
เรียบเรียงโดย วิสุทธิ์ ใบไม้ และรังสิมา ตัณฑเลขา 

ชาร์ลส์  
ดาร์วิน 
ชีวิตที่อุทิศให้กับ  
ทฤษฎีวิวัฒนาการ 
ประวัติ ชีวิต และผลงานของ
นักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่
ของโลกในศตวรรษที่ 19 
เนือ่งในโอกาสครบรอบ 200 ป ี
ชาร์ลส์ ดาร์วิน และ 150 ปี 
ทฤษฎีวิวัฒนาการ 

วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนงานทฤษฎีวิวัฒนาการ  

Óตลอดการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิ้ลเป็นเวลาเกือบ 5 ปี  
(27 ธันวาคม 1831 – 2 ตุลาคม 1836) ดาร์วินได้เรียนรู้และมี

ประสบการณ์มากมาย เขาได้แนวความคิดและการวิเคราะห์จาก
สิ่งที่ได้พบเห็น รวมทั้งสมุดจดบันทึกที่ เต็มไปด้วยข้อมูลราย
ละเอียดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไม่น้อยกว่า 368 หน้า และข้อมูลทาง
ธรณีวิทยามากกว่า 1,383 หน้า นอกจากนั้นยังมีกล่องเก็บ
ตั วอย่ างนับจำนวนไม่ถ้ วน โดยเฉพาะโครงกระดูกและ
ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลของพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน

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 

มากจากทวีปอเมริกาใต้ ทำให้ดาร์วินเริ่มมองเห็นรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงของสปีชีส์ซึ่งเป็นทัศนคติที่แตกต่างไปจากความเชื่อ
ดั้งเดิมของเขาและของคนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นที่ว่า สปีชีส์ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ดาร์วินคิดว่าซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ที่คาดว่าสูญ
พันธุ์ไปแล้วควรจัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับพวกสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ใน
อเมริกาใต้ แต่น่าจะเป็นสัตว์คนละชนิดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 
ดาร์วินได้ค้นพบหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ที่ฝังตัวอยู่ในชั้นหินอายุ
ต่างๆ กันที่แสดงรูปแบบของการเกิด การคงอยู่ และการลดน้อย
ลงไปตามกาลเวลาจนกระทั่งสูญพันธุ์ สภาพเช่นนั้นสะท้อนให้

(4) 

อ่านบทความย้อนหลังได้ที่ http://www.biotec.or.th/brt 

บทความพิเศษ 
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เห็นว่าสิ่งมีชีวิตมีการดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดปลอดภัยตลอดเวลา 
ทุกย่างก้าวที่ดาร์วินเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิ้ลเขาไม่

เคยละทิ้งสายตาในการสังเกตสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ อย่างใกล้ชิดและ
อย่างมีน้ำอดน้ำทนยิ่ง เขาบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดและแม่นยำ
พร้อมกับวิเคราะห์หาเหตุผลเสมอตามนิสัยของนักคิดและนัก
เขียนวิชาการที่นำไปสู่การจินตนาการรูปแบบต่างๆ ในสิ่งที่เขาได้
พบเห็น  โดยเฉพาะการมองสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดด้วยความสุขใจ
และพยายามเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดที่ใกล้ชิดกัน  ตลอด
จนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ทิ้ง
หลักฐานซากดึกดำบรรพ์ไว้กับสิ่งมีชีวิตชนิดที่ใกล้ชิดกันที่ยังมี
ชีวิตอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือในหมู่เกาะที่อยู่แยกออก
ไปจากผืนแผ่นดินใหญ่ ข้อสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นนี้ทำให้
ดาร์วินจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างสปีชีส์ได้ชัดเจนขึ้น จนใน
ที่สุดเขาได้ข้อสรุปว่าสิ่งมีชีวิตชนิดที่ใกล้ชิดกันสืบทอดสายพันธุ์
มาจากบรรพบุรุษร่วมกันเสมอ 

เมื่อเรือหลวงบีเกิ้ลเดินทางมาถึงหมู่เกาะกาลาปากอส 
ดาร์วินได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบจนเขาเกิดความ
มั่นใจในทันทีว่าสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยจริง 
หรืออีกนัยหนึ่งสิ่งมีชีวิตมี “วิวัฒนาการ” นั่นหมายถึงสปีชีส์ 
ใหม่ๆ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาจากสปีชีส์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นนี้มีให้เห็นในกลุ่มนกฟินซ์หรือดาร์วิน
ฟินซ์, นกมอคกิงเบิร์ด, เต่ายักษ์, กิ้งก่ายักษ์ และพืชนานาชนิดที่
พบบนเกาะเล็กๆ เหล่านั้น ทำให้แนวความคิดของดาร์วินตกผลึก
ชัดเจนและความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการอันบรรเจิดก็บังเกิดขึ้นใน
ใจของเขาทันที ครั้นเมื่อดาร์วินเดินทางกลับถึงอังกฤษแล้ว เขาก็
ใช้เวลาประมาณ 20 ปีในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์

แผนที่แสดงการเดินทางรอบโลกของเรือหลวงบีเกิ้ล 

ข้อมูลจากตัวอย่างต่างๆ โดยปรึกษาหารือและร่วมมือกับผู้
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่านอื่นๆ ที่ช่วยกันศึกษาหาความจริงของสิ่ง
ที่ เก็บมาได้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สนับสนุนสมมติฐานเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการซึ่งค่อยๆ ก่อหวอดขึ้นในใจของเขาตั้งแต่อยู่ระหว่าง
การเดินทางสำรวจธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต้แล้ว 



รูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่ดาร์วินได้พบเห็นและ
เก็บมาเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาพร้อมทั้ง
ซากดึกดำบรรพ์ที่ฝังร่างอยู่ในชั้นหินนั้น 
ทำให้เขามีกรอบความคิดเกี่ยวกับการสืบทอด
ทางกรรมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมทีละเล็ก  
ทีละน้อยตามกาลเวลาที่ผ่านไป 

นกมอคกิงเบิร์ด (Mockingbird) ชนิดหนึ่ง 
ที่ดาร์วินเคยสนใจศึกษาเป็นพิเศษ 

นกฟินซ์ (Finch) ชนิดหนึ่งบนกาลาปากอส ที่ดาร์วินเคยสนใจ
ศึกษาเป็นพิเศษ (ภาพจาก www.galapagos.org) 
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ประสานงานวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา 

หลังจากดาร์วินกลับจากการเดินทางรอนแรมท่องโลกไป
กับเรือหลวงบีเกิ้ลนานเกือบ 5 ปี เขาใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับ
ครอบครัวที่บ้าน “The Mount” ประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อรอฟังข่าว
จากกัปตันฟิตซ์รอยจากกรุงลอนดอนว่าจะให้เขาไปจัดการกับลัง
ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งของต่างๆ ที่ยังค้างอยู่บนเรือหลวงบีเกิ้ล
ไ ด้ เ มื่ อ ไ ร ใ น ร ะ ห ว่ า ง ที่ ร อ ฟั ง ข่ า ว อ ยู่ นั้ น เ ข า ก็ ติ ด ต่ อ กั บ
ศาสตราจารย์เฮนสโลว์ เพื่อขอคำแนะนำว่าควรจะจัดการกับ
ตัวอย่างต่างๆ อย่างไร และควรให้นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่างๆ ท่านใดบ้างมาช่วยให้คำแนะนำในการศึกษาสิ่งมีชีวิต
แต่ละกลุ่ม เฮนสโลว์แนะนำให้ดาร์วินติดต่อกับบุคคลสำคัญ
หลายท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ไลเอลล์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง
นายกสมาคมธรณีวิทยา, ศาสตราจารย์เช็ดจ์วิคที่ดาร์วินรู้จักดี, 
ศาสตราจารย์โรเบิร์ต แกรนต์ ซึ่งคุ้นเคยกับดาร์วินขณะที่เขาเรียน
อยู่ที่มหาวิทยาลัยเอดินเบอระแต่ย้ายมาอยู่ที่มหาวิทยาลัย
ลอนดอนในภายหลัง และศาสตราจารย์ริชาร์ด โอเวน (Richard 
Owen) ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านซากดึกดำบรรพ์ในสังกัดราช
วิทยาลัยศัลยศาสตร์ เป็นต้น 

