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                            ค าน า                          

                

               หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือ

ธรรมดาทั่วๆไป แต่จะเป็นหนังสือที่ท า

ให้ ได้รู้ว่า คนเราเกิดมาท าไม เกิดมาเพื่อ

อะไร ตายแล้วจะไปไหน คนเราเกิดมา

ชาติเดียวหรือหลายชาติ กรรมเก่ามีจริง

หรือไม่และเหตุใดท าไม คนเราต้อง

พิการมาแต่ก าเนิด โดยวิธีคิดหาค าตอบ

ในปัญหาดั งกล่ า ว      ม าจากหลัก

วิทยาศาสตร์ในเร่ืองของความน่าจะเป็น

แ ล ะ ป รั ช ญ า ( Probability and 

philosophy)โดยมี หลักคิดที่ว่า       

 1).โลกนี้เกิดขึ้นเอง หรือ  

ตัว
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2).โลกนี้มีผู้สร้าง  

ส าหรับท่านผู้อ่าน ที่คิดว่าโลกนี้เกิดขึ้น

เอง ให้หยุดอ่านหนังสือเล่มนี้ทันที  

เพราะเราจะคุยกันคนละภาษา คุยกันไม่รู้

เร่ือง   แต่ถ้าท่านผู้อ่านที่คิดว่าโลกนี้มี

ผู้สร้างหรือว่ายังคลุมเครือยังไม่แน่ใจ  

เ ราก็มาศึกษา เ ร่ืองนี้ ไปพร้อมๆกัน 

หนังสือเล่มนี้จะเปิดโลกทัศน์ของท่าน

ผู้อ่าน ให้มองเห็นโลกตามความเป็นจริง 

ยิ่งผู้อ่านที่ท าสมาธิมาถึงขั้นที่เห็นโลก

ตามความเป็นจริง หลุดพ้นจากข้อสงสัย

ทั้งปวง จะท าให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น    

               จ ากก ารศึ กษ าค้ นคว้ าท า ง

วิทยาศาสตร์ โลกและระบบสุริยะที่เรา

อาศัยอยู่นี้ ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์  

ตัว
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ลอยอยู่ได้กลางอากาศ  ใครใช้อุปกรณ์

ชนิดใด ยกดวงอาทิตย์  โลก ดวงจันทร์

ไปวางไว้ตรงต าแหน่งที่เป็นอยู่ ในทุก

วันนี้  ใช้วิจารณญาณหรือสามัญส านึก

ค้นหาค าตอบ ก็จะได้ว่า ไม่มีอุปกรณ์

ชนิดใด ท าได้      ค าถามก็คือแล้วใครท า 

ค าตอบก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว  แต่

ขอให้อดใจอ่านกันไปก่อน 

               ดวงอาทิตย์  โลก ดวงจันทร์ 

ลอยอยู่กลางอากาศและมีระยะห่างที่

พอเหมาะพอดี นอกจากนั้นโลกและดวง

จันทร์ยังหมุนได้อีกต่างหาก ถ้าโลกอยู่

ใกล้หรือไกลดวงอาทิตย์มากกว่านี้ สิ่งที่

มีชีวิตในโลกจะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้  

จะ เกิ ดหายนะกับสิ่ งมีชี วิ ตบนโลก

ตัว
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ทั้งหมด ถ้าจะบอกว่าเป็นความบังเอิญ 

หรือเกิดจากการระเบิดคร้ังใหญ่ (Big 

Bang)  ระยะห่ างระหว่ างโลก  ดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ รวมทั้งขนาดและ 

น้ าหนั ก  ก็ ไม่ น่ าที่ จ ะพอดี ขนาดนี้          

อดีต อนาคต ที่นักวิทยาศาสตร์คิด ก็เป็น

เร่ืองสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ หนังสือ

เล่มนี้ เราจะกล่าวถึงปัจจุบันเป็นหลัก 

เห็นอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น ไม่มีการปรุง

แต่ง  ผู้เขียนก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แถมยัง

นั่งสมาธิตามแบบพระพุทธเจ้า  มองเห็น

โลกตามความเป็นจริง หลุดพ้นจากข้อ

สงสัยทั้งปวง ได้ศึกษาค้นคว้าเร่ืองก าเนิด

โลกเป็นเวลาเกือบ 40 ปี คิดอย่างไรก็คิด

ตัว
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ไม่ออก     เพราะไปติดอยู่กับ  เ ร่ือง

