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บทความพิเศษ 



เรียบเรียงโดย วิสุทธิ์ ใบไม้ และรังสิมา ตัณฑเลขา 

ชาร์ลส์ ดาร์วิน 


ชีวิตที่อุทิศให้กับทฤษฎีวิวัฒนาการ (2) 
ประวัติ ชีวิต และผลงานของนักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกในศตวรรษที่ 19 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี ชาร์ลส์ ดาร์วิน และ 150 ปี ทฤษฎีวิวัฒนาการ 

ท่องโลกไปกับเรือหลวงบีเกิ้ล  
(H. M S. Beagle) 

Óวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางรอบโลกของเรือหลวงบีเกิ้ล  
คือ การสำรวจน่านน้ำและทำแผนที่ ตามแนวชายฝั่งทะเล

และหมู่เกาะต่างๆ ของทวีปอเมริกาใต้รวมทั้งทวีปแอฟริกาที่อยู่
ในความสนใจและผลประโยชน์ของรัฐบาลอังกฤษ และถ้ามีนัก
ธรรมชาติวิทยาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของกัปตันเรือด้วยก็น่าจะดี 
โดยคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี แต่เมื่อเอาเข้าจริงเรือ
หลวงบีเกิ้ลใช้เวลาเดินทางสำรวจรอบโลกยาวนานถึงเกือบ 5 ปี  

ดาร์วินในฐานะนักธรรมชาติวิทยาใช้เวลาสำรวจสิ่งมี
ชีวิตและธรณีวิทยาบนผืนแผ่นดินใหญ่ยาวนานประมาณ 2/3 
ของเวลาการเดินทางทั้งหมดและใช้เวลาอยู่บนเรือเพียงประมาณ 
1/3 เท่านั้น ดาร์วินสามารถเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ได้มากกว่า 
1,500 ชนิด รวมตัวอย่างทั้งหมดมากกว่า 5,400 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นชนิดใหม่ที่ ไม่ เคยพบเห็นในอั งกฤษรวมทั้ งตั วอย่ า ง

นับตั้งแต่วันแรกที่ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) เดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิ้ล (H. M S. Beagle) 
ปลายปี 1831 เขายังเป็นนักสำรวจธรรมชาติวิทยาสมัครเล่นที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง แต่เมื่อเขาเดินทาง
กลับประเทศอังกฤษในปลายปี 1836 ดาร์วินก็กลายเป็นนักธรรมชาติวิทยาชั้นแนวหน้าที่มากด้วย
ประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญการสำรวจธรรมชาติมืออาชีพที่มีความมั่นใจสูง เขาได้รับการยกย่องว่าเป็น
นักคิดและนักวิเคราะห์ข้อมูลหาความเกี่ยวโยงอย่างเป็นระบบระหว่างสรรพสิ่งที่เขาได้พบเห็นและสามารถ
จินตนาการรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน อะไรทำให้ดาร์วินเปลี่ยนไปได้
มากมายขนาดนั้นในช่วงเวลาเพียง 5 ปีที่เดินทางไปกับเรือบีเกิ้ล นี่คือคำตอบบางประการ 

ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) และหินแร่ต่างๆ อีกมากมาย 
การเดินทางของดาร์วินบนเรือหลวงบีเกิ้ล ไม่ใช่เรื่อง

สะดวกสบายและสนุกสนานสำราญใจอย่างที่หลายคนคิด เพราะ
ดาร์วินเมาเรือบ่อยๆ เมื่อพบกับคลื่นสูงและลมแรงจนบางครั้งเขา
ถึงกับต้องนอนซมอยู่ในเปลญวน แต่ดาร์วินก็ได้เรียนรู้วิธีการช่วย
เหลือตัวเองโดยการยืนเกาะเรือมองดูฝูงปลาแหวกว่ายน้ำอยู่
กลางทะเลบ้าง มองดูนกบินว่อนอยู่ชายฝั่งบ้าง หรือดูเต่าคลาน
ต้วมเตี้ยมอยู่บนเกาะบ้าง ซึ่งเป็นการผ่อนคลายความไม่สบายทั้ง
กายและใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นดาร์วินยังสามารถปรับตัว
และเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตอยู่บนเกาะหรือบนผืนแผ่นดินใหญ่เป็น
เวลาหลายอาทิตย์เพื่อสำรวจเก็บตัวอย่างสัตว์ พืช ฟอสซิล และ
แร่หิน ในขณะที่เรือหลวงบีเกิ้ลออกสำรวจตรวจสอบความลึกของ
น่านน้ำชายฝั่งและทำแผนที่บริเวณโดยรอบ 

3�BRT Magazine December 2008



ถึงแม้ว่าสุขภาพร่างกายของดาร์วินไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อ
การกินอยู่หลับนอนที่ค่อนข้างยากลำบากทั้งในเรือและบนบก แต่
เขาก็ยังมีใจสู้ เพราะความอยากรู้อยากเห็นสิ่งแปลกใหม่ใน
ธรรมชาติที่เขารักเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่วัยเยาว์ ทำให้ดาร์วินสู้
อดทนกับความยากลำบากในการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิ้ลแต่
เขาก็มีความสุขใจที่ได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ทั้งทางกายภาพและ
ทางชีวภาพที่ เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อน ดังวลีที่ เขาบันทึกไว้ 
“...เสมือนการให้ดวงตาแก่คนตาบอด...” ฉันใดก็ฉันนั้น 

ตลอดการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิ้ล ดาร์วินและ
กัปตันฟิตซ์รอยดูเหมือนว่ามีความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไร
นักและมักขัดแย้งกันบ่อยครั้ง แต่ทั้งคู่ก็ไปด้วยกันได้โดยไม่มี
ปัญหารุนแรงถึงขั้นแตกหัก กระนั้นก็ตามกัปตันฟิตซ์รอยก็ยังใจ
กว้างโดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนดาร์วินในหลายๆ เรื่อง
รวมทั้งได้มอบหนังสือเรื่อง “Principles of Geology” เล่มแรก
ของไลเอลล์  (Lyell) ให้แก่ดาร์วินด้วย 

ดาร์วินไม่ค่อยถนัดเรื่องภาษาต่างประเทศมากนักไม่ว่า
จะเป็นภาษาฝรั่งเศส โปรตุเกสและสเปน แต่เขาก็สามารถสื่อสาร
ได้ดีพอสมควรกับคนท้องถิ่นในอเมริกาใต้ที่ใช้ภาษาสเปนเป็น
หลักซึ่งเขาได้เรียนรู้จากการอ่านและฝึกพูดภาษาสเปนกับคนพื้น
เมืองในที่ต่างๆ ที่เขาแวะไปเยือน 

	

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง 
ในการพบปะหารือกับกัปตันฟิตซ์รอยที่สำนักงานราช

นาวีที่กรุงลอนดอน ดาร์วินได้รับข้อเสนอให้เป็นเพื่อนร่วมเดินทาง
ของกัปตันฟิตซ์รอยและในฐานะนักธรรมชาติวิทยาโดยให้กินอยู่
หลับนอนบนเรือหลวงบีเกิ้ลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ดาร์วิน
ต้องใช้เงินของเขาเองในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น

สำหรับการสำรวจและเก็บตัวอย่าง ดังนั้นหากดาร์วินไม่สะดวกใจ
ด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาก็อาจกลับบ้านได้ทันทีโดยไม่มีข้อผูกมัด
ใดๆ ทั้งสิ้น และที่สำคัญ คือ ดาร์วินมีอิสระที่จะเก็บตัวอย่างสิ่งมี
ชีวิต แร่หิน และฟอสซิลได้ตามใจชอบและเก็บรักษาตัวอย่าง
ทั้งหมดไว้ศึกษาเป็นของตัวเองได้ตามที่เขาต้องการ ซึ่งถือว่าเป็น
กรณีพิเศษสำหรับการสำรวจทางธรรมชาติวิทยาในครั้งนั้น เพราะ
โดยปกติแล้วตัวอย่างสิ่งของและสิ่งมีชีวิตที่เก็บได้จากการสำรวจ
โดยเจ้าหน้าที่ของทางการทหารเรือเช่นนั้นจะต้องตกเป็นสมบัติ
ของทางราชการอังกฤษ 

ดาร์วินเตรียมซื้อของใช้ อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น
หลายชิ้น เช่น กล้องจุลทรรศน์, กล้องส่องทางไกล, เข็มทิศ, เครื่อง
วัดความดันอากาศ, เครื่องวัดมุมและวัดความสูงที่ใช้ในทาง
ธรณีวิทยา, ปืนสั้นพร้อมสายผูกและไม้พลองเล็กเอาไว้ป้องกันตัว 
รวมใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ 600 ปอนด์ ดาร์วินยังไม่ลืมที่จะนำ
คัมภีร์ไบเบิลติดมือไปด้วยพร้อมกับหนังสือต่างๆ เพราะเขายังคิด
ว่าเมื่อกลับจากการเดินทางครั้งนี้แล้วเขาก็คงจะต้องเริ่มอาชีพ
เป็นหมอสอนศาสนาตามเป้าหมายเดิม 

นอกจากดาร์วินแล้วยังมีช่างศิลป์ที่ชำนาญในการวาด
ภาพและสะเก็ตภาพต่างๆ และมีนักเผยแพร่ศาสนาหลายคนร่วม
เดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิ้ลในครั้งนั้นด้วย รวมผู้ร่วมเดินทาง
ทั้งหมด 74 คนพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นรวมทั้ง
นาฬิกาอย่างดีหลายเรือนและหนังสือจำนวนมากจนทำให้เรือ
หลวงบีเกิ้ลดูเล็กไปถนัดตา เนื่องจากเรือลำนี้ได้รับการปรับปรุง
ขึ้นมาใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อความปลอดภัยใน
สภาวะอากาศที่เลวร้าย แต่ก็ไม่ใหญ่โตมากนักเพราะยาวเพียง 
90 ฟุตและกว้างสุด 24.5 ฟุตเท่านั้น ดาร์วินมีที่นอนเป็นเปลญวน
และทำงานอยู่ในห้องเล็กๆ ขนาด 10 x 11 ฟุตที่มีทั้งโต๊ะ แผนที่ 
กล่องกระดาษและตู้หนังสือเรียงรายอยู่ด้วย 

	

