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มีการพูดถึงเรื่ องของอาดามและเอวาในหนังสื อเรี ยนของนักเรี ยนระดับมัธยมปลายและ
วิทยาลัยเพราะเนื่องจากทั้งมวลแล้วนั้นไม่มีพ้นื ฐานทางวิทยาศาสตร์ ยนื ยันในเรื่ องนี้หรื อว่ามีกนั แน่?
ในปี 1950 Cricle และ Watson ปลุกโลกด้วยการค้นพบ DNA แผนผังแห่งชีวติ ตั้งแต่น้ นั มา
ความรู้ของเราเรื่ อง DNA ได้เพิ่มขึ้นดุจละครและความสามารถในการอ่านรหัสก็เกิดการพัฒนาขึ้น
ประมาณ 30 ปี ที่แล้ว เราค้นพบเส้น DNA เพิ่มอีกซึ่ งแท้จริ งออกมาจากนิวเคลียส สิ่ งนี้ไม่ธรรมดา DNA
ที่เหลือนั้นประกอบด้วย โครโมโซม 46 ตัวที่อยูใ่ นนิ วเคลียส DNAนี้เรี ยกว่า DNA ไมโตคอนเดรี ยล ซึ่ง
เป็ นรหัสที่ใช้ในการสร้างไมโตคอนเดรี ยน แหล่งพลังไฟฟ้ าของเซลล์ ผมไม่จาเป็ นต้องคิดนานที่จะ
เรี ยนรู้ถึงประโยชน์ของ DNA ตัวนี้ที่มีต่อประวัติศาสตร์ ของมนุษย์
DNA ไมโตคอนเดรี ยลนั้นเป็ นเกลียวคู่เดียวเหมือนกับ DNA อื่นทั้งหมด ความแตกต่างของมัน
อยูท่ ี่สถานที่ อยูน่ อกนิวเคลียส เมื่อไข่ถูกผสมภายในรังไข่ของผูห้ ญิงนั้น สเปิ ร์ มจะมีโครโมโซม 23 ตัว
ที่เข้าไปในผลังเซลล์และเข้าไปในนิวเคลียสเพื่อรวมกับโครโมโซมอีก 23 ตัวในไข่ ทาให้เกิดเป็ น 23 คู่
นอกเหนือจากโครโมโซม 23 ตัวจากสเปิ ร์ มที่เหลือนั้นมาจากไข่และส่ วนประกอบทั้งสิ้ นถูกสร้างมา
จากผูห้ ญิง ซึ่ งหมายความว่า 99.99% ของ DNA ไมโตคอนเดรี ยลนั้นเป็ นกรรมพันธุ์มาจากแม่เท่านั้น
เมื่อไมโตคอนเดรี ยลเป็ นสื บทอดมาจากคน ๆ เดียว จึงไม่มีการผสมของยีนส์เด็ดขาด พูดอีกอย่าง คือ
DNA ไมโตคอนเดรี ยลจากแม่ได้ส่งถ่ายให้แก่ลูกของเธอทุกคนและพ่อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสิ่ งนี้
ดังนั้นหากเราจะอ่าน DNA

ไมโตคอนเดรี ยลของพี่นอ้ งชายหญิง พวกเขาจะมีรหัสตัวเดียวกัน เมื่อเราตระหนักว่า แม่เราได้มี DNA
ไมโตคอนเดรี ยลจากแม่และจากแม่ของยาย และจากเชื้อสายทั้งหมดจากเธอจะต้องมี DNA ไมโตคอน

เดรี ยลตัวเดียวกัน หมายความว่าไม่ใช่เพียงแค่พี่นอ้ งชายหญิง แต่ญาติของเราทั้งหมด เราอาจจะ
ย้อนกลับไปยังแม่ของยายของยาย และตระหนักได้วา่ DNA ไมโตคอนเดรี ยลได้ถูกส่ งผ่านมายังญาติพี่
น้องรุ่ นที่สอง แบบนี้เราสามารถสื บย้อนกลับไปตลอดรุ่ นที่สามรุ่ นที่สี่และชนรุ่ นที่หา้ และไกลออกไป
เรื่ อย ๆ จนกระทัง่ เราพบบรรพบุรุษร่ วมของเรา หรื อพูดได้วา่ เราสามารถอ่านรหัส DNA ไมโตคอนเดรี
ยลเพื่อจะหาว่าเราเป็ นพี่นอ้ งกันได้หรื อไม่ ความคาดหวังในการศึกษานี้ซ่ ึ งเป็ นความคาดหวังในปี 1980
นั้นก็เพื่อจะหาต้นไม้แห่งวงศ์ครอบครัว ที่พอจะอธิ บายถึงความแตกต่างของเชื้ อชาติได้ จากการศึกษา
ได้อ่าน DNA ไมโตคอนเดรี ยลจากรกในครรภ์จากตัวอย่างผูห้ ญิงทุกทวีปและทุกเชื้อชาติในท้ายของปี
1987 ผลการศึกษาได้ถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณะและบทสรุ ปนั้นช่างแปลกประหลาด แม้วา่ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหลักฐานได้ช้ ีไปสู่ บรรพบุรุษเพียงคนเดียวจากที่ซ่ ึ งเผ่าพันธุ์มนุษย์ท้ งั หมดได้
ถือกาเนิด พวกเขาเรี ยกชื่ อ หญิงนี้วา่ ไมโตคอนเดรี ยลเอวา แม่แห่งมวลมนุษยชาติ
หากเราเป็ นเชื้ อสายของผูห้ ญิงคนเดียวกัน เราจะมีผชู ้ ายที่เป็ นบรรพบุรุษร่ วมของเราหรื อไม่
เรื่ องนี้อาจยากขึ้นมาอีกเล็กน้อย ซึ่ งเราต้องมาดูที่นิวเคลียส โครโมโซมคู่พิเศษในเซลล์นิวเคลียสนั้นจะ
ระบุเพศของเรา คู่โครโมโซม XX เป็ นเพศหญิงในขณะที่ XY เป็ นเพศชาย