บางอย่างที่ตอบตัวเองไม่ได้ว่า     ผู้ที่

สร้างโลก   ต้องการอะไรจึงท าเช่นนั้น   

ต่อเมื่อน าหลักวิทยาศาสตร์เร่ืองของ

ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น แ ล ะ ป รั ช ญ า  

(Probability  and philosophy)    มาใช้
อธิบาย ความคิดที่ติดขัด หาค าตอบไม่ได้ 

ในที่สุดก็ตอบได้ อธิบายได้ทุกค าถาม 

               ความน่าจะเป็นที่ว่าโลกเกิดขึ้น

ได้อย่างไร มีโอกาสเกิดขึ้นได้สองทาง

คือ 1) โลกเกิดขึ้นเอง  หนทางนี้หาข้อ

พิสูจน์สนับสนุนไม่ได้จับต้องก็ไม่ได้

มองก็ไม่เห็น มีแต่สมมติฐาน   เพราะไม่

มีอะไรในโลกนี้ที่ เกิดขึ้นได้เองลอยๆ 

ตัว
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โดยไม่มีที่มาที่ไป  หนทางนี้จึงตัดทิ้งไป 

ไปเลือกหนทางที่  2) โลกนี้มีผู้สร้าง สิ่ง

ต่างๆที่เห็น จับต้องได้ เข้าใจได้  พิสูจน์

ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ซึ่ง จับ ต้อง ได้ ชั่ง 

ตวง วัด ได้ แต่ในหนังสือเล่มนี้ ใช้หลัก 

วิทยาศาสตร์พิเศษ ที่ จับ ต้อง ได้ด้วยจิต 

ชั่ง ตวง วัด ได้ด้วยจิต  ยกตัวอย่าง เช่น 

ดวงอาทิตย์  เราเอาจิตไปจับ ไปวัด  ก็จะ

รู้ว่า  ดวงอาทิตย์ใหญ่  มีน้ าหนัก และ

ร้อน โดยไม่ต้องท าการ  ชั่ง  ตวง  วัด 

จริงๆ  เพราะเรารู้ว่าไม่มีเคร่ืองมือชนิด

ใดมาใช้วัดได้ แต่ใช้วัดด้วยจิต วัดด้วย

ความคิด วัดด้วยความรู้สึก  ก็รู้ได้ง่ายๆ 

ว่า การที่ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ลอย

อยู่กลางอากาศและหมุนไปได้ด้วย ทั้งยัง

ตัว
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สมดุล  ต้องมีผู้กระท า จะเกิดขึ้นเอง

ไม่ได้ จึงเชื่อได้อย่างบริสุทธิ์ใจว่า โลก

ไม่ได้เกิดขึ้นเอง เป็นจริง  เห็นความจริง  

เห็นสัจธรรม หนทางที่ 2 ที่ว่าโลกนี้มี

ผู้ส ร้าง  จึง เป็นจริงที่สุด  โลกไม่ได้

เกิดขึ้นเอง  เมื่อคิดได้ดังนี้ค าตอบต่างๆก็

พร่ังพรู ลื่นไหลอธิบายได้ทุกค าถาม  

นักปราชญ์หรือนักวิทยาศาสตร์บางคนก็

คงพยายามคิดเช่นเดียวกัน แต่ก็คิดไม่

ออก เพราะไปติดอยู่ตรงที่ว่า ไม่เชื่อว่า

โลกเกิดขึ้น เองและไม่ เชื่ อว่ าโลกมี

ผู้สร้าง บางคนก็ไปติดอยู่ตรงที่ว่า เชื่อว่า

โลกเกิดขึ้นเองและโลกมีผู้สร้าง บางคน

เชื่อว่าโลกเกิดขึ้นเองซึ่งจะอธิบายอะไร

ไม่ได้เลย จับต้องไม่ได้ มองไม่เห็น มีแต่

ตัว
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สมมติฐาน ส่วนบางคนเชื่อว่าโลกมี

