่อขอดู
กระดูกที่เป็นหลักฐาน ก็อา้ งว่าทาหายไปแล้ว Peking Man มนุษย์ปักกิง่ ค้นพบใน
ประเทศจีน โดย Henri และชาวคาทอลิกที่เป็ น Jesuit เยซูอติ ที่เป็ นนักขุดซากสัตว์และ
นักวิวฒ
ั นาการ ชื่อ Pierre Charde de Tiehard ผู้ซึ่งมีประวัติออื้ ฉาวในเรื่องหลอกลวง ที่
มีปัญหาเกีย่ วกับเรื่องร่ วมกันหลอกลวง Piltdown Man Hoax
4) Java Man Hoax หลอกลวง--- ด๊อกเตอร์ ดูบออิส ผูค้ น้ เจอยืนยันว่าเป็น Ape-Man
มนุษย์ลิง มีมาก่อนมนุษย์ แต่จริ งๆแล้ว เขาขุดเจอกระดูกมนุษย์อยูใ่ นดินชั้นเดียวกัน
หมายถึงมนุษย์ก็มีอยูแ่ ล้วไม่ได้มีมาทีหลัง แต่เขาปิ ดบัง มา 30 ปี และก่อน Dr. Dubois
ตาย เขาเปลี่ยนใจและสารภาพว่า Java Man ไม่ใช่ มนุษย์ลิง มนุษย์ลิง Ape-Man คง
เป็ น giant gibbon ชะนีตวั ขนาดยักษ์
5) Neathanael Man Hoax หลอกลวง มีหวั กระโหลกใหญ่กว่ามนุษย์ปัจจุบนั - มีชีวิต
อยู่ “25,000 ปี ถึง หนึ่งแสนปี ก่อน” แต่ ปัจจุบนั นักวิทยาศาสตร์ (anthropologists) ทุก
คนเชื่อว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาทัว่ ๆไป 6) Cro-magnon Hoax หลอกลวง ถูกยืนยัน
ว่าเป็น มนุษย์ลิง ape-man มีหวั กระโหลกใหญ่ แต่จริ งๆแล้ว ถ้า (มนุษย์ลิง) คนนี้ใส่ สูท
เดินไปตามถนนในเมือง ก็จะไม่เป็นที่ผิดสังเกตุเลย
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 เดือน
พฤษจิกายน ค.ศ. 1999 นิตยสาร National Geographic - มีการการขอโทษที่ไม่ จริงใจ
โดย นิตยสาร National Geographic ในปี พฤศจิกายน ค.ศ. Nov. 1999 ในคอร์ ลมั ภ์
temporary record ที่ไม่ ประจาของนิตยสาร จึงไม่ มีหลักฐานที่ถาวร 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. ผังภาพ เปรียบเทียบวิวฒ
ั นาการ ของ
ตัวอ่อน embryo ของ Haeckel เป็ นการปลอมแปลง 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) เซลส์ ตัวแรก หรือ อะตอม atom หรือ ก๊ าซ มาจาก ไหน ? พิสูจน์ ได้
ไหม?

