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แผนบริหารการสอนประจําบทที 1
เนื อหาประจําบท
บทที 1 วิวฒ
ั นาการและการจําแนกประเภท
แนวคิดเกีย วกับกําเนิดของสิง มีชวี ติ
ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการของสัตว์
หลักฐานประกอบการศึกษาวิวฒ
ั นาการของสัตว์
การจําแนกประเภทและความหลากหลายของสัตว์
ปฏิบตั กิ ารที 1 การจําแนกประเภทสัตว์ออกเป็ นไฟลัม
ปฏิบตั กิ ารที 2 การจําแนกประเภทสัตว์ในไฟลัมพอริเฟอรา ไฟลัม ไนดาเรีย
และไฟลัมทีโนฟอรา
ปฏิบตั กิ ารที 3 การจําแนกประเภทสัตว์ในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส และไฟลัม
นีมาโทดา ไฟลัมมอลลัสกา
ปฏิบตั กิ ารที 4 การจํ า แนกประเภทสัต ว์ ใ นไฟลัม แอนเนลิด า และไฟลัม
อาร์โทรโปดา
ปฏิบตั กิ ารที 5 การจําแนกประเภทสัตว์ในไฟลัมเอไคโนเดอร์มาทา และไฟลัม
คอร์ดาทา
บทสรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอ้างอิง
วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
เมือ เรียนจบบทเรียนนี9แล้ว นักศึกษาจะมีความสามารถในเรือ งต่อไปนี9
1. อธิบายแนวคิดเกีย วกับกําเนิดของสิง มีชวี ติ
2. อธิบายทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการของสัตว์
3. อธิบายหลักฐานประกอบการศึกษาวิวฒ
ั นาการของสัตว์
4. อธิบายการจําแนกประเภทและความหลากหลายของสัตว์
5. จัดจําแนกประเภทสัตว์ออกเป็ นระดับไฟลัม
6. จัดจําแนกประเภทสัตว์ออกเป็ นระดับคลาส
7. อธิบายวิวฒ
ั นาการของสัตว์ในแต่ละไฟลัม
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วิ ธีการสอนและกิ จกรรม
1. บรรยาย อภิปราย และซักถามระหว่างการเรียนเป็ นรายบุคคลในหัวข้อวิวฒ
ั นาการ
และการจําแนกประเภท
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพือทําปฏิบตั กิ าร และตอบคําถามทบทวนทีท าํ เป็ นการบ้าน
3. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็ นการบ้าน
สือการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารประกอบการสอน
แผ่นภาพ
โปรแกรมสําเร็จรูปและคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
สไลด์ชวคราว
ั
ตัวอย่างสัตว์

การวัดผลและการประเมิ นผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตรวจสอบการเข้าชัน9 เรียนและความสนใจการฟงั คําบรรยาย
การซักถามระหว่างเรียน
สังเกตทักษะการทําปฏิบตั กิ าร
การอภิปรายหน้าชัน9 เรียน
สอบเก็บคะแนนก่อนทําปฏิบตั กิ าร ระหว่างทําปฏิบตั กิ าร และหลังทําปฏิบตั กิ าร
ตรวจรายงานปฏิบตั กิ าร และการบ้าน
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บทที 1
วิวฒ
ั นาการและการจําแนกประเภท
พืน9 ฐานทางการศึกษาสัตววิทยาจําเป็ นต้องเข้าใจการกําเนิดสิง มีชวี ติ วิวฒ
ั นาการของ
สัตว์ ตลอดจนหลักฐานประกอบการศึกษาวิวฒ
ั นาการของสัตว์ หลังจากสิง มีชวี ติ ชนิดแรกกําเนิด
ขึน9 เมือ ประมาณ 3.5 พันล้านปี ทําให้เกิดวิวฒ
ั นาการ (evolution) ของสิง มีชวี ติ ตามมา โดยคําว่า
วิวฒ
ั นาการ หมายถึง การเปลียนแปลงของสิง มีชวี ติ ทีปรากฎขึ9นในระหว่างรุ่น โดยลักษณะที
เกิด การเปลีย นแปลงดัง กล่ า วสามารถถ่ า ยทอดจากรุ่ น หนึ ง สู่ อีก รุ่ น หนึ ง ได้ กระบวนการ
เปลีย นแปลงทางวิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ นัน9 อาจเกิดทางพันธุกรรม ลักษณะสัณฐาน สรีรวิทยา
และพฤติกรรม และเกิดการเปลียนแปลงขึน9 อย่างต่อเนืองจนกระทังสิ
 ง มีชวี ติ ในปจั จุบนั มีความ
แตกต่างจากบรรพบุรุษ ปจั จุบนั กระบวนทางวิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ทุกชนิดยังคงดําเนินอยู่
ตามแนวทางของสิง มีชวี ติ นัน9 ๆ อย่างไม่มที สี 9นิ สุด นักวิทยาศาตร์เชือว่าสัตว์มวี วิ ฒ
ั นาการจาก
โคแอนโนแฟลเจลเลท (choanoflagellate) ซึง เป็ น สาหร่ า ยเซลล์ เ ดีย วในไฟลัม โพรโทซัว
(Protozoa) โดยคาดว่าสัตว์ถือเกิดขึ9นบนโลกเมือประมาณ 600 ล้านปี มาแล้วหรือในปลาย
มหายุคพรีแคมเบรียน หลังจากนัน9 วิวฒ
ั นาการของสัตว์กเ็ กิดขึน9 อย่างเป็ นลําดับ จนนํ ามาสู่ความ
หลากหลายของสัตว์แต่การอธิบายเกีย วกับการเกิดสิง มีชวี ติ ขึน9 มาบนโลกยังเป็ นเรืองทีไ ม่ชดั เจน
มีเ พีย งแต่ แ นวคิด หรือ สมมติฐ านเกีย วกับ กํ า เนิ ด ของสิง มีช ีว ิต เท่ า นั น9 ซึง เนื9 อ หาในบทนี9 ม ี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พือ อธิบ ายแนวคิด เกีย วกับ กํ า เนิ ด ของสิง มีชีว ิต ทฤษฏีว ิว ัฒ นาการของสัต ว์
(animal evolution theory) และหลักฐานประกอบการศึกษาวิวฒ
ั นาการของสัตว์
แนวคิ ดเกียวกับกําเนิ ดของสิ งมีชีวิต
นั ก ปรัช ญาและนั ก วิท ยาศาสตร์ใ นสมัย โบราณมีค วามเชือ เกีย วกับ การกํ า เนิ ด ของ
สิง มีชวี ติ แตกต่ างกัน จึงได้ตงั 9 สมมติฐานหลายอย่างเกียวกับการกําเนิดชีวติ ไว้หลายแนวคิด
สามารถสรุปแนวคิดเกีย วกับกําเนิดของสิง มีชวี ติ หลักได้ 5 แนวคิด คือ ความเชือพิเศษ (special
creation) หรือสิง มีชวี ติ เกิดจากพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้าง สิง มีชวี ติ เกิดจากสิง ทีไ ม่มชี วี ติ (spontaneous
generation) สิงมีชวี ิตเกิด จากนอกโลก (cosmozoa) สิง มีชีว ติ เกิดจากสิง มีชีวติ (biogenesis)
และสิง มีชวี ติ เกิดจากวิวฒ
ั นาการทางเคมี ไว้ดงั นี9
1. สิ งมีชีวิตเกิ ดจากพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้าง
สมมติฐานนี9มแี นวคิดมาจากศาสนาคริสต์ทเี ชือว่าพระเป็ นเจ้าเป็ นผู้สร้างสิง มีชวี ติ
ขึน9 มาด้วยอํานาจเหนือธรรมชาติ ซึง สมมติฐานนี9ไม่สามารถอธิบายการกําเนิดของสิง มีชวี ติ ได้จงึ
ไม่ได้รบั การยอมรับทางวิทยาศาสตร์
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2. สิ งมีชีวิตเกิ ดจากสิ งทีไม่มีชีวิต
เป็ นสมมติฐ านทีนัก ปราชญ์ ชาวกรีก ชือ อาริส โตเติล (Aristotle) ได้เ สนอไว้ก่ อ น
คริสต์กาลประมาณ 300 – 400 ปี เนืองจากอาริสโตเติลสังเกตเห็นว่าสิง มีชวี ติ หลายชนิดเกิด
จากสิง ไม่มชี วี ติ เช่น ไส้เดือนดินเกิดจากดิน หนอนเกิดจากเนื9อเน่ า เป็ นต้น อาริสโตเติลจึงเสนอ
ว่าสัตว์มกี ําเนิดจากสิง มีชวี ติ อืนทีม รี ปู ร่างคล้ายกัน และสิง มีชวี ติ เริม แรกเกิดมาจากสิง ทีไ ม่มชี วี ติ
สมมติฐานนี9เป็ นทีท้าทายของนักวิทยาศาสตร์ ซึงมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านพยายามทําการ
ทดลองเพืออธิบายว่าสิง มีชวี ติ ต้องเกิดขึน9 จากสิง มีชวี ติ ด้วยกันเท่านัน9 แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดนี9
ได้ยอมรับกันมาเป็ นเวลานาน
ในปี คริสต์ศตวรรษที 17 ฟรานซิสโก เรดิ (Francesco Redi) แพทย์ชาวอิตาเลียน
ได้พสิ จู น์ให้เห็นว่า หากนําเนื9อใส่ไว้ในภาชนะทีส ะอาดและปิดสนิท ทําให้แมลงวันไม่สามารถเข้า
ไปได้ จะไม่พบหนอนเกิดขึน9 ได้ (ภาพที 1.1) ซึง สอดคล้องกับรายงานการทดลองของลาซซาโร
สปาลลันซานี (Lazzaro Spallanzani) บาทหลวงชาวอิตาลี ทีน ํานํ9าต้มเนื9อใส่ในภาชนะปิ ดทีผ ่าน
การนึงฆ่าเชือ9 แล้วและอากาศไม่สามารถผ่านได้ จะไม่พบจุลนิ ทรียแ์ ละนํ9าต้มเนื9อนัน9 จะไม่เน่ า

ภาพที 1.1 การทดลองของฟรานซิสโก เรดิ
(ทีม า: Bauman, 2009)
ต่อมาในปี ค.ศ. 1860 หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) ชาวฝรังเศส

ได้ทําการ
ทดลองต่อจากสปาลลันซานี โดยดัดแปลงอุปกรณ์รปู ตัวเอส (S) ขึน9 ให้ปลายด้านหนึงบรรจุน9ํ า
ต้มเนื9อไว้ ส่วนปลายอีกด้านหนึงเปิดให้อากาศผ่านได้ โดยจุลนิ ทรียจ์ ะถูกดักจับอยู่บริเวณข้องอ
นํ9าต้มเนื9อจึงไม่เน่ า แต่ถา้ หากนํ9าต้มเนื9อไปสัมผัสกับบริเวณข้องอจะทําให้น9ํ าต้มเนื9อเน่ า (ภาพที
1.2) ดังนัน9 ผลทีไ ด้จากการทดลองจึงแตกต่างจากทฤษฎีสงิ มีชวี ติ เกิดขึน9 ได้เองของอาริสโตเติล
ทําให้คดั ค้านทฤษฎีสงิ มีชวี ติ เกิดขึน9 ได้เองอย่างสมบูรณ์
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ภาพที 1.2 การทดลองของหลุยส์ ปาสเตอร์
(ทีม า: Bauman, 2009)
3. สิ งมีชีวิตเกิ ดจากนอกโลก
แฮร์มนั น์ วอน เฮล์มโฮลทซ์ (Hermann von Helmholtz, 1868) ลอร์ด เคลวิน
(Lord Kelvin, 1871) วานเต ออกัส อาร์เรเนียส (Svante August Arrhenius, 1908) ได้เสนอว่า
สิง มีชวี ติ ชนิดแรกมาจากดาวดวงอืนในจักรวาล โดยสปอร์ของสิง มีชวี ติ ติดมากับอุกกาบาตหรือ
มาโดยการปลิวไปกับลม เมือสปอร์ดงั กล่าวตกมายังโลก ก็เจริญเป็ นสิง มีชวี ติ ปจั จุบนั ความเชือ
นี9ไม่เป็ นทียอมรับเนืองจากสปอร์ไม่สามารถทนต่อความร้อนทีเกิดขึน9 ขณะเข้าสู่ชนั 9 บรรยากาศ
ของโลกได้
4. สิ งมีชีวิตเกิ ดจากสิ งมีชีวิต
เป็ นสมมติฐานทีมแี นวคิดทีเชือว่าสิง มีชวี ติ เกิดขึน9 จากสิง มีชวี ติ ด้วยกันทีมอี ยู่ก่อน
แล้วจากกระบวนการสืบพันธุ์ สมมติฐานนี9ถูกเสนอโดยรูดอล์ฟ วีรโ์ ชว์ (Rudolf Virchow, 1855)
แต่ยงั ไม่สามารถอธิบายว่าสิง มีชวี ติ แรกของโลกเกิดขึน9 มาได้อย่างไร
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5. สิ งมีชีวิตเกิ ดจากวิ วฒ
ั นาการทางเคมี
อะเล็กซานเดอร์ โอพาริน (Aleksandr Oparin, 1924) จอห์น ฮอลเดน (John
Haldane, 1929) และอัลฟองโซ เฮอเรรา (Alfonso Herrera, 1942) อธิบายว่าบรรยากาศของ
โลกยุ ค เริม แรกมีแ ก๊ ส ไฮโดรเจนและมีเ ทนมากกว่ า ป จั จุ บ ัน เมือ แก๊ ส ไฮโดรเจนไปรวมตัว
ออกซิเจนและคาร์บอนจึงเกิดเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เมือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
เหล่านี9รวมตัวกันในปริมาณทีพ อเหมาะและได้รบั พลังงานจากแสงอาทิตย์ จึงกลายเป็ นโมเลกุล
ของสารอิน ทรีย์ ได้แ ก่ กรดแอมิโ น โปรตีน ลิพ ิด และคาร์โ บไฮเดรต รวมตัว กันกลายเป็ น
สิง มีชวี ติ ทีเ รียกว่า เซลล์ (ภาพที 1.3) ซึง การเกิดสิง มีชวี ติ เริม แรกนี9เกิดขึน9 ได้เองภายใต้สภาวะ
ดัง กล่ า วและเกิด ได้เ พีย งครัง9 เดีย วเท่ า นั น9 ซึง สมมติฐ านนี9 ย งั ไม่ ส ามารถทํ า การพิสู จ น์ ท าง
วิทยาศาสตร์ได้ เนืองจากยังไม่มนี ักวิทยาศาสตร์ท่านได้สามารถสังเคราะห์เซลล์สงิ มีชวี ติ จาก
สารอินทรีย์ใ นห้องปฏิบตั ิก ารได้เ ลย แต่ สามารถสร้างสภาวะทําให้ก ลุ่ มสารอนิ นทรีย์ข้างต้น
รวมตัวกันกลายเป็ นสารอินทรียไ์ ด้

ภาพที 1.3 สิง มีชวี ติ เกิดจากวิวฒ
ั นาการทางเคมี
(ทีม า: Enger et al., 2007)
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ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการของสัตว์
นักสัตววิทยาส่วนใหญ่เชือว่า สัตว์มวี วิ ฒ
ั นาการมาจากโพรโทซัวกลุ่มโพรทิสต์คล้ายสัตว์
(animal – like protist) โดยโพรโทซัวแต่ละตัวจะมีโครงสร้างและหน้าที ตลอดจนกลไกการทํางาน
ของโพรโทซัวเทียบได้กับการทํางานของสัตว์หลายเซลล์ นักสัตววิทยาได้เสนอทฤษฎีทเี กียว
ข้องกับกําเนิดของสัตว์ไว้ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีหลายนิวเคลียส (syncytial theory) และทฤษฎี
โคโลนี (colonial theory)
1. ทฤษฎีหลายนิ วเคลียส
ทฤษฎีหลายนิวเคลียส (ภาพที 1.4) อธิบายว่า สิง มีชวี ติ หลายเซลล์มวี วิ ฒ
ั นาการมา
จากสิง มีชวี ติ เซลล์เดียวทีมหี ลายนิวเคลียส โดยเซลล์เหล่านี9มขี นเซลล์ (ciliate) หลังจากนัน9 มี
การสร้างเยือ หุม้ เซลล์มาห่อหุม้ นิวเคลียสแต่ละอัน จนเกิดเซลล์หลายเซลล์ภายในตัว
2. ทฤษฎีโคโลนี
ทฤษฎีโคโลนี (ภาพที 1.4) อธิบายว่า วิวฒ
ั นาการเริม จากโพรโทซัวทีสามารถเคลือนที
ได้โ ดยใช้แ ฟลเจลลัม กลุ่ ม โคแอนโนแฟลเจลเลทมีก ารพัฒ นามาอยู่ร วมกัน เป็ น โคโลนี เ พือ
ประโยชน์ในการดํารงชีวติ ต่อมาเซลล์เหล่านี9เริม มีการประสานกันจนไม่สามารถแยกจากกันได้
เกิดเป็ นเนื9อเยือ ของสิง มีชวี ติ หลายเซลล์ โดยหลักฐานทีส นับสนุ นแนวคิดนี9 คือ การมีแฟลเจลลัม
ของตัวอสุจขิ องสัตว์ชนั 9 สูง

