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1ภาพสุดท้ายของชาร์ลส์ ดาร์วิน (1809-1882) ถ่ายในปี 1881 โดย Herbert Rose Barraud 
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เรียบเรียงโดย วิสุทธิ์ ใบไม้ และรังสิมา ตัณฑเลขา 

ชาร์ลส์ ดาร์วิน 


ชีวิตที่อุทิศให้กับทฤษฎีวิวัฒนาการ (1) 
 

ประวัติ ชีวิต และผลงานของนักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกในศตวรรษที่ 19 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี ชาร์ลส์ ดาร์วิน และ 150 ปี ทฤษฎีวิวัฒนาการ 

“การที่ดาร์วินได้ศึกษาธรรมชาติและมองโลกกว้างรอบด้าน ทำให้มีความเข้าใจสรรพชีวิตอย่างลึกซึ้งว่ามีการ

เปลี่ยนแปลง และปรับตัวตามกาลเทศะ จนตกผลึกเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกตามธรรมชาติ  

ซึ่งได้รับการยกย่องเทียบเท่ากับโคเปอร์นิกัส ที่ค้นพบว่า โลกได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ” 

Óวันที	่ 1	 กรกฎาคม	 1858	 เมื่อ	 ชาร์ลส ์ ดาร์วิน	 และรัสเซล   
วัลเลซ ได้เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกตาม

ธรรมชาติในที่ประชุมวิชาการ	The	Linnean	Society	of	London	
ในห้องประชุมเล็กๆ	 แห่งนี้มีผู้ร่วมประชุมไม่กี่คนที่สนใจและ
เข้าใจถึงทฤษฎีดังกล่าวและไม่คาดคิดว่าทฤษฎีใหม่นี้จะมีผลต่อ
การศึกษาวิจัยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากน้อยเพียงใดใน
ภายภาคหน้า	 เพราะในยุคนั้นผู้คนทั่วไปในสังคมตะวันตกยังมี
ความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกและสรรพชีวิต	

ในปีต่อมาดาร์วินได้รวบรวมข้อมูลสำคัญต่างๆ	 ที่ได้
สะสมมายาวนานกว่า	 20	ปี	 และเสนอเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการใน
หนังสือเรื่อง	“On	the	Origin	of	Species	by	Means	of	Natural	
Selection”	 ตีพิมพ์เป็นทางการ	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 1859	 ซึ่ง
เ ป็ นหนั งสื อ เ ล่ มค่ อนข้ า ง ใหญ่ที่ มี ค วามสำคัญทำให้ นั ก
วิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างตกตะลึง	 และต้องเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตและมนุษย์	 ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินเป็นที่วิจารณ์
กันอย่างรุนแรงและกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางวิชาการด้านสิ่ง
มีชีวิตบนโลกใบนี้	

แนวความคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของสปีชีส์ของสิ่งมี
ชีวิตทั้งปวงล้วนเป็นผลพวงมาจากบรรพบุรุษร่วมกันนั้นมีมานาน

แล้วโดยเฉพาะปู่ของดาร์วินเอง	คือ	อีราสมุส	ดาร์วินก็มีแนวความ
คิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการอยู่ก่อนแล้ว	 แต่ความสำเร็จของดาร์วิน
เกิดจากการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมายที่
เขาเก็บและบันทึกไว้อย่างละเอียดจากการออกไปสำรวจกับเรือ
หลวง	H.M.S.	Beagle	 เพื่อแสดงให้เห็นว่าวิวัฒนาการเกิดขึ้นจริง
โดยกระบวนการคัด เลื อกตามธรรมชาติ จึ งทำให้ทฤษฎี
วิวัฒนาการเป็นที่น่าเชื่อถือ	

ดาร์วินเป็นใครจึงได้สร้างทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่เขย่าขวัญนัก
วิชาการทั่วโลกได้มากมายขนาดนั้น?	 และทฤษฎีวิวัฒนาการคือ
อะไร?	 ประวัติชีวิตและเรื่องราวการศึกษาธรรมชาติของชาร์ลส์	
ดาร์วิน	 เป็นเรื่องที่น่าสนใจ	 BRT	Magazine	 จึงร่วมเฉลิมฉลอง
ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในโอกาสครบรอบ	 200	ปี	 ชาร์ลส์	
ดาร์วิน	 ด้วยการนำเสนอประวัติ	 ชีวิต	 และเรื่องราวของนัก
วิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในภาคภาษาไทย	เพื่อเป็นบทเรียนให้คนรุ่น
ใหม่ได้เห็นความเป็นอัจฉริยะของดาร์วินและการทำงานที่เขารัก
อย่างหนักโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย	ประกอบกับนิสัยรักการค้นคว้า
หาความรู้และแสดงความคิดเห็นโดยการอ่าน	 (ฟัง)	 คิด	 เขียน	
ตลอดชีวิตการทำงานของนักธรรมชาติวิทยาท่านนี้	
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ฉายแววเป็นนักธรรมชาติวิทยา 
ชาร์ลส์	 โรเบิร์ต	ดาร์วิน	 (Charles	Robert	Darwin)	 เกิด