มนุษย์ยงั สร้างสิ่ งที่มีชีวิตจากสิ่ งที่ไม่มีชีวิตไม่ได้ และจะไม่มีวนั ได้ เพราะ มนุษย์ไม่ใช่
พระเจ้า พระเจ้าเท่านั้นที่สร้างชี วิตได้ อะตอมตัวแรกมาจากไหน (รวมทั้ง โปรตอน
นิ วตรอนและ อิเลคตรอน) แค่เซลส์เล็กๆตัวเดียว a simple cell ก็มหัศจรรย์มาก มีการ
จัดการและออกแบบมาอย่างดี โรงงานในเซลส์แค่เซลส์เดียวก็ยงุ่ ยากสลับซับซ้อนมากว่า
โรงงานสร้างเครื่ องบินโบอิ้งเป็นหมื่นเป็นล้านเท่า ขบวนการทาง ชี วะเคมีของเซลส์ที่มี
ชี วิตยุง่ ยากสลับซับซ้อนกว่ามาก ทฤษฏีวิวฒั นาการสร้ างชี วิตไม่ได้ ดังนั้น ทฤษฎี
วิวฒั นาการไม่ใช่เรื่ องจริ งเป็นการโกหกอย่างใหญ่หลวง!!!
8) เซลส์ ตัวเดียว: ความจริงไม่มีเซลที่มีองค์ประกอบอย่างง่ายๆเลย เซลทุกตัวมี
องค์ประกอบที่ซบั ซ้ อนมาก)แม้ แต่ตวั ทีม่ ีโครงสร้ างที่งา่ ยที่สดุ ก็ประกอบด้ วยโปรตีนหลาย
พันชนิดแต่ละชนิดมีพนั ๆล้ านตัว และประกอบด้ วย ดีเอ็นเอ DNA และ อาร์ เอนเอ
RNA หลายชนิด และ โมเลกุล ที่มีโครงสร้ างซับซ้ อนและโครงสร้ างอื่นๆ ทีถ่ กู จัดวาง
อย่างมีระเบียบ เช่น โครโมโซม chromosomes (DNA Species
Barrier) กาแพง ดี เอ็น เอ ห้ ามข้ ามสายพันธุ์ เช่น หมา กับ หมาพันธ์ไหนก็ได้
ผสมพันธุ์กนั จะเกิดเป็ นแมวไม่ได้ แต่ที่เราเห็น ม้ า กับ ลา ผสมพันธุ์กนั มีลกู ออกมาเป็ น
ล่อ ได้ เพราะมีสายพันธุ์เดียวกัน หรือ ลิง ผสมพันธุ์ กับ ลิง ก็จะเกิดเป็ น ลิง จะเกิดเป็ น
คน ไม่ได้ เพราะ พระเจ้ าสร้ าง กาแพงสายพันธุ์ ดี เอ็น เอ ไว้ ข้ ามสายพันธ์ไม่ได้ การ
วิวัฒนาการจึงเป็ นไปไม่ ได้

9) ใครอยู่เบือ้ งหลังและใครสนับสนุนทฤษฎีววิ ฒั นาการ? ในเรื่ อง “ลวงโลก”
Piltdown man Hoax นักชีววิทยาทีศกึ ษาเรื่องพืชและสัตว์โบราณ หนึ่งในผู้

ร่วมขบวนการชื่อ Pierre Teilhard de Chardin ซึง่ เป็ นเยซูอิต
Catholic Jesuit ถูกสงสัยว่าเป็ นตัวการสร้ างเรื่องลวงโลกและถูกแฉและพิสจู น์
ได้ หลังจากลวงโลกมีภาพวาดที่หลอกลวงในตาราเรียนเป็ นเวลาถึง 40 ปี กว่าจะรู้วา่ ถูก
หลอก Google: เมื่อโป๊ ปเชื่อในทฤษฎีวิวฒั นาการ และชาร์ลส์...
YouTube: Pope Francis: Evolution and the Big Bang are
Real & God is no wizard

รู ปทัง้ หมด เป็ นภาพวาดที่ตงใจวาดเพื
ั้
่อหลอกลวง เป็ นการวิวฒั นาการตัวอ่อนของสัตว์
ต่างๆและมนุษย์ เป็ นการวาดตามจินตนาการของ Ernst Haeckel (เจตนา
หลอกลวงให้ ดคู ล้ ายๆกัน ตอนเริ่มแรก เป็ นภาพหลอกลวงไม่ใช่ของจริง)

รู ปแถวที่ 1 เป็ นภาพวาดปลอมตัวอ่อนของสัตว์ตา่ งๆและมนุษย์ เป็ นการวาดตาม
จินตนาการของ Ernst Haeckel (เจตนาหลอกลวงให้ ดคู ล้ ายๆกัน ปลอม ไม่จริ ง )

รู ปแถวที่ 2 เป็ นรูปถ่าย ตัวอ่อนจริงของสัตว์ตา่ งๆและมนุษย์ ซึง่ มีรูปร่างแตกต่างกัน
มาก
10) ภาพวาดคล้ายๆและเหมือน (similarities) ของตัวอ่อน embryos ของ
สัตว์ที่วิวฒั นาการมาเป็นมนุษย์เป็นภาพในระยะวิวฒั นาการในระยะต่างๆที่วาดโดย
Ernst Haeckel นักวิทยาศาสตร์ และนักวิวฒั นาการ ที่มีชื่อเสี ยง เขาเจตนาวาด
หลอกลวงและเต็มไปด้วยความเท็จไม่สุจริ ตเพื่อใช้พิสูจน์วา่ มนุษย์วิวฒั นาการมาจากสัตว์
แม้หลังจากถูกเปิ ดเผยเมื่อ หลายสิ บปี แล้วว่าเขาหลอกลวง รู ปวาดต่างๆของเขาก็ยงั คง
พิมพ์ในหนังสื อเรี ยนของนักเรี ยนอีกหลายสิ บปี (หลายทศวรรษ) YouTube: A
mountain of evidence for evolution -- Creation Magazine
(Minute 7)