ภาพที 1.4 ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการของสัตว์
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
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หลักฐานประกอบการศึกษาวิ วฒ
ั นาการของสัตว์
มนุ ษย์ไม่สามารถเห็นการเปลียนแปลงทีเกิดขึน9 มาแล้วตัง9 แต่ในอดีต ดังนัน9 การศึกษา
วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ จึงต้องอาศัยหลักฐานสนับสนุ นประกอบการอธิบายอย่างมีเหตุผล ซึง
การศึก ษาถึง วิว ัฒนาการของสิง มีชีว ิต จําเป็ นต้ อ งอาศัย ศาสตร์ห ลายด้า นทางวิท ยาศาสตร์
ชีวภาพ ตลอดจนศาสตร์อนื ทีส ามารถใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาได้มาประกอบ โดยหลักฐานทีใ ช้
ในการสนับสนุ น ได้แก่ ความรูท้ างด้านอนุ กรมวิธาน (taxonomy) กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ
(comparative anatomy) วิทยาเอ็มบริโอเปรียบเทียบ (comparative embryology) ภูมศิ าสตร์
กระจายพันธุ์ (geographical distribution) ชีว เคมีแ ละชีว วิทยาระดับโมเลกุ ล เปรียบเทีย บ
(comparative biochemistry and molecular biology) และบรรพชีวนิ วิทยา (paleontology)
โดยมีรายละเอียดดังนี9
1. อนุกรมวิ ธาน
เป็ น วิช าทีศึก ษาเกีย วกับ การจัด กลุ่ ม หรือ จัด จํา แนกประเภทของสิง มีชีว ิต เป็ น
หมวดหมู่ (classification) เช่ น อนุ ก รมวิธ านของเสือดาว (ภาพที 1.5) ซึง การศึก ษาด้าน
อนุ กรมวิธานในปจั จุบนั จะอยู่บนพืน9 ฐานของความสัมพันธ์ของสิง มีชวี ติ ตามสายวิวฒ
ั นาการ แต่
โดยพื9นฐานทางด้านอนุ กรมวิธานมีกฎเกณฑ์เ กียวกับการตัง9 ชือวิทยาศาสตร์ของสิง มีชีวติ ที
ประกอบไปด้วยชือสกุล (generic name) และชือเฉพาะชนิด (specific epithet) โดยระบบการตัง9
ชือนี9เรียกว่าระบบการตัง9 ชือแบบทวินาม (binomial nomenclature) เสนอโดยคาโลลัส ลินเนียส
(Carolus Linnaeus) การเรียงลําดับทางอนุ กรมวิธานสามารถลําดับได้ดงั นี9
อาณาจักร (kingdom)
ไฟลัม (phylum)
คลาส (class)
อันดับ (order)
วงศ์ (family)
สกุล (genus)
ชนิด (species)
ในการจัด อนุ ก รมวิธ านของสิง มีชีว ิต จะอาศัยความคล้ายคลึง กัน ของโครงสร้า ง
ร่างกาย ทัง9 โครงสร้างภายนอกและภายใน และส่วนประกอบทางพันธุกรรมของสิง มีชวี ติ โดยถ้า
หากเป็ นสิง มีชวี ติ ทีอ ยูใ่ นระดับอนุ กรมวิธานเดียวกันจะมีลกั ษณะส่วนใหญ่คล้ายกัน แสดงให้เห็น
ถึ ง การมี บ รรพบุ รุ ษ ร่ ว มกั น ดัง นั 9น การจัด หมวดหมู่ ข องสิ ง มีชี ว ิ ต จะสามารถอธิ บ ายถึ ง
ความสัมพันธ์ของสิง มีชวี ติ เหล่านัน9 ได้
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ภาพที 1.5 อนุ กรมวิธานของเสือดาว
(ทีม า: Campbell & Reece, 2008)
2. กายวิ ภาคศาสตร์เปรียบเทียบ
เป็ น วิช าทีศึก ษาเกีย วกับ โครงสร้า งของสิง มีชีว ิต โดยคํ า นึ ง ถึง การศึก ษาเพือ
เปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างกลุ่มสิง มีชวี ติ ภายในอนุ กรมวิธานเดียวกันหรือต่างอนุ กรมวิธาน
กัน ทําให้สามารถอธิบายความเกียวโยงและความสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถบอกแนวทางของ
วิว ัฒ นาการของสิง มีชีว ิต เหล่ า นั น9 ได้ ตัว อย่ า งเช่ น การศึก ษาเปรีย บเทีย บโครงสร้า งของ
สิง มีชวี ติ ทีม จี ดุ กําเนิดเหมือนกันแต่ทาํ หน้าทีต ่างกัน เรียกการศึกษานี9ว่าภาวะต้นกําเนิดเดียวกัน
(homology) และการศึกษาการเปรียบเทียบโครงสร้างของสิง มีชวี ติ ทีมจี ุดกําเนิดต่างกันแต่ทํา
หน้ าทีเหมือนกัน เรียกการศึกษานี9ว่าภาวะหน้ าทีคล้ายกัน (analogy) โดยตัวอย่างของการ
เปรียบเทียบโครงสร้างของระยางค์คู่ห น้ าของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง แสดงให้เ ห็นถึงภาวะต้น
กํ า เนิ ด เดีย วกัน ได้ช ัด เจน เนื อ งจากสัต ว์ ม ีก ระดู ก สัน หลัง มีโ ครงสร้า งของระยางค์คู่ ห น้ า ที
ประกอบด้วยกระดูกต้นแขน (humerus) 1 ชิน9 กระดูกปลายแขนด้านนอก (radius) และกระดูก
แขนด้านใน (ulna) รวม 2 ชิน9 กระดูกข้อมือ (capals) 6 – 8 ชิน9 กระดูกฝ่ามือ (metacapals)
และกระดูกนิ9ว (digits) 5 นิ9ว (ภาพที 1.6) โดยสัตว์มกี ระดูกสันหลังในแต่ละลําดับอนุ กรมวิธาน
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จะมีโครงสร้างของกระดูกเหล่านี9เหมือนกัน แต่จะมีการพัฒนาและเปลีย นแปลงโครงสร้างในด้าน
ขนาดและรูปร่างทีแตกต่ างกันไปตามหน้ าทีอย่างเหมาะสม เรียกวิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ
ลักษณะนี9ว่าวิวฒ
ั นาการแบบแยกจากกัน (divergent evolution)

ภาพที 1.6 ภาวะต้นกําเนิดเดียวกันของระยางค์ค่หู น้าของสัตว์ทมี กี ระดูกสันหลัง
(ทีม า: Hall & Hallgrimsson, 2008)
ในตัวอย่างของปีกของค้างคาว ปี กนก และปี กของแมลงเป็ นตัวอย่างทีแ สดงให้เห็น
ถึงภาวะหน้าทีค ล้ายกัน (ภาพที 1.7) โดยปี กของค้างคาวจะมีโครงสร้างคล้ายกับปี กของนก ซึง
โครงสร้างดังกล่าวจะมีความแตกต่างโครงสร้างของปีกแมลงอย่างชัดเจน เนืองจากปี กของแมลง
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ประกอบด้วยไคตินและถูกคํ9าจุนด้วยเส้นปี ก จึงทําให้ทราบว่านกและสุนัขมีววิ ฒ
ั นาการใกล้ชดิ
กัน และนกไม่มคี วามสัมพันธ์ทางวิว ฒ
ั นาการกับแมลง แต่ เนื องด้วยนกและแมลงต้องมีก าร
ปรับ ตัว เพือ ให้ส ามารถอาศัย ในสภาพแวดล้อ มทีเ หมือ นกัน จึง ทํ า ให้ เ กิด การเปลีย นแปลง
โครงสร้า งภายนอกเพือ ให้ทํ าหน้ า ทีเ หมือ นกัน เรียกวิว ฒ
ั นาการของสิง มีชีว ิต ลัก ษณะนี9 ว่ า
วิวฒ
ั นาการแบบลู่เข้าหากัน (convergent evolution)

ภาพที 1.7 ภาวะหน้าทีค ล้ายกันของระยางค์ค่หู น้าของสัตว์
(ทีม า: Starr, 2005)
3. วิ ทยาเอ็มบริ โอเปรียบเทียบ
เป็ นวิชาทีศึกษาเกียวกับการเจริญ ของไซโกต ซึงการศึก ษาในระดับวิวฒ
ั นาการ
จําเป็ นต้องมีการศึกษาในลักษณะเปรียบเทียบระหว่างการเจริญของไซโกตของสิง มีชวี ติ โดย
เชือ ว่ าสิง มีชวี ิต ทีมรี ูปแบบในการเจริญของเอ็มบริโอทีเ หมือ นกันหรือ คล้ายคลึง กันก็น่าจะมี
วิวฒ
ั นาการมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน เพราะการเจริญของเอ็มบริโอจะสะท้อนให้เห็นถึงความ
เหมือนของเอ็มบริโอของบรรพบุรษุ เช่น การเจริญของเอ็มบริโอในสัตว์มกี ระดูกสันหลัง (ภาพที
1.8) ได้แก่ ปลา ซาลาแมนเดอร์ เต่า ไก่ หมู วัว กระต่าย และคน ลักษณะการเจริญและพัฒนา
ของเอ็มบริโอในระยะแรกจะมีรูปแบบเหมือนกัน คือ ประกอบไปด้วยแกนสันหลัง (vertebral
column) และช่องเหงือก (pharyngeal/gill arches) ทีม ลี กั ษณะเดียวกัน จนแทบไม่สามารถแยก
ความแตกต่างกันได้ จนเมือเอ็มบริโอมีการเจริญและพัฒนาในระยะต่อมาจนปรากฎอวัยวะต่าง
ๆ มากขึน9 ความแตกต่างระหว่างสิง มีชวี ติ แต่ละกลุ่มจึงจะปรากฎชัดขึน9
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ภาพที 1.8 การเจริญของเอ็มบริโอของสัตว์ทมี กี ระดูกสันหลัง
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
4. ภูมิศาสตร์และการกระจายพันธุ์
ความรู้ทางด้านภูมศิ าสตร์แ ละการกระจายพันธุ์ของสิง มีชีว ิต ถู ก นํ ามาใช้ใ นการ
อธิบายวิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ โดยปจั จัยทางด้านสภาพภูมศิ าสตร์ทแี ตกต่างกันจะมีผลทําให้
สิง มีชีว ิต ต้อ งปรับตัว ให้เ ข้ากับสภาพแวดล้อ ม ด้ว ยเหตุ น9ี ป จั จัยทางด้านสภาพภูมศิ าสตร์จงึ
ก่อให้เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึง เมือเวลาผ่านไปสิง มีชวี ติ ทีเ คยมีลกั ษณะทางพันธุกรรม
เหมือ นกัน ในทีสุ ด ก็ จ ะมีล ัก ษณะทางพัน ธุ ก รรมทีต่ า งไปจากเดิม หากอาศัย อยู่ ใ นสภาพ
ภูมศิ าสตร์ทแี ตกต่างกัน ซึง จะนํ าไปสู่การเกิดเป็ นสิง มีชวี ติ ชนิดใหม่ เช่น การเกิดนกฟิ นส์หลาก
ชนิ ด บนหมู่เ กาะกาลาปากอส (ภาพที 1.9) โดยนกฟิ น ส์เ หล่ า นี9 ม ีกํ า เนิ ด มาจากบรรพบุ รุ ษ
เดียวกันกับนกฟินส์ทอี าศัยอยูใ่ นทวีปอเมริกาใต้ และเมือ เกิดพายุพดั พานกฟิ นส์เหล่านี9มาอยู่บน
เกาะต่าง ๆ ในหมู่เกาะกาลาปากอส ซึงแต่ ละเกาะมีสภาพภูมศิ าสตร์ทแี ตกต่างกัน ดังนัน9 นก
ฟิ น ส์ จ ึง ต้ อ งมีก ารปรับ ตัว เปลีย นแปลงลัก ษณะและพฤติ ก รรมให้ เ ข้า กับ สภาพแวดล้ อ ม
โดยเฉพาะปจั จัยด้านอาหารจึงทําให้นกฟิ นส์มจี งอยปากทีต่างกันเพือให้เหมาะสมต่อชนิดของ
อาหาร
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ภาพที 1.9 นกฟินส์หลากชนิดบนหมูเ่ กาะกาลาปากอส
(ทีม า: Campbell & Reece, 2008)
5. ชีวเคมี และชีววิ ทยาระดับโมเลกุลเปรียบเทียบ
จากความรู้เ รือ งองค์ประกอบพื9นฐานทางชีว เคมีแ ละชีว วิท ยาระดับโมเลกุ ล ของ
สิง มีชวี ติ ทําให้ทราบว่าในโพรโทพลาซึมมีหน้าทีแ ละประกอบไปด้วยสารประกอบหลักเหมือนกัน
คือ โปรตีน คาร์โ บไฮเดรต ลิพ ิด นํ9 า และสารอืน ๆ นอกจากนี9 ส ิง มีชีว ิต ทุ ก ชนิ ด ยัง ต้ อ งมีส าร
พันธุกรรมหรือกรดนิวคลีอกิ โดยกรดนิวคลีอกิ ประกอบไปด้วยนิวคลีโอไทด์มาเชือมต่อกันเป็ น
สายยาวทีเ รียกว่า พอลินิวคลีโอไทด์ สามารถจําแนกสายพอลินิวคลีโอไทด์ออกเป็ น 2 ชนิด คือ
ดีเ อ็น เอและอาร์เ อ็นเอ ซึง นิ ว คลีโ อไทด์แ ต่ ล ะโมเลกุ ล จะต้อ งมีเ บสเป็ นองค์ป ระกอบ ดัง นั น9
สิง มีชวี ติ ทีมคี วามใกล้เคียงกันหรือมีความสัมพันธ์กนั ทางวิวฒ
ั นาการจะต้องมีลําดับของเบสที
เป็ นลําดับของกรดแอมิโนเหมือนกันหรือคล้ายกันมากทีสุด เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ทาง
วิวฒ
ั นาการของมนุ ษย์ ลิงชิมแพนซี และชะนี โดยการเปรียบเทียบความแตกต่ างของลําดับ
นิวคลีโอไทด์ในโมเลกุลของดีเอ็นเอ พบว่ามนุ ษย์และชิมแพนซีมลี ําดับนิวคลีโอไทด์ทแี ตกต่างข
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คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ในขณะทีคนกับชะนีมคี วามแตกต่างของลําดับนิวคลีโอไทด์คดิ เป็ นร้อยละ
5.1 แสดงให้เห็นว่ามนุ ษย์มคี วามสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการกับชิมแพนซีมากกว่าชะนี เป็ นต้น
6. บรรพชีวินวิ ทยา
เป็ นวิชาทีศึกษาเกียวกับสิง มีชวี ติ ในอดีต โดยอาศัยซากดึกดําบรรพ์ (fossil) และ
หลัก ฐานทางธรณีวทิ ยา ทัง9 2 เป็ นหลัก ฐานทีแท้จริงและสําคัญ ต่ อ การศึก ษาวิว ฒ
ั นาการ
ตัวอย่างเช่น ซากดึกดําบรรพ์ของอาร์คอี อพเทอริกซ์ (Archaeopteryx) (ภาพที 1.10) ซึงเป็ น
บรรพบุรษุ ของนกในปจั จุบนั

ภาพที 1.10 ซากดึกดําบรรพ์ของอาร์คอี อพเทอริกซ์
(ทีม า: Hall & Hallgrimsson, 2008)
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หลักฐานทางธรณีวทิ ยาของสิง มีชวี ติ (ภาพที 1.11) ได้มาจากการคํานวณหาอายุ
ซากดึกดําบรรพ์ทําให้สามารถแบ่งอายุชนั 9 หินออกเป็ น 4 มหายุค (era) ตามอายุหรือชนิดของ
ซากดึกดําบรรพ์ของสิง มีชวี ติ ทีพ บได้ คือ มหายุคพรีแคมเบรียน (precambrian era) มหายุค
พาลีโอโซอิก (paleozoic era) มหายุคมีโซโซอิค (mesozoic era) และมหายุคซีโนโซอิค
(cenozoic era) ดังนี9