เมื่อวันที่	 12	 กุมภาพันธ์	 1809	ที่เมืองชริวส์เบอรี่	 (Shrewsbury)	
ในชนบทตอนกลางของประเทศอังกฤษ	 เป็นบุตรชายคนที่	 5	 (มีพี่
สาว	3	คน	พี่ชาย	1	คนและน้องสาวคนสุดท้อง)	ในครอบครัวใหญ่
และมีฐานะดีมีคนรับใช้หลายคน	บิดาชื่อนายแพทย์โรเบิร์ต	 วาริง	
ดาร์วิน	(Dr.	Robert	Waring	Darwin)	ผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นบุตรชาย
ของอีราสมุส	 ดาร์วิน	 (Erasmus	Darwin)	 ซึ่งเป็นนายแพทย์คน
สำคัญเช่นเดียวกันและยังเป็นนักปรัชญาและจินตกวีที่มีชื่อเสียง
ตลอดจนมีความรู้รอบด้านทั้งการประดิษฐ์คิดค้นและตั้งทฤษฎี
หลายเรื่องรวมทั้งวิวัฒนาการด้วยแต่ไม่ได้เปิดเผยแนวคิดนี้มาก
นักในยุคนั้น	 ส่วนมารดาของดาร์วิน	 คือ	 ซูซานนาห์	 เวดจ์วูด	
(Susannah	Wedgwood)	บุตรสาวของโจชิอาห์	เวดจ์วูด	(Josiah	
Wedgwood)	 นักอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ทั้ง	2	ตระกูลนี้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก	ครอบครัวของดาร์
วินนับถือศาสนาคริสต์ในคริสต์จักรนิกายคริสเตียน	 (Church	 of	
England)	อย่างเคร่งครัดและอาศัยรวมกันในบ้านหลังใหญ่	“The	
Mount”	ในเมืองชริวส์เบอรี่	

ดาร์วินเป็นเด็กที่ค่อนข้างสงบและเจียมตัวมิได้แสดงตน
ว่าเป็นลูกของคนร่ำรวยแต่อย่างใดและมีความสนใจอยากรู้อยาก
เห็นความเป็นไปในสิ่งที่ได้พบได้เห็นอยู่เสมอ	 โดยเฉพาะเขาชอบ
ธรรมชาติ	 ชอบดูนก	ตกปลา	จับแมลงและสะสมหินแร่นานาชนิด	
แต่ก็ไม่ได้แสดงว่าเป็นเด็กฉลาดหรือเด็กคงแก่เรียนแต่อย่างใด	พี่
สาวที่ชื่อแคโรลีน	 (Caroline)	 และคนรับใช้คอยช่วยดูแลดาร์วิน
เป็นอย่างดีหลังจากที่มารดาของเขาเสียชีวิตเมื่อดาร์วินมีอายุได้

เพียง	8	ปีเท่านั้น	
ในปี	 1817	 ดาร์วิน

เข้ า เรียนหนั งสือที่ โ รง เรียน
ชริวส์เบอรี่ใกล้บ้านเป็นเวลา	 1	
ปี ก่ อนที่ จะย้ าย เข้ า เ รี ยนใน
โรงเรียนประจำ	 (กินนอน)	 ที่อยู่
ไม่ไกลจากบ้าน	 “The	 Mount”	
โดยมี	ดร.	แชมูเอล	บัตเลอร์	(Dr.	
Samuel	Butler)	 เป็นครูใหญ่และ
เรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ถึง	 7	 ปี	 เขา
เป็นเด็กที่ไม่ค่อยอยู่ในกฎระเบียบ
ของโรงเรียนเท่าใดนัก	 เขามักหลบ
กลับไปบ้านเมื่อเลิกจากการเรียน
แต่ก็ต้องรีบวิ่งกลับไปโรงเรียนให้ทัน

เวลาก่อนประตูโรงเรียนปิด	 เขาแอบไปขโมยลูกแอ๊ปเปิ้ลบ่อยๆ	
และบางครั้งก็หนีไปดูนกตกปลาและจับแมลงที่เขาชื่นชอบ	 ดาร์
วินได้อ่านหนังสือเรื่อง	“The	Natural	History	of	Selborne”	เขียน
โดยบาทหลวงกิลเบิร์ต	 ไวท์	 (Gilbert	White)	 ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกทาง
ด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาภาคสนาม	 (field	 natural	
history)	 คนหนึ่งของประเทศอังกฤษและรู้สึกประทับใจในหนังสือ
เล่มนี้มากโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับนกและมีข้อสงสัยว่าทำไม
สุภาพบุรุษทุกคนจึงไม่เป็นนักปักษีวิทยา	(ornithologist)	