วิวฒั นาการ ที่มีชื่อเสี ยง เขาเจตนาวาดหลอกลวงและเต็มไปด้วยความเท็จ
ไม่สุจริ ตเพื่อใช้พิสูจน์ว่ามนุษย์วิวฒั นาการมาจากสัตว์ แม้หลังจากถูกเปิ ดเผยเมื่อ หลาย
สิ บปี แล้วว่าเขาหลอกลวง รู ปวาดต่างๆชองเขาก็ยงั คงพิมพ์ในหนังสื อเรี ยนของนักเรี ยน
อีกหลายสิ บปี (หลายทศวรรษ) YouTube: A mountain of evidence
for evolution –

มนุษย์มาจาก ลิง ???

11) Charles Darwin บอกว่า มนุษย์มาจาก “ลิง” จากหนังสื อของเขาเอง (‚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 ดาวิน ไม่ได้ พดู ว่ามี

“บรรพบุรุษร่วม” แต่คอ่ นไปทางที่วา่ มนุษย์ สืบทอดมาจากลิงโลกโบราณ “ YouTube:
Darwin said WE EVOLVED FROM MONKEYS - Not "A
Common Ancestor" Here's The Proof;
https://www.youtube.com/watch?v=mIlT45imUTw
12 ) พระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกว่า คนและสัตว์ที่ไม่ได้ เข้ าเรือโนอาห์ Noah’s ark
ตายหมดสมัยน ้าท่วมโลกเมื่อประมาณ 4400 ปี ก่อน ส่วนนักทฤษฎีวิวฒ
ั นาการบอก
ว่า ไดโนเสาร์ Dinosaur สูญพันธุ์ ไป ตัง้ 65 ล้ านปี ก่อน แต่ ใน ปี ค.ศ. 1990 มี
การเจอ ซากไดโนเสาร์ ชื่อ Tyrannosaurus rex นักทฤษฎีพระเจ้ าสร้ างโลก
ยืนยัน โลกมีอายุอ่อน อยู่ ประมาณ 6.000 ปี เท่านันตามหลั
้
กฐานทางวิทยาศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์ และพระคัมภีร์ไบเบิล ปฐมกาล (Genesis) ซากไดโนเสาร์ ที่ค้นพบ
ตายปะมาณ 4400 ปี แล้ ว ไดโนเสาร์ ตายเมื่อน ้าท่วมโลกสมัยเรือโนอาห์ Noah’s
flood พบว่ากระดูกบางส่วนยังมีเส้ นเลือด เม็ดเลือดแดง เนื ้อเยื่ออ่อน โปรตีนคอลา
เจน ในกระดูกของไดโนเสาร์ อยู่ ยังไม่เปลี่ยนเป็ นซากหินทังหมด
้
จึงเป็ นไปไม่ได้ ที่โลกจะ
มีอายุเป็ น ล้ านๆปี ตามทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ* YouTube: Sensational
dinosaur blood report! http://creation.com/sensationaldinosaur-blood-report
13) ปั จจุบนั มีนกั วิทยาศาสตร์ ทวั่ โลกหลายพันคนที่มี PhD. (และบางคนมีชื่อเสียง
ระดับโลก) ก็ เชื่อว่าพระเจ้ าสร้ างโลกและมนุษย์ และยืนยันว่า ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการไม่จริง
พิสจู น์ไม่ได้ เป็ นการหลอกลวง

