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แผนบริหารการสอนประจาํบทที� 1 
 

เนื�อหาประจาํบท 
 
บทที� 1 ววิฒันาการและการจาํแนกประเภท 
  แนวคดิเกี�ยวกบักําเนิดของสิ�งมชีวีติ 
  ทฤษฎวีวิฒันาการของสตัว ์
  หลกัฐานประกอบการศกึษาววิฒันาการของสตัว ์  
  การจาํแนกประเภทและความหลากหลายของสตัว ์
  ปฏบิตักิารที� 1 การจาํแนกประเภทสตัวอ์อกเป็นไฟลมั 
  ปฏบิตักิารที� 2   

 
การจําแนกประเภทสตัวใ์นไฟลมัพอรเิฟอรา ไฟลมั ไนดาเรยี 
และไฟลมัทโีนฟอรา 

  ปฏบิตักิารที� 3   การจําแนกประเภทสตัว์ในไฟลมัแพลทเีฮลมนิทสิ และไฟลมั             
นีมาโทดา ไฟลมัมอลลสักา 

  ปฏบิตักิารที� 4   การจําแนกประเภทสัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดา และไฟลัม             
อารโ์ทรโปดา 
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คอรด์าทา 

  บทสรปุ 
  คาํถามทบทวน 
  เอกสารอา้งองิ 
 
วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 
 เมื�อเรยีนจบบทเรยีนนี9แลว้ นกัศกึษาจะมคีวามสามารถในเรื�องต่อไปนี9 

1. อธบิายแนวคดิเกี�ยวกบักําเนิดของสิ�งมชีวีติ 
2. อธบิายทฤษฎวีวิฒันาการของสตัว ์  
3. อธบิายหลกัฐานประกอบการศกึษาววิฒันาการของสตัว ์  
4. อธบิายการจาํแนกประเภทและความหลากหลายของสตัว ์
5. จดัจาํแนกประเภทสตัวอ์อกเป็นระดบัไฟลมั 
6. จดัจาํแนกประเภทสตัวอ์อกเป็นระดบัคลาส 
7. อธบิายววิฒันาการของสตัวใ์นแต่ละไฟลมั 
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วิธีการสอนและกิจกรรม 
 

1. บรรยาย อภปิราย และซกัถามระหว่างการเรยีนเป็นรายบุคคลในหวัขอ้ววิฒันาการ
และการจาํแนกประเภท  

2. แบ่งกลุ่มนกัศกึษาเพื�อทาํปฏบิตักิาร และตอบคาํถามทบทวนที�ทาํเป็นการบา้น 
3. มอบหมายงานศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเป็นการบา้น 

 
สื�อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. แผ่นภาพ 
3. โปรแกรมสาํเรจ็รปูและคอมพวิเตอร ์
4. อนิเทอรเ์น็ต  
5. สไลดช์ั �วคราว  
6. ตวัอยา่งสตัว ์ 

 
การวดัผลและการประเมินผล 
 

1. ตรวจสอบการเขา้ชั 9นเรยีนและความสนใจการฟงัคาํบรรยาย 
2. การซกัถามระหว่างเรยีน 
3. สงัเกตทกัษะการทําปฏบิตักิาร 
4. การอภปิรายหน้าชั 9นเรยีน 
5. สอบเกบ็คะแนนก่อนทาํปฏบิตักิาร ระหว่างทําปฏบิตักิาร และหลงัทาํปฏบิตักิาร 
6. ตรวจรายงานปฏบิตักิาร และการบา้น 
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บทที�  1 
วิวฒันาการและการจาํแนกประเภท 

