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ชาลส์ ดาร์วนิได้ปฏวิตักิารศกึษาธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร์ธรรมชาตขิองสิง่มชีวีติในโลกนีอ้ย่าง

หาที่เปรียบได้ยากในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ผลงานของดาร์วินเป็นฐานรากส�าคัญส�าหรับการวิจัย

ชวีวทิยาพืน้ฐานของนกัวชิาการรุน่ต่อ ๆ  มาจนเกดิการค้นพบใหม่ ๆ  ทัง้ด้านซากดกึด�าบรรพ์ ด้านสตัว์และ

พืช รวมทั้งจุลินทรีย์ ตลอดจนการวิจัยในสาขาใหม่ คือ นิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ ทั้งในระดับประชากร

และในระดับโมเลกุลของดีเอ็นเอที่ช่วยอธิบายถึงกลไกการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งที่มาที่

๑๕๐ ปี ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ ดาร์วิน*

วิสุทธิ์  ใบไม้
ราชบัณฑิต ส�านักวิทยาศาสตร์ 

ราชบัณฑิตยสถาน

บทคัดย่อ

  ชาลส์  ดาร์วนิ สนใจในประวตัศิาสตร์ธรรมชาตติัง้แต่วยัเดก็ ดาร์วนิเรยีนจบปรญิญาตรี 

ด้านเทววิทยา แต่เขากลับมีความรู้และความช�านาญด้านสัตว์ พืช และธรณีวิทยา มากกว่าด้าน 

อักษรศาสตร์ ในฐานะนักธรรมชาติวิทยา ดาร์วินมีโอกาสดีที่ได้ร่วมเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิล  

(H.M.S. Beagle) เพื่อส�ารวจธรรมชาติรอบโลก โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาใต้ ท�าให้เขาได้เก็บ 

ตัวอย่างพืช สัตว์ และซากดึกด�าบรรพ์จ�านวนมาก รวมทั้งข้อมูลทางธรณีวิทยาตลอดเวลา ๕ ปี  

(ค.ศ. ๑๘๓๑-๑๘๓๖) ของการส�ารวจ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการสังเกตต่าง ๆ ดังกล่าว 

ของเขาก่อให้เกิดฐานคิดทฤษฎีก�าเนิดของสปีชีส์โดยการคัดเลือกตามธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน  

อลัเฟรด วอลเลซ นกัธรรมชาตวิทิยาชาวองักฤษได้ศกึษาความหลากหลายของสตัว์และพชืในหมูเ่กาะ 

มาเลย์และอินโดนีเซีย วอลเลซได้พัฒนาแนวคิดขึ้นมาเองเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสปีชีส์คล้ายกับ 

ทฤษฎีของดาร์วิน ในที่สุดนักธรรมชาติวิทยาทั้ง ๒ คนก็ได้รับเชิญให้เสนอผลการค้นพบทฤษฎี

ววิฒันาการพร้อมกนัในทีป่ระชมุวชิาการของสมาคมลนิเนยีนแห่งกรงุลอนดอนเมือ่วนัที ่๑ กรกฎาคม 

ค.ศ. ๑๘๕๘ หลังจากการประชุม ดาร์วินได้ทุ่มเทเวลาและความอุตสาหะให้แก่งานเขียนหนังสือเล่ม

ส�าคัญเรื่อง “On the Origin of Species by Means of Natural Selection” ซึ่งตีพิมพ์เป็นรูป

เล่มออกเผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๕๙ หนังสือ “The Origin of Species” นี้มี

อิทธิพลอย่างมหาศาลต่อการศึกษาด้านปรัชญา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และความหลากหลายของสิ่ง

มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้

	 ค�ำส�ำคัญ : ชาลส์ ดาร์วิน, อัลเฟรด วอลเลซ, วิวัฒนาการ, การคัดเลือกตามธรรมชาติ

* ปรับปรุงจากการบรรยายทางวิชาการในที่ประชุมส�านักวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และดัดแปลงจากบทความ 
ใน BRT Magazine พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓
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ไปของมนุษย์ด้วย ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินมีผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ยุคใหม่และการไขปริศนาเกี่ยวกับความจริงของสรรพชีวิตในโลกนี้ ดังวลีของ ทีโอดอร์ ดอบซานสกี 

(Theodor Dobzansky) ที่กล่าวไว้ว่า “หากไม่ใช้ทฤษฎีวิวัฒนาการก็จะไม่สามารถอธิบายอะไรในสาขา

ชีววิทยาได้เลย” (Nothing in biology makes sense except in the light of evolution) ประวัติชีวิตและ 

ผลงานของชาลส์ ดาร์วินมีความส�าคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์อย่างมากและพอสรุปได้ดังนี้

ชีวิตวัยเยาว์

ชาลส์ โรเบิร์ต ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑8๐9  

ที่เมืองโชรส์เบอรี (Shrewsbury) ในชนบทตอนกลางของประเทศอังกฤษ เขาเป็นบุตรชายคนที่ ๕  

(มีพี่สาว ๓ คน พี่ชาย ๑ คน และน้องสาวคนสุดท้อง) ในครอบครัวใหญ่และมีฐานะดี มีคนรับใช้หลายคน 

ในบ้านหลังใหญ่ “The Mount” มารดา ชื่อ ซูซานนาห์ เวดจ์วูด (Susannah Wedgwood) และบิดาชื่อ 

โรเบิร์ต แวริง ดาร์วิน (Robert Waring Darwin) นายแพทย์ผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นบุตรชายของอีราสมุส 