14) นักวิทยาศาสตร์ คนเก่ งของโลกที่เชื่อว่ าพระเจ้ าสร้ างโลกและมนุษย์
ี โรคพิษสุนัขบ ้า เก็บรักษานม
1. Louis Pasteur-ค ้นพบวัคซน
โดยวิธพ
ี าสเจอร์ไรซ ์
2. Sir Isaac Newton นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก-คิดค ้น
กฎแรงโน ้มถ่วง
3. Johann Kepler นักดาราศาสตร์ ผ้ ยู ิ่งใหญ ค้ นพบ Kepler’s 3 Laws
4. Charles Babbage บางคนยกย่องว่าเป็ นบิดาแห่ง คอมิวเตอร์
5. James Clerk Maxwell - Electrodynamics
6. Gregor Mendel - บิดาแห่งพันธุกรรม
7. Michael Faraday-แนวหน้ าสร้ างเครื่องปั่ นไฟเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ผ้ ยู ิ่งใหญ่ที่
ค้ นพบสิ่งใหม่ๆ
8. Rudolph Virchow - บิดา แห่ง พยาธิ วิทยา

15) ปลา : ปลาซีโลแคนธ์ coelacanth นักวิวฒ
ั นาการบอกว่า ปลาชนิดนี ้ตายสูญพันธุ์
เมื่อ 70 ล้ านปี มาแล้ ว แต่ เมื่อ ปี ค.ศ. 1938 พบว่า ปลาซีโลแคนธ์ ยังมีชีวิตอยูโ่ ดยมี
รูปร่างเหมือนบรรพบุรุษ จึงเป็ นข้ อพิสูจน์ ให้ เห็นว่ าทฤษฎีวิวัฒนาการผิดอีกครัง้ หนึ่ง

การตายหรือการสูญพันธุ์อย่างทันที่ทนั ใดของสัตว์เป็ นหลักฐานอย่างมัน่ คงที่ยืนยัน
ความจริงและสนับสนุนเรื่องน ้าท่วมโลกสมัยเรือโนอาร์ ดังนันจึ
้ งเป็ นการเน้ นถึงความ
ถูกต้ องแน่นอนอีกครัง้ หนึ่งของคากล่าวในพระคัมภีร์วา่ พระเจ้ าสร้ างสรรพสิ่งบนโลกนี ้

16) นก: นักวิวฒ
ั นาการ อ้ างด้ วยว่า :ซากสัตว์ ของ นก archaeopteryx เป็ น
missing link ส่วนของซากสัตว์ที่เกี่ยวเนื่องที ขาดไป ระหว่าง นก กับ
สัตว์เลื ้อยคลาน เพราะว่านกมาจากสัตว์เลื ้อยคลาน ซึง่ มีการพบซาก สัตว์ทกี่ ลายเป็ นหิน
ฟอสซิลพบในก้ อนหินซึง่ ตายมานับล้ านๆปี แต่ เมื่อไม่นานมานี ้มีการพิศจู น์ได้ วา่ เป็ น นก
จริงไม่ ใช่ ครึ่งนกและ ครึ่งสัตว์เลื ้อยคลาน
ถึงแม้ วา่ นก archaeopteryx ซึง่ ครัง้ หนึ่งนักวิวฒ
ั นาการเคยอ้ างว่าคือตัวเชื่อมต่อที่
ขาดไป เป็ น missing link เพราะคิดว่ามีลกั ษณะโครงสร้ างของสัตว์เลื ้อยคลาน
และ นก แต่ ปั จจุบนั นี ้, นักวิทยาศาสตร์ ยืนยันว่ามันไม่ใช่ ตัวเชื่อม missing link
แต่เป็ นนกจริงๆ นักวิวัฒนาการถูกพิสูจน์ ว่า ผิดอีกครัง้ หนึ่งและไม่มีการค้ นพบ
ตัวเชื่อมต่อ missing link. Google: Bird evolution flies out
the window-http://creation.com/bird-evolution-flies-out-thewindow; YouTube: A ‘mountain of evidence’ for
evolution
https://www.youtube.com/watch?v=LgDaViPUfZY