ผู้สร้างแต่ก็ไม่เชื่อ  100  % เพราะบาง

ค าถามหาค าตอบไม่ได้ ว่าท าไม ผู้สร้าง

โลก  สร้างสิ่งนี้มาเพื่ออะไร เมื่อตอบ

ไม่ได้ก็ เลี่ยงไปพูด ถึงเ ร่ืองทั่วๆไปที่

พอจะน่าเชื่อถือได้ว่าจริง แต่ลึกๆก็ยังมี

ความสงสัยในเร่ืองบางเร่ืองอยู่ดี ผู้เขียน

ก็เช่นเดียวกัน อธิบายเร่ืองบางเร่ืองไม่ได้ 

เร่ืองที่อยากอธิบายเป็นที่สุด ก็คือเร่ือง

ของคนพิการแต่ก าเนิด ว่าเป็นความต้ังใจ

ให้พิการ หรือว่าเป็นกรรมเก่า เพราะยัง

ไม่ได้ท ากรรมอะไรเลย เกิดมาก็พิการซะ

งั้น  หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ ความคิดก็

สะดุด หยุดชะงัก ไปต่อไม่ได้ จนเมื่อ

ได้มาใช้แนวทางของความน่าจะเป็น

ตัว
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(Probability) มาใช้ในข้อที่ 2). ที่ว่าโลก
นี้มีผู้สร้าง เมื่อโลกมีผู้สร้าง ทุกสิ่งทุก

อย่างในโลกก็ถูกสร้างโดยผู้สร้าง  เมื่อ

เชื่อว่าโลกมีผู้สร้าง ก็เชื่อโดยปราศจาก

ข้อสงสัยทั้งปวง ความสงสัยอ่ืนๆ ก็เลย

หายไป อธิบายได้โดยง่าย  เช่น  เร่ือง

สมมติฐานที่นักวิทยาศาสตร์ว่า  คนมา

จากลิง ผู้เขียนเกิดมา จนอายุเกือบ 70ปี ก็

ยังไม่เคยเห็นลิงกลายมาเป็นคน ปู่ย่าตา

ยายก็ไม่เคยเห็น คนก็คือคน ลิงก็เป็นลิง                 

               ในเร่ืองร่างกายของคนเรา การ

สร้างให้ต้องมีหัวใจ เพื่อสูบฉีดเลือดไป

เลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งยังมี  

หัวใจ สมอง ปอด ม้าม ตับ ไต  ให้ท างาน

ตัว
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ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สร้าง

มนุษย์ต้องมีความรู้ระดับที่น่าอัศจรรย์ใจ

เกินจะบรรยาย จึงจะเข้าใจส่วนประกอบ

ต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ และวางระบบ

ร่างกายมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล ท าไม DNA ของลูก

จึงไม่ผิดไปจากพ่อแม่ เพราะผู้สร้างได้

ก าหนดไว้แล้วว่าการสืบหาความเป็น 

พ่อ แม่ ลูก ที่แท้จริง ต้องตรวจสอบจาก 

DNA หรือการที่เราหยอดเมล็ดพืชลงไป

ในดิน แล้วลดน้ าพรวนดิน  ต้นไม้ก็

เติบโต  วงจรที่ว่าพืชต้องการน้ าก็ถูก

ก าหนดมาเรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับ

วงจรของการเกิดแก่ เจ็บตาย  ก็มีการ

ก าหนดมาแล้วเช่นกัน ผู้สร้างยังก าหนด

ตัว
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ลึกลงไปอีกว่า ร่างกายต้องประกอบควบ

รวมกับจิต จึงจะเป็นมนุษย์ที่สามารถ

เคลื่อนไหวร่างกายได้ เมื่อร่างกายตาย 

จิตก็แยกจากร่างกาย จิตก็กลับไปหา

ผู้สร้าง และอยู่ร่วมกับจิตอ่ืนๆ ที่กลับไป

ก่อนหน้านั้น ท าให้เรารู้ได้ว่าสิ่งที่ตายคือ

ร่างกาย จิตจะเป็นสิ่งมีชีวิต ที่ไม่มีวันตาย 

               จากเร่ืองใหญ่ๆ ในเร่ืองขนาด 

น้ าหนัก ต าแหน่งและระยะห่าง  ของดวง

อาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก  ท าให้รู้ว่า  

ผู้ส ร้าง  ส ร้างทุกอย่ างได้อย่ า งไม่มี

ข้อผิดพลาด และทุกอย่างที่สร้าง  จะ

ถูกต้อง เที่ยงตรงแม่นย า มาถึงตรงนี้

ผู้อ่านอาจจะพอท านายได้ว่าท าไมจึงมีผู้

พิการมาแต่ก าเนิด แต่ถ้ายังไม่รู้ก็ต้องรีบ
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พลิกเข้าไปอ่านด้านในโดยพลัน  แต่