ภาพที 1.11 ธรณีกาลของสิง มีชวี ติ
(ทีม า: Mader, 2008)

16
6.1 มหายุคพรีแคมเบรียน
เป็ นมหายุคทีม อี ายุประมาณ 4,500 – 540 ล้านปี ก่อน หลังจากโลกเย็นตัวลง
ประมาณ 800 ล้านปี หรือเมือราว 3,800 ล้านปี ก่อน เกิดสิง มีชวี ติ พวกแรก คือพวกอาร์เคียน
(archean) และแบคทีเรียซึง เป็ นสิง มีชวี ติ เซลล์เดียวทีไ ม่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ และเมือโลก
เริม มีออกซิเจนในบรรยากาศเมือ 2,000 ล้านปี ก่อน จึงเกิดสิง มีชวี ติ พวกทีใ ช้ออกซิเจนในการ
หายใจทีมหี ลายเซลล์ในกลุ่มของสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทีอ ยู่ในนํ9 า เห็ดรา และโพรโทซัว โดย
สิง มีชวี ติ บางพวกสามารถมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ เช่น สาหร่ายเซลล์เดียว และ
สาหร่ายสีเขียวแกมนํ9าเงิน
6.2 มหายุคพาลีโอโซอิ ก
เป็ นมหายุคทีเกิดต่อจากมหายุคพรีแคมเบรียน มีอายุประมาณ 540 – 245
ล้านปี ก่อน สัตว์ทอี าศัยในนํ9 าเริม มีความหลากหลายเพิม ขึน9 เช่น ไทรโลไบต์ (trilobite) หอย
และเริม มีววิ ฒ
ั นาการของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง เช่น ปลา ต่อจากนัน9 ประมาณปี 436 – 408 ล้าน
ปี ก่ อ น สัต ว์ จ ึง เริม มีว ิ ว ัฒ นาการเปลีย นที อ ยู่ อ าศั ย จากแหล่ ง นํ9 า ขึ9น สู่ บ นบก เช่ น แมลง
สัตว์เลื9อยคลาน และสัตว์สะเทินนํ9 าสะเทินบก หลังจากทีพ ชื ทีไม่มรี ะบบท่อลําเลียงเกิดขึน9 แล้ว
ประมาณ 71 ล้านปี ปลายมหายุคพาลีโอโซอิกคือเมือประมาณ 360 – 245 ล้านปี ก่อน จึงเกิด
กลุ่มพืชทีม รี ะบบท่อลําเลียง เช่น เฟิรน์ สน และปรง
6.3 มหายุคมีโซโซอิ ค
เป็ นมหายุคทีรูจ้ กั ดีในชือของยุคไดโนเสาร์ เริม ต้นเมือประมาณ 245 – 65
ล้านปี ก่อน เป็ นมหายุคทีส ตั ว์เลือ9 ยคลานมีววิ ฒ
ั นาการสูงทีส ุด เนืองจากมหายุคนี9พชื เริม ประสบ
ความสํ า เร็จ ถึ ง ระดับ สู ง สุ ด คือ เกิ ด วิว ัฒ นาการของพืช มีด อกชนิ ด ต่ า ง ๆ จึง ทํ า ให้ ส ัต ว์ ม ี
วิวฒ
ั นาการตามมา ในกลุ่มของแมลงชัน9 สูงพวกผึง9 และผีเสือ9 รวมไปถึงนกและสัตว์เลีย9 งลูกด้วย
นํ9านม
6.4 มหายุคซีโนโซอิ ค
เริม ต้นเมือประมาณ 65 ล้านปี ก่อนจนถึงปจั จุบนั เป็ นมหายุคทีสตั ว์เลี9ยงลูก
ด้วยนํ9 านมมีววิ ฒ
ั นาการสูงสุดเนืองจากการสูญพันธุข์ องไดโนเสาร์ และเมือประมาณ 5 – 1.8
ล้านปี ก่อน บรรพบุรุษของมนุ ษย์จงึ เริม กําเนิดขึน9 พืชมีดอกมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
โดยเฉพาะกลุ่มของหญ้า มีการกระจายพันธุแ์ ละการเจริญเติบโตได้ดี
การจําแนกประเภทและความหลากหลายของสัตว์
ในการศึกษารายวิชาสัตววิทยาจะศึกษาลักษณะทางด้านสัญฐานวิทยา กายวิภายศาสตร์
และสรีรวิทยาของสัตว์ในไฟลัมต่าง ๆ จํานวน 10 ไฟลัม ได้แก่ ไฟลัมพอริเฟอรา (Porifera) ไฟลัม
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ไนดาเรีย (Cnidaria) ไฟลัมทีโนฟอรา (Ctenophora) ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส (Platyhelminthes)
ไฟลัมนีมาโทดา (Nematoda) ไฟลัมมอลลัสกา (Mollusca) ไฟลัมแอนเนลิดา (Annelida) ไฟลัม
อาร์โทรโปดา (Arthropoda) ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาทา (Echinodermata) และไฟลัม คอร์ด าทา
(Chordata) ดังนัน9 เพือให้สามารถเข้าใจในการศึกษาเนื9อหาในบทต่อไปเป็ นอย่างดี การศึกษา
การจําแนกสัตว์และลักษณะสําคัญของสัตว์แต่ละไฟลัมจึงเป็ นเรือ งสําคัญ
1. การจําแนกประเภท
เกณฑ์ในการจําแนกประเภทสัตว์เบื9องต้น คือ กระดูกสันหลัง ซึงสามารถจําแนก
สัตว์ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์ทไี ม่มกี ระดูกสันหลัง และสัตว์ทมี กี ระดูกสันหลัง นอกจากนี9ยงั
มีเกณฑ์ทใี ช้ในการจําแนกประเภทลักษณะอืน ได้แก่ การจัดระดับโครงสร้างของอวัยวะ รูปแบบ
สมมาตรของร่างกาย (symmetry) โพรงลําตัว (coelom) รูปแบบการเจริญของเอ็มบริโอ และการ
แบ่งเป็ นปล้อง (ภาพที 1.12) โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์ทใี ช้ในการจําแนกประเภทมีดงั นี9

ภาพที 1.12 เกณฑ์ในการจําแนกประเภทสัตว์
(ทีม า: Mader, 2008)
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1.1 การจัดระดับโครงสร้างของอวัยวะ
เมือพิจารณาจากโครงสร้างและการจัดระดับโครงสร้างของอวัยวะสามารถ
จําแนกสัตว์ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ สัตว์ทมี เี นื9อเยือไม่แท้จริงหรือพาราซัว (parazoa) และสัตว์ทมี ี
เนื9อเยือ แท้จริงหรือยูเมทาซัว (eumetazoa)
1.1.1 สัตว์ทีมีเนื อเยือไม่แท้จริ งหรือพาราซัว
พาราซัว คือ สัตว์ทไี ม่มชี นั 9 ของเยือ เจริญในระยะเอ็มบริโอ จึงไม่ปรากฎ
เนื9อเยือ แท้จริงในระยะเต็มวัย ได้แก่ สัตว์ในไฟลัมพอริเฟอรา
1.1.2 สัตว์ทีมีเนื อเยือแท้จริ งหรือยูเมทาซัว
ยูเมทาซัว คือ สัตว์ทมี ชี นั 9 ของเยือเจริญในระยะเอ็มบริโอ จึงมีเนื9อเยือ
แท้จริงในระยะโตเต็มวัย สามารถจําแนกสัตว์เป็ น 2 กลุ่มตามจํานวนชัน9 ของเนื9อเยือ คือ เนื9อเยือ
2 ชัน9 (diploblastica) และเนื9อเยือ 3 ชัน9 (triploblastica) (ภาพที 1.13) โดยเนื9อเยือ 2 ชัน9 จะ
ประกอบไปด้วยเนื9อเยือชัน9 ผิว (ectoderm) และเนื9อเยือชัน9 ใน (endoderm) ได้แก่ สัตว์ในไฟลัม
ไนดาเรีย และไฟลัม ทีโ นฟอรา ส่ ว นเนื9 อ เยือ 3 ชัน9 ประกอบด้ ว ยเนื9 อ เยือ ชัน9 ผิว ชัน9 กลาง
(mesoderm) และชัน9 ใน ได้แก่ สัตว์ในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิสขึน9 ไป

Triploblastica

Diploblastica

ภาพที 1.13 เนื9อเยือ แท้จริงของสัตว์
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
1.2 รูปแบบสมมาตรของร่างกาย
ลักษณะของสมมาตรร่างกายทีป รากฎในอาณาจักรสัตว์ จําแนกได้ 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มอสมมาตร (asymmetry) กลุ่มทีมสี มมาตรตามรัศมี (radial symmetry) และกลุ่มทีม ี
สมมาตรด้านข้าง (bilateral symmetry) (ภาพที 1.14) โดยกลุ่มทีเ ป็ นอสมมาตรจะไม่สามารถ
แบ่งสมมาตรได้ ได้แก่ สัตว์ในไฟลัมพอริเฟอรา ส่วนสัตว์ทมี สี มมาตรตามรัศมีจะมีรปู ร่างคล้าย
ทรงกลมหรือทรงกระบอกทําให้ผ่าซีกผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางได้ทุกระนาบ ได้แก่ สัตว์ในไฟลัม
ไนดาเรียและไฟลัมทีโนฟอรา ในขณะทีก ลุ่มทีม สี มมาตรด้านข้างจะผ่าซีกผ่านเส้นผ่านศูนย์กลาง
ได้ระนาบเดียว ได้แก่ สัตว์ในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิสขึน9 ไป
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ภาพที 1.14 รูปแบบสมมาตรของร่างกาย
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
1.3 โพรงลําตัว
เป็ นช่องว่างภายในลําตัวทีอยู่ระหว่างผนังลําตัวกับอวัยวะภายในตัว ภายใน
โพรงลําตัวจะมีของเหลวทีท ําหน้าทีล ําเลียงสารอาหาร ออกซิเจน และของเสีย เป็ นต้น สามารถ
จําแนกสัตว์ได้ 3 กลุ่มตามรูปแบบช่องลําตัว คือ ไม่มโี พรงลําตัว (acoelom) โพรงลําตัวเทียม
(pseudocoelom) และโพรงลําตัวแท้จริง (eucoelom) (ภาพที 1.15) โดยกลุ่มสัตว์ทไี ม่มโี พรง
ลําตัวจะเป็ นกลุ่มสัตว์ทเี นื9อเยือไม่มโี พรงลําตัวระหว่างผนังลําตัวและผนังทางเดินอาหาร ได้แก่
สัตว์ในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส ส่วนกลุ่มสัตว์ทโี พรงลําตัวเทียมจะมีช่องลําตัวเทียมระหว่างผนัง
ลําตัว และผนัง ทางเดินอาหาร แต่ ช่ อ งตัว ไม่ม ีเ ยือ บุ ช่อ งท้อ งกัน9 เป็ นขอบเขต ได้แ ก่ สัต ว์ใ น
ไฟลัมนีมาโทดา ในขณะทีสตั ว์ทโี พรงลําตัวแท้จริงจะมีโพรงลําตัวเจริญมาจากเนื9อเยือชัน9 กลาง
โดยจะปรากฎในสัตว์ตงั 9 แต่ไฟลัมมอลลัสกาขึน9 ไป

ภาพที 1.15 โพรงลําตัว
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
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1.4 รูปแบบการเจริ ญของเอ็มบริ โอ
เมือศึกษาการเจริญของเอ็มบริโอ ทําให้สามารถจําแนกรูปแบบการเจริญของ
เอ็มบริโอได้ 2 กลุ่ม คือโพรโทสโทเมีย (protostomia) และดิวเทอโรสโทเมีย (deuterostomia)
โดยการเจริญแบบโพรโทสโทเมียเป็ นลักษณะทีช ่องปากเกิดก่อนช่องทวารหนักและมีการแยก
ของเซลล์แบบเวียน (spiral cleavage) ไก้แก่ สัตว์ในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส ไฟลัมนีมาโทดา
ไฟลัมมอลลัสกา ไฟลัมแอนเนลิดา และไฟลัมอาร์โทรโปดา ส่วนดิวเทอโรสโทเมียมีการเจริญ
ของช่องปากเกิดภายหลังทวารหนักและมีการแยกของเซลล์แบบรัศมี (radial cleavage) (ภาพที
1.16) ไก้แก่ สัตว์ในไฟลัมเอไคโนเดอร์มาทาและไฟลัมคอร์ดาทา

ภาพที 1.16 รูปแบบการเจริญของเอ็มบริโอ
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
1.5 การแบ่งเป็ นปล้อง
ร่างกายของสัตว์จะมีการแบ่งเป็ นปล้องขึน9 ตามลําตัวอาจเกิดบริเวณภายนอก
และภายในของร่างกาย โดยสิง มีชวี ติ ทีมกี ารเกิดปล้องทีแท้จริงสามารถพบได้ 3 ไฟลัม คือ
ไฟลัมแอนเนลิดา ไฟลัมอาร์โทรโปดา และไฟลัมคอร์ดาทา
2. ลักษณะสําคัญในแต่ละไฟลัม
สัตว์ทอี ยู่ใ นไฟลัมเดียวกันจะมีลกั ษณะหลัก ๆ เหมือ นกันหรือ ใกล้เ คียงกัน เช่ น
ลักษณะของการจัดระดับโครงสร้างของอวัยวะ รูปแบบสมมาตรของร่างกาย โพรงลําตัว รูปแบบ
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การเจริญของเอ็มบริโอ และการแบ่งเป็ นปล้อง ซึง ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี9เป็ นเกณฑ์ทใี ช้ในการ
จํา แนกไฟลัม ของสัต ว์เ บื9อ งต้ น นอกจากนี9 ร ะบบต่ า ง ๆ ของร่ า งกายยัง ถู ก นํ า มาใช้ใ นการ
พิจารณาประเภทของสัตว์ดว้ ย โดยสัตว์แต่ละไฟลัมจะมีลกั ษณะสําคัญเป็ นดังนี9
2.1 ไฟลัมพอริ เฟอรา
สัตว์ในไฟลัมพอริเฟอรา หมายถึง สัตว์ทลี ําตัวมีรพู รุน ได้แก่ ฟองนํ9 า (ภาพที
1.17) มีความหลากหลายของชนิดประมาณ 8,000 ชนิด อาศัยอยู่ตามพืน9 ทะเลและนํ9 าจืด สีของ
ฟองนํ9 าเกิดจากสาหร่ายเซลล์เดียวมามีปฏิสมั พันธ์แบบพึงพาอาศัย ฟองนํ9 าเป็ นสัตว์ทโี บราณ
ทีส ุดจัดอยู่ในพาราซัว เนืองจากไม่มเี นื9อเยือแท้จริงและไม่มรี ะบบอวัยวะ นอกจากนี9มสี มมาตร
ร่ายกายเป็ นแบบอสมมาตร สามารถจําแนกหมวดหมู่ของสัตว์ในไฟลัมพอริเฟอราออกเป็ น 3
คลาสตามลักษณะของขวากหรือสพิคูล (spicule) ทีเ ป็ นโครงสร้างคํ9าจุนร่างกาย ได้แก่ คลาส
คัลคาเรีย (Calcarea) หรือคลาสคัลซิสพอนเจีย (Calcispongiae) คลาสเฮแซกทินเนลลิด า
(Hexactinellida) หรือคลาสไฮแอโลสพอนเจีย (Hyalospongiae) และคลาสแดโมสพอนเจีย
(Demospongiae)
2.2.1 คลาสคัลคาเรีย
เป็ น ฟองนํ9 าทีมขี วากเป็ นแคลเซีย มคาร์บอเนตหรือ หิน ปูน มีรูป ร่า ง
คล้ายเข็มอาจมี 3 – 4 แฉก (ภาพที 1.18) ได้แก่ ฟองนํ9 าหินปูน (calcareous sponges) สกุล
Leucosolenia Carthrina และ Scycon คลาสคัลคาเรียอาศัยในทะเลเท่านัน9

ภาพที 1.17 ฟองนํ9าในไฟลัมพอริเฟอรา
(ทีม า: Mader, 2008)
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2.2.2 คลาสเฮแซกทิ นเนลลิ ดา
เป็ นฟองนํ9าทีม ขี วากเป็ นสารประกอบพวกซิลกิ า เป็ นรูป 6 แฉกสานกัน
เป็ นตาข่ายเรียกฟองนํ9 านี9ว่า ฟองนํ9 าแก้ว (glass sponges) อาจมีรูปร่างคล้ายแจกัน (ภาพที
1.18) เป็ นฟองนํ9าในสกุล Euspongia พบในทะเลบริเวณนํ9าลึก
2.2.3 คลาสแดโมสพอนเจีย
เป็ นฟองนํ9 าทีมลี กั ษณะอ่ อนนุ่ ม มีส ารประกอบพวกสเกลอโรโปรตีน
หรือบางชนิดอาจมีขวากเป็ นซิลกิ าผสมใยโปรตีน (ภาพที 1.18) ไม่มหี นิ ปูนเป็ นส่วนประกอบ
ฟองนํ9 าพวกนี9อาศัยอยู่ในทะเล ได้แก่ ฟองนํ9 าถูตวั (Spongia) และฟองนํ9 าจืด (Spongilla) โดย
ทัง9 หมดพบได้ในทะเล ยกเว้นฟองนํ9าในสกุล Spongilla