17) เรือ โนอาห์ Noah’s Flood: โปรดศึกษาค้ นคว้ าเพื่อพิสจู น์เรื่องความจริง
ของเรือ โนอาร์ และน ้าท่วมโลก ว่าเป็ นแค่นิยายหรือ เป็ นเหตุการที่เกิดขึ ้นจริงเมื่อ
ประมาณ 4000 ปี ก่อน ถ้ าเรือโนอาร์ กบั น ้าท่วมเป็ นเรื่องที่เกิดขึ ้นจริง ความเชื่อในเรื่ อง
uniformitarianism เชื่อว่าทุกๆอย่างเกิดขึ ้นเป็ นประจาสม่าเสมอ ไม่มี
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เลวร้ ายอุบตั ขิ ึ ้นอย่างกระทันหันและรุณแรง
catastrophism ทาให้ การคานวณหาเวลาอายุของชันหิ
้ นหรือซากฟอสซิล ของ
ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการถูกทาลาย และเป็ นการช่วยยืนยันทฤษฎีพระเจ้ าสร้ างโลก และ พระ
คัมภีร์ไบเบิลว่าเป็ นจริงถูกต้ อง แต่ถ้าศึกษาค้ นคว้ าได้ วา่ เรื่ องน ้าท่วมกับเรือโนอาร์ เป็ น
แค่นวนิยายในอดีต ความเชื่อเรื่องพระเจ้ าและพระคัมภีร์ Bible ก็ต้องถูกโยนทิ ้งไป
เพราะพระเจ้ าตรัสในพระคัมภีร์วา่ พระเจ้ าส่งน ้าท่วมโลกเพื่อทาลายล้ างโลกและความ
ชัว่ ของมนุษย์ พระเจ้ าจะตรัสความเท็จได้ อย่างไร?
พระเยซูจะเสด็จมา อีก (ครัง้ ที่ 2) ในไม่ช้านี ้เพื่อจะทาลายความบาปหรือความชัว่ ของ
มนุษย์ เหมือนสมัยโนอาร์ คนชอบธรรมคือคนที่เชื่อว่าพระเจ้ าเป็ นพระผู้สร้ าง ทรงสร้ าง
โลกและมนุษย์และสรรพสิ่งทังปวงและพระเยซู
้
จะรับคนที่ชอบธรรมขึ ้นสวรรค Book:
The Genesis Flood by Henry Morris; YouTube-- Dr. Walter
Veith - Evolution or Creation? A Universal Flood (Part
2/8)

18) ปรัชญา ของ ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการคือการเห็นแก่ตวั มีความรุนแรง ไม่มีความรัก ไม่มี
อะไรถูก ไม่มีอะไรผิด (ไม่มีความบาป) ไม่มีการคิดถึงคนอื่น ไม่มีการเสียสละ มันคือการ
อยูร่ อดของผู้ที่ชนะ “survival of the fittest” ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ เหยีดผิว เห
ยีดหยามชนชาติอื่น และมีความรุนแรง เป็ นเหตุให้ ฮิตเลอร์ และฆ่าคนแก่ชรา และคน
อ่อนแอ เด็ก คนปั ญญาอ่อนและคนเป็ นโรคประสาท รวม กว่า 70,000 คน เขาเรียก
พวกชาวยิวว่าเป็ นพวกเชื ้อชาติด้อยกว่า และ Holocaust ทาให้ เขาฆ่า กว่า 6 ล้ าน
คน

Jeffry Dahmer ฆาตกรต่อเนื่อง ฆ่า 17 คน ยอมรับว่า ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ

เป็ นเหตุให้ เขาฆ่าคนมากมาย
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...

5) DARWIN DEBUNKED by Chris Pinto
http://www.adullamfilms.com/DarwinDebunked.html

คาถาม 3 ข้ อ ที่สาคัญที่สุดของมนุษย์

คาถาม

1) เรามาจากไหน ?

ทฤษฎีวิวัฒนาการ

ทฤษฎีพระเจ้ าสร้ างโลก

Evolution

Creationism

เชื่อว่ าเกิดโดยบังเอิญ หรื อ

เชื่อว่ ามี พระเจ้ า (พระเยซู )

อุบตั ิเหตุ (ไม่มีพระเจ้า ไม่มีสิ่ง

สร้ างโลกและมนุษย์ใช้ เวลา 6

ศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีผอู้ อกแบบ) ใช้เวลา วัน และพักผ่อนในวันที่ 7 และ
พันกว่าล้านปี เชื่ อ ทฤษฏี Big