ดาร์วนิ (Erasmus Darwin) ทีเ่ป็นนายแพทย์คนส�าคญัเช่นเดยีวกนั ทัง้ยงัเป็นนกัปรชัญาและจนิตกวทีีม่ชีือ่

เสยีงตลอดจนมคีวามรูร้อบด้านทัง้การประดษิฐ์คดิค้นและตัง้ทฤษฎหีลายเรือ่งรวมทัง้เรือ่งววิฒันาการด้วย 

แต่ไม่ได้เปิดเผยแนวคิดนี้มากนักในยุคนั้น ครอบครัวของดาร์วินนับถือศาสนาคริสต์ในคริสตจักรนิกาย 

คริสเตียน (Church of England) อย่างเคร่งครัด

ดาร์วินเป็นเด็กที่ค่อนข้างสงบเสงี่ยมเจียมตัวโดยมิได้แสดงตนว่าเป็นลูกของคนร�่ารวยแต่อย่างใด  

เขามีความสนใจอยากรู้อยากเห็นความเป็นไปในสิ่งที่ได้พบเห็นอยู่เสมอ นอกจากนี้เขายังชอบธรรมชาติ  

ชอบดนูก ตกปลา จบัแมลง และสะสมหนิแร่นานาชนดิ แต่กไ็ม่ได้แสดงว่าเป็นเดก็ฉลาดหรอืเดก็คงแก่เรยีน

แต่อย่างใด พี่สาวที่ชื่อแคโรลีน (Caroline) และคนรับใช้คอยช่วยดูแลดาร์วินเป็นอย่างดีหลังจากที่มารดา

ของเขาเสียชีวิตเมื่อดาร์วินมีอายุได้เพียง 8 ปี เท่านั้น 

ใน ค.ศ. ๑8๑๗ ดาร์วินเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนโชรส์เบอรีใกล้บ้านเป็นเวลา ๑ ปีก่อนที่จะย้าย

เข้าเรียนในโรงเรียนประจ�าที่อยู่ไม่ไกลจากบ้าน “The Mount” เขาเรียนอยู่ที่ใหม่นี้เป็นเวลา ๗ ปี ดาร์วิน 

เป็นเด็กที่ไม่ค่อยอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนเท่าใดนัก เขามักหลบกลับไปบ้านหลังเลิกเรียนแล้วและ 

บางครั้งก็หนีเรียนเพื่อไปดูนกตกปลาและหาเก็บแมลงที่เขาชื่นชอบ ดาร์วินเป็นคนชอบอ่านหนังสือ  

เขาได้อ่านหนังสือเรื่อง “The Natural History of Selborne” เขียนโดยบาทหลวงกิลเบิร์ต ไวต์  

(Gilbert White) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกทางด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติภาคสนาม (field natural history)  

คนหนึ่งของประเทศอังกฤษ ดาร์วินรู้สึกประทับใจในหนังสือเล่มนี้มากโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับนก
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ดาร์วนิไม่ค่อยสนใจเรยีนวชิากรกีและละตนิ ซึง่เป็นวชิาพืน้ฐานของการเรยีนปรชัญาและกฎหมาย 

เพราะเขาคิดว่าเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และมักลืมสิ่งที่เคยท่องจ�าไว้เสมอ แต่ดาร์วินกลับชอบ 

วิชาประวัติศาสตร์ธรรมชาติ โดยเฉพาะกีฏวิทยา พฤกษศาสตร์ และธรณีวิทยา โดยเก็บสะสมหินแร่ธาตุ

ต่าง ๆ รวมทั้งสนใจศึกษาเคมีโดยได้ความรู้จากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับเคมีด้วยตัวเอง

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

ดาร์วินเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระเมื่ออายุ ๑๖ ปี เขาไม่ชอบวิชาทางการแพทย์ 

เอาเสียเลยในช่วง ๒ ปีแรก แต่กลับสนใจเรื่องสัตว์และพืชมากกว่า จึงขออนุญาตบิดาย้ายไปเรียน 

ทางด้านศาสนศาสตร์หรือเทววิทยาที่ Christ’s College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ท�าให้เขามีเพื่อนใหม่ 

ที่สนใจธรรมชาติหลายคน เขาเริ่มสะสมและศึกษาแมลงและพืชมากขึ้น ดาร์วินประทับใจการสอนและ 

การท�างานวิจัยด้านพืชของศาสตราจารย์จอห์น เฮนสโลว์ (John Henslow) และติดตามอาจารย์คนนี้

ออกเก็บตัวอย่างพืชเป็นประจ�า ดาร์วินเรียนรู้วิทยาการพื้นฐานอย่างกว้างขวางทางด้านวิทยาศาสตร์และ

ธรรมชาตวิทิยาด้วยตวัเองจนสามารถพฒันาวธิคีดิเกีย่วกบัสิง่มชีวีติและสรรพสิง่ได้ดขีึน้ ดาร์วนิมคีวามสขุ

และสนุกกับการเรียนนอกห้องเรียนมากกว่าในห้องเรียน เขาเรียนไปเล่นไปแต่ก็สามารถส�าเร็จการศึกษา 

ได้รับปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิตใน ค.ศ. ๑8๓๐ โดยเขามีความรู้และทักษะมากมายทางด้าน

วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยามากกว่าทางด้านศาสนศาสตร์

การเดินทางส�ารวจโลกกว้าง

กลาง ค.ศ. ๑8๓๑ ดาร์วินโชคดีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักธรรมชาติวิทยาหนุ่มที่มีอายุเพียง  