ดาร์วินไม่ค่อยสนใจเรียนกรีก	 (Greek)	 และละติน	
(Latin)	 ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของการเรียนปรัชญาและกฎหมาย
เพราะเขาคิดว่าเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และมักลืมสิ่งที่เคย
ท่องจำไว้เสมอ	 กระนั้นก็ตามดาร์วินชอบวิชาประวัติศาสตร์
ธรรมชาติวิทยา	 (กีฏวิทยาและพฤกษศาสตร์)	 และธรณีวิทยาโดย
เก็บสะสมหินแร่ธาตุต่างๆ	 รวมทั้งสนใจศึกษาเคมีโดยได้รับความ
รู้จากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับเคมีพร้อมทั้งตั้ง	 “ห้องปฏิบัติการ”	
ในห้องเก็บของหลังบ้านร่วมกับพี่ชาย	 อีราสมุส	 โดยได้ทำการ
ทดลองผสมต้มสารต่างๆ	 ที่หาได้ภายในบ้านและแร่ธาตุที่เขา
สะสมไว้และสังเกตผลการเกิดแก๊สและการตกผลึกของสารเหล่า
นั้น	 ซึ่งเป็นการศึกษาทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยจิตวิญญาณ
อย่างแท้จริง	 จนดาร์วินได้ชื่อเล่นว่า	 “Gas”	 แต่กิจกรรมที่เขาทำ
นั้นก็ถูกตำหนิโดยครูใหญ่	คือ	ดร.	บัตเลอร์	ว่าเสียเวลาอยู่กับวิชา
ที่ไม่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคต	

นอกจากการเรียนแล้วดาร์วินยังเป็นเด็กชอบเล่นกีฬาขี่
ม้า,	 ตกปลา,	 ยิงเป้า,	 ล่าสัตว์และเดินเล่นคนเดียวโดยไม่สนใจใน
กีฬาประเภทสมาคมอย่างเช่นคริกเกตและฟุตบอล		

4เด็กชายชาร์ลส์ ดาร์วิน  
อายุ 7 ปี ในปี 1816 

4นายแพทย์โรเบิร์ต วาริง ดาร์วิน (1766-1848)  
บิดาของชาร์ลส์ ดาร์วิน 
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ใฝ่รู้จากการอ่าน การฟัง 
และเรยีนรูว้ถิชีวีติชาวบา้น 

ดาร์วินได้เข้าร่วมฟังการสัมมนา
ครั้งแรกและรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นการ	
เสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และการ
โต้ตอบข้อซักถามของนักวิชาการอย่างน่า
สนใจยิ่ง	 ดาร์วินจึงเริ่มศึกษาหาความรู้
วิทยาศาสตร์จากการอ่านหนังสือและ
วารสารวิชาการมากขึ้น	 รวมทั้งได้รับแรง
จูงใจจากอาจารย์ที่ปรึกษาคนแรกของเขา	
คือ	 ดร.	 โรเบิร์ต	 แกรนต์	 (Dr.	 Robert	
Grant)	 ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังทางทะเล	 ดาร์วินได้เรียนรู้วิธีการ
ศึกษาเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลตามชายฝั่ง
กับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้นี้	 นอกจากนั้นดาร์
วินยังตีสนิทกับชาวประมงท้องถิ่นแถว
เมืองนิวเฮเวน	 (Newhaven)	 จนได้ออก
เดินทางไปกับเรือหาหอยนางรมหลายครั้ง
และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงตลอดจน
เก็บเกี่ยวประสบการณ์การจับสัตว์ทะเล
จากชาวประมงจนสามารถเก็บตัวอย่าง
สัตว์ทะเลได้มากมายหลากหลายชนิดเพื่อ
น ำ ม า ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ข อ ง
มหาวิทยาลัย	 โดยใช้กล้องจุลทรรศน์เก่าๆ	

ที่มีอยู่	 ครั้งหนึ่งที่ดาร์วินตื่นเต้นและดีใจอย่างมากที่ค้นพบสิ่งมี
ชีวิตแปลกใหม่ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยซีเลีย	 (ซึ่งที่
จริงแล้วคือตัวอ่อนหรือลาร์วาของไบรโอซัวชนิดหนึ่งนั่นเอง)	 เขา
จึงรายงานผลการค้นพบนี้ในที่ประชุมของสมาคมพลิเนียน	
(Plinian	 Society)	 ในมหาวิทยาลัยและดาร์วินได้แจ้งเรื่องนี้ให้	
ดร.	 แกรนต์ทราบ	 แต่ก็ต้องตกใจและผิดหวังอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อ	
ดร.	 แกรนต์	 บอกกับดาร์วินว่าไม่ควรเอาเรื่องนี้ไปเสนอในที่
ประชุมวิชาการนั้นเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่อาจารย์ที่ปรึกษากำลัง
ศึกษาอยู่	ทำใหด้ารว์นิเสยีใจมากและตอ้งตตีวัออกหา่งจากอาจารย์
ทีป่รกึษาผูน้ี้

 
เด็กชายดาร์วินมี
ความสนใจอยากรู้
อยากเห็นความเป็น
ไปในสิ่งที่ได้พบได้
เห็นอยู่เสมอ โดย
เฉพาะเขาชอบ
ธรรมชาติ ชอบดูนก 
ตกปลา จับแมลงและ
สะสมหินแร่นานา
ชนิด 