เรือหลวงบีเกิ้ลที่ท่าเรือออสเตรเลีย   
(ภาพจากหนังสือ Darwin and his Flowers) 
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แผนที่แสดงการเดินทางสำรวจน่านน้ำของเรือหลวงบีเกิ้ล ในทวีปอเมริกาใต้ 
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เดินทางสู่โลกกว้างทางเรือ 
เมื่อทุกอย่างพร้อมและได้เวลาแล้วเรือหลวงบีเกิ้ลก็ออก

เดินทางจากเมืองพลิเมาธ์ ประเทศอังกฤษ  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
1831 หลังจากเลื่อนการเดินทางมาถึง 2 ครั้ง เนื่องจากความไม่
พร้อมบางประการและอากาศไม่เอื้ออำนวย เรือหลวงบีเกิ้ลมุ่ง
หน้าสู่หมู่ เกาะคานารี (Carnary Is lands) ในมหาสมุทร
แอตแลนติกเป็นจุดหมายแรกตามแผนการเดินทาง แต่เมื่อถึงที่
หมายจริงเมื่อวันที่ 6 มกราคม 1832 กลับขึ้นบกไม่ได้เพราะเกิด
โรคอหิวาต์ระบาดบนเกาะทำให้กัปตันเรือตัดสินใจไม่แวะสำรวจ
หมู่เกาะนี้และต้องผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดาย เพราะดาร์วินเคย
ฝันไว้ตั้งแต่วัยเรียนหนังสือว่าอยากมาเยี่ยมเยียนหมู่เกาะนี้สัก
ครั้งหนึ่งในชีวิต หลังจากที่เขาได้อ่านงานเขียนบันทึกการเดินทาง
สำรวจทางวิทยาศาสตร์ของอะเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮัมโบลด์ที่เขา
ประทับใจมาก (ดูตอนแรก) 

เรือหลวงบีเกิ้ลเดินทางต่อไปยังหมู่ เกาะเคบเวอร์เด 
(Cape Verde Islands) ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกของทวีป
แอฟริกาตอนเหนือประมาณ 390 ไมล์ เรือถึงที่เกาะเซนต์ จาโก 
(St. Jago) วันที่ 16 มกราคม 1832 ดาร์วินได้ตรวจดูสภาพ
ธรณีวิทยาเบื้องต้นของเกาะนี้ และรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นชั้นหิน
ต่างๆ อย่างที่ศาสตราจารย์ไลเอลล์ได้เขียนบรรยายไว้ในหนังสือ

ของเขา ทำให้ดาร์วินรู้สึกศรัทธาและนิยมชมชอบในความเป็นนัก
วิชาการของไลเอลล์มากยิ่งขึ้น ดาร์วินได้บันทึกสภาพหินต่างๆ ที่
มีความแตกต่างกันตามกาลเวลาของลาวาที่ไหลออกมาจาก
ภูเขาไฟระเบิดในอดีต ดาร์วินรู้สึกดีใจที่ได้เห็นร่องรอยของอดีต
อย่างชัดเจนซึ่งเป็นฐานคิดเบื้องต้นที่สำคัญของการพัฒนาแนว
ความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการ เขาจึงรีบเขียนจดหมายถึง
ศาสตราจารย์เฮนสโลว์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อธิบายสภาพ
ธรณีวิทยาของหมู่เกาะแห่งนี้ว่าน่าจะเป็นของใหม่และน่าจะเป็นที่
สนใจของศาสตราจารย์ไลเอลล์ด้วย ดาร์วินฉุกคิดขึ้นมาว่าเขาน่า
จะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเกี่ยวกับธรณีวิทยาของพื้นที่ต่างๆ ที่
เรือหลวงบีเกิ้ลได้แวะเยือนและเขาได้ปรารภเรื่องนี้กับกัปตัน  
ฟิตซ์รอยซึ่งได้ให้การสนับสนุนเขาเป็นอย่างดีในเรื่องนี้ [ครั้นเมื่อ
ดาร์วินกลับมายังอังกฤษแล้วเขาก็ได้สานฝันนั้นให้เป็นจริงโดยใช้
ความพยายามอย่างมากในการศึกษาตัวอย่างต่างๆ ที่เก็บได้และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างละเอียดจนได้ผลงานออกมาเป็น
หนังสือถึง 3 เล่ม คือ Coral Reefs ปี 1842, Volcanic Islands ปี 
1844 และ Geological Observations on South America ปี 
1946] 

แผนที่แสดงการเดินทางรอบโลกของเรือหลวงบีเกิ้ล 
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ดาร์วินตื่นเต้นยินดีเป็นที่สุดที่ได้เห็นพืชและสัตว์ของป่า
เขตร้อนเป็นครั้งแรกในชีวิต เขารู้สึกตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นหมึก
เปลี่ยนสีได้และหมึกปล่อยสีดำออกมาเพื่ออำพรางตัวหลบภัย  
ดาร์วินแสดงอาการตื่นเต้นออกนอกหน้าจนกัปตันฟิตซ์รอยถึงกับ
เอ่ยปากว่า “ยิ่งกว่าเด็กที่ได้ของเล่นใหม่เสียอีก” ที่หมู่เกาะแห่งนี้
ดาร์วินได้ใช้เวลาส่วนใหญ่เก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ทางทะเลและสัตว์บกขนาดเล็กรวมทั้งแมลงต่างๆ จำนวนมากจน
ต้องวางตัวอย่างไว้เกะกะเต็มโต๊ะ จนกระทั่งเรือตรีจอห์น วิคแฮม 
(John Wickham) ผู้ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบนเรือถึงกับต่อว่า
ดาร์วินในเรื่องดังกล่าวและพูดเสียดสีดาร์วินว่า “เป็นนักจับแมลง 
หรือ เป็นนักปรัชญากันแน่” 