๒๒ ปีร่วมเดินทางรอบโลกไปกับเรือหลวงบีเกิล (H.M.S. Beagle) (รูปที่ ๑) ของกองทัพเรืออังกฤษ 

ภายใต้การควบคมุของกปัตนัโรเบร์ิต ฟรติซ์รอย (Robert  Fritzroy) โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัคอื การส�ารวจ 

น่านน�้าและท�าแผนที่ตามแนวชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาใต้ (รูปที่ ๒) รวมทั้ง 

ทวีปออสเตรเลียและพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจและผลประโยชน์ของรัฐบาลอังกฤษ

การเดินทางของดาร์วินบนเรือหลวงบีเกิลไม่ใช่เรื่องสะดวกสบายและสนุกสนานส�าราญใจอย่าง

ที่หลายคนคิด เพราะเขามีอาการเมาเรือบ่อย ๆ เมื่อพบกับคลื่นสูงและลมแรงจนบางครั้งเขาล้มป่วยและ 

นอนซมอยู่ในเปลญวน แต่ดาร์วินก็ได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตัวเองโดยการยืนเกาะเรือมองดูฝูงปลา 

แหวกว่ายน�้าอยู่กลางทะเล มองดูนกบินว่อนอยู่ชายฝั่ง หรือดูเต่าคลานต้วมเตี้ยมอยู่บนเกาะ ซึ่งเป็นการ

ผ่อนคลายความไม่สบายทั้งกายและใจได้เป็นอย่างดี 
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ดาร์วินยังสามารถปรับตัวและเรียนรู้ที่จะด�ารงชีวิตอยู่บนเกาะหรือบนผืนแผ่นดินใหญ่เป็นเวลา

หลายสัปดาห์เพื่อส�ารวจเก็บตัวอย่างสัตว์ พืช ซากดึกด�าบรรพ์ และแร่หิน ในขณะที่เรือหลวงบีเกิล 

ออกส�ารวจตรวจสอบความลกึของน่านน�า้ชายฝ่ังและท�าแผนทีบ่รเิวณโดยรอบทวปีอเมรกิาใต้ ดาร์วนิผกูมติร 

กับโคบาลท้องถิ่นที่เขาจ้างเป็นคนน�าทางท�าให้เขาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมาก  

ดาร์วินไม่ค่อยถนัดเรื่องภาษาต่างประเทศมากนักไม่ว่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศส โปรตุเกส หรือสเปน  

แต่เขากส็ามารถสือ่สารได้ดพีอสมควรกบัคนท้องถิน่ในทวปีอเมรกิาใต้ทีค่นส่วนใหญ่ใช้ภาษาสเปนเป็นหลกั  

เขาได้เรียนรู้ภาษาสเปนจากการอ่านและการฝึกพูดกับโคบาลท้องถิ่นและคนพื้นเมืองในที่ต่าง ๆ ที่เขา

แวะไปเยือน

รปูที ่๑ เส้นทางการเดนิทางรอบโลกของเรอืหลวงบเีกลิ (ภาพเลก็) ระหว่าง ค.ศ. ๑8๓๑-๑8๓๖ (ดดัแปลงจากวสิทุธิ ์ใบไม้ 

และรังสิมา ตัณฑเลขา ๒๕๕๓ และ www.en.wikipedia. org)

H.M.S. Beagle
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ถงึแม้ว่าสขุภาพร่างกายของดาร์วนิไม่ค่อยเอือ้อ�านวยแก่การกนิอยูห่ลบันอนทีค่่อนข้างยากล�าบาก

ทั้งในเรือและบนบก แต่เขาก็ยังมีใจสู้เพราะความอยากรู้อยากเห็นสิ่งแปลกใหม่ในธรรมชาติที่เขารักเป็น

ชีวิตจิตใจตั้งแต่วัยเยาว์ ท�าให้ดาร์วินสู้อดทนกับความยากล�าบากในการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิล แต่

เขาก็มีความสุขใจที่ได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพที่เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อน ดัง

วลีที่เขาบันทึกไว้ว่า “...เสมือนการให้ดวงตาแก่คนตาบอด...”

รปูที ่๒ เส้นทางการส�ารวจธรรมชาตขิองชาลส์ ดาร์วนิ ในทวปีอเมรกิาใต้ (จากวสิทุธิ ์ ใบไม้และรงัสมิา  ตณัฑเลขา, ๒๕๕๓)
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ตลอดการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิล ดาร์วินและกัปตันฟริตซ์รอยดูเหมือนว่ามีความคิดเห็นไม่

ค่อยลงรอยกันเท่าไรนักและมักขัดแย้งกันบ่อยครั้ง แต่ทั้งคู่ก็สามารถปรับตัวไปด้วยกันได้โดยไม่มีปัญหา

รนุแรงถงึขัน้แตกหกั กระนัน้กต็าม กปัตนัฟรติซ์รอยกย็งัใจกว้างโดยให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุดาร์วนิ 

ในหลาย ๆ  เรือ่งรวมทัง้ได้มอบหนงัสอืเรือ่ง “Principles of Geology” เล่มแรกของศาสตราจารย์ชาลส์ ไล

เอลล์ (Charles Lyell) ให้แก่ดาร์วินด้วย

ดาร์วนิใช้เวลาประมาณ ๒ ใน ๓ ของเวลาการเดนิทางทัง้หมดในการส�ารวจสิง่มชีวีติและธรณวีทิยา

บนผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้ และใช้เวลาอยู่บนเรือเพียงประมาณ ๑ ใน ๓ เท่านั้น ดาร์วิน

สามารถเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ได้มากกว่า ๑,๕๐๐ ชนิด รวมทั้งหมดประมาณ ๕,๔๐๐ ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นในอังกฤษรวมทั้งตัวอย่างซากดึกด�าบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) และหินแร่

ต่าง ๆ มากมาย

แนวคิดเกี่ยวกับการแปรพันธุ์ของสปีชีส์

ตลอดการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิลเป็นเวลาเกือบ ๕ ปี (๒๗ ธันวาคม ค.ศ. ๑8๓๑-๒ ตุลาคม 

๑8๓๖) ดาร์วนิได้เรยีนรูแ้ละเกบ็เกีย่วประสบการณ์มากมาย เขาไม่เคยละทิง้สายตาในการสงัเกตสิง่แปลก ๆ   

ใหม่ ๆ อย่างใกล้ชิดและอย่างมีน�้าอดน�้าทนยิ่ง เขาได้แนวความคิดจากการวิเคราะห์เชื่อมโยงสิ่งที่ได้

พบเหน็และเขยีนไว้ในสมดุจดบนัทกึไม่น้อยกว่า ๓๖8 หน้า รวมทัง้ข้อมลูรายละเอยีดเกีย่วกบัสิง่มชีวีติและ

ธรณวีทิยามากกว่า ๑,๓8๓ หน้า นอกจากนีก้ย็งัมกีล่องเกบ็ตวัอย่างนบัจ�านวนไม่ถ้วน โดยเฉพาะโครงกระดกู 

และซากดึกด�าบรรพ์ของพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านมจ�านวนมากจากทวีปอเมริกาใต้ ท�าให้ดาร์วินเริ่ม

จินตนาการรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสปีชีส์ซึ่งเป็นแนวคิดและทัศนคติใหม่ที่แตกต่างไปจากความ

เชื่อดั้งเดิมของเขาเองและของคนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นที่เชื่อว่าสปีชีส์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดาร์วินคิดว่า

ซากดึกด�าบรรพ์ของพวกสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วและมีลักษณะโครงร่างคล้ายกับพวกสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 

ในทวปีอเมรกิาใต้ควรจดัอยูใ่นวงศ์เดยีวกนัแต่น่าจะเป็นสตัว์คนละสปีชส์ีทีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจน ดาร์วนิ

ได้ค้นพบหลกัฐานซากดกึด�าบรรพ์ทีฝั่งตวัอยูใ่นชัน้หนิอายตุ่าง ๆ  กนัทีแ่สดงรปูแบบของการเกดิ การคงอยู่  

และการลดน้อยลงไปตามกาลเวลาจนกระทั่งสูญพันธุ์ไปในที่สุด สภาพการณ์เช่นนั้นสะท้อนให้เห็นว่า 

สิ่งมีชีวิตมีการดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดปลอดภัยตลอดเวลา

ดาร์วนิวเิคราะห์ข้อมลูอย่างละเอยีดและพยายามหาเหตผุลอธบิายตามนสิยัของนกัคดิและนกัเขยีน

วชิาการ ท�าให้เขาสามารถจนิตนาการรปูแบบต่าง ๆ  ในสิง่ทีเ่ขาได้พบเหน็ โดยเฉพาะการมองสิง่มชีวีติแต่ละ

ชนดิด้วยความสขุใจและพยายามเชือ่มโยงระหว่างสิง่มชีวีติชนดิทีใ่กล้ชดิกนั ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหว่าง

สิง่มชีวีติชนดิทีส่ญูพนัธุไ์ปแล้วแต่ทิง้หลกัฐานซากดกึด�าบรรพ์ไว้ โดยเชือ่มโยงกบัสิง่มชีวีติชนดิทีใ่กล้ชดิกนั 
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ที่ยังมีชีวิตอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือในหมู่เกาะที่อยู่แยกออกไปจากผืนแผ่นดินใหญ่ ข้อสังเกต 

อย่างละเอยีดถีถ้่วนเช่นนีท้�าให้ดาร์วนิจนิตนาการความสมัพนัธ์ระหว่างสปีชส์ีได้ชดัเจนขึน้ จนในทีส่ดุเขาได้ 

ข้อสรุปเบื้องต้นว่าสิ่งมีชีวิตชนิดที่ใกล้ชิดกันสืบทอดสายพันธุ์มาจากบรรพบุรุษร่วมกันเสมอ นอกจากนี้ 

ดาร์วินยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะพันธุกรรมทีละเล็กทีละน้อยตามกาลเทศะ

ดาร์วินได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบในหมู่เกาะกาลาปากอส เช่น กลุ่มนกฟินช์หรือ 

ดาร์วนิฟินช์ นกมอ็กกงิเบร์ิด เต่ายกัษ์ กิง้ก่ายกัษ์ และพชืนานาชนดิ ท�าให้แนวความคดิของดาร์วนิตกผลกึ

ชดัเจนและความคดิอนับรรเจดิกบ็งัเกดิขึน้ในใจของเขาทีเ่รยีกว่า การแปรพนัธุข์องสปีชส์ี (transmutation 

of species) นัน่คอื สิง่มชีวีติมกีารเปลีย่นแปลงทลีะเลก็ทลีะน้อย หรอือกีนยัหนึง่สิง่มชีวีติม ี“ววิฒันาการ” 