ไม่ชอบเรียนแพทย์ 
เมื่อดาร์วินอายุได้	 16	 ปี	 บิดาส่ง

เ ข า เ ข้ า เ รี ย นแพทย์ ที่ ม ห า วิ ท ย าลั ย		
เอดินเบอระ	 (Edinburgh	 University)	
พร้อมกับอีราสมุส	 ดาร์วินได้ลงทะเบียน
เรียนวิชาต่างๆ	 ในช่วง	 2	 ปีแรก	 อาทิ	
กายวิภาคศาสตร์,	 ศัลยศาสตร์,	 ตลอดจน
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านเคมี,	 ฟิสิกส์
และประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยา	ดาร์วิน
ไม่ชอบวิชาทางการแพทย์เลย	 โดยเฉพาะ
เมื่อเขาเห็นเลือดและความเจ็บปวดจาก
การผ่าตัดอย่างน่าสะพรึงกลัวเพราะในยุค
นั้นยังไม่มีการใช้ยาชาหรือยาสลบช่วย	
ดาร์วินจึงมักนั่งสนทนากับเพื่อนหรือไม่ก็
นั่งสัปหงกหรือนั่งหลับในห้องบรรยายวิชา
ทางการแพทย์	 แต่ เขากลับติดใจและ
สนใจที่จะไปฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง
นกในที่ประชุมของสมาคมเวอร์เนอเรียน	
(Wernerian	 Society)	 อยู่เสมอด้วยความ
ชอบทางด้านธรรมชาติวิทยาเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว	

เมื่อดาร์วินเรียนชั้นปีที่	 2	 อายุ
ย่างเข้า	 17	 ปี	 อีราสมุสผู้เป็นพี่ชายก็ย้ายออกจากมหาวิทยาลัย	
เอดินเบอระไปเรียนต่อที่ลอนดอนปล่อยให้ดาร์วินอยู่คนเดียว	
ดาร์วินจึงหันไปคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงหลายคนที่สนใจในด้าน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาเช่นเดียวกับเขา	 ซึ่งส่วนใหญ่ดาร์วิน
ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือด้วยตัวเองมากกว่าความรู้ที่ได้จาก
การฟังบรรยายในห้องเรียน	 ดังเช่นวิชาธรณีวิทยาที่สอนโดย
ศาสตราจารย์โรเบิร์ต	เจมสัน	(Prof.	Robert	Jameson)	ซึ่งดาร์วิน
ไม่ประทับใจเลยทั้งๆ	 ที่ศาสตราจารย์ท่านนี้เป็นผู้มีชื่อเสียงและ
เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมเวอร์ เนอเรียนและสมาคมพลิเนียนของ
มหาวิทยาลัย	

4นายแพทย์อีราสมุส ดาร์วิน (1731-1802) 
ปู่ของดาร์วิน 
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เมื่อบิดาของดาร์วินได้เห็นพฤติกรรมและผลการเรียน
ของลูกชายที่ไม่ค่อยเป็นโล้เป็นพายและทำท่าว่าจะไปไม่ไหวใน
การเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ	บิดาของเขาจึงคิดที่จะ
ส่งลูกชายคนนี้ไปเล่าเรียนทางด้านศาสนศาสตร์หรือเทววิทยา	
(Theology)	 ที่	 Christ’s	 College	 แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	
(Cambridge	University)	 โดยมุ่งหวังจะให้ดาร์วินเรียนสำเร็จการ
ศึกษาทางเทววิทยาและบวชเป็นบาทหลวงสอนศาสนาในคริสต์
จักรนิกายคริสเตียนต่อไป	 ดาร์วินไม่กล้าขัดขืนเจตนารมณ์ของ
บิดาเพราะรู้ดีว่าบิดาค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องวินัยและการเรียน	
ยิ่งไปกว่านั้นดาร์วินยังเห็นคล้อยตามความคิดของบิดาก็เพราะว่า
เขาจะได้มีโอกาสศึกษาติดตามความก้าวหน้าด้านประวัติศาสตร์
ธรรมชาติวิทยาที่ เขาสนใจใฝ่เรียนรู้ เป็นทุนเดิมอยู่แล้วและ
ต้องการเจริญรอยตามบาทหลวงกิลเบิร์ต	 ไวท์	 นักธรรมชาติวิทยา	
ที่เขาชื่นชอบและศรัทธา	นอกจากนั้นดาร์วินคิดว่าเขายังจะได้เข้า
เ รี ยนระดับปริญญาตรี ทางด้ านอั กษรศาสตร์ บัณฑิต ใน
มหาวิทยาลัยของอังกฤษ	ซึ่งเป็นวิชาการพื้นฐานที่จำเป็นก่อนการ
แต่งตั้งเป็นบาทหลวงในคริสต์จักรนิกายคริสเตียนด้วย	 ดังนั้น	
ดาร์วินจึงรับข้อเสนอแนะของบิดาโดยย้ายเข้าเรียนที	่ Christ’s	
College	เมื่อต้นปี	1828	