เรือหลวงบีเกิ้ลมาถึงเกาะพอร์โต พรายา (Porto Praya) 
ซึ่งอยู่ในหมู่เกาะเคบเวอร์เด ดาร์วินต้องตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นความ
งามและสีสันพรรณไม้เขตร้อนนานาชนิดและพืชผลต่างๆ ทั้ง
มะขาม กล้วยและปาล์ม เขาได้ยินเสียงนกร้องก้องป่าและเห็น
แมลงลงตอมดอกไม้หอมแรกแย้ม เขาประทับใจอย่างยิ่งในสิ่งที่
ได้พบเห็น ดังปรากฏในคำบันทึกของเขา “...มันช่างเป็นวันที่ปลื้ม
ปิติยินดีจริงๆ สำหรับฉัน เสมือนการให้ดวงตาแก่คนตาบอด...” 
เขาได้เลือกเก็บตัวอย่างหิน พืช สัตว์บกและสัตว์ทะเลจำนวนมาก

และใช้เวลาตลอดค่ำในการศึกษาและจัดเก็บตัวอย่างที่หามาได้
อย่างเป็นระบบโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อย ดาร์วินใช้เวลา
สำรวจและเก็บตัวอย่างบนหมู่เกาะแห่งนี้เกือบ 3 อาทิตย์และ
สามารถเก็บตัวอย่างพืชไม่น้อยกว่า 40 ชนิด 

	

มุ่งหน้าสู่บราซิล 
จากนั้นเรือหลวงบีเกิ้ลก็มุ่งหน้าสู่ประเทศบราซิลถึงเมือง

บาเอีย (Bahia) ปัจจุบันคือซาลวาดอร์ (Salvador) เป็นแห่งแรก
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1832 ดาร์วินสำรวจที่นี่ประมาณ 3 
อาทิตย์ นับว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นความงามตามธรรมชาติ
และความอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนเขตร้อนจริงๆ ซึ่งมีทั้งพืชและ
สัตว์นานาชนิดตลอดจนเสียงร้องของสัตว์ป่าและสภาพธรรมชาติ
ของขุนเขาที่สวยงามเรียงรายอยู่โดยรอบ ดาร์วินได้บรรยายความ
รู้สึกในขณะนั้นว่า “...จิตใจที่สับสนวุ่นวายก็สงบลงด้วยความปิติ
ยินดียิ่ง…” ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ดาร์วินรู้สึกสำราญ
เบิกบานใจและมีชีวิตชีวามากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมา อัน
เป็นแรงกระตุ้นให้เขาทำงานที่เขารักให้หนักมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็น
ได้จากสมุดบันทึกภาคสนามที่เขาเขียนรายงานการสังเกตไว้
อย่างละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณและการวัดมุมต่างๆ ตามวิธี
การทางธรณีวิทยาที่เขาร่ำเรียนมาและที่ได้อ่านจากตำรา ตลอด
จนการบันทึกอุณหภูมิ ความกดอากาศ ตำแหน่งทิศทางต่างๆ 
รวมทั้งแผนภาพและสะเก็ตภาพไว้เป็นจำนวนมาก ในขณะที่  
ดาร์วินพักอยู่บนเรือเขาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการเขียนเรื่อง
ราวทางวิชาการเกี่ยวกับตัวอย่างพืช สัตว์ ฟอสซิลและแร่หินที่เขา
เก็บมาได้ ยิ่งไปกว่านั้นดาร์วินยังได้จัดระบบการทำบัญชีรายชื่อ
ตัวอย่างที่เก็บได้ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทำให้การนำข้อมูลเกี่ยวกับ
ตำแหน่งและลักษณะรูปพรรณสัณฐานเฉพาะตัวของตัวอย่างให้

ศาสตราจารย์ไลเอลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา 

สัตว์พวก อาร์มาดิลโล 
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ง่ายต่อการจัดจำแนกแยกแยะเมื่อตัวอย่างเหล่านั้นส่งกลับมายัง
อังกฤษ ดาร์วินเก็บสมุดบันทึกการค้นพบทางธรณีวิทยาที่น่า
สนใจและเป็นความรู้ ใหม่สำหรับเขารวมทั้งข้อมูลทางด้าน     
สัตววิทยาและพฤกษศาสตร์จำนวนมาก เช่น เขาบันทึกว่าเก็บ
ตัวอย่างด้วงปีกแข็งได้มากถึง 68 ตัวอย่างในวันเดียวกันและเก็บ
ตัวอย่างไม้ดอกสีสวยสดงดงามรวมทั้งไม้เถาและไม้ผลจำนวน
มากกว่า 50 ชิ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าที่นั่นมีความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตสูงมาก 