“พระเจ้ าทรงอวยพรวันที่เจ็ด

Bang ซึง่ พิสจู น์ไม่ได้ ) – มนุษย์

และทรงตังวั
้ นนี ้ไว้ เป็ นวัน

ข้ อสังเกตุ: ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ มาจาก การระเบิดจากศูนย์
บริ สทุ ธิ์ ”ปฐมกาล 1-2 ;
เป็ นศาสนาชนิดหนึ่ง ต้ องใช้ nothing หรื อ จากการผสมของ 2:2-3 ; ยอห์น 1: 1-3 K JV
ความเชื่อมากยิ่งกว่าเชื่อว่า
ก๊ าซ วัตถุ อะตอม ซึ่ งไม่รู้มา
(1 วัน = 24 ชัว่ โมง )
พระเจ้ าสร้ างโลก เป็ นไปได้
จากไหน (ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่

อย่างไรที่จะมีสิ่งหนึ่ง (สสาร)

วิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องพิสูจน์ได้และ

matter เกิดจากความว่าง

เห็น แต่เหมือนศาสนา ต้ องใช้ ความ

เปล่าได้ (something

เชื่อเท่ านั้น !!! สรุป: มนุษย์

from nothing)

วิวฒั นาการจาก วัตถุ ลิง หรื อ
วานร ape

2) เราอยู่เพื่ออะไร ?
สังเกตุ

ข้ อ
ทฤษฎี

ทฤษฎีวิวัฒนาการ

เชื่อว่ าพระเจ้ าสร้ างโลก อยู่

คนวิวฒ
ั นาการจากสัตว์ ดังนัน้ จึง เพื่อรักพระเจ้ าเพราะว่า เป็ น
มีพฤติกรรมเหมือนสัตว์ แก่งแย่ง บุตรของพระเจ้ า “พระเจ้ าได้
ทรงสร้ างมนุษย์ในแบบพระฉาย

วิวฒ
ั นาการ

ต่อสู้ และฆ่า เพื่อให้ ตวั เองรอด

1)ไม่มีความหวัง (ตายแล้ ว

“survival of the fittest” ของพระองค์” และอยูเ่ พื่อรัก
และช่วยเหลือเพื่อนบ้ าน ปฐม
“

เป็ นศูนย์ เป็ นปุ๋ย) 2)ไม่มี
ชีวิตหลังความตาย ไม่มีการ
ฟื น้ คืนชีวิต3)เห็นแก่ตวั 4)มี
ความรุนแรง

กาล1:27 มัทธิว22:37-39
ยอห์น 4 :19

3) เราตายแล้ วไป ไหน ?

จบสิ ้น เป็ นศูนย์ ไม่ มีวิญญาณ

กลับไปเป็ นดินเป็ นเถ้ าถ่าน

ไม่ มีการไปสวรรค์ หรื อนรก เป็ น เหมือนกัน ไม่มีวิญญาณลอย
ปุ๋ย จบสิ ้นเป็ นเถ้ าถ่าน หรือ เป็ นดิน ไปแต่อย่างใด แต่ พระเยซูตรัส
ข้ อสังเกตุ
ชีวิต=มีลมหายใจ breath
+ร่างกาย
ตาย =ไม่มีลมหายใจ ไม่มี

ชีวิต=มีลมหายใจ breath +
ร่างกาย ตาย = ไม่มีลมหายใจ ไม่
มีวิญญาณลอยไป ร่างกายเน่า

ว่า ความตายคือ “นอน
หลับ” รอวันพิพากษา (รอพระ
เยซูเสด็จกลับมาครัง้ ที่ สอง)

เปื่ อยและกลายเป็ นดินในที่สดุ

ตัดสิน ว่าได้ ไปสวรรค์ * หรือ

Genesis 2:7

นรก** ปฐมกาล 2:7;

วิญญาณลอยไป ร่างกายเน่า

ยอห์น 11:11; ปัญญาจารย์

เปื่ อย และ กลายเป็ นดินใน

9:5-6 KJV )

ที่สดุ
*สวรรค์ มีจริง ไม่ใช่มีแค่ในใจหรือในความฝั นเท่านัน้ ในสวรรค์มีชีวิตนิรันดร์ มีแต่
ความสุขนิรันดร์ ไม่มีความทุกข์ ไม่มีเจ็บป่ วย ไม่มีความตาย ไม่มีการพรากจากกัน ไม่มี
น ้าตา ไม่มีความเศร้ า “ไม่มีการสาปแช่ง “แต่มีพระเยซูคริสต์ ผู้ซงึ่ ทรงรักเราอย่างมาก
และ ทรงสละชีพตายแทนเพื่อไถ่บาปของเรา พระคัมภีร์ไบเบิล วิวรณ์ 21,22
**นรก ตามที่พระคัมภีร์บอก จริงๆแล้ วนรกไม่ใช่ชวั่ นิรันดร์แต่เป็ นนรกชั่วคราวชัว่
ระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ (ไม่ทราบว่า กี่ชวั่ โมง กี่วนั หรือ กี่ปี อยูท่ ี่ความบาป มากหรือน้ อย
และอยูท่ ี่พระเจ้ า) แต่เป็ นทีแ่ น่นอนว่า คนบาปที่ไม่ได้ กลับใจจะถูกลงโทษแต่ไม่ใช่เป็ น