เริ่มรวบรวมและสะสมตัวอย่าง 
ในวิทยาลัยแห่งใหม่นี้ เองที่ทำให้ดาร์วินมีเพื่อนใหม่

หลายคนที่สนใจธรรมชาติเช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นเขาได้คุ้นเคย
และเป็นเพื่อนสนิทกับลูกพี่ลูกน้องของเขาคนหนึ่งที่ชื่อวิลเลียม	
ดาร์วิน	 ฟอคซ์	 	 (William	 Darwin	 Fox)	 ซึ่งเป็นคนที่ชักชวนให้	
ดาร์วินสะสมและศึกษาด้วงปีกแข็งอย่างจริงจังจนค้นพบวิธีการ
ใหม่ๆ	 ในการหาตัวอย่างแมลงที่ผิดปกติหรือแมลงที่หายากจาก
แหล่งต่างๆ	 ดาร์วินได้จัดทำตู้เก็บแมลงแบบพิเศษและรวบรวม
ข้อมูลตัวอย่างแมลงที่จับได้เพื่อส่งไปให้เจมส์	 สเตเฟนส์	 (James	
Stephens)	 นักกีฏวิทยาที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ที่ตีพิมพ์ข้อมูลวิชา
การด้านกีฏวิทยาทั้งหมดของประเทศอังกฤษในขณะนั้น	ทำให้ชื่อ
ของดาร์ วินปรากฏในสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ เป็นครั้ งแรก	
“Captured	 by	 C.	 Darwin,	 Esq.”	 ในขณะที่ดาร์วินยังเป็นนัก
ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	 ถึงแม้ว่าการตี
พิมพ์ในครั้งนั้นเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชิ้นเล็กๆ	
ชิ้นหนึ่งก็ตาม	

ดาร์วินได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเก็บ
ตัวอย่างนกแห้งเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จากจอห์น	
เอ็ดมอนสโตน	 (John	Edmonstone)	 ซึ่งเคยเป็นทาสผิวดำแต่ถูก

ปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วและเป็นคนผิวสีที่ฉลาดคนหนึ่งซึ่ง	
ดาร์วินชื่นชม	 ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวของดาร์วินเองก็ไม่
ค่อยเห็นด้วยกับการเหยียดผิวและการค้าทาสเพราะมีความเชื่อ
ในความเป็นมนุษย์ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชั้นหรือเชื้อชาติใด
และผิวพรรณอย่างไร	



เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่องานที่เขารัก 
ดาร์วินได้ตั้งอกตั้งใจอ่านหนังสือบันทึกการเดินทาง

สำรวจทางวิทยาศาสตร์ของอะเล็กซานเดอร์	 ฟอน	 ฮัมโบลต์	
(Alexander	 von	Humboldt)	 ด้วยความชื่นชอบอย่างยิ่งและเขา
ฝันอยากที่จะเดินทางไปหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หมู่เกาะคา
นารี	 (Canary	 Islands)	 ด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิต	 นอกจาก
นั้นดาร์วินยังได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือเรื่อง	
“Preliminary	 Discourse”	 ซึ่งเขียนโดยนักดาราศาสตร์ชื่อ	
จอห์น	วิลเลี่ยม	เฮอร์เชล	(John	William	Herschel)	หนังสือเล่มนี้
ได้อธิบายวิธีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
ที่ดาร์วินนำเอามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อมา	

4ศาสตราจารย์จอห์น สตีเฟนส์ เฮนสโลว์  
ผู้พลิกผันการเป็นนักธรรมชาติวิทยาของดาร์วินให้เป็นจริง 

บทความพิเศษ 
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	 ดาร์วินยังได้มีโอกาสทำกิจกรรม
นอกหลักสูตรหลายอย่าง	 ได้แก่	 การฟัง
กา รบร รยายวิ ช าพฤกษศาสตร์ โ ดย
ศาสตราจารย์จอห์น	 สตีเฟนส์	 เฮนสโลว์	
(John	Stevens	Henslow)	 ซึ่งเขาประทับ
ใจมากและขอสมัครเป็นลูกศิษย์ด้วย	
(ซึ่งต่อมาเฮนสโลว์กลายเป็นผู้ผลิกผัน
อนาคตของดาร์วิน	 ดาร์วินจึงได้ออกไป
ศึกษาปฏิบัติการในภาคสนามร่วมกับ
ศาสตราจารย์เฮนสโลว์เป็นประจำทำให้
เขาได้เรียนรู้อย่างมากมายเกี่ยวกับวิธีการ
ศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ โ ดย เฉพาะด้ าน
พฤกษศาสตร์	 ดาร์วินได้สนิทสนมกับ
ศาสตราจารย์เฮนสโลว์อย่างมากจนกลาย
เป็นคู่หูอาจารย์-ลูกศิษย์ที่น่าอิจฉาคู่หนึ่ง
และอาจารย์ในวิทยาลัยเรียกขานดาร์วิน
ว่า	“ชายผู้เดินเคียงข้างเฮนสโลว์”		

ในช่ วง เวลา	 3	 ปีที่	 Ch r i s t ’ s	
College	 ดาร์วินได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
การศึ กษาวิ ช าการต่ า งๆ	 ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาด้วยตัวเอง
เพราะว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใน
ขณะนั้นยังไม่มีการเรียนการสอนวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์มากนัก	 ในสถานการณ์เช่น
นั้นทำให้ดาร์วินได้เรียนรู้วิทยาการพื้นฐาน
ต่างๆ	อย่างกว้างขวางจากการอ่านด้วยตัว
เองจนเกิดมุมมองอย่างมีคุณค่าต่อการ
พัฒนาวิธีคิดเกี่ยวกับสรรพสิ่งและเป็นช่วง
ชีวิตที่ดาร์วินมีความสุขและสนุกสนานกับ
การเรียนนอกห้องเรียนมากที่สุด	 เพราะโดยปกติแล้วดาร์วินใช้
เวลาไปกับการออกล่าสัตว์	เล่นไพ่และดื่มเหล้าเคล้ากันไปในคลับ
ของมหาวิทยาลัย	 หรือไม่ก็เดินดูซื้อภาพธรรมชาติสวยๆ	 งามๆ	
และฟังเพลงเพื่อการผ่อนคลาย	 ตลอดจนคิดหาวิธีการจัดเก็บ
แมลงปีกแข็งที่เขาชื่นชอบ	 อ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา
และการสำรวจสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ใกล้ๆ	มหาวิทยาลัย	

การเรียนตามหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิตของดาร์วินที่
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จึงดูกระท่อนกระแท่นไม่เป็นแก่นสารอะไร
มากมายนักซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการเสียเวลาไปเปล่าๆ	 เพื่อให้เขา
สอบผ่านวิชาต่างๆ	 ไปอย่างราบรื่นเท่านั้นโดยไม่ได้สนใจในเรื่อง
ศาสนศาสตร์เท่าที่ควร	ซึ่งดาร์วินก็ทำได้ไม่ยากนัก	ในที่สุดดาร์วิน

ก็สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีอักษรศาสตร์
บัณฑิต	ในปี	1830	จากนั้นเขาก็ต้องเข้าฝึก
อบรมหลักสูตรพิเศษทางด้านเทววิทยา	
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะ
บวชเป็นบาทหลวงตามแผนการที่บิดาของ
เขาได้วางไว้ตั้งแต่ต้น	



นักสำรวจฝึกหัด แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ในต้นปี	 1831	 ดาร์วินเพิ่ ง เป็น
บัณฑิตหนุ่มหมาดๆ	 จากมหาวิทยาลัย	
เคมบริดจ์ เพียบพร้อมด้วยความรู้และ
ทักษะมากมายทางด้านวิทยาศาสตร์และ
ได้ฉายแววให้เห็นความเป็นอัจฉริยะทาง
ด้ า น ธ ร ร ม ช า ติ วิ ท ย า อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง	
ศาสตราจารย์เฮนสโลว์อาจารย์ที่ปรึกษาจึง
ได้กระตุ้นให้ดาร์วินศึกษาธรณีวิทยาต่อ
จากที่ เคยเรียนวิชานี้มาในเบื้องต้นกับ
ศาสตราจารย์ เจมสันซึ่งดาร์วินไม่ค่อย
ประทับใจเท่าไรนัก	

	 คำแนะนำของศาสตราจารย์	
เฮนสโลว์เป็นแรงจูงใจให้ดาร์วินขอสมัคร
ติดตามเดินทางไปกับศาสตราจารย์อาดัม	
เซดจ์วิค	 	 (Prof.	 Adam	 Sedgwick)	 นัก
ธรณีวิทยาชั้นแนวหน้าของอังกฤษในการ
ออกสำรวจทางธรณีวิทยาทางตอนเหนือ
ของแคว้นเวลล์	 (North	 Wales)	 ในต้น

เดือนสิงหาคม	 1831	 การศึกษาสำรวจครั้งนี้ดาร์วินได้รับมอบ
หมายหน้าที่ให้ศึกษาหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ขนานควบคู่ไปกับ
ศาสตราจารย์เซดจ์วิค	และเมื่อกลับถึงที่พักตอนเย็นทั้ง	2	คนก็นำ
เอาสมุดบันทึกข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเป็นประจำทุกวัน	 เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นประเด็น
สำคัญที่ช่วยให้ดาร์วินได้เรียนรู้วิธีการศึกษาขั้นพื้นฐานทางด้าน
ธรณีวิทยาภาคสนามโดยตรงจากศาสตราจารย์เซดจ์วิคอันเป็น
ประสบการณ์ที่หาได้ยากจากการเรียนในภาคปกติในห้องเรียน	
ประสบการณ์โดยตรงเช่นนี้ทำให้ดาร์วินตระหนักถึงความเป็นตัว
ตนของเขาเองว่าควรจะทำอะไรที่เขารักแทนที่จะรอฟังคำสั่งจาก
คนอื่นร่ำไป	

 
ดาร์วินเรียนรู้วิถีชีวิต
ของชาวประมงจน
สามารถเก็บตัวอย่าง
สัตว์ทะเลได้มากมาย
หลากหลายชนิด 
เพื่อนำมาศึกษาต่อ
ในห้องเรียนของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้
กล้องจุลทรรศน์
เก่าๆ 
 

4นายวิลเลียม ดาร์วิน ฟอคซ์  
ชักชวนให้ดาร์วินสะสมและศึกษาด้วงปีกแข็ง 
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จดหมาย 2 ฉบับที่รออยู่บนโต๊ะ 
เมื่อดาร์วินกลับจากการสำรวจธรณีวิทยาถึงบ้านเมื่อวัน