เมอืงบาเอยีมพีืน้ทีก่วา้งขวาง มกีารเพาะปลกูมนัสำปะหลงั	
อ้อย และถั่ว มากมายโดยใช้แรงงานจากทาสที่นำเข้ามาจาก
แอฟริกา ดาร์วินมีความเห็นอกเห็นใจพวกคนงานทาสเหล่านั้น
อย่างมากเพราะเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับระบบทาสและคนงานที่ถูก
กระทำอย่างทารุณในยุคนั้น ซึ่งขัดแย้งกับความคิดเห็นของกัปตัน
ฟิตซ์รอย ครั้งหนึ่งมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงจนทำให้กัปตัน
ฟิตช์รอยโกรธจัดถึงกับออกปากว่าเขาไม่น่าจะอยู่ร่วมงานกันได้ 
แต่ในที่สุดกัปตันฟิตช์รอยก็กล่าวขอโทษดาร์วินและขอให้เคารพ
ในความคิดเห็นของแต่ละคน และต่างก็โอนอ่อนผ่อนปรนจนทั้ง
สองคนร่วมทำงานด้วยกันได้ตลอดการเดินทาง 

	

การสำรวจที่ยาวนาน 
เ รื อ ห ล ว ง บี เ กิ้ ล ใ ช้ เ ว ล า น า น ป ร ะ ม า ณ 2 ปี เ ศ ษ  	

(5 เมษายน 1832 – 10 มิถุนายน 1834) ในการสำรวจน่านน้ำ
ทางฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้ตั้งแต่ด้านเหนือที่ เมือง        
ริโอ เดอ จาไนโร (Rio de Janeiro), มอนเตวิเดโอ (Montevideo), 
บาเอีย บลังกา (Bahia Blanca), พาตาโกเนีย (Patagonia), หมู่
เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Ilands), ช่องแคบมาเจลแลน 
(Strait of Magelland) และเทียร์รา เดล ฟูเอโก (Tierra del 
Fuego) ซึ่งเป็นบริเวณปลายสุดของทวีปเพื่อทำแผนที่ตามแนว
ชายฝั่งและวัดความลึกของท้องทะเล รวมทั้งหยุดพักและสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติบนผืนแผ่นดินใหญ่และบนเกาะสำคัญๆ 

แต่ละแห่งรวมทั้งเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ฟอสซิลและแร่หินจำนวน
มากพร้อมด้วยข้อมูลทางธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด 

วันที่ 5 เมษายน 1832 เรือหลวงบีเกิ้ลก็ทอดสมอนอก
ชายฝั่งเมืองริโอ เดอ จาไนโร ดาร์วินและทีมงาน 6 คนขึ้นบกและ
เดินทางสำรวจเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตโดยใช้ม้าและลาเป็นพาหะ
และขนสัมภาระ คณะสำรวจเดินทางลึกเข้าไปในผืนแผ่นดินใหญ่
เป็นระยะทางประมาณ 150 ไมล์ ผ่านไร่กาแฟ ไร่อ้อย ทุ่งหญ้า
และฟาร์มเลี้ยงวัว ส่วนเรือหลวงบีเกิ้ลก็เดินทางย้อนกลับไปเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่บาเอีย ดาร์วินกับคณะใช้เวลาเก็บตัวอย่างพืช 
สัตว์และแร่หิน พร้อมกับจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด แต่เขาต้อง

โคบาลท้องถิ่น 
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ประสบกับปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยจากการตรากตรำทำงานหนักและ
เดินทางไกลในแต่ละวันท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่ดาร์วิน
มีความสุขใจอยู่กับความงามตามธรรมชาติของป่า เขา แสงแดด 
น้ำตก ของประเทศบราซิลที่เขามิอาจลืมเลือนเลย เขาใช้เวลาที่   
ริโอ เดอ จาไนโรจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 1832 เมื่อเรือหลวงบีเกิ้ล
กลับมารับทีมงานของเขาเพื่อเดินทางล่องลงใต้ต่อไป 

เรือหลวงบีเกิ้ลมาถึงบริเวณปากน้ำริโอ พลาตา (Rio 
Plata) ที่กว้างมากและทอดสมอเรือที่เมืองมอนเตวิเดโอวันที่ 28 
กรกฎาคม 1832 แต่ทุกคนต้องอยู่บนเรือเกือบ 2 อาทิตย์ ก่อนที่
ดาร์วินจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นบกได้ ในเบื้องต้นดาร์วินไม่ค่อยตื่น
เต้นในการขึ้นบกครั้งนี้มากนักเพราะไม่เห็นป่าเขียวและภูเขาสูง
เหมือนสถานที่อื่นที่ผ่านมา ที่เมืองนี้มีแต่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และ
ฝูงวัวเลี้ยง ครั้นเมื่อดาร์วินเข้าใกล้ทุ่งหญ้าก็พบดอกไม้สวยงามขึ้น
ตามพื้นราบ ดาร์วินกับคณะเดินทางขึ้นไปตามลำน้ำกว้างใหญ่
แต่ไม่ได้สำรวจอะไรมากมายนักเพราะมีอุปสรรคจากการสู้รบ
แย่งชิงดินแดนกันระหว่างอาร์เจนตินากับบราซิล เมื่อเรือกลับมา
รับพวกเขาตอนกลางเดือนสิงหาคม 1832 เพื่อเดินทางต่อไป 