ภาพที 1.18 ขวาก (บน) และรูปแบบร่างกายของฟองนํ9า (ล่าง)
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.2 ไฟลัมไนดาเรีย
ไฟลัมไนดาเรียมีความหลากหลายของชนิดประมาณ 9,000 ชนิดอาศัยอยู่ใน
แหล่งนํ9าทัง9 นํ9าจืดและนํ9าเค็ม เช่น ไฮดรา ดอกไม้ทะเล และแมงกะพรุน (ภาพที 1.19) เป็ นสัตว์ที
มีเข็มพิษอยูภ่ ายในนีมาโทไซท์ (nematocyst) สร้างจากเซลล์ไนโดบลาสท์ (cnidoblast) มีระบบ
ทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ มีสมมาตรแบบรัศมี เนื9อเยือแท้จริงแบบ 2 ชัน9 โดยเนื9อเยือชัน9 ผิว
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ปกคลุมร่างกายและพัฒนาไปเป็ นเซลล์ประสาท ส่วนเนื9อเยือชัน9 ในพัฒนาไปเป็ นทางเดินอาหาร
ทีเ รียกว่า ช่องว่างร่างกาย (gastrovascular cavity) มีรปู ร่าง 2 ลักษณะ คือ พอลิพ (polyp) หรือ
รูปทรงกระบอก และเมดูซา (medusa) หรือรูปทรงคล้ายร่ม สามารถจําแนกสัตว์ในไฟลัมนี9ตาม
วิวฒ
ั นาการออกเป็ น 4 คลาส คือ คลาสแอนโทซัว (Anthozoa) คลาสไซโฟซัว (Scyphozoa)
คลาสคิวโบซัว (Cubozoa) และคลาสไฮโดรซัว (Hydrozoa) (ภาพที 1.20)

ภาพที 1.19 รูปแบบร่างกาย (ซ้าย) และความหลากหลายของไฟลัมไนดาเรีย (ขวา)
(ทีม า: Mader, 2008)
2.2.1 คลาสแอนโทซัว
เป็ นสัตว์ทมี ลี กั ษณะคล้ายดอกไม้จงึ เรียกสัตว์กลุ่มนี9 ว่า ดอกไม้ทะเล
(ภาพที 1.21) สมาชิกในคลาสแอนโทซัวยังประกอบด้วยปะการัง และกัลปงั หา เป็ นคลาสทีม ี
ขนาดใหญ่ทสี ุดในไฟลัมนี9 วงชีวติ ไม่มรี ะยะเมดูซา อาศัยอยู่ในทะเลทัง9 หมด สัตว์ในไฟลัมนี9แบ่ง
ออกเป็ น 3 วงศ์ย่อย (subclass) คือ วงศ์ย่อยออกโทโคราลเลีย (Octocorallia) หรือเอลไซโอนาเรีย
(Alcyonaria) คือ กลุ่มของปากกาทะเล (Pennatula) และกัลปงั หา (Gorgonia) เป็ นต้น วงศ์ย่อย
เอกซาโคราลเลีย (Hexacorallia) หรือโซแอนธาเรีย (Zoantharia) คือ กลุ่มของดอกไม้ทะเล
(Antjopleura) ปะการัง อ่ อน (Alcyonium) และปะการังเขากวาง (Acropora) เป็ นต้น และวงศ์
ย่อยซีเรียนทิพาธาเรีย (Ceriantipatharia) คือ กลุ่มของดอกไม้ทะเลหลอด และปะการังหนาม
และปะการังดํา (Antipathes)
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ภาพที 1.20 วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมไนดาเรีย
(ทีม า: Hickman et al., 2004)

ภาพที 1.21 ดอกไม้ทะเลในคลาสแอนโทซัว
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
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2.2.2 คลาสไซโฟซัว
เป็ นแมงกะพรุนทีม ขี นาดใหญ่ (ภาพที 1.22) ตัวอ่อนมีรปู ร่างแบบพอลิพ
ชัน9 มีโซเกลียค่อนข้างหนาประกอบด้วยเซลล์แทรกอยู่ ส่วนไนโดไซท์และกลุ่มเซลล์ทใี ช้ในการ
สร้างเซลล์สบื พันธุแ์ ทรกอยูในชั
่ น9 เนื9อเยือ บุช่องอาหาร พบนีมาโทไซท์มากบริเวณหนวด แต่ไม่ม ี
วีลมั ตัวอย่างเช่น แมงกะพรุนในสกุล Scyphozoans Cyanea Thaumatoscyphus และ Aurelia

ภาพที 1.22 แมงกะพรุนในคลาสไซโฟซัว
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
2.2.3 คลาสคิ วโบซัว
เป็ นเมดูซาทีม วี วิ ฒ
ั นาการอยู่ระหว่างไฮดรอยด์กบั ไซโฟซัว เนืองจากมี
รูปร่างคล้ายกล่องทรงสีเหลียมจึงถูกเรียกว่า แมงกระพรุนกล่อง (box jellyfish) แต่ละมุมข้าง
ลําตัวจะมีหนวด เช่น ต่อทะเล (sea wasp) ในสกุล Chironex (ภาพที 1.23)
2.2.4 คลาสไฮโดรซัว
เรียกสัต ว์ในคลาสนี9 ว่า ไฮดรอยด์ (Hydroid) (ภาพที 1.23) ได้แก่
ไฮดรา แมงกะพรุนนํ9าจืดบางชนิดทีอ าศัยอยูร่ วมกันเป็ นโคโลนี วงชีวติ จะประกอบด้วยทัง9 พวกที
มีรูปร่างพอลิพ ซึง เป็ นรูปร่างทีมกี ารสืบพันธุ์โ ดยไม่อาศัยเพศ ส่ ว นรูปร่างแบบเมดูซาเป็ น
ลักษณะทีม กี ารสืบพันธุแบบอาศัยเพศ โดยไฮดรานํ9าจืดจะไม่มรี ะยะเมดูซา ชัน9 ของมีโซเกลียพบ
ไนโดไซท์น้อยบางชนิดอาจจะไม่มเี ลย เซลล์สบื พันธุเ์ จริญในเนื9อเยือชัน9 ผิว ตัวอย่างเช่น สัตว์ใน
สกุล Physalia Stephalia และ Nectalia
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ภาพที 1.23 ต่อทะเลในคลาสคิวโบซัว (บน) และแมงกะพรุนในคลาสไฮโดรซัว (ล่าง)
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
2.3 ไฟลัมทีโนฟอรา
ตัว อย่ างของสัต ว์ใ นกลุ่ ม นี9 คือ หวีวุ้น (ภาพที 1.24) เป็ นสัต ว์ทีมสี มมาตร
ร่างกายแบบสมมาตรด้านข้าง การเจริญของเอ็มบริโอแบบโพรโทสโทเมีย และมีการแยกของ
เซลล์แบบเวียน ซึงมีลกั ษณะใกล้เคียงกับสัตว์ในไฟลัมไนดาเรีย ซึงเดิมได้ถูกจัดจําแนกอยู่ใน
ไฟลัมเดียวกัน คือ ไฟลัมซีเลนเทอราทา (Coelenterata) แต่เนืองจากหวีวุน้ ไม่มเี ข็มพิษบริเวณ
หนวด ประกอบกับมีพ ฒ
ั นาการของระบบทางเดินอาหารเป็ นแบบสมบูรณ์ โดยส่ วนปากอยู่
ด้า นล่ างและมีช่ อ งทวารซึง เป็ น ช่ อ งขับ ถ่ ายอยู่ทางด้านบนของลํ าตัว นอกจากนี9 ย งั มีร ะบบ
ประสาททีด กี ว่า โดยมีเส้นประสาทอยู่ทางด้านล่างของแถวหวี (comb row) จึงแยกสัตว์กลุ่มนี9
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ออกจากกันเป็ นไฟลัมใหม่ชอื ไฟลัมทีโนฟอรา สามารถจําแนกไฟลัมทีโนฟอราออกเป็ น 2 คลาส
คือ คลาสเทนทาคูลาทา (Tentaculata) และคลาสนูดา (Nuda)
2.3.1 คลาสเทนทาคูลาทา
เป็ นหวีวุ้นทีมหี นวด (ภาพที 1.24) โดยหนวดสามารถยึดหรือหดจาก
ร่างกายได้ ได้แก่ หวีวุน้ ในสกุล Pleurobrachia และ Cestum
2.3.2 คลาสนูดา
เป็ นหวีวุ้นทีไ ม่มหี นวด (ภาพที 1.25) ลําตัว แบนเรียวยาว ช่ อ งว่ าง
ภายในลําตัวมีหลายแขนง ได้แก่ หวีวุน้ ในสกุล Beroe

ภาพที 1.24 หวีวุน้ ในไฟลัมทีโนฟอรา (ซ้าย) และคลาสเทนทาคูลาทา (ขวา)
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)

ภาพที 1.25 หวีวุน้ ในคลาสนูดา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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2.4 ไฟลัมแพลทีเฮลมิ นทิ ส
เป็ นสัตว์ทมี ลี กั ษณะคล้ายหนอนทีมลี ําตัวแบน (ภาพที 1.26) บางชนิดไม่ม ี
ปล้อง เช่น พลานาเลีย พยาธิใบไม้ แต่บางชนิดมีปล้อง เช่น พยาธิตดื มีความหลากหลายของ
ชนิดประมาณ 25,000 ชนิด ส่วนใหญ่ดํารงชีวติ เป็ นปรสิตภายใน มีลกั ษณะโครงสร้างร่างกาย
(ภาพที 1.27) เป็ นดังนี9 ได้แก่ มีเยือ เจริญ 3 ชัน9 แต่มที างเดินอาหารไม่สมบูรณ์และไม่มโี พรงลําตัว
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มีระบบประสาทส่วนกลางทีประกอบด้วยปมประสาท
และสมอง เป็ นสัตว์ทมี สี มมาตรร่างกายแบบสมมาตรด้านข้าง การเจริญของเอ็มบริโอแบบโพ
รโทสโทเมีย และมีการแยกของเซลล์แบบเวียน สามารถจําแนกสัตว์ในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส
ตามลําดับวิวฒ
ั นาการออกได้เป็ น 4 คลาส คือ คลาสทูรเ์ บลลาเรีย (Turbellaria) คลาสทรีมาโทดา
(Trematoda) คลาสมอนอจีเนีย (Monogenea) และ คลาสซีสโทดา (Cestoda) (ภาพที 1.28)

ภาพที 1.26 หนอนลําตัวแบนในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)

ภาพที 1.27 โครงสร้างร่างกายของหนอนลําตัวแบนในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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ภาพที 1.28 หนอนลําตัวแบนในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.4.1 คลาสทูรเ์ บลลาเรีย
เป็ นกลุ่มหนอนตัวแบนทีด ํารงชีวติ ได้เองอย่างอิสระ ลําตัวไม่เป็ นปล้อง
สามารถจําแนกคลาสนี9ออกเป็ น 2 กลุ่มตามแขนงของทางเดินอาหาร เช่น กลุ่มทีม ที างเดินอาหาร
แตกออกเป็ น 3 แขนง เรียกว่า ไทรแคลด (triclad) (ภาพที 1.29) ได้แก่ พลานาเรียทีอ าศัยในนํ9 า
จืด ตัวอย่างเช่น พลานาเรียนํ9าจืดในสกุล Dugesia และกลุ่มทีท างเดินอาหารแตกออกหลายแขนง
ที เรียกว่า พอลิแคลด (poiyclad) (ภาพที 1.29) ได้แก่ หนอนตัวแบนหรือพลานาเรียทีอ าศัยใน
นํ9าทะเล เช่น หนอนตัวแบนทะเลในสกุล Pseudoceros
2.4.2 คลาสทรีมาโทดา
เป็ นคลาสของพยาธิใบไม้ ลําตัวไม่แบ่งเป็ นปล้อง ดํารงชีพแบบปรสิต
วงจรชีวติ มีตวั ให้อาศัย (host) มากกว่า 1 ชนิด โดยมักจะเปลียนตัวให้อาศัยตามระยะของการ
เจริญเติบโต ตัวอย่างเช่น พยาธิใบไม้ในสกุล Clonorchis (ภาพที 1.29)
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ภาพที 1.29 แขนงทางเดินอาหารในคลาสทูรเ์ บลลาเรีย (บน) และ
ดํารงชีพแบบปรสิตของพยาธิใบไม้ในสกุล Clonorchis (ล่าง)
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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2.4.3 คลาสมอนอจีเนี ย
มอนอจีเนียเป็ นปรสิตทีล ําตัวไม่มกี ารแบ่งเป็ นปล้อง เป็ นปรสิตทีท ําให้
ตัวอาศัยได้รบั อันตรายน้ อย พบบริเวณเหงือกและผิวของตัว ปลา บางชนิดทีพบในกระเพาะ
ปสั สาวะของกบและเต่า นอกจากนี9ยงั สามารถพบทีตาของฮิพโพโพเทมัส ตัวอย่างเช่น พยาธิ
ใบไม้ในสกุล Gyrodactylus (ภาพที 1.30)

ภาพที 1.30 พยาธิใบไม้คลาสมอนอจีเนียในสกุล Gyrodactylus
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.4.4 คลาสซีสโทดา
คลาสซีสโทดาเป็ นคลาสของหนอนตัวแบนทีล ําตัวเริม แบ่งออกเป็ นปล้อง
แต่ยงั ไม่สมบูรณ์ ลําตัวแบนยาวคล้ายริบบิน9 ลําตัวยาวแบน สามารถแบ่งลําตัวของสัตว์ในคลาส
ซีสโทดาออกเป็ น 2 ส่วน คือ สคอเลซ (scolex) และสทรอบิลลา (strobilla) โดยส่วนปลายของ
สคอเลซมีปากดูด (sucker) และขอ (hook) (ภาพที 1.31) ไว้ใช้ในการดูดและยึดเกาะตัวให้อาศัย
สทรอบิลลาเป็ นส่วนของลําตัวทีป ระกอบด้วยปล้องหลายปล้องเรียงต่อกัน และเรียกแต่ละปล้อง
ว่า โพรกลอททิด (proglottid) ได้แก่ พยาธิตวั ตืดในสกุล Taenia (ภาพที 1.31)
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ภาพที 1.31 สคอเลซ (บน) และวงชีวติ (ล่าง) ของพยาธิตวั ตืดในสกุล Taenia
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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2.5 ไฟลัมนี มาโทดา
เป็ นสัตว์ทมี ลี กั ษณะคล้ายหนอน ลําตัวกลมยาว ไม่มปี ล้อง มีความหลากหลาย
ของชนิดประมาณ 15,000 ชนิด หนอนตัวกลมมีลกั ษณะโครงสร้างร่างกาย (ภาพที 1.32) ดังนี9
คือ มีเนื9อเยือเจริญ 3 ชัน9 แต่มโี พรงลําตัวแบบเทียม เป็ นสัตว์ทมี สี มมาตรร่างกายแบบสมมาตร
ด้านข้าง การเจริญของเอ็มบริโอเป็ นแบบโพรโทสโทเมีย การแยกของเซลล์แบบเวียน ทางเดิน
อาหารสมบูรณ์ แยกเพศ การดํารงชีวติ มีทงั 9 การดํารงชีวติ แบบอิสระและแบบปรสิต สามารถ
อาศัยในนํ9าจืด นํ9าทะเล ในดิน และภายในสิง มีชวี ติ อืน ตัวอย่างเช่น พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน
พยาธิเส้นด้าย เป็ นต้น สามารถจําแนกไฟลัมนีมาโทดาออกเป็ น 2 คลาส คือ คลาสเรบดิเทีย
(Rhabditea) และคลาสอีนอพเรีย (Enoplea)

ภาพที 1.32 โครงสร้างร่างกายของหนอนตัวกลม
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
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2.5.1 คลาสเรบดิ เทีย
เป็ น หนอนตัว กลมทีม ีอ วัย วะรับ สัม ผัส ทางเคมีทีเ รีย กว่ า เฟสมิด
(phasmid) อยู่บริเวณปลายส่วนหาง และมีแอมฟิ ด (amphid) อยู่ทางด้านหัว สัตว์ในคลาสนี9
ดํารงชีวติ แบบปรสิตหรือแบบอิสระตามแหล่งนํ9 าและในดิน ตัวอย่างเช่น หนอนตัวกลมนํ9 าจืด
(Rhabdiltis) พยาธิเข็มหมุด (Enterobius) พยาธิไส้เดือน (Ascaris) (ภาพที 1.33) และพยาธิ
โรคเท้าช้าง (Wuchereria) (ภาพที 1.34)