ดาร์วินได้เขียนจดหมายปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่างๆ ดังกล่าว ตามคำแนะนำของเฮนสโลว์ และพบว่ามีคนสนใจ
ด้านพืชมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเฮนสโลว์ซึ่งเป็นผู้
เชี่ยวชาญด้านพืชและได้ทำงานเกี่ยวกับตัวอย่างพืชที่ดาร์วินส่ง
ให้เขาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของการเดินทางแล้วเป็นคนช่วยประสาน
งานให้ ส่วนทางด้านสัตว์นั้นมีคนสนใจน้อยกว่าพืช ทำให้ดาร์วิน
รู้สึกหนักใจว่าเขาคงจะต้องรับภาระหนักในเรื่องสัตว์ทั้งๆ ที่เขา
เองสนใจทางด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์มากกว่าสิ่งอื่น
ใดในขณะนั้น แต่ดาร์วินก็รู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อเขาได้รับคำแนะนำ
ที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากเฮนสโลว์ว่าให้จัดตัวอย่างสัตว์ให้
เป็นหมวดเป็นหมู่ให้เรียบร้อยและรอจนกว่าจะมีนักสัตววิทยา
สาขาต่างๆ ต้องการศึกษาตัวอย่างเหล่านั้นต่อไป 

ดาร์วินรู้สึกเหนื่อยและต้องเสียเวลาเดินทางระหว่างบ้าน
ในชนบทกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เขาจึงย้ายมาเช่าห้องอยู่ใกล้
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เมื่อเดือนธันวาคม 1836 เพื่อเริ่มงาน
จัดการกับตัวอย่างหลายพันชิ้นที่เก็บมาได้ เพื่อจำแนกแยกแยะ
อย่างเป็นระบบและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ศึกษา วิเคราะห์ 
และเขียนรายงานการวิจัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามคำ
แนะนำของเฮนสโลว์ 

ดาร์วินคิดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนที่เคมบริดจ์ 
เพื่อจัดการกับกล่องตัวอย่างจำนวนมากที่ขนมาจากเรือหลวง
บีเกิ้ลโดยความช่วยเหลือของซิมส์ โควิงตัน ผู้ช่วยคู่ใจที่คอยช่วย
เหลือดาร์วินในทุกๆ ด้านตลอดการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิ้ล 
และที่สำคัญ คือ เขาจะได้มีเวลาเขียนรายงานวิชาการต่างๆ ทุก
วันก่อนถึงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ ในระหว่างนั้นดาร์วินต้อง
เดินทางไปมาระหว่างเคมบริดจ์กับลอนดอนเพื่อพบปะหารือกับ
นักวิชาการด้านต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในกรุงลอนดอน  

ดาร์วินได้มีโอกาสเสนอผลงานการสำรวจทางธรณีวิทยา
ด้านชายฝั่งของประเทศชิลีในที่ประชุมของสมาคมธรณีวิทยาเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 1837 และในที่ประชุมแห่งนี้เองที่ศาสตราจารย์
ไลเอลล์ได้เสนอชื่อดาร์วินเป็นสมาชิกของสมาคมธรณีวิทยาอย่าง
เป็นทางการ ซึ่งยังความปิติยินดีให้กับดาร์วินอย่างมากที่ได้รับ
เกียรติอันสูงส่งนี้ 


ตีพิมพ์ผลงานวิจัย…ก้าวสู่การยอมรับ  
ในวงการธรรมชาติวิทยา 

ดาร์วินย้ายจากเคมบริดจ์มาพักอาศัยอยู่ที่กรุงลอนดอน
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 1837 เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
และปรึกษางานวิจัยกับนักวิชาการของสมาคมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่
มีสำนักงานอยู่ในกรุงลอนดอนรวมทั้งสมาคมธรณีวิทยา ดาร์วิน
ตั้งใจเริ่มงานวิจัยและเขียนผลงานอย่างจริงจังเพื่อตีพิมพ์ในชุด

แผนที่แสดงการเดินทางสำรวจน่านน้ำของเรือหลวงบีเกิ้ล   
ในทวีปอเมริกาใต้ 

บทความพิเศษ 
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หนังสือเรื่อง “The Narrative of the Voyages of H. M. Ships 
Adventure and Beagle” เล่มที่ 3 โดยมีกัปตันฟิตซ์รอยเป็น
บรรณาธิการต่อเนื่องจาก 2 เล่มแรก ซึ่ ง เป็นการนำเสนอ 
ผลงานการสำรวจธรรมชาติและการทำแผนที่ในพื้นที่อื่นๆ ที่ได้
ดำเนินการมาแล้วโดยเรือหลวงแอดเวนเจอร์และเรือหลวงบีเกิ้ล
ระหว่างปี 1826-1830  

สำหรับหนังสือเล่มที่ 3 นี้ดาร์วินได้รวบรวมข้อมูลและ
ข้อความในสมุดจดบันทึกของเขาตลอดการเดินทางไปกับเรือ
หลวงบีเกิ้ล (1831-1836) และเพิ่มเติมข้อมูลการค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์ในช่วงที่เขาทำงานวิจัยที่เคมบริดจ์ ดาร์วินเขียน
รายงานการวิจัยเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 1837 แต่ในส่วนของ
กัปตันฟิตซ์รอยยังเขียนได้ไม่มากนัก จึงทำให้หนังสือเล่มที่ 3 นี้
ล่าช้าออกไป แต่เนื่องจากส่วนที่ดาร์วินเขียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
และเขียนบรรยายไว้อย่างดีจึงได้รับการจัดให้ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม
ต่างหากภายใต้ชื่อเรื่อง “Journal of Researches into the 
Geology and Natural History” ในปี 1839 ผลงานวิชาการที่ 
ดาร์วินนำเสนอในหนังสือเล่มนี้ทำให้เขาได้รับการยอมรับในหมู่
นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยามากทีเดียว 

สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับพืชจากหมู่เกาะคีลิงและหมู่เกาะ
กาลาปากอสซึ่งดำเนินการโดยเฮนสโลว์ได้ตีพิมพ์ในวารสาร 
“Annals of Natural History” เล่มที่ 1 ในปี 1838 และงานวิจัย
เกี่ยวกับเห็ดราที่ศึกษาโดยบาทหลวงโจเชฟ เบิร์กเลย์ (Joseph 
Berkeley) ก็จัดให้ตีพิมพ์ในเล่มที่ 2 ในปี 1839  