ที่	 29	 สิงหาคม	 1831	 เพื่อพักผ่อนอยู่กับครอบครัวก่อนที่จะออก
ไปล่าสัตว์ที่เขาโปรดปราน	 เขาก็พบจดหมายที่วางรอเขาอยู่	 2	
ฉบับ	 ฉบับหนึ่งจากศาสตราจารย์จอร์จ	 พีคอกค์	 (Prof.	George	
Peacock)	 นักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์จาก	 Trinity	
College	มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แจ้งว่าศาสตราจารย์เฮนสโลว์ได้
เสนอชื่อของดาร์วินให้เป็นนักธรรมชาติวิทยาเพื่อเดินทางไปกับ
เรือรบหลวง	H.	M.	S.	Beagle	ของกองทัพเรืออังกฤษที่มีขนาดไม่
ใหญ่นักมีระวางน้ำหนักเรือ	242	ตัน	ยาวประมาณ	27	 เมตร	โดย
มีภารกิจสำรวจธรรมชาติวิทยาตลอดชายฝั่งของทวีปอเมริกาใต้
และเดินทางไปรอบโลกด้วย	

ส่ วนจดหมายอีกฉบับหนึ่ ง เป็นของศาสตราจารย์	
เฮนสโลว์ระบุว่าอาจารย์เองก็ได้รับการเสนอชื่อให้ร่วมเดินทางไป
กับเรือรบหลวง	H.	M.	S.	Beagle	ด้วยเหมือนกัน	แต่อาจารย์เองก็
ต้องปฏิเสธไปด้วยเหตุผลของครอบครัวและได้เสนอให้ดาร์วิน	 ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะออกเดินทางสำรวจรอบโลกในครั้งนี้	
“…ในฐานะนักธรรมชาติวิทยาเพื่อทำหน้าที่ เก็บตัวอย่าง,	

สังเกตการณ์และจดบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของแปลกใหม่ใน
ทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยา...”	 ด้วยความตื่นเต้นและยินดี
เป็นล้นพ้นดาร์วินจึงได้ปรึกษาหารือกับบิดาของเขา	 ซึ่งก็ไม่ค่อย
จะเห็นด้วยกับข้อเสนอของดาร์วินเพราะการออกสำรวจรอบโลก
เป็นความคิดที่ค่อนข้างบ้าบิ่นและไม่น่าจะเหมาะสมกับอนาคต
การเป็นนักบวชของดาร์วิน	 มิหนำซ้ำยังจะทำให้ดาร์วินไม่ได้ตั้ง
หลักปักแหล่งมีอาชีพที่มั่นคงในชีวิตเมื่อเขากลับจากการเดินทาง
ไปกับเรือรบหลวงครั้งนี้และก็จะทำให้ดาร์วินเคว้งคว้างในอาชีพ
การงานอีกเช่นเคย	นอกจากนั้นบิดาของเขายังเข้าใจดีว่าการเดิน
ทางไปกับเรือสำรวจครั้งนี้จะไม่สะดวกสบายสำหรับลูกชายและ
จะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน	์ แต่อย่างไรก็ตามบิดาของ
เขาก็เปิดช่องไว้ให้โดยไม่อยากขัดใจลูกชายจนเกินไปนักโดย
กล่าวว่าถ้าหากดาร์วินสามารถหาใครสักคนที่มีจิตสำนึกดีพอที่จะ
ช่วยให้คำแนะนำว่าดาร์วินควรจะเดินทางไปกับเรือสำรวจดัง
กล่าว	บิดาของเขาก็ยินดีที่จะอนุญาตตามที่ดาร์วินต้องการ	 ด้วย
นัยของคำพูดดังกล่าวทำให้ดาร์วินรู้สึกท้อใจและก็เขียนจดหมาย
ถึง	 ศาสตราจารย์พีค็อกค์ว่าขอปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งนักสำรวจ
ธรรมชาติวิทยาตามที่เสนอ	

4ศาสตราจารยอ์าดมั เซดจว์คิ นกัธรณวีทิยา  
ผู้ที่ดาร์วินแลกเปลี่ยนสมุดบันทึกข้อมูล เพื่อ
เรียนรู้ร่วมกัน 

1นายโจชิอาห์ เวดจ์วูด น้าชายของดาร์วิน 
ผู้ทำให้ดาร์วินได้รับอนุญาตจากบิดาของเขา
ให้เดินทางไปกับเรือรบหลวงบีเกิ้ล 

บทความพิเศษ 
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โชคพาไป 
เมื่อดาร์วินผิดหวังจากความ

เห็นของบิดา	 เขาจึงออกเดินทางไปยัง
บ้ านน้าชายของเขา	 คือ	 โจชิอาห์	
เวดจ์วูด	 เพื่อพักผ่อนและล่าสัตว์อย่าง
เคยเพื่อคลายความเครียด	 แต่น้าชาย
และญาติพี่น้องที่บ้านคิดว่าการเดิน
ทางสำรวจธรรมวิทยาไปกับเรือสำรวจ
ดังกล่าว	 น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุด
สำหรับดาร์วินซึ่งเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้ใน
ทุกสิ่ งทุกอย่างทางธรรมชาติอย่าง
กว้างขวาง	 และคิดว่าเรื่องนี้เป็นความ
คิดที่ดีแน่ๆ	 ดังนั้นน้าชายจึงชักชวน
ดา ร์ วิ น รี บ ขั บ รถกลั บ ไปยั ง เ มื อ ง
ชริวส์เบอรี่เพื่อพูดคุยและโน้มน้าวบิดา
ของดาร์วินให้เห็นด้วยกับแนวคิดดัง
กล่าว	 ในที่สุดดาร์วินก็ได้รับอนุญาต
จากบิดาให้ออกเดินทางท่องไปสู่โลก
กว้างบนเรือรบหลวง	H.	M.	S.	Beagle	ตามที่ดาร์วินปรารถนา	