ภาพที 1.33 พยาธิไส้เดือน
(ทีม า: Mader, 2008)

ภาพที 1.34 อาการทีเ กิดจากพยาธิโรคเท้าช้าง
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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2.5.2 คลาสอีนอพเรีย
เป็ นหนอนตัวกลมทีไม่มเี ฟสมิด แต่มแี อมฟิ สเจริญได้ดที สี ่วนหัว การ
ดํารงชีว ิตส่ว นใหญ่ เป็ นแบบอิส ระ แต่ บางชนิด เป็ นปรสิต ได้แก่ พยาธิใ นสกุ ล Dioctophyme
Trichinella และ Trichuris เป็ นต้น
2.6 ไฟลัมมอลลัสกา
เป็ นสัตว์ทมี รี า่ งกายอ่อนนุ่ ม สามารถอาศัยในพืน9 ทีข องแหล่งนํ9 าจืด แหล่งนํ9 าเค็ม
และบนพืน9 ดิน เป็ นต้น บางชนิดมีโครงสร้างแข็งปกคลุมภายนอกร่างกาย ตัวอย่างเช่น หอย แต่
บางชนิดอยู่ภายในร่างกาย ตัวอย่างเช่น หมึก มีลกั ษณะโครงสร้างร่างกาย (ภาพที 1.35) ดังนี9
คือ มีสมมาตรด้านข้าง การเจริญของเอ็มบริโอเป็ นแบบโพรโทสโทเมียและมีการแยกของเซลล์
แบบเวียน มีโพรงลําตัวแท้จริง มีเนฟริเดียมทําหน้ าทีกํ าจัด ของเสีย อวัยวะสืบพันธุ์ส มบูรณ์
ระบบไหลเวียนเลือดเป็ นแบบเปิด ยกเว้นหมึกระบบไหลเวียนเลือดเป็ นแบบปิ ด สามารถจําแนก
ไฟลัมมอลลัสกาออกเป็ น 7 คลาสตามลําดับวิวฒ
ั นาการของลักษณะรูปร่างของเปลือกและเท้า
ได้แก่ คลาสควาโดโฟเวียทา (Caudofoveata) คลาสโซเรนโอแกสเทรส (Solenogastres) คลาส
มอนอพลาโคฟอรา (Monoplacophora) คลาสพอลีพลาโคฟอรา (Polyplacophora) คลาส
สคาโฟโพดา (Scaphopoda) คลาสแกสโทรโพดา (Gastropoda) คลาสไบวาลเวีย (Bivalvia)
และคลาสเซฟาโลโพดา (Class Cephalopoda) (ภาพที 1.36)

ภาพที 1.35 ลักษณะโครงสร้างร่างกายของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมมอลลัสกา
(ทีม า: Mader, 2008)
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ภาพที 1.36 วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมมอลลัสกา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.6.1 คลาสควาโดโฟเวียทา
เป็ นสัตว์ทมี ลี กั ษณะโบราณทีพบตัง9 แต่มหายุคพรีแคมเบรียน (ภาพที
1.37) เนืองจากมีลําตัวคล้ายหนอน ไม่มเี ปลือก หัวและต่อมทีเ กียวข้องกับสารคัดหลัง สามารถ
พบเรดูลา เหงือก และแมนเทิล (mantle) มีแคลเซียมเป็ นองค์ประกอบทําหน้ าทีปกคลุมลําตัว
แยกเพศ ตัวอย่างเช่น ควาโดโฟเวียนในสกุล Chaetoderma และ Limifossor
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ภาพที 1.37 ธรณีกาลของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมมอลลัสกา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.6.2 คลาสโซเรนโอแกสเทรส
เป็ นสัตว์ทมี ลี กั ษณะโบราณอีกกลุ่มหนึงทีพ บในมหายุคพรีแคมเบรียน
เช่นเดียวกับคลาสควาโดโฟเวียทา (ภาพที 1.37) มีลกั ษณะโครงสร้างคล้ายกับสิง มีชวี ติ ทีพ บใน
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คลาสควาโดโฟเวียทา แต่คลาสโซเรนโอแกสเทรสไม่พบเหงือก แต่อาจมีหรือไม่มเี รดูลา นอกจากนี9
แมนเทิลยังถูกปกคลุมด้วยขวาก เป็ นกะเทย (hermaphroditic) ตัวอย่างเช่น โซเรนโอแกสเทรส
ในสกุล Neomenia
2.6.3 คลาสมอนอพลาโคฟอรา
เป็ นสัตว์ทมี เี ปลือกชิน9 เดียว ช่องว่างแมนเทิล (mantle cavity) มีเหงือก
5 หรือ 6 คู่ โพรงลําตัวมีขนาดใหญ่ สามารถพบเรดูลา มีส่วนทีท ําหน้าทีใ นการขับถ่ายของเสีย
หรือไต 6 คู่ มีเพศแยก ปฏิสนธิภายนอกตัว ตัวอย่างเช่น หอยฝาชีโบราณ (Neopilina) (ภาพที
1.38)

ภาพที 1.38 หอยฝาชีโบราณ (Neopilina) ในคลาสมอนอพลาโคฟอรา
(ทีม า: Hickman et al., 2001)
2.6.4 คลาสพอลิ พลาโคฟอรา
เป็ นสัตว์ทมี ลี ําตัวเป็ นรูปไข่ (elongated) ด้านหลังโครงนู น มีเปลือก 8
แผ่นเรียงซ้อนกัน ด้านท้องแบน มีเรดูลา เท้ามีขนาดใหญ่แต่แบน เปลือกจะฝงั อยู่ในแมนเทิล มี
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เหงือกจํานวนมากอยู่ระหว่างเท้าและแมนเทิล เป็ นสัตว์แยกเพศ ปฏิสนธิภายนอก ตัวอ่อนเป็ น
โทรโคฟอร์ (trochophore) แต่ไม่มตี วั อ่อนระยะเวลิเจอร์ (veliger larva) ตัวอย่างเช่น ลิน ทะเล
(Chiton) (ภาพที 1.39)

ภาพที 1.39 ลิน ทะเล (Chiton) ในคลาสพอลีพลาโคฟอรา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.6.5 คลาสสคาโฟโพดา
เป็ นสัตว์ทมี เี ปลือกเป็ นรูปคล้ายกับงาช้าง เปลือกเป็ นชิน9 เดียวทีม ขี นาด
ใหญ่ และมีช่องเปิ ดปลายเปลือกทัง9 2 ด้าน โดยปลายเปลือกด้านหัวกว้างกว่าด้านท้าย ปาก
ประกอบด้วยเรดูลาและหนวด อวัยวะภายในไม่เจริญ ไม่มเี หงือก ไม่มหี วั ใจ มีอวัยวะสืบพันธุ์ 1
อันอยูท่ า้ ยกระเพาะอาหาร เพศแยก ปฏิสนธินอกตัว ตัวอ่อนมีทงั 9 ระยะโทรโคเฟอร์และเวลิเจอร์
ตัวอย่างเช่น หอยงาช้าง (Dentalium) (ภาพที 1.40)
2.6.6 คลาสแกสโทรโพดา
เป็ นสัตว์ทมี เี ปลือกฝาเดียว (ภาพที 1.40) โดยเปลือกจะบิดเป็ นเกลียว
(coiled shell) ทีส ่วนปลายของเปลือกแหลมเล็ก แต่ละวงเกลียวเปลือกหอยเรียกว่า เวิรล์ (whorl)
บางชนิดไม่มเี ปลือก เช่น ทากบก (slugs) และทากทะเล (sea slugs) เป็ นต้น หัวเจริญดีและมี
เรดูลา เท้าใหญ่และแบน มีเหงือก 1 หรือ 2 อัน แมนเทิลสามารถเจริญเป็ นเหงือกและปอด ไม่
พบตัวอ่อนระยะพีลาจิก (pelagic) ตัวอย่างเช่น หอยเต้าปูน (Conus) เป็ นต้น
2.6.7 คลาสไบวาลเวีย
เป็ นสัตว์ทมี เี ปลือก 2 ฝา (ภาพที 1.41) มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน
ไป ลําตัวแบน ส่วนหัวไม่มหี นวดและเรดูลา มีเท้าทีย นื ออกมาข้างหน้า เหงือกซ้อนกันหลายชัน9
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แมนเทิลมี 2 แผ่น เพศแยก ปฏิสนธินอกตัว ตัวอ่อนมีทงั 9 ระยะโทรโคเฟอร์และเวลิเจอร์ กล้ามเนื9อ
ในหอย 2 ฝามี 3 ชุด คือ กล้ามเนื9อแอดดักเทอร์ (adductor muscle) (ภาพที 1.42) เป็ นกล้ามเนื9อ
สําหรับยึดเปลือกให้ประกบกัน กล้ามเนื9อรีแทรกเทอร์ (retractor muscle) เป็ นกล้ามเนื9อเพือดึง
เท้าเข้าฝา และกล้ามเนื9อโพรแทรกเทอร์ (protractor muscle) เป็ นกล้ามเนื9อสําหรับยืดเท้าออก
จากเปลือก ตัวอย่างเช่น หอยแมลงภู่ (Mytilus) และหอยเสียบ (Donax) เป็ นต้น

ภาพที 1.40 หอยงาช้าง (Dentalium) ในคลาสสคาโฟโพดา (บน) และ
เปลือกฝาเดียวในคลาสแกสโทรโพดา (ล่าง)
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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ภาพที 1.41 หอย 2 ฝาในคลาสไบวาลเวีย
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)

ภาพที 1.42 กล้ามเนื9อในหอย 2 ฝาในคลาสไบวาลเวีย
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
2.6.8 คลาสเซฟาโลโพดา
เป็ นสัตว์ทเี ปลือกลดรูปไปหรือบางชนิดอาจไม่พบเปลือกเลย ส่วนหัว
เรดูลา สมอง และระบบประสาทเจริญดี ส่วนเท้าเปลียนรูปไปเป็ นท่อนํ9 า (siphon) มีหนวด 8
หรือ 10 เส้น ยกเว้นหอยงวงช้างมี 80 เส้น เพศแยกและปฏิสนธิภายใน ตัวอย่างเช่น หมึกกล้วย
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(Loligo) หมึกกระดอง (Sepia) หมึกยักษ์ (Octopus) และหอยงวงช้าง (Nautilus) (ภาพที 1.43)
เป็ นต้น

ภาพที 1.43 หอยงวงช้าง (Nautilus) ในคลาสเซฟาโลโพดา
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
2.7 ไฟลัมแอนเนลิ ดา
ลักษณะลําตัวของสัตว์กลุ่มนี9มลี ําตัวยาวและมีปล้อง มีความหลากหลายของ
ชนิดประมาณ 12,00 ชนิด สามารถอาศัยในพืน9 ทีข องแหล่งนํ9 าจืด แหล่งนํ9 าเค็ม และบนพืน9 ดิน มี
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การดํารงชีวติ ทัง9 แบบอิสระและเป็ นแบบปรสิต ได้แก่ ไส้เดือนทะเล ไส้เดือนดิน ไส้เดือนนํ9 าจืด
ปลิง และทาก เป็ นต้น มีสมมาตรด้านข้าง มีลกั ษณะโครงสร้างร่างกาย (ภาพที 1.44) เป็ นดังนี9
คือ มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ เอ็มบริโอมีการแยกของเซลล์แบบเวียน ระบบไหลเวียนเลือด
แบบวงจรปิ ด มีปมประสาทสมองเชือมต่ อกับแกนประสาทด้านท้อ ง ส่ว นใหญ่ ขบั ถ่ ายโดยใช้
โครงสร้างทีเรียกว่า เมตาเนฟริเดียม โดยสิง มีชวี ติ ในไฟลัมนี9สามารถจําแนกออกเป็ น 3 คลาส
ตามลําดับวิวฒ
ั นาการได้ดงั นี9 คือ คลาสพอลิคที า (Polychaeta) คลาสโอลิโกคีทา (Oligochaeta)
และคลาสฮิรดู เิ นีย (Hirudinea) โดยมี (ภาพที 1.45) เป็ นดังนี9

ภาพที 1.44 ลักษณะโครงสร้างร่างกายของสัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดา
(ทีม า: Mader, 2008 (บน); Hickman et al., 2001 (ล่าง))
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ภาพที 1.45 วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมแอนเนลิดา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.7.1 คลาสพอลิ คีทา
ส่วนมากพบในทะเล เป็ นคลาสทีม สี มาชิกมากทีส ุดในไฟลัมแอนเนลิดา
ส่วนหัวเจริญดีมตี าและหนวด ปล้องของลําตัวส่วนใหญ่ ประกอบด้วยปล้องข้างลําตัว (lateral
appendage) หรือเรียกว่า พาราโพเดีย (parapodia) มีเดือย (setae) เป็ นกระจุกจํานวนมากอยู่
บนพาราโพเดีย ไม่มไี คลเทลลัม (clitellum) ทีด า้ นนอกของเนื9อเยือชัน9 ผิว มีการสืบพันธุแ์ บบไม่
อาศัยเพศ ใช้วธิ กี ารแตกหน่ อ บางชนิดมีการสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศ โดยเพศแยก อวัยวะสืบพันธุ์
ไม่ชดั เจนยกเว้นช่วงสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตมีระยะโทรโคฟอร์ (trochophore) ได้แก่ หนอนต้น
คริสต์มาส (Spirobranchus) หนอนดอกไม้ (Bispira) และเพรียงทราย (Nereis) (ภาพที 1.46)
2.7.2 คลาสโอลิ โกคีทา
เป็ นสิง มีชวี ติ ทีมจี ํานวนสมาชิกมากเป็ นลําดับ 2 ลองจากสิง มีชวี ติ ใน
คลาสพอลิคที า ปล้องเจริญดี แต่ละปล้องจะมีผนังกัน9 อย่างชัดเจน จํานวนของปล้องแตกต่างกัน
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ตามชนิด มีเดือยเพียง 1 – 2 เส้นต่อปล้อง ไม่พบพาราโพเดีย ไม่ปรากฎส่วนหัว มีไคลเทลลัม
เพศรวมหรือเป็ นกะเทยแต่ผสมข้ามตัว (ภาพที 1.47) การเจริญเติบโตไม่มรี ะยะตัวอ่อน อาศัย
บนบกหรือในแหล่งนํ9าจืด ตัวอย่างเช่น ไส้เดือนดินในสกุล Lumbriculus และ Pheretima

ภาพที 1.46 หนอนต้นคริสต์มาส (ซ้ายบน) หนอนดอกไม้ (ขวาบน)
และเพรียงทราย (ล่าง) ในคลาสพอลิคที า
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.7.3 คลาสฮิ รดู ิ เนี ย
เป็ นสิง มีชวี ติ ทีม จี าํ นวนปล้องแน่ นอน โดยปกติม ี 34 ปล้อง บางชนิดมี
ปล้องเพียง 15 หรือ 30 ปล้อง และพบปล้องขนาดเล็กคล้ายวงแหวน เรียก แอนนูไล (annuli) มี
ปากและส่วนทีใ ช้ดดู ทัง9 ปลายหัวและปลายหาง ตามปล้องลําตัวไม่พบเดือยและระยางค์ขา้ งตัว
ยกเว้นสิง มีชวี ติ ในสกุล Acanthobdella นอกจากนี9ยงั พบไคลเทลลัมและเยือ บุโพรงลําตัวที
ชัดเจนอยูเ่ ต็มช่องลําตัว เพศรวม ไม่มรี ะยะตัวอ่อน อาศัยอยูใ่ นนํ9 าจืดและบนบก มีการดํารงชีวติ
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แบบปรสิตและมีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดเหยือ ทีเ รียกว่า สารฮิรดู นิ (hirudin) ตัวอย่างเช่น
ทากดูดเลือด และปลิงนํ9 าจืด (Hirudo) (ภาพที 1.47)