ดาร์วินทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอเงินงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษตั้งแต่ต้นปี 1837 เพื่อตีพิมพ์รายงาน
ผลการค้นพบเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ จากตัวอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่และ
ตัวอย่างแห้งหรือดองไว้ในแอลกอฮอล์รวมทั้งซากดึกดำบรรพ์
จำนวนหลายพันชิ้นที่เก็บรวบรวมไว้ในการสำรวจเกือบ 5 ปี โดย
เขาตั้งใจจะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่แก่วงวิชาการ แต่เขา
เพิ่งได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ 1,000 ปอนด์ในเดือนสิงหาคม 
1837 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นฉบับรวมทั้งภาพวาด
ประกอบสำหรับจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ใช้ชื่อเรื่อง “The Zoology 
of the Voyage of H.M.S. Beagle (1838 - 1843)” ดาร์วินจึง
ชักชวนและขอร้องผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ช่วยทำการวิจัยจำแนก
ชนิดสิ่งมีชีวิตพร้อมกับคำบรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ
ให้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของตัวอย่างสัตว์ที่เก็บมาได้ทั้งหมด โดย
จัดแบ่งออกเป็น 5 ตอน ซึ่งรวมทั้งตอนพิเศษเรื่อง “Fossil 
Mammalia” ที่เขียนโดยศาสตราจารย์ริชาร์ด โอเวน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกายวิภาคศาสตร์และเคยบรรยายลักษณะรูปพรรณสัณฐาน
และตั้งชื่อสัตว์จากซากดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่หลายชนิด เช่น 
พวกมาครอคีเนีย (Macrauchenia) จากทวีปอเมริกาใต้ โดย 

ดาร์วินได้ร่วมเขียนในส่วนที่ เป็นคำนำที่ เกี่ยวกับสภาพทาง
ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาในบริเวณพื้นที่ที่พบซากดึกดำบรรพ์
เหล่านั้นด้วย  

สำหรับอีก 4 ตอนอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดังนี้ 

- จอร์จ โร เบิ ร์ต วอเทอร์ เฮาส์ (George Rober t 
Waterhouse) ศึกษาตัวอย่างแห้งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที ่
ดาร์วินเก็บมาจากอเมริกาใต้ เช่น ค้างคาว สุนัขจิ้งจอก หนู และ
โลมา เป็นต้น 

- จอห์น กูลด์ (John Gould) นักปักษีวิทยาเขียนรายงาน
เรื่องนกพร้อมภาพวาดสีจากตัวอย่างแห้งของพวกนกฟินซ์ (finch) 
จากหมู่เกาะกาลาปากอส ซึ่งเขาสามารถจำแนกออกได้ถึง 13 
สปีชีส์ที่แตกต่างกันชัดเจน โดยเฉพาะลักษณะจะงอยปากที่มี
ความสัมพันธ์กับอาหารของนกแต่ละชนิด 

- บาทหลวง ลีโอนาร์ด เจนินส์ (Leonard Jenins)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านปลาผู้ซึ่งพลาดโอกาสเดินทางไปสำรวจกับเรือ
หลวงบีเกิ้ลในคราวนั้นได้เขียนรายงานการวิจัยเรื่องปลาจาก
ตัวอย่างที่ดาร์วินเก็บดองไว้ในแอลกอฮอล์ ซึ่งทำให้สีจางไปจึงได้
แค่ภาพวาดขาวดำเท่านั้น 

- โธมัส เบลล์ (Thomas Bell) ทันตแพทย์ด้านศัลยกรรม
และเป็นนักธรรมชาติวิทยาด้วย ได้เขียนรายงานเรื่องสัตว์เลื้อย
คลานรวมทั้งสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

ตัวอย่างต้นแบบของสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาทางอนุกรม
วิธานทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานด้านสัตววิทยาดังกล่าวได้จัด
เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ตามระเบียบและ
วิธีปฏิบัติทางวิชาการด้านอนุกรมวิธานและมาตรฐานการสำรวจ
ทางธรรมชาติวิทยาตามหลักสากล 

สัตว์พวกมาครอคีเนีย (Macrauchenia) 
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มุ่งมั่น…หาแนวทางการศึกษาวิวัฒนาการ   

ดาร์วินได้นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเกิดหมู่เกาะ
ปะการัง (coral islands) ในที่ประชุมสมาคมธรณีวิทยาเมื่อเดือน
พฤษภาคม 1837 และได้มีโอกาสพบกับไลเอลล์บ่อยครั้งในช่วง
เวลาดังกล่าว ทำให้เขาได้หารือประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทาง
การศึกษาวิจัยและวิธีการนำเสนอทฤษฎีที่น่าเชื่อถือ ไลเอลล์ได้
ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หลายเรื่อง โดยเฉพาะ “การใช้หลัก
การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ปรากฏให้เห็น รวมทั้ง
ความแปรผันของพืชและสัตว์ที่พบในธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์” ซึ่งจะ
ทำให้เห็นความแตกต่างของเรื่องราวทั้งหมดได้ง่ายและกระจ่าง
ชัดขึ้น ด้วย “แนวทางการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ” ดังกล่าวทำให้
ดาร์ วิ นมอง เห็น เค้ า โครงของ “การแปรพันธุ์ ของสปีชี ส์ ” 
(transmutation of species) ได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะหลัก
ฐานซากดึกดำบรรพ์จากอเมริกาใต้และสัตว์สปีชีส์ต่างๆ จากหมู่
เ กาะกาลาปากอส [ “การแปรพันธุ์ ” ในที่ นี้ หมายถึ งการ
เปลี่ยนแปลงจากสปีชีส์หนึ่งไปเป็นอีกสปีชีส์หนึ่งตามกระบวนการ
ปรับตัวทางชีววิทยาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา]  

ตามแนวความคิดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบดังกล่าว 
ดาร์วินจึงได้เริ่มศึกษาทดลองสัตว์เลี้ยง (เช่น ม้า, วัว, นกพิราบ) 
และเพาะปลูกพืชไม้ดอกไม้ประดับและพืชสวน (เช่น สตรอเบอรี่, 
ลิ้นมังกร, กะหล่ำปลี และผักกาด) เพื่อตรวจสอบข้อมูลความแตก
ต่างแปรผันในสภาพของการทดลองและจดบันทึกข้อมูลการ
ศึกษาทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เขาค้นหาหนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวกับ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เลี้ยงและการผสมพันธุ์สัตว์และการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชเท่าที่จะหาซื้อได้ (เขาใช้จ่ายเงินไปเพื่อการนี้
จำนวนมากทีเดียว) ตลอดจนอ่านบทความจากวารสารวิชาการ
ต่างๆ อย่างกว้างขวางรวมทั้งพูดคุยกับนักผสมพันธุ์สัตว์เลี้ยงและ
นักปรับปรุงพันธุ์พืชและผสมพันธุ์พืชหลายคน ทำให้เขาได้ข้อมูล

และความรู้อย่างกว้างขวางจนกระทั่งมองออกและสัมผัสรู้ได้ว่า 
“การคัดเลือก” (selection) เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จใน
การทำให้เกิดสายพันธุ์พืชและสายพันธุ์สัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
มนุษย์ แต่คำถามที่ตามมา คือ การคัดเลือกที่ว่านั้นมันนำมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในประชากรธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ดาร์วินต้องขบคิดอย่างหนักเกี่ยวกับ
ทฤษฎีวิวัฒนาการที่เขากำลังค้นคว้าและตรวจสอบอยู่ 