	

ปริศนาวิวัฒนาการ 
เรือหลวงบีเกิ้ลล่องลงใต้ถึงเมืองบาเอีย บลังกาเมื่อต้น

เดือนกันยายน 1832 ดาร์วินมีเวลาสำรวจบนบกในบริเวณนี้จนถึง
กลางเดือนตุลาคม 1832 ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิมีธรรมชาติของ
พรรณไม้ที่สวยงาม เขาเก็บตัวอย่างพืชไว้มากมายไม่น้อยกว่า 80 
ชิ้น และที่บริเวณพุนตา อัลตา (Punta Alta) ซึ่งมีโขดหินมากมาย
ดาร์วินเก็บตัวอย่างแร่หินและมุ่งมั่นขุดเจาะเซาะหินเพื่อเก็บ
ตัวอย่างฟอสซิลของหอยและสัตว์ใหญ่หลายชนิดซึ่งเขาคิดว่าน่า
จะเป็นชนิดใหม่ โดยเฉพาะฟอสซิลของพวกสัตว์ขนาดใหญ่ที่
คล้ายแรดหรือไรโนเซอรอส (Rhinoceros) ของแอฟริการวมทั้ง
ฟอสซิลขนาดใหญ่มากของสัตว์พวกที่มีเกราะหุ้มลำตัวคล้ายพวก
ทีเ่รยีกวา่ อารม์าดลิโล (Armadillo) ในปจัจบุนั และเขา้ใจวา่ฟอสซลิ 	
นี้เป็นของพวกสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ดาร์วินรู้สึกดีใจและประทับ
ใจกับฟอสซิลที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่เก็บได้โดยได้รับความช่วยเหลือ
จากคนงานเลี้ยงสัตว์และโคบาลท้องถิ่น (Gauchos) ทำให้เขา
ใคร่ครวญคิดย้อนไปถึงอดีตกาลว่าหมู่สัตว์เหล่านั้นมีชีวิตและ
หากินอยู่อย่างไรบนโลกใบนี้ ในขณะเดียวกันดาร์วินก็พบสัตว์
พวกอาร์มาดิลโลที่ยังมีชีวิตอยู่ในบริเวณแห่งนี้จำนวนมากด้วย 

นกเรีย  (rhea) 

ดารว์นิตืน่เตน้ยนิดเีปน็ทีส่ดุทีไ่ด้
เหน็พชืและสตัวข์องปา่เขตรอ้น
เปน็ครัง้แรกในชวีติ เขารูส้กึ  
ตืน่ตาตืน่ใจทีไ่ดเ้หน็หมกึเปลีย่น
สไีดแ้ละหมกึปลอ่ยสดีำออกมา
เพือ่อำพรางตวัหลบภยั  ดารว์นิ
แสดงอาการตืน่เตน้ออกนอกหนา้
จนกปัตนัฟติซร์อยถงึกบัเอย่ปาก
วา่ “ยิง่กวา่เดก็ทีไ่ดข้องเลน่ใหม่
เสยีอกี” 
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โคบาลท้องถิ่นได้ล่าสัตว์พวกนี้มาย่างกินเป็นอาหารและดาร์วิน
ก็ได้ร่วมกินด้วยอย่างเอร็ดอร่อย ดาร์วินได้ศึกษาเกราะหุ้มตัวและ
โครงกระดูกของอาร์มาดิลโลที่เหลือจากอาหารโดยเปรียบเทียบ
กับฟอสซิลขนาดใหญ่ของพวกที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ทำให้เขาเห็นได้
ชัดเจนว่ามันมีความละม้ายคล้ายคลึงกันและน่าจะมีความ
สัมพันธ์เป็นเครือญาติกัน เขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นหลักฐานทาง
วิชาการเช่นนั้นและรู้สึกเหมือนกับว่าได้มองย้อนกลับไปข้างหลัง
และเห็นจุดเริ่มต้นของพวกมันอย่างไม่น่าเชื่อ 

ในระหว่างการสำรวจและบันทึกข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวใน
ทวีปอเมริกาใต้ดาร์วินได้พบกับความจริงอย่างหนึ่งที่สร้างความ
ประทับใจให้แก่เขาและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาคิดตั้งทฤษฎี
วิวัฒนาการในเวลาต่อมา นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต
จากสปีชีส์หนึ่งไปเป็นอีกสปีชีส์หนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกันมาก 
ดังกรณีตัวอย่างของนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแต่บินไม่ได้ของ
อเมริกาใต้ที่เรียกว่า นกเรีย (rhea) ที่เท้าแต่ละข้างมี 3 นิ้ว ซึ่งแตก
ต่างจากนกกระจอกเทศ (ostrich) ในทวีปแอฟริกา ดาร์วินพบ
ว่านกเรียขนาดใหญ่นี้มีอยู่มากมายและมี ลักษณะคล้ายๆ กัน
ตลอดทุ่งหญ้าแพมพาส (pampas) อันกว้างใหญ่ไพศาล แต่คน
เลี้ยงสัตว์ท้องถิ่นบอกดาร์วินว่ายังมีนกเรียอีกชนิดหนึ่งที่มีขนาด
เล็กกว่ามากและหาได้ยาก จะพบได้ก็เฉพาะตรงรอยต่อกับเขต   