ภาพที 1.47 การจับคู่สบื พันธุข์ องไส้เดือนดินในคลาสโอลิโกคีทา (บน)
และปลิงนํ9าจืดในคลาสฮิรดู เิ นีย (ล่าง)
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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2.8 ไฟลัมอาร์โทรโปดา
เป็ นสัตว์ทมี ขี าเป็ นข้อปล้อง กําเนิดในยุคแคมเบรียนเกือบ 600 ล้านปี ก่อน มี
ความหลากหลายของชนิดสูงสุดในอาณาจักรสัตว์ คือ มีประมาณ 1 ล้านชนิด ตัวอย่างเช่น แมลง
แมงมุม กิ9งกือ และตะขาบ เป็ นต้น โดยมีลกั ษณะร่างกาย (ภาพที 1.48) เป็ นดังนี9 คือลําตัวเป็ น
ปล้องและมีสมมาตรด้านข้าง มีโครงร่างแข็งปกคลุมทัวร่
 างกาย ระบบไหลเวียนเลือดเป็ นแบบเปิ ด
ระบบประสาทและระบบสืบพันธุเ์ จริญดี ช่องปากเกิดก่อนช่องทวารและมีการแยกของเซลล์แบบ
เวียน การจัดจําแนกสิง มีชวี ติ ในไฟลัมนี9สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ไฟลัมย่อย (subphylum) ได้แก่
ไฟลัมย่อยไทรโลไบทา (Trilobita) ไฟลัมย่อยเคลิเซราทา (Chelicerata) ไฟลัมย่อยครัสทาเชีย
(Crustacea) และไฟลัมย่อยเมนดิบลู าทา (Mandibulata)

ภาพที 1.48 ลักษณะโครงสร้างร่างกายของสัตว์ขาข้อในไฟลัมอาร์โทรโปดา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.8.1 ไฟลัมย่อยไทรโลไบทา
เป็ นสิง มีชวี ติ ทีสูญพันธุ์ไปแล้ว พบมากในยุคแคมเบรียม (Cambrian)
ถึงยุคคาร์บอนิฟิรสั (Carboniferous) จัดสิง มีชวี ติ กลุ่มนี9อยู่ในไฟลัมไทรโลไบทา (Trilobita) ได้แก่
ไทรโลไบท์ (ภาพที 1.49) จากศึกษาซากดึกดําบรรพ์ของไทรโลไบท์พบว่า มีลกั ษณะทางด้าน
สัณฐานวิทยาเป็ นดังนี9 คือ ด้านหลังของไทรโลไบท์มรี ่องตามยาวพาดอยู่บนหลัง 2 ร่อง ทําให้
สามารถแบ่งลําตัวออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนหัว ส่วนลําตัว และส่วนหาง โดยส่วนหัวมี 1 ปล้อง
ประกอบด้วยปาก หนวด 1 คู่ และตารวม 1 คู่ ผนังลําตัวเป็ นโครงสร้างแข็งอยู่ภายนอกและมี
คิว ทิเ คิล ปกคลุ มร่างกาย ในบางส่ ว นของผนังลําตัว มีก ารสะสมแคลเซียมคาร์บอเนต ลําตัว
ประกอบด้วยปล้องประมาณ 20 ปล้อง แต่ละปล้องมีขา 1 คู่ ส่วนหางประกอบจากปล้องหลาย
ปล้องทีเ ชือมติดกัน
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ภาพที 1.49 ซากดึกดําบรรพ์ของไทรโลไบท์ไฟลัมย่อยไทรโลไบทา
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
2.8.2 ไฟลัมย่อยเคลิ เซราทา
สิง มีชีว ิต ในไฟลัม ย่ อ ยเคลิเ ซราทาเป็ น สัต ว์ โ บราณอีก กลุ่ ม หนึ ง ที
มีระยางค์ของเซฟาโลทอแรกซ์ 6 คู่ จํานวนนี9รวมระยางค์ทพี บทีปากด้วย ปกติมขี าเดิน 4 คู่
ยกเว้นแมงดาทะเลมีขาเดิน 5 คู่ ไม่มหี นวด มีปากทีพฒ
ั นาเพือดูดของเหลวจากร่างกายของ
เหยือ สามารถจําแนกสิง มีชวี ติ ในไฟลัมย่อยเคลิเซราทาออกเป็ น 3 คลาสตามลําดับวิวฒ
ั นาการ
ได้แก่ คลาสเมโรสโทมาทา (Merostomata) คลาสพิคโนโกนิดา (Pycnogonida) และคลาสแอ
แรคนิดา (Arachnida) (ภาพที 1.50)
1) คลาสพิ คโนโกนิ ดา
มีส่วนของเซฟาโลทอแรกซ์ขนาดใหญ่ มาก มีส่วนท้อ งน้ อย มีขา
เดินทียาว 4 คู่ บางชนิดมี 5 หรือ 6 คู่ ปากมีงวงยาว มีปากเดีย ว 4 ดวง ไม่มรี ะบบหายใจและ
ขับถ่ายของเสีย ตัวอย่างเช่น แมงมุมทะเลในสกุล Pycnogonum (ภาพที 1.51)
2) คลาสเมโรสโทมาทา
แมงดาทะเล (ภาพที 1.52) เป็ นสิง มีชีว ิตแรกทีเริม ขึ9นมาบนบก
ร่างกายแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ เซฟาโลทอแรกซ์และส่วนท้อง โดยลักษณะของเซฟาโลทอแรกซ์
คล้ายเกือ กม้า ลําตัวด้านบนห่ อหุ้มด้วยโครงสร้างแข็งภายนอก ตาประกอบอยู่ด้านข้างของ
ร่ า งกาย มีเ หงือ ก มีเ งีย งหาง (telson) ทีแ หลม โดยพิษ ของแมงดาทะเลได้ม าจากการกิน
สาหร่ า ยทะเลทีม ีพ ิษ แล้ ว เกิ ด การสะสมพิ ษ ตัว อย่ า งเช่ น แมงดาถ้ ว ย (Carcinoscorpius
rotundicauda) และแมงดาจาน (Tachypleus gigas)
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ภาพที 1.50 วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมย่อยเคลิเซราทา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)

ภาพที 1.51 แมงมุมทะเลในคลาสพิคโนโกนิดา
(ทีม า: Staples, 2007)
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ภาพที 1.52 แมงดาทะเลในคลาสเมโรสโทมาทา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
3) คลาสแอแรคนิ ดา
เป็ นสัตว์ทมี ขี า 4 คู่ อาจมีปล้องหรือไม่มปี ล้องทีส่วนท้องหรือไม่ม ี
ระยางค์ หายใจโดยใช้เหงือก ท่อลมหรือบุคลัง (book lung) ขับถ่ายโดยใช้ท่อมัลพิเกียน และ/
หรือต่อมคอซัล มีสมองอยู่ทสี ่วนหลังค่อนไปด้านหน้า มีปมประสาทท้อง ไม่มกี ารเปลีย นรูปร่าง
(metamorphosis) แท้จริง ตัวอย่างเช่น เห็บ แมงปอ่ ง และแมงมุม (ภาพที 1.53) เป็ นต้น

ภาพที 1.53 แมงมุมในคลาสแอแรคนิดา
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
2.8.3 ไฟลัมย่อยครัสทาเชีย
ลําตัวแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ เซฟาโลทอแรกซ์ และส่วนท้อง (ภาพที 1.54)
โดยจะมีระยางค์ 5 คู่ทเี ซฟาโลทอแรกซ์ส่วนต้น ซึง แต่ละอันจะมีก้าน 2 ก้าน และมีขาเดิน 5 คู่
ส่วนท้องประกอบด้วยระยางค์ 6 คู่ แบ่งเป็ นขาว่ายนํ9 า 5 คู่ และเปลีย นไปเป็ นหางหรือครีบหลัง
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1 คู่ สามารถจําแนกสัตว์ในไฟลัมย่อยครัสทาเชียตามลําดับวิวฒ
ั นาการออกเป็ น 6 คลาส ได้แก่
คลาสริไมพีเดีย (Remipedia) คลาสเซฟาโลคาริดา (Cephalocarida) คลาสเบรนคีโอโพดา
(Branchiopoda) คลาสออสทราโคดา (Ostracoda) คลาสมาซิลโลโพดา (Maxillopoda) คลาส
มัลแอโคสทราคา (Malacostraca) (ภาพที 1.55)

ภาพที 1.54 ลําตัวของสัตว์ไฟลัมย่อยครัสทาเชีย
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)

ภาพที 1.55 วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมย่อยครัสทาเชีย
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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1) คลาสริ ไมพีเดีย
เป็ นสิง มีชวี ติ ทีไ ม่มเี ปลือกหรือกระดอง (carapace) ห่อหุม้ ร่างกาย
มีโพรโทพอด 1 ปล้อง มีหนวดและหนวดย่อยแตกเป็ น 2 แขนง (biramous antennule) ลําตัวมี
ระยางค์ ระยางค์ทสี ่วนหัวมีขนาดใหญ่ มีกล้ามเนื9อเชือมลําตัวติดกับหัว ลําตัวโปร่งแสง ไม่มตี า
ประกอบ ตัวอย่างเช่น ริไมพีเดีย (ภาพที 1.56) ในสกุล Speleonectes
2) คลาสเซฟาโลคาริ ดา
เป็ นสิง มีชวี ติ ทีไม่ถูกห่อหุ้มร่างกายด้วยเปลือก พบฟิ ลโลโพเดีย
(phyllopodia) และโพรโทพอด 1 ปล้อง มีหนวดแตกเป็ น 2 แขนง (biramous antenna) ส่วน
หนวดย่อ ยมี 1 แขนง (uniramous antennule) ไม่มตี าประกอบ ไม่พบระยางค์ทีส่ วนท้อ ง
ระยางค์ทปี ากมีลกั ษณะคล้ายกับขาทีส่วนอก ตัวอย่างสิง มีชวี ติ ในคลาสเซฟาโลคาริดา (ภาพที
1.56) ได้แก่ กุง้ เกือกม้า (horse shoe shrimp) ในสกุล Hutchinsoniella

ภาพที 1.56 สิง มีชวี ติ ในคลาสริไมพีเดีย (บน) และคลาสเซฟาโลคาริดา (ล่าง)
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
3) คลาสเบรนคีโอโพดา
เป็ น สิง มีชีว ิต ทีอ าจมีห รือ ไม่ มเี ปลือ กห่ อ หุ้ม ร่ างกายก็ไ ด้ ไม่ พ บ
ระยางค์แ ละกล้ามเนื9 อ ในช่ อ งปาก หนวดย่ อ ยลดรูป มีต าประกอบ ไม่ ม ีระยางค์ทีส่ ว นท้อ ง
ตัวอย่างเช่น ไรนํ9า (water flea) และไรนางฟ้า (fairy shrimp) (ภาพที 1.57)
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ภาพที 1.57 ไรนํ9าและไรนางฟ้าในคลาสเบรนคีโอโพดา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
4) คลาสออสทราโคดา
ลําตัว มีก ระดองห่ อ หุ้ม คล้ายหอย 2 ฝา ร่า งกายอาจไม่แ บ่ ง เป็ น
ปล้อ งหรือ มีป ล้อ ง มีระยางค์ทีส่ ว นหัว บางชนิ ด ทีส่ ว นอกไม่พ บระยางค์ห รือ มีร ะยางค์ 2 คู่
ตัวอย่างเช่น ออสทราคอด (ภาพที 1.58) ในสกุล Cypris Cypridina และ Gigantocypris

ภาพที 1.58 ออสทราคอดในคลาสออสทราโคดา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
5) คลาสมาซิ ลโลโพดา
เป็ นสัตว์ทมี ปี ล้องทีส ่วนหัว 5 ปล้อง ส่วนอก 6 ปล้อง และส่วนท้อง
4 ปล้ อ ง ไม่ ม ีร ะยางค์ ทีส่ ว นท้ อ ง เป็ น สิง มีชีว ิต ทีอ าจมีห รือ ไม่ ม ีเ ปลือ กห่ อ หุ้ม ร่ า งกายก็ ไ ด้
ตัวอย่างเช่น มาซิลโลพอด (ภาพที 1.59) ในสกุล Balanus Policipes และ Sacculina
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6) คลาสมัลแอโคสทราคา
กุ้งเป็ นตัวอย่างของคลาสมัลแอโคสทราคา (ภาพที 1.59) ซึงส่วน
อกมี 8 ปล้อง ส่ วนท้อ งมี 6 ปล้อง ทุก ปล้องมีระยางค์ พบหนวดย่อ ยแบบแตกเป็ น 2 แขนง
ระยางค์ทอี กปล้องที 1 – 3 มีระยางค์คล้ายระยางค์ทพี บในช่องปาก มีกระดองปกคลุมร่างกายใน
ส่ว นหัวหรือ ส่ วนอกทัง9 หมด และพบเหงือกทีส่ว นอก ได้แ ก่ มัล แอโคสทรอคในสกุ ล Cancer
Homarus และ Grapsus

ภาพที 1.59 สิง มีชวี ติ ในคลาสมาซิลโลโพดา (บน) และคลาสมัลแอโคสทราคา (ล่าง)
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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2.8.4 ไฟลัมย่อยเมนดิ บลู าทา
เป็ นสัตว์ทมี ขี ากรรไกรอยู่ในปาก ลําตัวประกอบด้ว ย 3 ส่วน คือ หัว
อก และท้อง ในสิง มีชวี ติ บางชนิดมี 2 ส่วน คือ เซฟาโลทอแรกซ์ และส่วนท้อง สามารถจําแนก
สัตว์ในไฟลัมย่อยเมนดิบูลาทาตามลําดับวิวฒ
ั นาการออกเป็ น 5 คลาส ได้แก่ คลาสดิโพลโพดา
(Diplopoda) คลาสคิโลโพดา (Chilopoda) คลาสพูโรโพดา (Pauropoda) คลาสซิมไฟลา (Symphyla)
คลาสอินเซคทา (Insecta) (ภาพที 1.60)

ภาพที 1.60 วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมย่อยครัสทาเชีย
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
1) คลาสดิ โพลโพดา
มีลาํ ตัวเป็ นรูปทรงกระบอก หนวดสัน9 มีตาเดีย ว ขาสัน9 แต่ละปล้อง
มีขา 2 คู่ ตัวอย่างเช่น กิง9 กือ (ภาพที 1.61) ในสกุล Julus และSpirobolus
2) คลาสคิ โลโพดา
ปล้องแรกของลําตัวเปลีย นแปลงไปเป็ นเขีย9 วพิษ ลําตัวแบน แต่ละ
ปล้องมีขา 1 คู่ มีหนวด 1 คู่ยาว ออกลูกเป็ นไข่ ตัวอย่างเช่น ตะขาบ (ภาพที 1.61) ในสกุ ล
Cermatia Lithobius Geophilus
3) คลาสพูโรโพดา
เป็ นสิง มีชวี ติ ทีร ่างกายเป็ นรูปทรงกระบอก ปล้องลําตัวมีลกั ษณะ
เป็ นคู่ มีขาจํานวน 9 หรือ 10 คู่ ไม่มตี า ตัวอย่างเช่น พูโรพอดในสกุล Pauropus (ภาพที 1.61)
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4) คลาสซิ มไฟลา
ลําตัวเรียวยาว มีหนวดแบบรูปเส้นด้าย (filifrom) ร่างกายมีปล้อง
15 – 20 ปล้อ งต่ างกันตามชนิด มีขา 10 – 12 คู่ ไม่มตี า ตัวอย่างเช่น ตะขาบสวน (garden
centipedes) (ภาพที 1.61) ในสกุล Scutigerella

ภาพที 1.61 สิง มีชวี ติ ในคลาสดิโพลโพดา (ซ้ายบน) คลาสคิโลโพดา (ขวาบน)
คลาสพูโรโพดา (ซ้ายล่าง) และคลาสซิมไฟลา (ขวาล่าง)
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
5) คลาสอิ นเซคทา
แมลงเป็ น สิ ง มีชี ว ิ ต ในคลาสอิ น เซคทา มีส มาชิก มากที สุ ด ใน
อาณาจักรสัตว์ มีการพัฒนาโครงสร้างภายในของระบบต่าง ๆ ดี (ภาพที 1.62) ตัวเต็มวัยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ หัว อก และท้องมีหนวด 1 คู่ ปากมีหลายรูปแบบซึง เปลีย นแปลงไปตาม
ชนิดของอาหาร หัวมีปล้อง 6 ปล้อง อกมี 3 ปล้อง และท้องมีจาํ นวนปล้องแตกต่างกันตามชนิด
แต่โดยปกติม ี 11 ปล้อง อกมีปีก 2 คู่ บางชนิดมี 1 คู่ (pterygota) หรืออาจจะไม่มเี ลย (apterygota)
โดยกลุ่มแมลงทีม ปี ี กจะมีววิ ฒ
ั นาการสูงกว่า (ภาพที 1.62) ขามี 3 คู่ ออกลูกเป็ นไข่ บางชนิดมี
การเปลีย นแปลงร่างกายได้หลายรูปแบบในวงจรชีวติ แต่บางชนิดอาจจะไม่ม ี
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ภาพที 1.62 ลักษณะโครงสร้างภายในร่างกาย (บน) และวิวฒ
ั นาการของ
สิง มีชวี ติ ในไฟลัมย่อยครัสทาเชีย (ล่าง)
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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2.9 ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาทา
เป็ นสัตว์ทะเลทีม คี วามหลากหลายของชนิดประมาณ 6,000 ชนิด บางชนิดตัว
เต็มวัยมีสมมาตรตามรัศมีแบบ 5 แฉก ได้แก่ ดาวทะเล (ภาพที 1.63) เม่นทะเล แต่บางชนิดมี
สมมาตรด้านข้าง เช่น ปลิงทะเล โพรงลําตัวแบบแท้จริงและไม่แบ่งเป็ นปล้อง ร่างกายมีโครงร่าง
แข็งอยู่ภายใน ทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ ไม่มรี ะบบไหลเวียนเลือดทีแท้จริง รวมไปถึงไม่ม ี
อวัยวะพิเศษทําหน้ าทีขบั ถ่าย ระบบประสาทประกอบด้วยวงแหวนประสาท ช่องปากเกิดหลัง
ช่ อ งทวารและมีก ารแยกของเซลล์แ บบรัศ มี การจําแนกหมวดหมู่ของเอไคโนเดิร์มสามารถ
จําแนกได้ 2 ไฟลัมย่อย คือ ไฟลัมย่อยเพิลมาโทซัว (Pelmatozoa) และไฟลัมย่อยอีลูเทอร์โอซัว
(Eleutherozoa) โดยมีลาํ ดับวิวฒ
ั นาการ (ภาพที 1.64) เป็ นดังนี9