ซึ่งหมายถึงสปีชีส์ใหม่ ๆ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาจากสปีชีส์ดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

เมื่อดาร์วินเดินทางกลับถึงอังกฤษเขาก็ใช้เวลานานประมาณ ๒๐ ปีในการศึกษา วิเคราะห์ และ

สังเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างต่าง ๆ โดยปรึกษาหารือและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคนอื่น ๆ  

เพื่อช่วยกันศึกษาหาความจริงของสิ่งที่เก็บมาได้ เช่น จอร์จ วอเทอร์เฮาส์ (George Waterhouse)  

ศกึษาสตัว์เลีย้งลกูด้วยน�า้นม จอห์น กลูด์ (John Gould) ศกึษานกฟินช์จากหมูเ่กาะกาลาปากอส ลโีอนาร์ด  

เจนินส์ (Leonard Jenyns) ศึกษาเรื่องปลา และโทมัส เบลล์ (Thomas Bell) ศึกษาสัตว์เลื้อยคลาน 

และสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก ส่วนทางด้านพืชก็มีศาสตราจารย์จอห์น เฮนสโลว์ช่วยรับผิดชอบ ข้อมูล 

ทางวิชาการด้านต่าง ๆ  ดังกล่าวช่วยสนบัสนนุสมมตุิฐานวิวฒันาการของสิง่มีชีวิตซึ่งค่อย ๆ  ก่อตัวขึน้ในใจ

ของดาร์วินตั้งแต่อยู่ระหว่างการเดินทางส�ารวจธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต้แล้ว

นอกจากศกึษาตวัอย่างสตัว์และพชือย่างกว้างขวางแล้ว ดาร์วนิยงัศกึษาทดลองผสมพนัธุส์ตัว์เลีย้ง 

เช่น ววั ม้า นกพริาบ และเพาะปลกูพชืสวน เช่น กะหล�่าปล ีผกักาด ลิน้มงักร เพือ่ตรวจสอบความแปรผนั

ของลักษณะทางสันฐานวิทยาเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาได้พบเห็นในประชากรธรรมชาติและได้บันทึก

ข้อมูลไว้อย่างละเอียดตลอดการเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิล

ใน ค.ศ. ๑8๓8 ดาร์วินมีความคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกตามธรรมชาติเมื่อเขาได้อ่านหนังสือเรื่อง 

“An Essay on the Principle of Population” (๑๗98) เขียนโดยโทมัส มอลทัส (Thomas Maltus) 

นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ เพราะดาร์วินสะดุดกับค�าว่า “การดิ้นรนเพื่อการด�ารงอยู่” (struggle for 

existence) ท�าให้เขาฉุกคิดเกี่ยวกับกลไกการเปลี่ยนแปลงของสปีชีส์โดยการคัดเลือกตามธรรมชาติ  
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ซึ่งสามารถอธิบายความแปรผันของลักษณะทางสันฐานวิทยาของพืชและสัตว์ที่เขาได้สังเกตเห็น 

ในประชากรธรรมชาติและที่ได้จากผลการทดลองผสมพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่บ้านของเขา

ดาร์วินทยอยเขียนรายงานการศึกษาวิจัยตัวอย่างต่าง ๆ ที่เก็บมาได้หลายเรื่อง อาทิ ข้อมูลทาง

ธรณีวิทยาในทวีปอเมริกาใต้โดยเฉพาะหมู่เกาะกาลาปากอส ชีววิทยาของไส้เดือนดิน การเกิดหมู่เกาะ

ปะการงัและชวีวทิยาของเพรยีง และใน ค.ศ. ๑8๔๒ เขาเริม่เขยีนต้นร่างฉบบัย่อ (sketchbook) ด้วยดนิสอ 

เกีย่วกบัทฤษฎวีวิฒันาการทีม่คีวามยาวเพยีงประมาณ ๓๕ หน้า และอกี ๒ ปีต่อมาเขากเ็พิม่เตมิข้อมลูต่าง ๆ   

ในต้นร่างฉบับย่อเล่มเก่าจนได้ต้นร่างฉบับใหม่ที่มีความยาวถึง ๒๓๐ หน้า แต่ดาร์วินก็ยังไม่กล้าตีพิมพ์ 

ทฤษฎวีวิฒันาการเพราะเกรงว่าอาจจะผดิพลาดได้ถ้ายงัไม่มข้ีอมลูสนบัสนนุเพยีงพอ ประกอบกบัดาร์วนิเป็น

คนละเอยีดและให้ความส�าคญัต่อข้อมลูทางวชิาการทีถ่กูต้อง เขาจงึทบทวน อ่าน คดิ เขยีน และแก้ไขต้นฉบบั  

หลายครั้งเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์มากขึ้นตามล�าดับ ท�าให้งานเขียนเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการของเขา

ต้องล่าช้ายืดเวลาออกไป ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากปัญหาสุขภาพของเขาเอง แต่ส่วนใหญ่ดาร์วินยังใจเย็น 

ก้มหน้าก้มตาศึกษาหาข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาอย่างไม่ย่อท้อ จนกระทั่ง 

ใน ค.ศ. ๑8๕๖ ดาร์วินก็เขียนงานเพิ่มเติมจากต้นร่างฉบับเดิมโดยการเร่งเร้าและกระตุ้นเตือนของ 

ศาสตราจารย์ไลเอลล์ซึง่เป็นผูส้นบัสนนุการวจิยัของดาร์วนิเสมอมา เพราะไลเอลล์ได้ทราบว่ามนีกัธรรมชาติ