ลามาร์คเคยเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการมา
ก่อนหน้านั้นแล้ว โดยเขาเชื่อว่าสปีชีส์มีการเปลี่ยนแปลงได้และ
เขาใช้สัญลักษณ์เป็นกิ่งไม้เล็กที่แตกแขนงออกจากกิ่งไม้ใหญ่ ซึ่ง
ดาร์วินมีความเห็นคล้อยตามแนวความคิดนี ้ ยิ่งไปกว่านั้นลามาร์ค 
ยังเสนอแนวความคิดว่าสัตว์และพืชสามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
สิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วย “ความตั้งใจ” แต่ดาร์วินไม่เห็นด้วยกับ
แนวความคิดนี้ เพราะดาร์วินคิดว่าการแปรพันธุ์ของสปีชีส์ไม่ได้
เกิดจาก “ความตั้งใจ” โดยเฉพาะพืชคงไม่มี “ความตั้งใจ” อย่าง
แน่นอน แต่น่าจะเป็น “ธรรมชาติ” ของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
เองมากกว่า ประเด็นสำคัญ คือ “ธรรมชาติ” ที่ดาร์วินคิดถึงนั้น 
คืออะไร ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ให้เขาต้องคิดหาคำตอบให้ได้ 

ดาร์วินทุ่มเทการทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องจน
สามารถเขียนต้นฉบับรายงานการวิจัยส่วนหนึ่งเสร็จพร้อมส่ง 
ตีพิมพ์ในหนังสือ “Journal of Research” เล่มที่ 1 ที่เขาเป็นคน
จัดทำเองทั้งหมดในเดือนสิงหาคม 1837 โรงพิมพ์ใช้เวลาไม่นาน
ในการจัดพิมพ์ต้นฉบับและสามารถส่งให้ดาร์วินตรวจอักษรได้ใน
เดือนกันยายน 1837 อย่างไรก็ตาม จากการตรากตรำทำงานหนัก
ทำให้สุขภาพของดาร์วินทรุดลงจนออกอาการไม่ค่อยดีโดยเฉพาะ
โรคหัวใจและโรคไตกำเริบ แพทย์ประจำตัวของดาร์วินจึงแนะนำ
ให้เขาหยุดทำงานหนักโดยให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านในชนบท 
ศาสตราจารย์เฮนสโลว์ทราบเรื่องนี้และเห็นใจในสุขภาพของ 
ดาร์วินอย่างมาก ดังนั้นเขาจึงรับอาสาตรวจอักษรสิ่งพิมพ์ใน
หนังสือเล่มนี้ทั้งหมดแทนดาร์วิน  

ในระหว่างที่ดาร์วินพักผ่อนอยู่ที่บ้านในชนบท เขาสนใจ
ศึกษาไส้เดือนดินอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก เขาได้สังเกตและ
บันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของไส้เดือนดิน 
ที่ช่วยสลายซากพืชและช่วยพรวนดินให้ร่วนซุยอยู่ตลอดเวลาซึ่ง
เข้าใจว่าเป็นการทำงานของลำไส้ของไส้เดือนดิน ดาร์วินได้เขียน
รายงานผลการศึกษาเบื้องต้นและนำเสนอผลงานในที่ประชุมของ
สมาคมธรณีวิทยาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 1837 (ซึ่งต่อมาใน 
ปี 1881 ก่อนที่เขาเสียชีวิต 1 ปี เขาได้ขยายผลงานวิจัยไส้เดือน
ดินเป็นหนังสือเรื่อง “The formation of vegetable mould, 
through the action of worms with observations on their 
habits” ซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดเล่มหนึ่งที่มียอดขายสูงถึง 

การแปรพันธุ์ ในที่นี้หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงจากสปีชีส์หนึ่งไปเป็น
อีกสปีชีส์หนึ่งตามกระบวนการปรับ
ตัวทางชีววิทยาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

บทความพิเศษ 

3� BRT Magazine  เมษายน - กันยายน 2553



6,000 เล่มภายใน 1 ปี) 
หลังจากพักผ่อนได้ประมาณ 1 เดือน ดาร์วินก็รู้สึกดีขึ้น

และกลับมากรุงลอนดอนตอนปลายเดือนตุลาคม 1837 เพื่อ
ทำงานวิจัยต่อโดยเริ่มงานเขียนเกี่ยวกับธรณีวิทยาของหมู่เกาะ
กาลาปากอสและหมู่เกาะอื่นๆ  ดาร์วินได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
เลขานุการสมาคมธรณีวิทยาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 1838 โดยที่
เขาไม่ค่อยเต็มใจรับตำแหน่งนี้เท่าใดนักเพราะเขาคิดว่าจะเสีย
เวลาในการทำงานวิจัยไปมากพอสมควร (แต่เขาก็ดำรงตำแหน่ง
นี้จนถึงปี 1841) 

ดาร์วินเริ่มงานวิเคราะห์อย่างจริงจังเกี่ยวกับแนวความ
คิดการแปรพันธุ์ของสปีชีส์ที่ปะทุขึ้นในใจของเขาตั้งแต่ปลายปี 
1837 แล้ว เพราะเขามีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะต้องมา
จากบรรพบุรุษรวมทั้งที่มาของมนุษย์ยุคใหม่ด้วย ดาร์วินยัง
พยายามคิดเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์และพืชเข้าด้วยกัน เขา
อ่านผลงานวิจัยเกี่ยวกับพืชหลายเล่มจนเกิดแนวความคิดเกี่ยว
กับความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับพืช ดาร์วินได้ข้อสรุปว่า “การ
แปรพันธุ์ของสปีชีส์” เกิดขึ้นเมื่อประชากรของสปีชีส์นั้นแยกขาด
ออกจากกัน (เช่นกรณีของหมู่เกาะกาลาปากอส) ทำให้ความ
แปรผันของลักษณะบางอย่างขาดการสืบทอดสายพันธุ์ระหว่าง
กัน ถ้าสายพันธุ์ที่แยกออกไปจากประชากรดั้งเดิมสามารถปรับตัว
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดีก็จะกลายเป็น
สปีชีส์ใหม่ได้ 

ถึงแม้ว่าดาร์วินจะเห็นว่ามนุษย์ใช้ความพยายามในการ
คัดเลือกสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงและคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์พืชที่มี
ลักษณะตามความต้องการได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แต่เขาก็ยังคิด
ไม่ออกว่าการคัดเลือกเกิดขึ้นได้อย่างไรในสภาพธรรมชาต ิ
จนกระทั่งในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 1838 ดาร์วินโชคดีที่ได้
มีโอกาสอ่านทบทวนหนังสือเรื่อง “Essay on the Principle of 
Population” (1798) เขียนโดย โธมัส โรเบิร์ต มอลทัส (Thomas 
Robert Malthus) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ เขาอ่านหนังสือ
เล่มนี้เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากงานวิจัยธรรมชาติวิทยา แต่
เขาต้องสะดุดทันทีกับวลี “การดิ้นรนเพื่อการดำรงอยู่” (struggle 
for existence)  ซึ่งมีนัยสำคัญว่าลักษณะแปรผันที่เหมาะสมใน
สภาวการณ์หนึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจนอาจ
ส่งผลให้เกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ ในขณะที่ลักษณะแปรผันที่ไม่เหมาะ
สมในสภาวการณ์เดียวกันนั้นจะถูกทำลายสูญหายไปจาก
ประชากร ทำให้เขาเกิดความคิดประทุขึ้นมาทันทีเกี่ยวกับ “การ
ดิ้นรนเพื่อการดำรงอยู่” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบที่ปรับตัวอยู่
รอดได้ดีกว่าย่อมสืบทอดสายพันธุ์ที่ดีสู่รุ่นลูกรุ่นหลานทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพได้มากกว่ารูปแบบอื่นๆ เมื่อกาลเวลา
ผ่านไปการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งปรับตัวได้ดีและ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่ไม่คงที่ ทำให้เกิด
มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ดังที่ดาร์วินได้เขียน
ไว้ตอนหนึ่งว่า “ผลจากเหตุนี้จึงมีการก่อรูปแบบของสปีชีส์ใหม่” 
ดาร์วินได้ใช้แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวเป็นฐานคิดหรือเป็นทฤษฎีพื้นฐานสำหรับการทำงานค้นคว้า
หาข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการของเขา 