ภาพที 1.63 ลักษณะโครงสร้างร่างกายของไฟลัมเอไคโนเดอร์มาทา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.9.1 ไฟลัมย่อยเพิ ลมาโทซัว
เป็ น สิง มีชีว ิต โบราณทีสุ ด ในไฟลัม นี9 มีเ พีย งคลาสเดีย ว คือ คลาส
ไครนอยเดีย (Crinoidea) (ภาพที 1.64) ร่างกายมีลกั ษณะเป็ นรูปร่างคล้ายถ้วยหงาย ปากอยู่
ด้านบน มีแขนแยกออกมาจากแว่นกลางลําตัว 5 แขน หรือมากกว่า แต่ละแขนจะมีแขนงแยก
ออกมา จํา นวนของแขนงเหล่ า นี9 จ ะต่ า งกัน ตามชนิ ด เป็ น สิง มีชีว ิต ทีส ามารถสืบ พัน ธุ์ไ ด้ 2
ลักษณะ คือ อาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ โดยแบบอาศัยเพศมีล กั ษณะเพศแยก หายใจผ่าน
เนื9อเยือชัน9 ผิว ตัวอย่างของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมย่อยนี9ได้แก่ ดาวขนนก และพลับพลึงทะเลในสกุล
Antedon และ Comantheria
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2.9.2 ไฟลัมย่อยอีลเู ทอร์โอซัว
ลําตัวมีรูปร่างลักษณะคล้ายดาว วงกลม และรูปคล้ายแตงกวา มีช่อง
ปากอยู่คนละด้านกับช่องทวาร ลําตัวอาจมีแขนหรือไม่มแี ขนก็ได้ ถ้ามีแขนใต้แขนอาจจะมีร่อง
แขน (ambulacral groove) หรือไม่มกี ไ็ ด้ สิง มีชวี ติ ในไฟลัมย่อยอีลูเทอร์โอซัวแบ่งออกเป็ น 5
คลาสตามลําดับวิว ฒ
ั นาการได้ดงั นี9 คือ คลาสคอนเซนทริไซครอยเดีย (Concentricycloidea)
คลาสแอสเทอรอยเดีย (Asteroidea) คลาสโอฟี ยูรอยเดีย (Ophiuroidea) คลาสเอไคนอยเดีย
(Echinoidea) และคลาสโฮโลทูรอยเดีย (Holothuroidea) (ภาพที 1.64)
1) คลาสคอนเซนทริ ไซครอยเดีย
ร่างกายเป็ นรูปร่างคล้ายถ้วยแต่ไม่มแี ขน โดยด้านขอบมีหนาม มี
โครงสร้างแข็งภายนอกปกคลุม บริเวณส่วนขาใกล้ขอบลําตัวไม่มวี งแหวนทีท ําหน้าทีด ูด มีช่อง
พ่นนํ9า อาจมีหรือไม่มรี ะบบทางเดินอาหาร ตัวอย่างเช่น ดาวทะเลในสกุล Xyloplax

ภาพที 1.64 วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมเอไคโนเดอร์มาทา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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2) คลาสแอสเทอรอยเดีย
เป็ นสัตว์ทมี รี ูปร่างลําตัวลักษณะคล้ายกับดาวทีม ี 5 แขน แต่ บาง
ชนิด มีมากกว่ า 5 แขน มีเนื9อ เยือ ชัน9 ผิวบาง ภายในชัน9 เนื9อ เยือ มีแผ่ นหินปูนเชือมติดกันเป็ น
โครงสร้างทีเ รียกว่าแผ่นออสซิเคิล (ossicle plate) และมีหนามยืนออกมาปกคลุมอยู่ภายนอก
ลําตัว ช่องปากอยูด่ า้ นล่างตรงกลางของลําตัว ส่วนช่องทวารอยู่ดา้ นบนตรงกับช่องปาก ใต้แขน
จะมีร่องแขน หายใจโดยใช้เหงือกทีผ วิ หนัง เพศแยกและปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ตัวอย่างเช่น
ดาวทะเลในสกุล Acanthaster (ภาพที 1.65)
3) คลาสโอฟี ยูรอยเดีย
เป็ นสัตว์ทมี ลี ําตัวคล้ายดาว 5 แฉกเช่นเดียวกับสิง มีชวี ติ ในคลาส
แอสเทอรอยเดีย แต่ไม่มรี ่องใต้แขนและแขนจะเปราะแตกหักง่าย นอกจากนี9ยงั ไม่พบเหงือก
หายใจโดยผ่านผิว หนังของร่างกาย ไม่มชี ่องทวาร มีปากและทางนํ9 าเข้าอยู่ทางด้านล่างของ
ร่างกาย เป็ นสัตว์ทแี ยกเพศและมีการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย บางชนิดสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศ โดยการเจริญทดแทน ตัวอย่างเช่น ดาวเปราะในสกุล Ophiura และ Astrophyton (ภาพที
1.65)

ภาพที 1.65 ดาวทะเลในสกุล Acanthaster (บน) และดาวเปราะในสกุล Ophiura (ซ้ายล่าง)
และ Astrophyton (ขวาล่าง)
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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4) คลาสเอไคนอยเดีย
เป็ นสัตว์ทมี ลี าํ ตัวเป็ นรูปทรงกลมหรือรูปไข่แบน ไม่มแี ขน บางชนิด
มีหนามแหลมยาวยืน ออกมาจากลําตัว ช่องปากอยูด่ า้ นล่างและช่องทวารอยู่ดา้ นบน หายใจด้วย
เหงือก เป็ นสัตว์ทแี ยกเพศ และมีการปฏิสนธิภายนอก ทีเ ท้ามีส่วนทีช ่วยในการดูด ตัวอย่างเช่น
เม่นทะเล (sea urchin) ในสกุลต่าง ๆ (ภาพที 1.66) และเหรียญทะเล (sand dollar) ในสกุล
Arbacia Strongylocentrotus และ Mellita

ภาพที 1.66 สกุลเม่นทะเลในคลาสเอไคนอยเดีย
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
5) คลาสโฮโลทูรอยเดีย
เป็ นสัตว์ทมี รี ูปร่างเป็ นทรงกระบอกคล้ายแตงกวา ลําตัวอ่ อนนิม
ไม่มแี ขนและหนาม มีผนังกล้ามเนื9อทีแข็งแรงมีช่องปากและช่องทวาร มีท่อขาเรียงเป็ นแถว 5
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แถวตามความยาวของลําตัว ท่อขาทีบริเวณรอบปากเปลียนแปลงไปเป็ นหนวด ทีช่วยในการ
สร้างเมือกสําหรับช่วยในการเคลือนที เป็ นสัตว์ทแี ยกเพศและมีการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย
ได้แก่ ปลิงทะเล (sea cucumber) (ภาพที 1.67) ในสกุล Sclerodactyla Parastichopus และ
Cucumaria

ภาพที 1.67 ปลิงทะเลในคลาสโฮโลทูรอยเดีย
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.10 ไฟลัมคอร์ดาทา
สัตว์ทมี กี ระดูกสันหลังมีค วามหลากหลายของชนิ ดประมาณ 52,000 ชนิ ด
เป็ นสัตว์ทมี วี วิ ฒ
ั นาการสูงสุด จากหลักฐานซากดึกดําบรรพ์จงึ ทราบว่า สัตว์ทมี กี ระดูกสันหลังมี
กําเนิดมาเมือ 450 ล้านปี ก่อน (ภาพที 1.68) ลักษณะสําคัญของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมคอร์ดาทามี 4
ประการ (ภาพที 1.68) คือ กระดูกสันหลังทีพ ฒ
ั นามาจากแกนสันหลัง (notochord) ซึง ทําหน้าที
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คํ9าจุนและทรงตัวของร่างกาย เอ็มบริโอมีช่องเหงือกบริเวณคอหอย แกนประสาทเป็ นท่อกลวง
อยู่ด้านหลัง และมีหาง สัตว์กลุ่มนี9มกี ารพัฒนาของปากหลังทวารหนักและมีการแยกของเซลล์
แบบรัศมี สมมาตรร่างกายเป็ นแบบด้านข้าง ได้แก่ ปลา สัตว์สะเทินนํ9 าสะเทินบก สัตว์เลือ9 ยคลาน
สัตว์ปีก และสัตว์เลี9ยงลูกด้วยนํ9 านม สามารถจําแนกสิง มีชวี ติ ในไฟลัมนี9ตามลําดับวิวฒ
ั นาการ
ออกเป็ น 3 ไฟลัมย่อย คือ ไฟลัมย่อยยูโรคอร์ดาทา (Urochordata) ไฟลัมย่อยเซฟาโลคอร์ดาทา
(Cephalochordata) และไฟลัมย่อยเวอร์ทบี ราทา (Vertebrata) (ภาพที 1.69)

ภาพที 1.67 ซากดึกดําบรรพ์ (บน) และลักษณะสําคัญของไฟลัมคอร์ดาทา (ล่าง)
(ทีม า: Hickman et al., 2001)
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ภาพที 1.69 วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมคอร์ดาทา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.10.1 ไฟลัมย่อยยูโรคอร์ดาทา
ลักษณะโครงสร้างทีสําคัญของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมย่อยยูโรคอร์ดาทา
(ภาพที 1.70) คือ มีแกนสันหลัง แกนประสาท มีช่องเหงือก และหางในช่วงทีเ ป็ นตัวอ่อนทีว ่ายนํ9 า
ได้อย่างอิสระเท่านัน9 เมือเจริญเต็มทีจ ะเกาะอยู่กบั ที จําแนกสิง มีชวี ติ ในไฟลัมย่อยยูโรคอร์ดาทา
ออกเป็ น 3 คลาส คือ คลาสแอสซิไดแอเซีย (Ascidiacea) คลาสลาร์วาเซีย (Larvacea) และ
คลาสธาไลแอเซีย (Thaliacea) ตัวอย่างเช่น เพรียงหัวหอม
1) คลาสแอสซิ ไดแอเซีย
เป็ นคลาสของเพรียงหัวหอม (ภาพที 1.71) มีการดํารงชีพทาง
สังคมแบบโดดเดียว (solitary) แบบโคโลนี หรือมีหลายตัวอยู่ในเปลือกหุ้มเดียวกัน โดยแบบ
โดดเดีย วและแบบโคโลนีจะมีเยือ หุม้ ของตัวเองทุกตัว หากอยู่รวมกันเป็ นแบบกลุ่มจะอยู่รวมกัน
ในเยือ หุม้ เดียวกัน ตัวอย่างเช่น เพรียงหัวหอม
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2) คลาสลาร์วาเซีย
สิง มีชวี ติ ในคลาสนี9เรียกว่า ลาร์วาเซียน (larvacean) ตัวเต็มวัย
จะมีลกั ษณะคล้ายตัวอ่อนหรือแพลงก์ตอนขนาดตัวเล็ก ลําตัวโปร่งแสงมีเปลือกห่อหุ้มร่างกาย
เปลือกเป็ นเจลลาทิน มีการสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศเพียงอย่างเดียว

ภาพที 1.70 โครงสร้างของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมย่อยยูโรคอร์ดาทา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)

ภาพที 1.71 สิง มีชวี ติ ในไฟลัมย่อยยูโรคอร์ดาทา
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
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3) คลาสธาไลแอเซีย
เป็ นสิง มีชวี ิต ทีดํารงชีพ แบบอิสระในแหล่ง นํ9 า มีล กั ษณะคล้าย
แพลงก์ตอน มีการสืบพันธุท์ งั 9 แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ตัวอ่อนทีไ ด้จากการสืบพันธุแ์ บบ
อาศัยเพศเจริญเป็ นระยะโอโอซอยด์ (oozoid) หากเป็ นตัวอ่อนทีได้จากการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศโดยวิธกี ารแตกหน่ อเจริญเป็ นระยะบลาสโทซอยด์ (blastozoid) ตัวอย่างเช่น ซาล์ป
(salp)
2.10.2 ไฟลัมย่อยเซฟาโลคอร์ดาทา
เป็ นไฟลัมย่อยของแอมฟิ ออกซัส (amphioxus) (ภาพที 1.72) สัตว์
ในไฟลัมย่อยนี9จะมีแกนสันหลังยาวตลอดตัว มีช่องเหงือกบริเวณคอหอย แกนประสาทเป็ นท่อ
กลวงอยูด่ า้ นหลังและเหนือแกนสันหลัง และมีหางอยูด่ า้ นทวารตลอดช่วงของชีวติ ลักษณะลําตัว
เป็ นรูปร่างเรียวยาวหัวแหลมท้ายแหลม ลําตัวแบนด้านข้างคล้ายปลาหรือหอก (lancet) ไม่ม ี
กะโหลกศีรษะ

ภาพที 1.72 แอมฟิออกซัสและลักษณะโครงสร้างร่างกาย
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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2.10.3 ไฟลัมย่อยเวอร์ทีบราทา
เป็ นไฟลัมย่อยของสัตว์ทมี กี ระดูกสันหลังทัง9 หมด โดยมีแกนสันหลัง
ช่องเหงือกบริเวณคอหอย แกนประสาทเป็ นท่อกลวงอยู่ด้านหลังและเหนือแกนสันหลัง และมี
หางอยู่ด้านทวารเพียงบางช่วงของชีวติ เท่านัน9 มีกะโหลกศีรษะป้องกันสมอง สามารถจําแนก
ไฟลัมย่อยเวอร์ทบี ราทาออกเป็ น 2 คลาสใหญ่ตามลําดับวิวฒ
ั นาการ ได้แก่ คลาสใหญ่แอนาธา
(Agnatha) และคลาสใหญ่นาโธสโทมาทา (Gnthostomata) (ภาพที 1.73)

ภาพที 1.73 วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ในไฟลัมย่อยเวอร์ทบี ราทา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
1) คลาสใหญ่แอนาธา
สิง มีชวี ติ ทีพบในคลาสใหญ่น9ีจะไม่มกี ระดูกขากรรไกร โครงร่าง
ของร่างกายเป็ นกระดูกอ่ อน จําแนกคลาสใหญ่ น9ีออกเป็ น 2 คลาส คือ คลาสมิกซินี (Myxini)
และคลาสเซฟาเลสพิโดมอรฟี (Cephalaspidomorphi)
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1.1) คลาสมิ กซิ นี
ตัวอย่างสิง มีชวี ติ ในคลาสนี9 คือ แอคฟี ช (hagfish) (ภาพที
1.74) โดยปลายปากจะมีหนวด 4 คู่ โพรงจมูกมีท่อไปทีคอหอย มีถุงเหงือก 5 – 15 คู่ ลําตัว
คล้ายปลาไหล มีครีบหลังและครีบหาง แต่ไม่พบครีบคู่และเกล็ด ใช้สาํ หรับดูด มีรจู มูก 1 รูอยู่บน
หัว ตามี 1 คู่ หัวใจมี 2 ห้องประกอบด้วยห้องบนและห้องล่าง เป็ นสัตว์ล่าเหยือ