วิทยาชาวอังกฤษชื่อ อัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ (Alfred Russel Wallace) ซึ่งก�าลังศึกษาพืชและสัตว์ 

ในหมู่เกาะมาเลย์และอินโดนีเซียเกี่ยวกับความหลากหลายของสปีชีส์และการเปลี่ยนแปลงของสปีชีส์ 

เช่นเดียวกับดาร์วิน

การเชื่อมโยงกับผลงานของวอลเลซ

อัลเฟรด วอลเลซ เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. ๑8๒๓ ในครอบครัวที่มีฐานะการเงินไม่สู้ดีนัก 

เขาต้องออกจากโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาเมื่ออายุเพียง ๑๓ ปี เพื่อช่วยพี่ชายท�างานด้านการส�ารวจและ 

การก่อสร้างนานถึง ๗ ปีก่อนที่เขาจะไปเป็นครูสอนการเขียนแบบและการส�ารวจท�าแผนที่ ในช่วงเวลานี้

เองที่วอลเลซได้พบกับ เฮนรี เบตส์ (Henry Bates) นักธรรมชาติวิทยาและนักเก็บสะสมแมลงชาวอังกฤษ 

ท�าให้วอลเลซได้เรียนรู้และหันมาสนใจศึกษาและเก็บสะสมแมลงด้วย ในที่สุดทั้ง ๒ คนก็ตัดสินใจเดินทาง

ไปท่องเทีย่วผจญภยัในป่าแอมะซอน ประเทศบราซลิใน ค.ศ. ๑8๔8 และจบัแมลงสวยงามส่งขายทีอ่งักฤษ

เพื่อเป็นรายได้เลี้ยงชีพ ท�าให้วอลเลซกลายเป็นนักธรรมชาติวิทยาโดยปริยายและท่องเที่ยวไปทั่วบราซิล

วอลเลซเดินทางไปท�างานวิชาการอิสระในหมู่เกาะมาเลย์ (ประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน) และ

ประเทศอนิโดนเีซยีตัง้แต่ ค.ศ. ๑8๕๔ ถงึ ค.ศ. ๑8๖๒ วอลเลซมรีายได้จากการขายสตัว์ป่า ได้แก่ นกสวยงาม



วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๕

๑๐๕วสิุทธิ์  ใบไม้

รวมทั้งนกการเวก (bird of paradise) แมลงต่าง ๆ รวมทั้งผีเสื้อสวยงามและผีเสื้อกลางคืน โดยส่งไปขาย 

ในกรุงลอนดอน วอลเลซมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงาม 

โดยมีคนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วย เขาเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสปีชีส์และการแพร่กระจาย 

ของพืชและสัตว์ตามหมู ่เกาะมาเลย์และพัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต 

ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยอาศัยการติดต่อสื่อสารด้านวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ข้อมูลใหม่ ๆ กับเพื่อนคนสนิท คือ เฮนรี เบตส์ อยู่เสมอ

การด�ารงชีวิตของวอลเลซอย่างสันโดษ สงบ และสันติ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามท�าให้เขา 

มีสมาธิและพัฒนาความคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสปีชีส์และความหลากหลายของ 

สิ่งมีชีวิต ตลอดจนปรากฏการณ์ธรรมชาติของสรรพชีวิตในป่าชื้นเขตร้อน เช่น ลีลาการเกี้ยวพาราสีของ 

นกการเวก ซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีขนยาวและสีสันสวยสดงดงามตระการตา 

อย่างหาที่เปรียบมิได้ ยากที่คนทั่วไปจะได้พบเห็นพฤติกรรมที่น่ามหัศจรรย์เช่นนั้น วอลเลซเคยคิดว่า 

ความงามตามธรรมชาติของป่าชื้นเขตร้อนน่าจะเปิดเผยให้ผู้คนที่มีอารยธรรมและมีความเจริญก้าวหน้า

ได้ศึกษาเรียนรู้บ้าง แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งเขากลับคิดว่าประชาชนจากซีกโลกตะวันตกที่มีความเจริญ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ควรจะมาพบเห็นความงามและความสมดุลของธรรมชาติดังกล่าวเพราะเขา 

เกรงว่าผู้คนเหล่านั้นจะมาท�าลายธรรมชาติเสียมากกว่า 

วอลเลซได้เขียนบทความเรื่อง “On the law that has regulated the introduction of  

new species” ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Annuals and Magazine of Natural History  

ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑8๕๕ เมื่อศาสตราจารย์ไลเอลล์ได้อ่านบทความนี้แล้วก็มีความเห็นด้วย

กับวอลเลซซึ่งมีแนวความคิดสนับสนุนสมมุติฐานการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ทางธรณีวิทยาที่น�าไปสู่ 

การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในอดีตและการเกิดสปีชีส์ใหม่จากสปีชีส์เดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ 

สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันในโลกขณะนั้น แนวความคิดดังกล่าวของวอลเลซสะท้อนให้เห็นว่า  

การแบ่งแยกทางธรณีวิทยา (geographical isolation) มีบทบาทส�าคัญในการก่อก�าเนิดรูปแบบแปลก

ใหม่ของสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าวอลเลซได้เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการจากอังกฤษ 

และผลงานการวิจัยของดาร์วินโดยเฉพาะกรณีตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตในหมู่เกาะกาลาปากอสที่ตีพิมพ์ 