ในระหว่างการปฎิสนธิ ไข่จะมีเพียงโครโมโซมX เท่านั้น เพราะว่านัน่ คือ ทั้งหมดที่เพศหญิงมี และชาย
อาจจะมีท้ งั โครโมโซม X หรื อ Y ซึ่ งได้รับมาจากบิดาอีกทอดหนึ่ง การหาเหตุผลดังที่ผา่ นมาแล้ว
สามารถนามาพิจารณาใช้ได้เพื่อหาว่าเรามาจากผูช้ ายคนเดียวกันหรื อไม่
ผลลัพธ์ได้ถูกตีแผ่ในช่วงต้นของปี 1990 ซึ่ งได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผูช้ ายจากทุกทวีป
และจากทุกเชื้อชาติมีโครโมโซม Y ตัวเดียวกัน อีกครั้งหนึ่ งที่สิ่งนี้สามารถอธิ บายได้วา่ มาจากบรรพ
บุรุษร่ วมกัน และเป็ นโครโมโซมอาดาม Y ซึ่งเป็ นบิดาของมวลมนุษยชาติ
สิ่ งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากมุมมองทางด้านทฤษฎีววิ ฒั นาการ ตั้งแต่น้ นั มา พวกเขาพยายามที่จะหาคา
มาอธิ บายการค้นพบอันน่าสะดุง้ ตกใจอันนี้ คาอธิ บายหนึ่ งที่เป็ นที่แพร่ หลายกล่าวว่า การศึกษานี้ไม่ได้
แปลว่ามีมนุษย์เพียงคู่เดียวที่มีชีวติ อยูใ่ นตอนเริ่ มต้น แต่จากเวลาที่ผา่ นไปมีเพียงครอบครัวเดียวของ
ประชากรทั้งหมดที่รอดชีวติ จากประวัติศาสตร์ แห่งการวิวฒั นาการ โดยทัว่ ไปแนวคิดนี้จะถูก
เปรี ยบเทียบโดยใช้นามสกุลซึ่ งเป็ นประเพณี ในการถ่ายทอดไปสู่ เชื้อสายที่เป็ นผูช้ าย ยกตัวอย่างเช่นนาย
สมิธ อาจมีลูกชายและลูกสาวหลายคน ลูกชายจะต้องสื บทอดนามสกุลเอาไว้เพื่อส่ งต่อยังชนรุ่ นต่อไป
และลูกหลายของเขาก็จะส่ งต่อไปยังชนรุ่ นต่อไปอีก ฯลฯ หากมองย้อนประวัติศาสตร์ ข้ ึนไปอาจจะมี

ประชากรอยูเ่ พียง 5 หรื อ 10 นามสกุลและด้วยเหตุผลบางอย่างทาให้ครอบครัวอื่นตายหมดเหลือรอด
เพียงครอบครัวเดียวเท่านั้น เพื่อจะส่ งต่อนามสกุลไปสู่ ชนรุ่ นต่อไป แม้วา่ สิ่ งนี้ อาจดูเป็ นจริ งตามเหตุผล
นี้ ประชากรเพียงเล็กน้อย เช่นมีอยู่ 20 สมิธ ซึ่ งยังคงหลงเหลือเชื้อสาย “สมิธ” ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเชื้อสายของสมิธ
ฯลฯ แม้วา่ คาอธิ บายของเขาอาจเป็ นความจริ ง การศึกษาเรื่ อง DNA นั้นก็ยงั จะต้องย้อนกลับไปไกลกว่า
นั้นอีกเพื่อค้นหามนุษย์เพียงคู่เดียว
สิ่ งนี้ทาให้เกิดคาถามขึ้นว่า โครโมโซม Y ของอาดามคนแรกและไมโตคอนเดรี ยลของเอวาคน
แรกนั้นมาจากไหน ณ จุดนี้ ผมจะขอท้าทายให้คุณอ่านเนื้ อหาความเป็ นไปได้ของทฤษฎีววิ ฒั นาการใน
เนื้อหานี้ ผมจะชี้ประเด็นให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ไม่มีโอกาสบังเอิญได้เลย ที่การวิวฒั นาการจะสามารถ
สร้างโปรตีนเดียวขึ้นมาได้ ซึ่ งน้อยกว่าเซลล์ที่มีความสลับซับซ้อนมาก ด้านตรงข้ามของการบังเอิญก็
คือ การใช้สติปัญญาของผูอ้ อกแบบ
หลักฐานท่วมท้นระบุวา่ ผูส้ ร้างที่มีสติปัญญาได้สร้างชายและหญิงขึ้นมาบนโลกและผูค้ นต่าง
ๆ ก็เป็ นเชื้อสายมาจากคู่น้ ี เมื่อเรารู ้ความจริ งแล้ว เราก็จะพบว่าไม่มีเชื้อสายมากมายนัก แต่เป็ นเพียงเชื้อ
สายเดียว คือเชื้ อสายของมนุ ษย์และเราทุกคนก็เป็ นสมาชิ กของครอบครัวใหญ่อนั นี้ซ่ ึ งมีสมาชิกกว่า 6
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