ริโอ เนโกร (Rio Negro) เท่านั้น ในตอนหลังเมื่อคณะของดาร์วิน
ตั้งแค้มป์ใกล้เมืองพอร์ต ดีไซร์ (Port Desire) คนงานเลี้ยงสัตว์ได้
ล่านกเรียตัวเล็กมาทำเป็นอาหารค่ำ ดาร์วินก็นึกว่ามันเป็นลูกนก
เรียที่ยังเล็กอยู่ แต่หลังจากอาหารค่ำมื้อนั้นแล้วดาร์วินก็สังเกต
ว่านกเรียขนาดเล็กที่ใช้เป็นอาหารนั้นน่าจะเป็นนกเรียชนิดเล็ก
จริงดังที่คนเลี้ยงสัตว์ได้เคยบอกไว้ แต่เขาไม่ค่อยแน่ใจเพราะเขา
ไม่ใช่ผู้ เชี่ยวชาญเรื่องนก ดาร์วินจึงเก็บกระดูกชิ้นส่วนต่างๆ  
พร้อมทั้งขนนกชนิดเล็กนี้ไว้เป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาต่อไป
โดยผู้เชี่ยวชาญในอังกฤษ เมื่อดาร์วินสำรวจต่อมาก็พบว่ามี     
นกเรียชนิดเล็กนี้จำนวนมากทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้แทนที่
สปีชีส์ขนาดใหญ่กว่าที่พบมากทางตอนเหนือซึ่งเป็นปริศนาที่น่า
พิ ศ ว ง อ ย่ า ง ยิ่ ง แ ล ะ ท ำ ใ ห้ ด า ร์ วิ น ค ร ว ญ คิ ด ไ ม่ ต ก ว่ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงแทนที่จากสปีชีส์หนึ่งไปเป็นอีกสปีชีส์หนึ่งเช่นนี้เป็น
เพราะเหตุใด และเป็นปัญหาค้างคาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสรรพชีวิตที่เขาได้พบเห็นตลอดการเดินทาง 

ข้อสังเกตและข้อมูลเช่นนี้มักถูกมองข้ามถ้าหากว่านัก
วิจัยไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะ
เป็นประเด็นเล็กๆ แต่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่มีความสำคัญที่นำไปสู่
การค้นคว้าหาคำตอบที่ยิ่งใหญ่ในโอกาสต่อมา ข้อมูลเบื้องต้นดัง
กล่าวเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ งสำหรับดาร์วินและก่อให้ เกิด
จินตนาการและแรงบันดาลใจให้เขาเร่งค้นคว้าหาข้อมูลสนับสนุน
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่เริ่มประทุขึ้นมาในใจของดาร์วินใน
คราวนั้น 

เรือหลวงบีเกิ้ลเดินทางย้อนกลับขึ้นไปทางเหนือเพื่อ
สำรวจน่านน้ำเพิ่มเติมที่บริเวณปากน้ำริโอ พลาตาและเมืองมอน
เตวิเดโออีก ที่เมืองแห่งนี้ดาร์วินได้รับจดหมายจากอังกฤษ ซึ่งมา
ถึงมือเขาล่าช้ากว่ากำหนด 5 เดือน ในถุงเมล์นั้นก็มีหนังสือเรื่อง 
“Principles of Geology”  ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ไลเอลล์ได้อธิบาย
เหตุผลในการปฏิเสธทฤษฎีวิวัฒนาการของลามาร์คซึ่งได้กล่าวไว้
ว่าสัตว์และพืชที่สูญพันธุ์ไปแล้วในอดีตมีความแตกต่างอย่างสิ้น
เชิงจากพวกที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เพราะไลเอลล์เห็นว่าลามาร์ค
ไม่มีข้อมูลสนับสนุนทฤษฎีดังกล่าว ในขณะที่ไลเอลล์มีหลักฐาน
จากฟอสซิลของสัตว์และพืชที่พบในเหมืองถ่านหินหลายแห่งของ
อังกฤษ เมื่อดาร์วินได้อ่านหนังสือเล่มใหม่ของไลเอลล์แล้วก็เกิด
ความเชื่อเช่นเดียวกับไลเอลล์ เพราะดาร์วินมีข้อมูลหลักฐานด้าน
ฟอสซิลของพวกสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าเป็นฟอสซิลของสัตว์
พวกอาร์มาดิลโลยักษ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเพราะมันมีลักษณะคล้าย
กับพวกอาร์มาดิลโลที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแต่มีขนาดเล็กกว่า
มาก ซึ่งพบว่ามีอยู่มากมายในบริเวณบาเอีย บลังกา ทำให้ดาร์วิน
รู้สึกตื่นเต้นและดีใจอย่างมากที่ได้ข้อมูลหลักฐานสำคัญเช่นนี้ซึ่ง
บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดที่สูญพันธุ์

Cyttaria darwinii หรือ เห็ดดาร์วิน 
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บทความพิเศษ 



แล้วกับชนิดที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งสะท้อนให้เห็นที่มาที่ไปของสิ่งมีชีวิต
ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 