สร้างครอบครัวที่อบอุ่น  

ดาร์วินหมกมุ่นอยู่กับความคิดและการทำงานด้าน
กำเนิดสปีชีส์ รวมทั้งสาละวนอยู่กับงานวิชาการต่างๆ ที่มีอยู่
มากมายในช่วงเวลานั้น จนเขาลืมความคิดที่จะเป็นหมอสอน
ศาสนาไปโดยปริยาย กระนั้นก็ตามดาร์วินก็ไม่ละเลยความคิดที่
จะมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานตั้งแต่ปลายปี 1937 ดาร์วิน
ครุ่นคิดอยู่นานว่าจะดำเนินการกับชีวิตอย่างไร เขาควรจะ
แต่งงานมีครอบครัวหรือไม่ ข้อดีข้อเสียของการแต่งงานเป็น
อย่างไร [ดาร์วินเคยมีหญิงสาวที่เขาชื่นชอบชื่อ ซาราห์ โอเวน 
(Sarah Owen) ตอนที่เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ แต่
คนรักของเขาก็แยกตัวไปแต่งงานในระหว่างที่เขาเดินทางไปกับ
เรือหลวงบีเกิ้ลทำให้เขาเสียใจมาก ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้
เขามุ่งหน้าทำงานสำรวจอย่างหนักเพื่อให้ลืมเรื่องความรักเสีย] 

“Down House” ในเมืองเค้นต์ (Kent) บ้านหลังใหญ่
ที่ดาร์วินกับครอบครัวเคยพักอาศัยอยู่  
 

เอมมา เวดจ์วูด 
(Emma 
Wedgewood)  
ภรรยาอันเป็น
ที่รักของชาร์ลส์ 
ดาร์วิน   
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เมื่อประมาณกลางปี 1838 ดาร์วินก็มีโอกาสพบและคบหากับ
หญิงสาวชื่อเอมมา เวดจ์วูด (Emma Wedgewood) สาวสวยรวย
ทรัพย์ของตระกูลเวดจ์วูดที่มีความใกล้ชิดกับตระกูลดาร์วินอยู่
แล้ว หลังจากพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการแต่งงานและ
การมีครอบครัวแล้ว ดาร์วินจึงปรึกษาหารือกับบิดาของเขา และ
ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจแต่งงานกับเอมมา เวดจ์วูด เมื่อเดือน
มกราคม 1839 และปักหลักสร้างครอบครัวใหม่ในกรุงลอนดอน
อย่างมีความสุขจนกระทั่งได้บุตรชายคนแรก คือ วิลเลียม 
(William) เมื่อปลายปี 1839 และลูกคนที่สองเป็นหญิง คือ แอนนี่ 
(Annie) ในปี 1841 ชีวิตสมรสของดาร์วินเป็นไปอย่างมีความสุข 
เอมมาเป็นภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของดาร์วินและช่วยดูแลดาร์วิน
อย่างดีตลอดมา โดยเฉพาะในช่วงที่ดาร์วินมีปัญหาสุขภาพอย่าง
มากจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของเขา 

เดือนกันยายน 1842 ดาร์วินกับครอบครัวก็ย้ายไปอยู่ที่
บ้านหลังใหญ่ “Down House” ในชนบทของเมืองเค้นต์ (Kent) 
ห่างจากกรุงลอนดอนไม่มากนัก  โดยเขาตั้งใจจะใช้ชีวิตที่สงบ
และเรียบง่ายเพื่อทำวิจัยและสานงานเขียนวิชาการควบคู่ไปกับ
ความสุขของครอบครัวซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ (เขามีลูกเพิ่ม
ขึ้นอีก 8 คน ในระหว่างปี 1843-1856) พร้อมกับมีคนรับใช้หลาย
คนช่วยดูแลงานในบ้านใหญ่หลังนี้ 


รงัสรรค ์“ทฤษฎวีวิฒันาการ” ผา่นการ อา่น คดิ เขยีน  

ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ดาร์วินรังสรรค์ขึ้นมาตั้ง
แต่กลางปี 1837 โดยการพัฒนาแนวความคิดของเขาอย่างช้าๆ 
และอย่างระมัดระวังความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มี
ข้อมูลและไม่มีความรู้เพียงพอ ดาร์วินไม่ค่อยกล้าที่จะประกาศ
ทฤษฎีนี้ออกมาหากว่ายังไม่มีข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจน เขาจึง
ชะลอการตีพิมพ์งานชิ้นเอกของเขา ในขณะเดียวกันเขาก็
พยายามรวบรวมข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมครั้งแล้วครั้งเล่าพร้อม
คำอธิบายเหตุผลชี้แจงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่จริงแล้วความล่าช้า
ดังกล่าวมีสาเหตุหลักอย่างหนึ่ง คือ อาการเจ็บป่วยด้วยโรคทาง
พยาธิสภาพและสุขภาพของเขาเอง ดาร์วินได้หน่วงเหนี่ยวเวลา
การเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาเรื่อยมาจนถึงปี 1842 เมื่อเขา
เตรียมตัวเตรียมใจในการเขียนต้นร่างฉบับย่อ (sketch) ด้วย
ดินสอเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการที่มีความยาวเพียงประมาณ 35 
หน้าเท่านั้น [เอกสารต้นร่างฉบับย่อที่สำคัญชิ้นนี้ถูกเก็บไว้ในตู้ใต้
บันไดบ้านของเขาที่เมืองเค้นต์ และเพิ่งมีการค้นพบในเวลาอีก 50 
ปีต่อมาหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้ว] อย่างไรก็ตามในปีเดียวกันนี้
ดาร์วินก็ได้นำเสนอทฤษฎีใหม่ที่สำคัญเกี่ยวกับกำเนิดแนว
ปะการังที่เขาค้นพบจากการสำรวจครั้งนั้นโดยตีพิมพ์ในหนังสือ
เรื่อง “The structure and distribution of coral reefs, being the 

first part of the geology of the voyage of the Beagle” (1942)
ดาร์วินได้พยายามเติมเต็มแนวความคิดต่างๆ ของเขา

โดยการศึกษาทดลองเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เสมอเพื่อหาข้อมูลที่น่า
เชื่อถือมาสนับสนุน ซึ่งยังผลให้เขาได้เรียนรู้คุณค่าของบทเรียน
และข้อผิดพลาดเสมอมา ในปี 1844 ดาร์วินได้ขยายความเพิ่ม
เติมในข้อเขียนเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการในต้นร่างฉบับย่อเล่ม
เก่าที่เขาเคยทำไว้เมื่อ 2 ปีก่อนหน้านั้นจนได้ต้นร่างฉบับใหม่ที่มี
ความยาวถึง 230 หน้า แต่ก็ยังไม่กล้าตีพิมพ์เช่นเดิม (ถ้าหากว่า
เรื่องนี้ได้ตีพิมพ์เสียตั้งแต่ตอนนั้นมันก็จะเป็นบทความวิชาการที่
สำคัญยิ่งและมีผลต่อหนังสือเรื่อง “The Origin of Species” ของ
เขาที่ตีพิมพ์ในอีก 15 ปี ต่อมา) ความล่าช้าในการตีพิมพ์หนังสือ
ดังกล่าวเกิดจากการที่เขาทบทวน อ่าน คิด เขียนและแก้ไข
หลายครั้ง เพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์มากขึ้นตามลำดับหลังจาก
ที่ เขาได้ปรึกษาหารือทางวิชาการกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ที่ 
สนิทสนมกันเพียงไม่กี่คน โดยเฉพาะศาสตราจารย์ซาลส์ ไลเอลล์  
นักธรณีวิทยา และศาสตราจารย์โจเซฟ ฮุกเกอร์ (Joseph 
Hooker) นักพฤกษศาสตร์ที่เขานับถือและศรัทธาอย่างมาก 


การวิจัยเรื่องเพรียง 

ดาร์วินยังคงรวบรวมข้อมูลและแนวความคิดอย่างไม่
ย่อท้อและไม่เบื่อหน่ายต่อไปจนถึง ปลายปี 1846 เขาก็ทำงาน
เขียนทางวิชาการด้านต่างๆ เสร็จเกือบหมด ส่วนงานที่เหลือก็มี
เพียงงานด้านสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางทะเลเท่านั้น แต่เงินงบ
ประมาณที่เขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษก็หมดเสีย
ก่อน เขาจึงต้องชะลองานด้านนี้ไว้ก่อน กระนั้นก็ตามเขาก็ตั้งใจ
จะเขียนงานวิชาการส่วนที่เหลือนี้ให้เสร็จก่อนที่เขาจะทุ่มเทเวลา
ทั้งหมดให้กับงานวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีวิวัฒนาการที่เขา
สนใจต่อไป  

สัตว์ทะเลที่ดาร์ วินสนใจเป็นพิ เศษคือพวกเพรียง 
(Barnacle - Cirripedia) ซึ่งเจาะอาศัยอยู่บนเปลือกหอย เขาเริ่ม
ต้นศึกษาพวกเพรียงที่เขาชื่นชอบมานานจากตัวอย่างจำนวน
มากมายที่เขาเก็บได้จากการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิ้ล ดาร์วิน
มีความตั้งใจ ทุ่มเท อดทนและอุทิศตนให้กับการศึกษาเพรียงเพื่อ
เขียนเป็นหนังสือเรื่อง “เพรียงของโลก” ให้ได้ ดาร์วินได้ใช้เวลา
และเคร่งครัดกับงานศึกษาวิจัยเพรียงในช่วงเวลา 3-4 ปี แต่งาน
วิจัยเรื่องเพรียงต้องล่าช้าเนิ่นนานออกไป เนื่องจากปัญหาสุขภาพ
ของเขาซึ่งทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายและท้อแท้ใจมาก ประกอบกับ
ความโศกเศร้าเสียใจเมื่อแอนนี่ลูกสาวสุดที่รักของเขาเสียชีวิต
ด้วยโรคร้ายในเดือนเมษายน 1851 อย่างไรก็ตามดาร์วินก็
พยายามอดทนทำงานวิจัยเรื่องเพรียงจนสำเร็จเรียบร้อยในปี 
1851 และสามารถจัดการตีพิมพ์เป็นหนังสือถึง 4 เล่มด้วยกัน

บทความพิเศษ 
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ระหว่างปี 1851-1854 ซึ่งเขาได้ใช้หนังสือ 4 เล่มนี้เป็นเอกสาร
อ้างอิงที่สำคัญในหนังสือเรื่อง “The Origin of Species” ด้วย ถ้า
หากว่าดาร์วินไม่ได้ศึกษาและตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเพรียงแล้ว 
เขาก็คงเป็นคนเหลวไหลและเสียเวลาไปเปล่าๆ อย่างที่หลายๆ 
คนเคยพูดถากถางและสบประมาทเขาไว้เมื่อตอนเยาว์วัย งาน
วิจัยเรื่องเพรียงเป็นผลงานที่ดีเยี่ยมจนดาร์วินได้รับคำชื่นชมอย่าง
มากจากนักวิชาการ [ผลงานของดาร์วินเป็นที่ประจักษ์ต่อนัก
วิทยาศาสตร์ทั่วไปในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้เขาได้รับเหรียญ
รางวัล “Copley Medal” จากราชสมาคมแห่งกรุงลอนดอนในปี 
1853] 


ร่วมเสนอผลงาน “ทฤษฎีวิวัฒนาการ”  

หลังจากเสร็จสิ้นงานวิจัยเรื่องเพรียงในกลางปี 1854 
แล้ว ดาร์วินก็มุ่งเป้าไปที่การศึกษาเกี่ยวกับการแปรพันธุ์ของ
สปีชีส์อย่างจริงจัง โดยเริ่มสะสางข้อมูลที่บันทึกไว้และจัดการ
รวบรวมเอกสารที่สะสมไว้ตลอดเวลากว่า 15 ปี เกี่ยวกับทฤษฎี
วิวัฒนาการและกลไกการเกิดสปีชีส์ ประกอบกับผลงานด้าน
ซากดึกดำบรรพ์ในอเมริกาใต้ที่ดำเนินการโดยศาสตราจารย ์
โอเวนและงานด้านนกในหมู่เกาะกาลาปากอสที่ทำโดยจอห์น 
กูลด์ และนกเรียที่ดาร์วินได้เก็บข้อมูลจากอาร์เจนตินาด้วยตัวเอง  

ในปี 1856 ดาร์วินเริ่มลงมือเขียนหนังสือเล่มใหญ่โดย
ขยายเพิ่มเติมจากต้นร่างฉบับยาว (230 หน้า) เกี่ยวกับเรื่อง
กำเนิดสปีชีส์ที่เขาเขียนไว้ในปี 1844 โดยเขาได้รับแรงกระตุ้น
และการสนับสนุนอย่างมากจากศาสตราจารย์ไลเอลล์ อย่างไร
ก็ตามหนังสือเล่มใหญ่ที่ดาร์วินได้บรรจงเขียนอย่างดีก็ยังไม่ได้ส่ง
ตีพิมพ์สักที จนกระทั่งกลางปี 1858 ดาร์วินก็ต้องตกตะลึงอย่าง
ตั้งตัวไม่ติดในชีวิตการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อเขาได้รับ 
จดหมายจากอัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ (Alfred Russel Wallace) 

เขาผู้นี้เป็นใครและมีความสำคัญต่องานวิจัยของดาร์วินอย่างไร  
อัลเฟรด วอลเลซ เป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ เขา

เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 1823 ในครอบครัวที่มีฐานะการเงินไม่สู้
ดีนัก เขาต้องออกจากโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาเมื่ออายุเพียง 13 ปี 
เพื่อช่วยพี่ชายทำงานด้านการสำรวจและการก่อสร้างประมาณ  
7 ปีก่อนที่เขาจะไปเป็นครูสอนการเขียนแบบและการสำรวจทำ
แผนที่ ในช่วงนี้เองที่วอลเลซได้พบกับ เฮนรี่ วอลเทอร์ เบตส์ 
(Henry Walter Bates) นักธรรมชาติวิทยาและนักเก็บสะสม
แมลงชาวอังกฤษ ทำให้วอลเลซได้เรียนรู้และหันมาสนใจศึกษา
และเก็บสะสมแมลงด้วย ในที่สุดทั้ง 2 คนก็ตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวผจญภัยในป่าอะเมซอน ประเทศบราซิลในปี 1848 และ
จับแมลงสวยงามส่งขายที่อังกฤษเพื่อเป็นรายได้เลี้ยงชีพ ทำให้ 
วอลเลซกลายเป็นนักธรรมชาติวิทยาโดยปริยายและท่องเที่ยวไป
ทั่วบราซิลจนถึงปี 1852 

วอลเลซเป็นนักธรรมชาติวิทยาอย่างเต็มตัว เขาเดินทาง
ไปทำงานวิชาการอิสระในประเทศมาเลย์ (มาเลเซียในปัจจุบัน) 
และประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 1854 ถึงปี 1862 วอลเลซมีราย
ได้จากการขายสัตว์ป่า ได้แก่ นกสวยงามรวมทั้งนกพาราไดส์ 
(bird of paradise) แมลงสวยงามต่างๆ รวมทั้งผีเสื้อกลางวันและ
ผีเสื้อกลางคืน เป็นต้น โดยส่งไปขายในกรุงลอนดอน วอลเลซ 
มีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่สงบ
และสวยงามโดยมีผู้ช่วยเป็นคนท้องถิ่นเพียงไม่กี่คน เขาเก็บ
รวบรวมข้อมูลความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจาย
ของพชืและสตัวต์ามหมูเ่กาะมาเลย ์และพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบั
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดย
อาศัยการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้
และข้อมูลกับเพื่อนคนสนิท คือ เฮนรี่ เบตส์ อยู่เสมอ  

การดำรงชีวิตของวอลเลซอย่างสันโดษ สงบและสันติ
ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามทำให้เขามีสมาธิและพัฒนาความ

สัตว์ทะเลพวกเพรียง (Barnacle-
Cirripedia) สัตว์ทะเลที่ดาร์วินสนใจ
ศึกษาเป็นพิเศษ 

แอนนี่ (Annie) ลูกสาวสุดที่รักของ
ดาร์วิน เสียชีวิตด้วยโรคร้ายใน
เดือนเมษายน 1851 
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คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสปีชีส์และความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนความงดงามตามธรรมชาติของ
สรรพชีวิตในป่าชื้นเขตร้อน เช่น ลีลาการเกี้ยวพาราสีของนก
พาราไดส์ ซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีขนยาว
และสีสันสวยสดงดงามตระการตาอย่างหาที่เปรียบมิได้ซึ่งยากที่
คนทั่วไปจะได้พบเห็นพฤติกรรมที่น่ามหัศจรรย์เช่นนั้น วอลเลซ
เคยคิดว่าความงามตามธรรมชาติของป่าชื้นเขตร้อนน่าจะได้เปิด
เผยให้ชาวโลกที่พัฒนาแล้วและมีอารยธรรมที่ก้าวหน้าได้เรียนรู้
บ้าง แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งเขากลับคิดว่าคนจากซีกโลกที่พัฒนาแล้ว
ไม่ควรจะมาพบเห็นความงามและความสมดุลของธรรมชาต ิ
ดังกล่าวเพราะเขาเกรงว่าผู้คนจากซีกโลกที่มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมแล้วจะเป็นผู้ทำลายธรรมชาติเสียมากกว่า  

ขณะที่วอลเลซพักอยู่ที่เมืองซาลาวัค (Sarawak) ซึ่งอยู่
ทางด้านเหนือของเกาะบอร์ เนียว (Borneo) ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 1855 เขาได้เขียนบทความเรื่อง “On the law that 
has regulated the introduction of new species” ซึ่งตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Annals and Magazine of Natural 
History ซึ่งศาสตราจารย์ไลเอลล์ได้อ่านบทความนี้และมีความ
เห็นด้วยกับแนวความคิดของวอลเลซที่สนับสนุนสมมติฐานการ
เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ทางธรณีวิทยาที่นำไปสู่การสูญพันธุ์และ
การเกิดสปีชีส์ใหม่จากสปีชีส์ที่เคยมีอยู่ก่อนแล้วในอดีต ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในโลกปัจจุบัน แนว
ความคิดดังกล่าวของวอลเลซสะท้อนให้เห็นว่าการแบ่งแยกทาง
ธรณีวิทยา (geographical isolation) มีบทบาทสำคัญในการ 
ก่อกำเนิดรูปแบบแปลกใหม่ของสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตามเป็นที่น่า
สังเกตว่าวอลเลซได้เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการจากอังกฤษ
และผลงานการวิจัยของดาร์วินโดยเฉพาะกรณีตัวอย่างของ 
สิ่งมีชีวิตในหมู่เกาะกาลาปากอสที่ตีพิมพ์ใน Journal of the 
Beagle ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยจุดประกายแนวความคิดของวอลเลซ
ที่เกี่ยวกับการเกิดสปีชีส์ใหม่ด้วย 

ศาสตราจารย์ไลเอลล์ได้ส่งข่าวที่น่าสนใจและน่าห่วงใย
นี้ให้ดาร์วินได้รับรู้และกระตุ้นเตือนให้ดาร์วินเร่งทำงานการเขียน
ต้นร่างฉบับใหญ่ (sketchbook) เกี่ยวกับกำเนิดของสปีชีส์ให้เร็ว
ขึ้น เพราะว่าวอลเลซกำลังทำงานด้านนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกัน แต่
ดาร์วินยังลังเลใจที่จะตีพิมพ์งานเขียนต้นร่างฉบับใหญ่ดังกล่าว
ของเขาเนื่องจากยังไม่มั่นใจในข้อมูลที่เขามีอยู่ในขณะนั้น แต่อีก
ใจหนึ่ งดาร์ วิน เองก็ ไม่อยากเห็นคนอื่นได้ เครดิต เกี่ ยวกับ
สมมติฐาน “การแปรพันธุ์ของสปีชีส์” ของเขาในเมื่อเขาทำงาน
เกี่ยวกับเรื่องนี้มานานกว่า 20 ปีแล้ว ดาร์วินจึงเขียนจดหมาย
ปรึกษาหารือและขอคำแนะนำจากศาสตราจารย์ฮุกเกอร์และ
ไลเอลล์ว่าควรจะทำอย่างไรดีเกี่ยวกับการตีพิมพ์ในเรื่องนี้ ทั้ง 
ฮุกเกอร์และไลเอลล์ก็กระตุ้นเตือนให้ดาร์วินรีบตีพิมพ์งานเขียน
ต้นร่างฉบับใหญ่ของเขาโดยเร็ว แต่ถ้ายังไม่พร้อมจะตีพิมพ์เป็น
หนังสือเล่มใหญ่ก็อาจเขียนเป็นรูปแบบของบทความเบื้องต้น 
(Preliminary Essay) เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาก่อนก็ได้ 
แต่ดาร์วินก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำแนะนำดังกล่าว เพราะเขา
กำลังทำงานอย่างหนักในการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลต่างๆ 
ซึ่งมีอยู่มากมายในห้องทำงานของเขาเพื่อเขียนเป็นหนังสือเล่ม
ใหญ่ที่มีรายละเอียดและข้อมูลสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งน่า
จะเป็นทางออกที่ดีกว่า เนื่องจากเขาเชื่อในกระบวนการเสนอผล
งานวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีข้อมูลและผลการศึกษาที่ชัดเจนไม่ใช่
เป็นแค่แนวความคิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  