เวลาล้ านๆปี หรือชัว่ นิรัดร์

(ดูเพิ่มเติม - The Great Controversy เขียนโดย นาง เอเลน

จี ไวท์ Ellen G. White หนังสื อแปลเป็ นไทยชื่อ “ สงคราม ระหว่างความดีกบั ความชัว่ ”
บทที่ 33 และ 34; ดู APPENDIX 12 “จะไปสวรรค์ได้อย่างไร” (ตอนท้ายเล่ม)
www.doctorfreedom.com

ทฤษฎีวิวัฒนาการจัดว่ าเป็ นศาสนา
เพราะต้ องใช้ ความเชื่ อ (พิสูจไม่ ได้ )

Evolution

(Darwinism) is also a religion like Creationism

ชื่อ ศาสนา Name
of Religion

ศาสนาทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ
Religion of Darwinism

ศาสนาที่เชื่อว่าพระเจ้ าสร้ าง
โลก

ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ พิสจู น์ไม่ได้ เพราะ Religion of
Creationism
ไม่มีหลักฐานต้องใช้ความเชื่อ
เหมือนกัน เพราะฉะนันทฤษฎี
้

พระเจ้ าสร้ างโลก พิสจู น์ไม่ได้

วิวฒ
ั นาการ จึง เป็ น จึงศาสนา ไม่ใช่ ต้องใช้ความเชื่อ (แต่ไม่ได้ เชื่อ
อย่างงมงาย พระเจ้ าให้
วิทยาศาสตร์
ข้อสังเกตุ: cell เซลตัว แรก หรือ
อะตอมตัวแรก หรือ gases of

หลักฐานเพียงพอ มีเหตุผล*)
Need more faith to

Big Bang มาจากไหน?
Electric energy causing
Big Bang explosionมาจาก

believe in evolution
!!!

ไหน? พิสจู น์ได้ ไหม?
ต้ องใช้ ความเชื่อ !!!

Founder ผู้ก่อตัง้

Charles Darwin ชาลส์ ดา God the Creator พระ
วิน

เยซูคริสต์ คือพระเจ้ า - พระ
เจ้ าผู้ทรงสร้ าง

คัมภีร์ (หนังสือศักดิ์สิทธิ์)

“กาเหนิด สปี ซีส์ ” “Origin of พระคัมภีร์ไบเบิล Bible

Sacred Book

Species”

Faith, Worship,
beliefs or
doctrines,
ceremonies and
rites

Faith in matter

Faith in God ความเชื่อ

Worship and believe
Charles Darwin and
evolution as gods

ในพระเจ้ า Worship

ความเชื่อ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

มีความเขื่อ ในวัตถุ บูชา พระเจ้ า
ผู้สร้ างโลก

God บูชา พระเจ้ าผู้สร้ าง
โลกและเป็ นพระผู้ชว่ ยให้ รอด

บูชา ชาลส์ ดาวิน และ ทฤษฎี
วิวฒ
ั นาการดุจพระเจ้ า เพราะ เชื่อว่า
ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ สร้ าง โลกและคน
มี ตอบแทนอะไร หรื อ

Proud to be scientific

ผลประโยชน์ตอบแทนอะไร

Death is the reward ความ Heaven มีสวรรค์และมี

หรื อ ให้ความหวังอะไรไหม?

ตายเป็ นรางวัล ของ ทฤษฎี

ั นาการ ถูกหลอก ให้ ความหวัง
Any reward benefit, วิวฒ
or hope?