ใน Journal of the Beagle ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยจุดประกายแนวความคิดของวอลเลซเกี่ยวกับการเกิด 

สปีชีส์ใหม่ด้วย
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ประสานแนวคิด “กำรคัดเลือกตำมธรรมชำติ”

กลาง ค.ศ. ๑8๕๗ ดาร์วินได้รับจดหมาย ๒ ฉบับจากวอลเลซเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับบทความ

ทางวิชาการของเขาที่แนบมาด้วย แต่วอลเลซต้องผิดหวังเพราะดาร์วินไม่ได้ให้ความเห็นอะไรมากไปกว่า

บอกให้วอลเลซรับรู้ว่า ดาร์วินเองก็ก�าลังเขียนหนังสือเล่มใหญ่ในเรื่องคล้าย ๆ กัน ซึ่งมีความก้าวหน้า

มาด้วยดีเกินกว่าครึ่งเล่มแล้ว หลังจากนั้นไม่นานวอลเลซต้องล้มหมอนนอนเสื่อจากอาการป่วยด้วย 

เชื้อไข้มาลาเรีย ท�าให้ความคิดของเขาสับสนและยุ่งเหยิงมากขึ้น ในขณะเดียวกันวอลเลซก็นึกถึงหนังสือ

ของมอลทัสที่เขาเคยอ่านมานานแล้ว คือ “An Essay on the Principle of Population” (๑๗98)  

ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับประชากรที่ถูกตรวจสอบและที่ไม่ได้ถูกตรวจสอบ ท�าให้ความคิดของวอลเลซ 

ปะทุบรรเจิดจ้าขึ้นมาในทันทีทันใดเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกตามธรรมชาติ วอลเลซ 

จึงเขียนจดหมายถึงเฮนรี เบตส์ เพื่อนคนสนิท เพื่อแจ้งให้ทราบถึงแนวความคิดนี้และบอกเบตส์ด้วยว่า 

ดาร์วินก็ก�าลังศึกษาเรื่องวิวัฒนาการเช่นเดียวกัน

วอลเลซส่งบทความที่เขาเขียนขึ้นมาใหม่ในหัวข้อเรื่อง “On the tendency of varieties to 

depart indefinitely from the original type” และส่งให้ดาร์วินช่วยประสานงานกับบรรณาธิการ 

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศอังกฤษ เอกสารดังกล่าวมาถึงมือดาร์วินเมื่อวันที่ ๑8 มิถุนายน  

ค.ศ. ๑8๕8 เมื่อดาร์วินได้อ่านจดหมายและบทความของวอลเลซแล้วก็รู ้สึกตะลึงและตกใจมาก 

เพราะทกุค�าพดูทีว่อลเลซเขยีนบรรยายไว้นัน้มนัคอืบทสรปุทีต่รงกบั “ทฤษฎวีวิฒันาการโดยการคดัเลอืก

ตามธรรมชาต”ิ ทีด่ารว์นิเขยีนอธบิายไว้อย่างละเอยีดในต้นร่างของหนงัสอืเล่มใหญ่ทีเ่ขาก�าลงัด�าเนนิการ 

อยู่อย่างขะมักเขม้น แต่บทความของวอลเลซยังขาดข้อมูลพื้นฐานด้านการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ 

ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเมื่อเทียบกับข้อมูลและบทวิเคราะห์อย่างละเอียดที่ดาร์วินได้ยกร่างไว้ 

ในหนังสือเล่มใหญ่

ดาร์วินจึงรีบน�าเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับนักวิชาการชั้นน�าของอังกฤษที่ใกล้ชิดกับเขาคือ  

ศาสตราจารย์ไลเอลล์และศาสตราจารย์โจเซฟ ฮุกเกอร์ (Joseph Hooker) ว่าจะจัดการอย่างไรดีกับ 

กรณเีช่นนี ้ทัง้ไลเอลล์และฮกุเกอร์เข้าใจในความกงัวลและร้อนใจของดาร์วนิเพราะเหน็ว่าดาร์วนิได้ท�างาน

วจิยัมาอย่างหนกัตลอดเวลากว่า ๒๐ ปี นกัวทิยาศาสตร์ทัง้ ๒ คนจงึได้ประสานผลประโยชน์ของดาร์วนิและ

วอลเลซได้อย่างนิม่นวลและลงตวัโดยจดัการให้ดาร์วนิและวอลเลซ (รปูที ่๓) น�าเสนอผลงานวจิยัพร้อมกนั

ทั้ง ๒ คนในที่ประชุมวิชาการของสมาคมลินเนียนแห่งกรุงลอนดอน (The Linnean Society of London) 

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑8๕8 และตีพิมพ์ผลงานของทั้ง ๒ คน ทันทีในวารสารวิชาการของสมาคมฯ 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักธรรมชาติวิทยาทั้งสอง (รูปที่ ๔)
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รูปที่ ๓ ชาลส์ ดาร์วิน (ซ้าย) และ อัลเฟรด วอลเลซ (ขาว) (จาก www.en.wikipedia.org)
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รูปที่ ๔ สรุปประวัติชีวิตและผลงานของชาลส์ ดาร์วิน และ อัลเฟรด วอลเลซ
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หนังสือเรื่อง “The Origin of Species”

หลังจากเสร็จงานประชุมวิชาการครั้งนั้นแล้ว ดาร์วินก็ตั้งหน้าตั้งตาเร่งงานเขียนหนังสือต้นร่าง 