อย่างไรก็ตามในกลางปี 1857 ดาร์วินก็ได้รับจดหมาย 2 
ฉบับจากวอลเลซเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ
ของเขาที่แนบมาด้วย แต่วอลเลซต้องผิดหวังเพราะดาร์วินไม่ได้
ให้ความเห็นอะไรมากไปกว่าบอกให้วอลเลซรับรู้ว่าดาร์วินเองก็
กำลังเขียนหนังสือเล่มใหญ่ในเรื่องคล้ายๆ กัน ซึ่งมีความก้าวหน้า
มาด้วยดีเกินกว่าครึ่งเล่มแล้ว 

ดาร์วินได้พยายามเติมเต็มแนวความคิด
ต่างๆ ของเขาโดยการศึกษาทดลอง
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เสมอ เพื่อหาข้อมูล  
ที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน ซึ่งยังผลให้เขา
ได้เรียนรู้คุณค่าของบทเรียนและข้อ  
ผิดพลาดเสมอมา 

อัลเฟรด รัสเซล 
วอลเลซ (Alfred 
Russel 
Wallace) ผู้ที่มี
บทบาทสำคัญต่อ
งานวิจัยของ  
ดาร์วิน 

บทความพิเศษ 
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วอลเลซต้องล้มหมอนนอนเสื่อจากอาการป่วยด้วยเชื้อไข้
มาลาเรียในเดือนกุมภาพันธ์ 1858 ทำให้ความคิดของเขาเริ่ม
สับสนและยุ่งเหยิงมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเขาก็นึกถึงหนังสือ
ของมอลทัส “An Essay on the Principle of Population” 
(1798) ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับประชากรที่ถูกตรวจสอบ และที่ไม่ได้
ถูกตรวจสอบที่ เขาเคยอ่านมานานแล้ว ทำให้ความคิดของ 
วอลเลซปะทุบรรเจิดจ้าขึ้นมาในทันทีทันใดเกี่ยวกับทฤษฎี
วิวัฒนาการโดยการคัดเลือกตามธรรมชาติ วอลเลซจึงเขียน
จดหมายถึงเฮนรี่ เบตส์เพื่อนคนสนิทของเขาเพื่อแจ้งให้เบตส์
ทราบถึงแนวความคิดนี้และเขาบอกเบตส์ด้วยว่าดาร์วินก็กำลัง
ศึกษาเรื่องวิวัฒนาการเช่นเดียวกัน 

วอลเลซจึงส่งบทความที่เขาเขียนขึ้นมาใหม่ในหัวข้อเรื่อง 
“On the tendency of varieties to depart indefinitely from the 
original type” และส่งให้ดาร์วินช่วยประสานงานกับบรรณาธิการ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในอังกฤษ เอกสารดังกล่าวมาถึงมือ
ดาร์วินเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 1858 เมื่อดาร์วินได้อ่านจดหมาย
และบทความของวอลเลซแล้วก็รู้สึกตกใจและใจหายวาบทีเดียว
เพราะทุกคำพูดในบทความนี้ทำให้ดาร์วินถึงกับตะลึงเพราะสิ่งที่
วอลเลซเขียนบรรยายไว้ในบทความนี้มันคือบทสรุปที่ตรงกับ 
“ทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกตามธรรมชาติ” ที่ดาร์วินเขียน
อธิบายอย่างละเอียดไว้ในต้นร่างของหนังสือเล่มใหญ่ที่เขากำลัง
ดำเนินการอยู่อย่างขะมักเขม้น ถึงแม้ว่าบทความทางวิชาการของ
วอลเลซมีเนื้อหาสาระและใจความส่วนใหญ่เหมือนกับที่ปรากฏ
ในต้นร่างฉบับใหญ่ของดาร์วิน แต่บทความของวอลเลซก็ยังม ี
ข้อด้อยกว่าหนังสือเล่มใหญ่ที่ดาร์วินได้ยกร่างไว้อย่างละเอียด
ชัดเจน เพราะบทความของวอลเลซยังขาดข้อมูลพื้นฐานด้านการ
แพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเมื่อ
เทียบกับข้อมูลและบทวิเคราะห์อย่างละเอียดของดาร์วิน  
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เมื่อดาร์วินตั้งสติได้เขาก็รีบเขียนจดหมายปรึกษาหารือ
กับศาสตราจารย์ไลเอลล์และศาสตราจารย์ฮุกเกอร์ทันทีโดย
ยืนยันว่าต้นร่างแนวความคิดของเขาไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจาก
บทความของวอลเลซแน่นอน เพราะเขาได้ทำงานเกี่ยวกับต้นร่าง
นี้มาตั้งแต่ปี 1842 แล้ว และเขาก็ได้ทำสำเนาไว้ในปี 1849 ซึ่งได้
ส่งให้ศาสตราจารย์ฮุกเกอร์อ่านแล้วด้วย และดาร์วินยังบอกด้วย
ว่าเขาได้ส่งต้นร่างดังกล่าวให้กับอะสา เกรย์ (Asa Gray) 
นักพฤกษศาสตร์และเป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์
ธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่
วันที่ 5 กันยายน 1857 ด้วย ดาร์วินบอกให้ไลเอลล์ทราบด้วยว่า
เขาตัดสินใจที่จะเขียนต้นร่างฉบับย่อประมาณสิบกว่าหน้าเกี่ยว
กับทฤษฎีวิวัฒนาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามที่ไลเอลล์
ได้เคยแนะนำไว้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว 

อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีเมื่อดาร์วินได้
ปรึกษาหารือเรื่ องสำคัญนี้กับไลเอลล์และฮุกเกอร์ซึ่ ง เป็น 
ผู้ประสานผลประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่ายได้อย่างนุ่มนวลและลงตัว 
โดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของอังกฤษทั้ง 2 ท่านนี้จัดการให้
ดาร์วินและวอลเลซนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมกันทั้ง 2 คนในที่
ประชุมวิชาการของสมาคมลินเนียนแห่งกรุงลอนดอน (The 
Linnean Society of London) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 1958 และได้
นำเอาผลงานวิจัยของดาร์วินและวอลเลซที่นำเสนอในที่ประชุม
นั้นรวมกันเป็นบทความเดียวในชื่อเรื่อง ‘On the tendency of 
species to form varieties, and on the perpetuation of 
varieties and species by natural means of selection” ซึ่งตี
พิมพ์ทันทีในวารสารวิชาการของสมาคมฯ คือ Journal of the 
Proceedings of the Linnean Society of London, Zoology 
เล่มที่ 3 (9) หน้า 45-62 (1859) เพื่อเป็นเครดิตแก่นักธรรมชาติ
วิทยาทั้งสองคน 
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