ดาร์วินดีใจเป็นล้นพ้นและรีบเขียนจดหมายตอบรับไปยัง
ศาสตราจารย์พีคอกค์ทันทีพร้อมจดหมายขอบคุณและแจ้งให้
ศาสตราจารย์เฮนสโลว์ทราบเรื่องนี้ด้วย	 จากนั้นดาร์วินก็เดินทาง
ไปเคมบริดจ์เพื่อปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์เฮนสโลว์ในเรื่อง

 

ดารว์นิไดใ้ชเ้วลาสว่น
ใหญศ่กึษาวทิยาศาสตร์
ธรรมชาตจิากการอา่น
ดว้ยตนเอง ทำใหเ้รยีน
รูว้ทิยาการพืน้ฐาน
ตา่งๆ อยา่งกวา้งขวาง 
จนเกดิมมุมองอยา่งมี
คณุคา่ตอ่การพฒันาวธิี
คดิเกีย่วกบัสรรพสิง่ 
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ดังกล่าวก่อนที่จะเดินทางไปลอนดอนเพื่อ
พบกับโรเบิร์ต	ฟิตซ์รอย	(Robert	FitzRoy)	
กัปตันเรือรบหลวง	H.	M.	S.	Beagle	เพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
เดินทางสำรวจ	 เมื่อพบกัปตันฟิตซ์รอย
แล้วดาร์วินจึงทราบว่าก่อนหน้าที่เขาจะได้
รับการเสนอชื่อให้เป็นนักธรรมชาติวิทยา
ประจำเรือสำรวจนั้นมีชื่อผู้ที่เหมาะสมอยู่
แล้ ว	 3	 ร าย	 คนแรกคื อ	 บาทหลวง	
ลีโอนาร์ด	 เจนินส์	 (Leonard	 Jenyns)	 ซึ่ง
ได้ปฏิเสธเพราะต้องดูแลโบสถ์และภารกิจ
ทางศาสนาอยู่ ม าก	 คนที่	 2	 คื อ	
ศาสตราจารย์เฮนสโลว์	 ซึ่งก็สนใจในการ
ออกสำรวจดังกล่าวแต่ก็ได้ปฏิ เสธข้อ
เ สนอ ไป โดย เ หตุ ผ ลทา งค รอบค รั ว		
ส่วนคนที่	 3	 คือชายหนุ่มชื่อ	 เชลเตอร์		
(Mr.	 Chester)	 ซึ่งเป็นเพื่อนของกัปตัน
ฟิตซ์รอยนั่นเอง	 แต่ก็ไม่สามารถร่วมเดิน
ทางไปกับเรือสำรวจนี้เช่นเดียวกัน	 งานนี้

จงึตกเปน็ของดารว์นิโดยตวัเองไมไ่ดค้าดฝนักน็บัวา่	“ทัง้เกง่และเฮง”
ในที่สุดเรือรบหลวง	H.	M.	 S.	Beagle	ก็ได้ออกเดินทาง

จากท่าเรือพลิเมาธ์	(Plymouth)	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	1831	ขณะ
ที่ดาร์วินอายุได้เพียง	22	ปี	

4กัปตันโรเบิร์ต ฟิตซ์รอย  
ผู้ควบคุมเรือรบหลวงบีเกิ้ล 
ผู้ที่พาดาร์วินออกไปสู่โลก
กว้าง 
 

H.	M.	S.	Beagle	ซึ่งเดินทางสำรวจน่านน้ำโดยรอบทวีป
อเมริกาใต้และรอบโลกเป็นครั้งที่	 2	 โดยการสำรวจครั้งนี้มีภารกิจ
อย่างหนึ่งคือให้มีนักธรรมชาติวิทยาที่มีความรู้ความสามารถ
ศึกษาสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆ	 ที่ยังรู้จักกันน้อยมากในภูมิภาคนี้ได้
ร่วมเดินทางไปด้วย	 กัปตันฟิตซ์รอยจึงได้ปรึกษาหารือกับกัปตัน		
ฟรานซิส	 บิวฟอร์ต	 (Francis	 Beaufort)	 ให้ช่วยหาคนที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการด้วย	กัปตันบิวฟอร์ตจึงได้ติดต่อขอคำแนะนำ
จากเพื่อน	 คือ	 ศาสตราจารย์พีคอกต์ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจาก
ศาสตราจารย์เฮนสโลว์อีกต่อหนึ่งว่า	 คนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ
ภารกิจที่กัปตันฟิตซ์รอยต้องการ	คือ	 ชาร์ลส์	 ดาร์วิน	บัณฑิตหนุ่ม
จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	 นี่คือที่มาของจดหมาย	 2	 ฉบับที่	
ดาร์วินได้รับเมื่อเขากลับมาถึงบ้านหลังจากการสำรวจทาง
ธรณีวิทยากับศาสตราจารย์เซดจ์วิค	

โรเบิร์ต ฟิตซ์รอย ชายหนุ่มอายุ 26 ปี ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นกัปตันเรือรบหลวง 
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