เรือหลวงบีเกิ้ลล่องกลับลงใต้อีกจนมาถึงบริเวณเกือบใต้
สุดของทวีปอเมริกาใต้ที่เรียกว่า เทียร์รา 
เดล ฟูเอโก ท่ามกลางคลื่นสูงและลมแรง
อีกทั้งอากาศหนาวเย็นมาก ชื่อของพื้น
แผ่นดินแห่งนี้มีความหมายว่า “แผ่นดิน
ไฟ” อันเนื่องจากชาวอินเดียนแดงท้องถิ่น
ก่อแค้มป์ไฟเพื่อให้ความอบอุ่นตลอดคืน 
เมื่อมองจากเรือที่อยู่ห่างจากฝั่งจะเห็น
แนวกองไฟตลอดชายฝั่ งลงไปจนถึง     
ดินแดนปลายสุดของทวีปอเมริกาใต้ เรือ
บีเกิ้ลถึงที่หมายราวกลางเดือนธันวาคม 
1832 ดาร์วินและทีมงานขึ้นสำรวจบน
แผ่นดินใหญ่ของเทียร์รา เดล ฟูเอโก เพื่อ
เก็บตัวอย่างสัตว์และพืชหลายชนิดรวมทั้ง
เห็ดราจำนวนมาก  โดยเฉพาะเห็ดชนิด
หนึ่งที่ชาวพื้นเมืองใช้กินเป็นอาหาร ซึ่งต่อ
มาพบว่าเป็นเห็ดชนิดใหม่ [Cyttaria darwinii ซึ่งบาทหลวงโจเชฟ 
เบิร์กเลย์ (Joseph Berkeley) ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดราตั้งชื่อให้เป็น
เกียรติแก่ดาร์วิน]  

หลังจากสำรวจน่านน้ำบริ เวณใต้สุดของทวีปแล้ว       
เรือบีเกิ้ลก็แล่นไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือถึงหมู่ เกาะ
ฟอล์คแลนด์ด้านตะวันออกและทอดสมอเรือที่เมืองพอร์ต หลุยส์ 
(Port Louis) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 1833 อังกฤษเพิ่งยึดครองหมู่
เกาะใหญ่นี้จากอาร์เจนตินา ดาร์วินพบว่าพืชและสัตว์บนเกาะ
แห่งนี้ไม่น่าสนใจมากนัก เรือสำรวจทำแผนที่รอบๆ หมู่เกาะแห่ง
นี้จนกระทั่งเดือนเมษายน 1833 จึงแล่นย้อนกลับขึ้นไปทางตอน
เหนือของผืนแผ่นดินใหญ่และทอดสมอเรือที่เมืองมาลโดนาโด 

(Maldonado) ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของปากน้ำริโอ พลาตา และ
อยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองมอนเตวิเดโอไม่ไกลนักจากที่เรือ
บีเกิ้ลเคยมาแวะเมื่อเดือนกรกฎาคม 1832 ที่เมืองมาลโดนาโด 

กัปตันฟิตซ์รอยอนุญาตให้ดาร์วินและ
คณะขึ้นบกและใช้เวลาสำรวจบนผืนแผ่น
ดินใหญ่ประมาณ 10 อาทิตย์ ในขณะที่
เรือบีเกิ้ลออกสำรวจทำแผนที่บริเวณชาย
ฝั่งรอบๆ ให้ละเอียดและถูกต้องมากที่สุด 
บริเวณที่ดาร์วินและคณะขึ้นสำรวจนี้มีทุ่ง
หญ้า ป่าไม้ และภูเขาคล้ายๆ กับบริเวณ
มอนเตวิเดโอ แต่ที่มาลโดนาโดมีเนินภูเขา
สูงต่ำมากกว่า คงเป็นเพราะว่าในบริเวณ
ด้านนอกของปากน้ำนี้มีคลื่นสูงและพายุ
รุนแรงอีกทั้งมีความชื้นมากกว่าด้านใน
ของปากน้ำ ดาร์วินเก็บตัวอย่างพืชและ
สัตว์ในบริเวณมาลโดนาโดไว้จำนวนมาก
เช่นเคย 

ดาร์วินใช้เวลาในช่วงนี้ทบทวน
และศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลการแพร่กระจายของพืชและสัตว์
รวมทั้งสภาพแวดล้อม แร่หิน ดิน น้ำ อากาศ ปริมาณน้ำฝน 
ทิศทางลมและกระแสน้ำที่เขาบันทึกไว้อย่างละเอียดในบริเวณ
มอนเตวิเดโอ, มาลโดนาโด, เทียร์รา เดล ฟูเอโก, หมู่ เกาะ
ฟอล์คแลนด์ด้านตะวันตกและด้านตะวันออกทำให้ดาร์วินเห็น
ภาพแบบแผนการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ (geographical 
distribution) ของพืชและสัตว์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับสภาพ
แวดล้อมและระยะทางของแหล่งที่พบ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญอย่าง
หนึ่ ง ในการพัฒนาแนวความคิดของ เขาที่ นำไปสู่ ทฤษฎี
วิวัฒนาการในเวลาต่อมา 
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ขอ้สงัเกตและขอ้มลูเชน่นีม้กั
ถกูมองขา้มถา้หากวา่นกัวจิยั
ไมม่จีติวญิญาณของความ
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