เล่มใหญ่โดยปรับปรุงแก้ไขขัดเกลาให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและด้วยแรงผลักดัน

สนบัสนนุจากเพือ่นสนทิหลายคน ดาร์วนิใช้เวลาเพยีงประมาณ ๑๓ เดอืนในการเขยีนต้นร่างฉบบัสมบรูณ์

เสร็จเรียบร้อยภายใต้ชื่อเรื่อง “On the Origin of Species by Means of Natural Selection” หรือ 

ที่รู้จักกันสั้น ๆ ว่า “The Origin of Species” หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 

ค.ศ. ๑8๕9 จ�านวน ๑,๒๕๐ เล่ม ซึ่งขายให้แก่ร้านจ�าหน่ายหนังสือจนหมดภายในวันเดียว เมื่อหนังสือ

เรื่องนี้เผยแพร่สู ่สายตาของนักวิชาการและผู้คนทั่วไปในประเทศอังกฤษก็ได้รับความนิยมชมชอบ 

อย่างมาก (ต่อมาหนังสือเล่มนี้กลายเป็น “คัมภีร์” ทางวิชาการชีววิทยายุคใหม่และมีการน�ามาตีพิมพ์

จ�าหน่ายหลายครั้งหลายหนในภาษาต่าง ๆ มากกว่า ๒๐ ภาษาในปัจจุบัน)

หนังสือ “The Origin of Species” ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้รับ 

ค�าชื่นชมยินดีและมีค�าต�าหนิติเตียนควบคู่กันไปจนเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดทั้งกลุ่มผู้ที่เห็นด้วย

และกลุม่ผูท้ีค่ดัค้านทฤษฎวีวิฒันาการของดาร์วนิ จนบางครัง้เกดิการโต้แย้งทางวชิาการอย่างดเุดอืดรนุแรง 

แต่ก็มีผู้ให้การสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินมากขึ้นตามล�าดับ โดยเฉพาะศาสตราจารย์โทมัส  

ฮกัซ์เลย์ (Thomas Huxley) ซึง่เป็นผูส้นบัสนนุและปกป้องดาร์วนิตลอดมา ในทีส่ดุทฤษฎวีวิฒันาการของ

ดาร์วินก็ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการส่วนใหญ่และได้รับการตรวจสอบศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึง

ทุกวันนี้ ดาร์วินได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษที่ ๑8๗๐ และได้รับการกล่าวสดุดีว่า 

เป็นผูป้ฏวิตัทิางวทิยาศาสตร์และทางธรรมชาตวิทิยาทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุคนหนึง่ขององักฤษและผลงานของเขา

มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาวิจัยในโลกสิ่งมีชีวิตอย่างแท้จริง

ดาร์วินเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑9 เมษายน ค.ศ. ๑88๒ และได้รับเกียรติให้ศพของเขาฝังเคียงข้าง

หลุมฝังศพของนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของอังกฤษที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ รัฐบาลประเทศอังกฤษ 

ได้ยกย่องและให้เกียรติ ชาลส์ ดาร์วิน โดยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี การเสียชีวิตของเขาใน ค.ศ. ๑98๒ 

ทางการไปรษณีย์ของประเทศอังกฤษได้ออกแสตมป์เป็นที่ระลึก ๑ ชุด และใน ค.ศ. ๒๐๐9 ในวาระ 

ครบรอบ ๒๐๐ ปี ของดาร์วิน ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษได้ผลิตเหรียญราคา ๒ ปอนด์เป็นที่ระลึกด้วย 

และในปีเดียวกันนี้ประชาคมวิจัยทั่วโลกได้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อร�าลึกถึง “๒๐๐ ปี ชาลส์ ดาร์วิน” 

และ “๑๕๐ ปี ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ ดาร์วิน” เพื่อให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติชีวิต

และผลงานวิชาการของดาร์วิน (รูปที่ ๔) เพื่อยึดเอาเป็นแบบอย่างในการศึกษาประวัติศาสตร์ธรรมชาติ 

ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ชีวภาพยุคใหม่
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๑๕๐ ปี ทฤษฎวีวิฒันาการของชาลส์ ดาร์วนิ๑๑๐
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Abstract 150 Years of the Theory of Evolution of Charles Darwin 
 Visut  Baimai
 Fellow of the Academy of Science, The Royal Institute, Thailand

  Charles Darwin had been interested in natural history since he was a boy. 
When he graduated with a bachelor’s degree in Theology, he was more knowledgeable  
and skillful on animals, plants and geology than arts: As a young naturalist, Darwin 
was given a good opportunity to participated in the H.M.S. Beagle voyage around 
the world particularly in South America.  He collected a large number of specimens 
of plants, animals and fossils including geological data throughout the 5 
years (1831-1836) of survey.  Such observations and scientific information  
formed the basis of formulation for his theory on the origin of species by 
means of natural selection.  Meanwhile, Alfred Wallace, a British naturalist was  
studying the diversity of animals and plants in the Malay Archipelago and Indonesia.   
Wallace developed independently the idea of evolution of species similar to that of 
Darwin.  Finally, both naturalists were invited to present their theory of evolution  
at a Linnean Society of London meeting on July 1, 1858.  After the meeting, Darwin  
exerted great effort to write his important book “On the Origin of Species by Means 
of Natural Selection” which was published on November 20, 1859.  The book  
“The Origin of Species” has had tremendous influence on the study of philosophy, 
biological science and diversity of life till the present time.

 Key words: Charles Darwin, Alfred Wallace, evolution, natural selection