ความสุข ไม่มีความทุขมี
ความหวังจะได้ ชีวิต นิรันดร์
พระเยซู กาลัง จะเสด็จมาอีก
เพื่อนาผู้เชื่อทียงั มีชีวิตอยูแ่ ละ
ผู้เชื่อที่ตายไป ฟื น้ ขึ ้นมาไป
สวรรค์ ยอห์น 14:1-3

ข้อสังเกตุ:

มัทธิว 24

คนทีป่ ฏิ เสธพระเจ้า พระผูส้ ร้างและ

วิวรณ์ 21 - 22

ลูกา 21,

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา วันหนึ่ง
จะต้องรับผิ ดชอบต่อพระเจ้า**
** เพราะมีคาเขียนไว้วา่ ‘องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ตรัสว่า ‚เรามีชีวิตอยูฉ่ นั ใด หัวเข่าทุกหัวเข่า
จะต้องคุกกราบลงต่อเรา และลิ้นทุกลิน้ จะต้องร้ องสรรเสริ ญพระเจ้า‛’
ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่ องราวของตัวเองต่อพระเจ้า Bible ทิโมธี 14: 11-12

**คาเตือนครั้งสุดท้ายจากพระเจ้า แก่ มนุษย์ - ทูตสวรรค์ 3 องค์ประกาศข่าวอันน่ากลัว
ที่สุด พระคัมภีร์ไบเบิลวิวรณ์ 14:6 – 12 KJV

ทูตสวรรค์ องค์ที่ 1
“ จงยาเกรงพระเจ้า และถวายสง่าราศีแด่พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรง
พิพากษาแล้ว และจงนมัสการพระองค์ ผู้ได้ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และ
บ่อน้ าพุท้ งั หลาย”
พระคัมภีร์ไบเบิล ยืนยัน ว่า พระเจ้าสร้างโลกและมนุษย์ มีบญั ตั ิไว้ใน Bible (Genesis 12) และ พระบัญญัติ สิ บ ประการ(Exodus 20-ข้อที่ 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) จุดกาเนิ ดของสิ่ งมีชีวิต
http://www.lannabaptistchurch.com/Article/IsHuma
nComeFromMongkey.pdf
3)

ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ ความเท็จที่ถกู เชื่อถือ
http://www.kodhit.com/node/954

4)

หนังสือแปลเป็ นไทย: “ ใช่หรือไม่ “ เขียนโดย ซิลเวียร์ เบเคอร์ – พิมพ์ที่ กนก
บรรณสาร ค.ศ.1983 (บทที่ 1-- ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ ครอบงาความคิดมนุษย์ได้
อย่างไร.....มี 5 บท)--หนังสือเล่มนี ้อาจหาได้ จากหอสมุดแห่งชาติ

5)

YouTube: เมื่อโป๊ ปเชื่อในทฤษฎีวิวฒั นาการ และชาร์ลส์... Pope โป๊ ปฟรานซิส
เชื่อในทฤษฎี วิวฒั นาการ โป๊ ป (papacy) เป็ น Antichrist ผู้ต่อค้านพระคริสต์
ดังนั้นโป๊ ป จึง สนับสนุนทฤษฎีวิวฒั นาการและปฏิเสธพระคริ สต์วา่ เป็นพระ
ผูส้ ร้าง ตามพระคัมภีร์ ปฐมกาล Genesis บันทึกการทรงสร้างโลกและมนุษย์อย่าง
สมบูรณ์ครบ ใน 7 วันที่ทรงสร้างโดยพระเจ้า (พระเยซูคริ สต์) ดูพระคัมภีร์ (ยอห์น
1) โป๊ ปเชื่อว่าหลังจากพระเจ้าสร้างโลก 1 หรื อ 2 วัน ก็ทรงเหน็ดเหนื่ อย หรื อ หมด
ความสามารถและไม่รับผิดชอบแล้ว จึงทรงไปพักผ่อน vacation ปล่อยให้การ
วิวฒั นาการเริ่ มกันเองด้วยการปะทะกันรุ นแรง บิกแบงก์ แล้วค่อยๆพัฒนาเสี ยเวลา
นับล้านๆปี ในการต่อสู้ฆ่ากัน ของ “การรอดอยูข่ องผูท้ ี่ชนะ Survival of the Fittest‛

6) คนมาจากลิงจริ งหรื อ? (ตอนที่ 1-5)
https://www.youtube.com/watch?v=Jxjtbx0I9HY
7) พระเจ้ามีจริ งหรื อไม่ ? 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

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

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 ;
.