ผู้ เขียนขอเฉลยก่อนว่า ผู้สร้างโลกที่

กล่าวมา ก็คือผู้เดียวกันกับ ที่ศาสนายิว  

ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลามนับถือ  

เพราะผู้ที่ถูกนับถือนี้  คือผู้เดียวที่สร้าง

จักรวาลและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น

ธรรมชาติในโลก ให้เราได้เห็นอยู่ทุกวัน 

ซึ่งเราก็จะ เรียกชื่อให้เข้าใจง่ายเป็นชื่อ

เดียวกันกับ ผู้ที่นับถือผู้ที่สร้างจักรวาล

และสร้างโลกว่า พระเจ้า หรือ GOD ใน

ภาษาอังกฤษ แต่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้

อ้างอิงศาสนาใดๆทั้งสิ้นเป็นความคิด

ของผู้เขียนล้วนๆ ที่ได้ ค้นคว้า ทดลอง 

ทดสอบ ด้วยตัวผู้เขียนเองมาเป็นเวลา

ตัว
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เกือบ 40ปี  ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ ว่า

ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ที่มีขนาด

ใหญ่และมีน้ าหนักมาก ลอยอยู่ได้ใน

อากาศ แถมโลก ดวงจันทรย์ังหมุนไปได้

อีกต่างหาก   ความใหญ่และหนักของ 

ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ไปลอยอยู่ใน

อากาศข้างบนนั้น ไม่มีใครท าได้แน่  

นอกจากฝีมือของพระเจ้า จากผลการ

ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ  จึงสรุปได้ว่า

เมื่อโลกถูกสร้างโดยพระเจ้า ชีวิตทุก

ชีวิตก็ถูกสร้างโดยพระเจ้า เมื่อร่างกาย

ตาย  จิตก็ ต้องกลับไปหาผู้ ส ร้ างคือ

กลับไปหาพระเจ้า ถูกพระเจ้าตัดสิน ท า

ดีก็ไปสวรรค์ ท าไม่ดีก็ไปนรก กรรมเก่า

จึงไม่มี  เพราะคนเกิดมาแค่ชาติเดียว  ซึ่ง
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ก็จะขัดกับหลักศาสนาพุทธ ที่บอกว่ามี

กรรมเก่า คนพิการแต่ก าเนิดก็ เกิดจาก

ฝีมือพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าเจตนา

ให้เป็นเช่นนั้น ซึ่งก็ไม่สอดคล้องไปกับ

คัมภีร์ทุกคัมภีร์ที่ไม่ได้บอกว่า พระเจ้า

เจตนาให้มีคนพิการมาแต่ก าเนิด เพราะ

ในคัมภีร์ทุกคัมภีร์ไม่มีเขียนไว้ จากการ

ค้นคว้า ผู้เขียนเชื่อว่า  สิ่งที่พระเจ้าทรง

สร้างจะเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอน แม่นย า

ไม่มีผิดพลาดแม้แต่ เปอร์เซ็นต์ เดียว 

นั กวิทย าศาสต ร์ อัจฉ ริยะผู้ ยิ่ ง ใหญ่

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  ยังสนับสนุนเร่ือง

เดียวกันนี้โดย ไอน์สไตน์ได้กล่าวว่า 

“God does not play dice with the 

ตัว
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universe”  แปลเป็นไทยได้ว่า แผนของ
พระเจ้า เกี่ยวกับจักรวาล ไม่ได้เกิดจาก

ความบังเอิญ ไม่มีการลังเล แต่เกิดจาก

ความตั้งใจ แผนของพระเจ้าในการสร้าง

โลก สร้างจักรวาลเป็นไปอย่างถูกต้อง

แม่นย า ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ วาง

ลงตรงต าแหน่งที่เป็นอยู่คร้ังเดียวโดยไม่

มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง  แผนของพระ

เจ้ามีเหตุมีผล จริงแท้แน่นอน และแผน

ของพระเจ้ามีความหมายอย่างลึกซึ้ง เมื่อ

ท่านอ่านจนถึงหน้าสุดท้าย ท่านผู้อ่านก็

จะได้รู้และเข้าใจ ภาพรวมถึงแผนการ

ของพระเจ้า และจุดประสงค์ของพระเจ้า

ที่ท าให้กับชีวิตมนุษย์ทุกๆ คน 
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             ของพระเจ้า  ท่ีน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง 

             ก็คือจะท าความดี      ก็ไม่ทันเสียแล้ว              
 

                     ท.พ.ส กลิ่นสุวรรณ 
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