ภาพที 1.74 แอคฟีชในคลาสมิกซินีและลักษณะโครงสร้างร่างกาย
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
1.2) คลาสเซฟาเลสพิ โดมอรฟี
ตัว อย่ า งสิง มีชีว ิต ในคลาสนี9 คือ แลมเพรย์ (lamprey)
(ภาพที 1.75) ปากเป็ นแบบปากดูดค่อนลงมาทางด้านท้อง ฟนั เจริญดีอยู่ในช่องปาก โพรงจมูก
ไม่ตดิ ต่อกับคอหอย มีถุงเหงือก 7 คู่และมีช่องเหงือก 7 ช่อง ลําตัวคล้ายปลาไหล มีครีบหลัง
และครีบหาง แต่ไม่พบครีบคู่และเกล็ด ใช้สําหรับดูด มีรูจมูก 1 รูอยู่บนหัว ตามี 1 คู่ หัวใจมี 2
ห้องประกอบด้วยห้องบนและห้องล่าง โครงร่างเป็ นกระดูกอ่อนและเส้นใย พบแกนสันหลังตลอด
ชีวติ มีเส้นประสาทสมอง 8 - 10 คู่ ลําไส้บดิ เป็ นเกลียว ไม่มกี ระเพาะ เพศแยก และเป็ นปรสิต
หรือเป็ นผูล้ ่า
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ภาพที 1.75 แลมเพรย์ในคลาสเซฟาเลสพิโดมอรฟี
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
2) คลาสใหญ่นาโธสโทมาทา
สิง มีชีว ิต ทีพ บในคลาสใหญ่ น9ี จ ะมีข ากรรไกร โครงสร้างคํ9าจุ น
ร่างกายเป็ นกระดูกหรือกระดูกอ่อน พบแกนสันหลังในระยะเอ็มบริโอและถูกแทนทีดว้ ยกระดูก
สันหลังในภายหลัง พบระยางค์เป็ นคู่ สามารถจําแนกคลาสใหญ่น9ีออกเป็ น 7 คลาส ได้แก่ คลาส
คอนดริกธีอสิ (Chodrichtyes) คลาสแอคทินอพทิลจิ ไี อ (Actinopterrygii) คลาสซาร์คอพทิลจิ ไี อ
(Sorcopterygii) คลาสแอมฟิ เบีย (Amphibia) คลาสเรพทิเลีย (Reptilia) คลาสแอวิส (Aves)
และคลาสแมมมาเลีย (Mammalia)
2.1) คลาสคอนดริ กธีอิส
ตัวอย่างสิง มีชีวติ ในคลาสนี9 ได้แ ก่ ฉลาม (ภาพที 1.76)
และกระเบน ปลากระดูก อ่ อ น ลําไส้บิด เวียนในช่ อ งท้อ ง มีค รีบ หางแบบเฮเทอโรเซอร์ค อล
(heterocercal tail) โครงร่างคํ9าจุนร่างกายเป็ นกระดูกอ่อน มีเหงือก 5-7 คู่ ทีมชี ่องเปิ ดของ
เหงือกแยกจากกัน และไม่มแี ผ่นปิ ดเหงือก (operculum) และถุ งลม ปากอยู่ทบี ริเวณส่วนหัว
เยือ9 งมาทางท้อง มีขากรรไกร และช่องรับกลิน หรือรูจมูก 1 คู่แต่ไม่เชือมกับคอหอย ผิวหนังปก
คลุมด้วยเกล็ดแบบพลาคอยด์ (placoid) และมีต่อมเมือก โครงร่างคํ9าจุนร่างกายเป็ นกระดูกอ่อน
ระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์ ลําไส้มลี 9นิ และวนเป็ นเกลียว ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย
หัวใจ 2 ห้อง เส้นเลือด และเหงือก 5 – 7 คู่แยกกัน สมองประกอบด้วยออลแฟคเทอรี โลบ
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(olfactory lobe) ซีรบี รัม (cerebrum) ออพทิค โลบ (optic lobe) ซีรเี บลลัม (cerebellum) และ
เมดูลา ออบลองกาทา (medulla oblongata) อย่างละ 1 คู่ และมีเส้นประสาทสมอง 10 คู่ เพศแยก
และปฏิสนธิภายใน โดยตัวอ่ อนเจริญมาจากไข่หรือออกลูกเป็ นตัว ตัวอย่างเช่น ปลาในสกุ ล
Chimaera Hydrolagus และ Sphyrna

ภาพที 1.76 ฉลามในคลาสคอนดริกธีอสิ
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.2) คลาสแอคทิ นอพทิ ลิจีไอ
ตัวอย่างสิง มีชวี ติ ในคลาสนี9 ได้แก่ กลุ่มปลาหางแฉก-หาง
รูปพัด (ray-finned fish) (ภาพที 1.77) กระดูกมีการสะสมของเซลล์กระดูก (ossified bone) มี
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ช่องเปิ ดเหงือกช่องเดียวถูกปกคลุมด้วยแผ่นปิ ดเหงือก มีหวั ใจ 2 ห้อง คือ หัวใจห้องบนและ
หัว ใจห้อ งล่ าง แต่ ยงั ไม่มลี 9ินหัว ใจกัน9 ระหว่ าง 2 ห้อ ง มีเ กล็ด หรือ มีผ ิว หนัง ทีมเี มือ กปกคลุ ม
ร่างกาย ปากอยู่ทปี ลายส่วนหัว มีฟนั อยู่บนขากรรไกร แผ่นปิ ดเหงือกจะปิ ดเมือนํ9 าไหลเข้าสู่
เหงือก เพือการแลกเปลีย นแก๊ส หัวใจมี 2 ห้องทําให้มรี ะบบไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจเพียงวงจร
เดียว (single circulatory system) สมองส่วนออลแฟคเทอรี โลบ และซีรบี รัม มีขนาดเล็กแต่
ออพทิค โลบ แต่ซรี เี บลลัมมีขนาดใหญ่ เส้นประสาทสมองมี 10 คู่ ส่วนใหญ่เพศแยก ปฎิสนธิ
ภายนอกร่า งกาย ตัว อ่ อ นอาจมีรูปร่ า งแตกต่ า งไปจากตัว เต็ม วัย ตัว อย่า งเช่ น ปลาในสกุ ล
Acipenser และ Polypterus

ภาพที 1.77 กลุ่มปลาหางแฉก-หางรูปพัดในคลาสแอคทินอพทิลจิ ไี อ
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.3) คลาสซาร์คอพทิ ลิจีไอ
ตัว อย่ างสิง มีชีว ิต ในคลาสนี9 ได้แ ก่ กลุ่ ม ปลาหางกลม-รี
(lobe-finned fish) กระดูกมีการสะสมของเซลล์กระดูกและมีช่องเปิ ดเหงือกช่องเดียวถูกปกคลุม
ด้วยแผ่นปิ ดเหงือกเหมือนกับสิง มีชวี ติ ในคลาสแอคทินอพทิลจิ ไี อ เริม มีส่วนทีกนั 9 หัวใจห้องบน
และห้องล่าง เป็ นปลาทีว วิ ฒ
ั นาการไปเป็ นสัตว์สะเทินนํ9 าสะเทินบก มีปอดใช้ในการแลกเปลีย น
แก๊ส เช่น ปลาปอด (lung fish) (ภาพที 1.78) ในสกุล Neoceratodus และ Protopterus บาง
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ชนิดปอดยังไม่พฒ
ั นา เช่น ปลาซีลาแคนท์ (coelacanth) (ภาพที 1.78) ในสกุล Latimeria ซึง
เป็ นชนิดทีไม่มปี อด ทัง9 ปลาปอดและปลาซีลาแคนท์ เป็ นปลาโบราณทียงั มีชวี ติ รอดมาจนถึง
ปจั จุบนั (living fossil)

ภาพที 1.78 ปลาปอด (บน) และปลาซีลาแคนท์ในคลาสซาร์คอพทิลจิ ไี อ (ล่าง)
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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2.4) คลาสแอมฟิ เบีย
เป็ นกลุ่มสัตว์ทปี รับตัวขึน9 มาอยูบ่ นบก ตัวอย่างสิง มีชวี ติ ใน
คลาสนี9 ได้แก่ สัตว์สะเทินบกสะเทินนํ9 า เป็ นสัตว์เลือดเย็น (poikilothermous) ตัวอ่อนอยู่ในนํ9 า
หายใจทางเหงือกและผิวหนัง ตัวเต็มวัยอยู่บนบกหายใจโดยใช้ปอดและผิวหนัง ผิวหนังมีความ
ชุ่มชื9นและมีต่อมเมือก ไม่มเี กล็ด ออกลูกเป็ นไข่ โดยจะผสมพันธุ์และวางไข่ในนํ9 า ไข่มวี ุ้นหุ้ม
(ภาพที 1.79) มีหวั ใจ 3 ห้อง ประกอบด้วยห้องบน 2 ห้อง และห้องล่าง 1 ห้อง (ภาพที 1.80)
เม็ดเลือดแดงมีนิวเคลียส มีการไหลเวียนเลือดเป็ นแบบ 2 วงจร (double circulatory system)
เนืองจากมีระบบแลกเปลียนแก๊สทีปอดก่อนกลับเข้าสู่หวั ใจไปเลี9ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มี
เส้นประสาท 9 – 10 คู่ตามข้อของกระดูกสันหลัง ตัวผู้มถี ุงเสียง (vocal sac) (ภาพที 1.81)
โดยมีววิ ฒ
ั นาการดังภาพที 1.82

ภาพที 1.79 ไข่มวี ุน้ หุม้ ของสัตว์ในคลาสแอมฟิเบีย
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)

ภาพที 1.80 หัวใจ 3 ห้องของสัตว์ในคลาสแอมฟิเบีย
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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ภาพที 1.81 ถุงเสียงในคลาสแอมฟิเบีย
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)

ภาพที 1.82 วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ในคลาสแอมฟิเบีย
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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2.5) คลาสเรพทิ เลีย
เป็ นสั ต ว์ เ ลื อ ดเย็ น เช่ น เดี ย วกั บ คลาสแอมฟิ เบี ย มี
โครงสร้างร่างกาย (ภาพที 1.83) เป็ นดังนี9 คือ ใช้ปอดและผิวหนังในการหายใจ ผิวหนังแห้ง ไม่
มีต่อมเมือก และมีเกล็ดปกคลุมผิวหนัง ปฏิสนธิภายในร่างกาย ตัวเต็มวัยพัฒนามาจากไข่ทมี ี
เปลือก (ภาพที 1.83) ไม่มรี ะยะตัวอ่อน หายใจทางปอด มีหวั ใจ 3 ห้อง ยกเว้นจระเข้มหี วั ใจ 4
ห้อง มีขา 2 คู่ มีเส้นประสาทสมอง 12 คู่ เป็ นสัตว์กลุ่มเเรกทีมถี ุงนํ9 าครํา ตัวอย่างสิง มีชวี ติ ใน
คลาสนี9 ได้แก่ สัตว์เลือ9 ยคลาน เช่น งู เต่า และจระเข้ เป็ นต้น โดยมีววิ ฒ
ั นาการดังภาพที 1.84

ภาพที 1.83 ลักษณะโครงสร้างร่างกาย (บน) และไข่ (ล่าง) ในคลาสเรพทิเลีย
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
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ภาพที 1.84 วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ในคลาสเรพทิเลีย
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.6) คลาสแอวิ ส
ตัว อย่ า งสิ ง มีชี ว ิต ในคลาสนี9 ได้ แ ก่ สัต ว์ ปี ก ทัง9 หมดมี
ลักษณะเฉพาะ คือ มีขน (feather) เป็ นโครงสร้างของเนื9อเยือชัน9 ผิวทีป กคลุมร่างกาย ปฏิสนธิ
ภายในร่างกาย เป็ นสัตว์มกี ระดูกสันหลังพวกเเรกทีเป็ นสัตว์เลือดอุ่น มีขาและปี ก 1 คู่ มีปอด
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และถุ ง ลมในการแลกเปลียนแก๊ ส กระดูก คํ9าจุนร่างกายน้ อ ยและกลวง (ภาพที 1.85) ระบบ
ภายในร่ า งกายเจริญ ดี ออกลู ก เป็ น ไข่ ทีม ีเ ปลือ กหุ้ ม ไข่ เ เดงมีป ริม าณมาก หัว ใจ 4 ห้ อ ง
ประกอบด้วยห้องบน 2 ห้องและห้องล่าง 2 ห้อง มีเส้นประสาทสมอง 12 คู่ โดยมีววิ ฒ
ั นาการดัง
ภาพที 1.86 และ 1.87

ภาพที 1.85 กระดูกคํ9าจุนร่างกายในคลาสแอวิส
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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ภาพที 1.86 วิวฒ
ั นาการเป็ นคลาสแอวิส
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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ภาพที 1.87 วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ในคลาสแอวิส
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
2.7) คลาสแมมมาเลีย
เป็ น สัต ว์ เ ลือ ดอุ่ น ทีส ามารถเลี9ย งตัว อ่ อ นได้ ด้ ว ยนํ9 า นม
เนืองจากเพศเมียมีต่อมผลิตนํ9 านม (mammary gland) มีขนเป็ นเส้น (hair) เม็ดเลือดเเดงไม่ม ี
นิวเคลียส หัวใจ 4 ห้องประกอบด้วยห้องบน 2 ห้องและห้องล่าง 2 ห้อง แลกเปลีย นแก๊สภายใน
ปอด มีกระบังลม (diphragm) สมองส่วนเรียนรูเ้ จริญดี มีเส้นประสาทสมอง 12 คู่ บางชนิดไม่ม ี
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รกจึงออกลูกเป็ นไข่ ได้เเก่ ตุ่นปากเป็ ดเเละตัวกินมดหนาม หรือเป็ นตัว เช่น สัตว์ทมี ถี ุงหน้าท้อง
(marsupial) ได้เเก่ จิงโจ้ หมีโคแอลา ออกลูกเป็ นตัวขนาดเล็ก พวกทีม รี ก ได้เเก่ สัตว์เลีย9 งลูก
ด้วยนํ9านมทีไ ม่มถี ุงหน้าท้อง โดยมีววิ ฒ
ั นาการดังภาพที 1.88

ภาพที 1.88 วิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ ในคลาสแมมมาเลีย
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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บทสรุป
วิวฒ
ั นาการ หมายถึง กระบวนการเปลีย นแปลงทางพันธุกรรมของสิง มีชวี ติ ทีป รากฎขึน9
ในระหว่างรุ่นต่อรุ่น จากหลักฐานทางวิวฒ
ั นาการจึงทําให้เชือว่าการเปลีย นแปลงทางวิวฒ
ั นาการ
ของสิง มีชวี ติ ทีเ กิดขึน9 แล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้ โดยกระบวนทางวิวฒ
ั นาการของสิง มีชวี ติ
จะดําเนินต่อไปตลอดเวลาอย่างไม่มที สี น9ิ สุด เนืองจากสิง มีชวี ติ จะต้องมีการปรับเพือให้สามารถ
ทานทนต่อกระบวนการคัดเลือกทางธรรมชาติ แม้ว่ายังไม่เป็ นทีแน่ ชดั เกียวกับการกําเนิดของ
สิง มีชวี ติ แรกของโลก แต่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยงั คงเชือว่าสิง มีชวี ติ เกิดจากวิวฒ
ั นาการทาง
เคมี แต่แนวคิดนี9กย็ งั ไม่สามารถพิสจู น์ได้ดว้ ยกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ดังนัน9 การค้นหาคําตอบ
เกียวกับการกําเนิดของสิง มีชวี ติ แรกของโลกยังคงรอการพิสูจน์ โดยในการศึกษารายวิชาสัตว
วิทยาจะศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ใน 10 ไฟลัม คือ ไฟลัมพอริเฟอรา ไฟลัมไน
ดาเรีย ไฟลัมทีโนฟอรา ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส ไฟลัมนีมาโทดา ไฟลัมมอลลัสกา ไฟลัมแอนเนลิ
ดา ไฟลัมอาร์โทรโปดา ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาทา และไฟลัม คอร์ด าทา โดยใช้ ก ารจัด ระดับ
โครงสร้างของอวัยวะ รูปแบบสมมาตรของร่างกาย โพรงลําตัว รูปแบบการเจริญของเอ็มบริโอ
และการแบ่งเป็ นปล้อง เป็ นเกณฑ์ในการจัดจําแนก
คําถามทบทวน
1.
2.
3.
4.
5.

แนวคิดเกีย วกับกําเนิดของสิง มีชวี ติ มีแนวคิดใดบ้าง
หลักฐานประกอบการศึกษาวิวฒ
ั นาการมีหลักฐานใดบ้าง
จงสร้างรูปวิธานการจัดจําแนกสัตว์ออกเป็ นไฟลัม
จงอธิบายความสําคัญของการจัดจําแนกหมวดหมูข่ องสิง มีชวี ติ
ลักษณะสําคัญทีใ ช้ในการจําแนกสิง มีชวี ติ ให้อยูใ่ นไฟลัมคอร์ดาทามีลกั ษณะใดบ้าง
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