 
พื9นฐานทางการศกึษาสตัววทิยาจําเป็นต้องเขา้ใจการกําเนิดสิ�งมชีวีติ ววิฒันาการของ

สตัว ์ตลอดจนหลกัฐานประกอบการศกึษาววิฒันาการของสตัว ์หลงัจากสิ�งมชีวีติชนิดแรกกําเนิด
ขึ9นเมื�อประมาณ 3.5 พนัลา้นปี ทาํใหเ้กดิววิฒันาการ (evolution) ของสิ�งมชีวีติตามมา โดยคําว่า
ววิฒันาการ หมายถงึ การเปลี�ยนแปลงของสิ�งมชีวีติที�ปรากฎขึ9นในระหว่างรุ่น โดยลกัษณะที�
เกิดการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ�งสู่อีกรุ่นหนึ�งได้ กระบวนการ
เปลี�ยนแปลงทางววิฒันาการของสิ�งมชีวีตินั 9นอาจเกดิทางพนัธุกรรม ลกัษณะสณัฐาน สรรีวทิยา 
และพฤตกิรรม และเกดิการเปลี�ยนแปลงขึ9นอย่างต่อเนื�องจนกระทั �งสิ�งมชีวีติในปจัจุบนัมคีวาม
แตกต่างจากบรรพบุรุษ ปจัจุบนักระบวนทางววิฒันาการของสิ�งมชีวีติทุกชนิดยงัคงดําเนินอยู่
ตามแนวทางของสิ�งมชีวีตินั 9น ๆ อย่างไม่มทีี�สิ9นสุด นักวทิยาศาตรเ์ชื�อว่าสตัว์มวีวิฒันาการจาก
โคแอนโนแฟลเจลเลท (choanoflagellate) ซึ�งเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวในไฟลัมโพรโทซัว 
(Protozoa) โดยคาดว่าสตัว์ถือเกิดขึ9นบนโลกเมื�อประมาณ 600 ล้านปีมาแล้วหรอืในปลาย
มหายคุพรแีคมเบรยีน หลงัจากนั 9นววิฒันาการของสตัวก์เ็กดิขึ9นอย่างเป็นลําดบั จนนํามาสู่ความ
หลากหลายของสตัวแ์ต่การอธบิายเกี�ยวกบัการเกดิสิ�งมชีวีติขึ9นมาบนโลกยงัเป็นเรื�องที�ไม่ชดัเจน 
มีเพียงแต่แนวคิดหรือสมมติฐานเกี�ยวกับกําเนิดของสิ�งมีชีวิตเท่านั 9น ซึ�งเนื9อหาในบทนี9มี
ว ัตถุประสงค์เพื�ออธิบายแนวคิดเกี�ยวกับกําเนิดของสิ�งมีชีวิต ทฤษฏีวิว ัฒนาการของสัตว ์
(animal evolution theory) และหลกัฐานประกอบการศกึษาววิฒันาการของสตัว ์ 
 
แนวคิดเกี�ยวกบักาํเนิดของสิ�งมีชีวิต 
 
 นักปรชัญาและนักวิทยาศาสตร์ในสมยัโบราณมีความเชื�อเกี�ยวกับการกําเนิดของ
สิ�งมชีวีติแตกต่างกัน จงึได้ตั 9งสมมติฐานหลายอย่างเกี�ยวกบัการกําเนิดชีวติไว้หลายแนวคิด 
สามารถสรปุแนวคดิเกี�ยวกบักําเนิดของสิ�งมชีวีติหลกัได ้5 แนวคดิ คอื ความเชื�อพเิศษ (special 
creation) หรอืสิ�งมชีวีติเกดิจากพระเจา้เป็นผูส้รา้ง สิ�งมชีวีติเกดิจากสิ�งที�ไม่มชีวีติ (spontaneous 
generation) สิ�งมชีวีิตเกิดจากนอกโลก (cosmozoa) สิ�งมชีีวติเกิดจากสิ�งมชีีวติ (biogenesis) 
และสิ�งมชีวีติเกดิจากววิฒันาการทางเคม ีไวด้งันี9 

1.  สิ�งมีชีวิตเกิดจากพระเจ้าเป็นผูส้ร้าง  
 สมมตฐิานนี9มแีนวคดิมาจากศาสนาครสิต์ที�เชื�อว่าพระเป็นเจ้าเป็นผู้สรา้งสิ�งมชีวีติ

ขึ9นมาดว้ยอํานาจเหนือธรรมชาต ิซึ�งสมมตฐิานนี9ไมส่ามารถอธบิายการกําเนิดของสิ�งมชีวีติไดจ้งึ
ไมไ่ดร้บัการยอมรบัทางวทิยาศาสตร ์
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2.  สิ�งมีชีวิตเกิดจากสิ�งที�ไม่มีชีวิต  
 เป็นสมมติฐานที�นักปราชญ์ชาวกรกีชื�ออาริสโตเติล (Aristotle) ได้เสนอไว้ก่อน

ครสิต์กาลประมาณ 300 – 400 ปี เนื�องจากอารสิโตเตลิสงัเกตเหน็ว่าสิ�งมชีวีติหลายชนิดเกดิ
จากสิ�งไมม่ชีวีติ เช่น ไสเ้ดอืนดนิเกดิจากดนิ หนอนเกดิจากเนื9อเน่า เป็นต้น อารสิโตเตลิจงึเสนอ
ว่าสตัวม์กีําเนิดจากสิ�งมชีวีติอื�นที�มรีปูรา่งคลา้ยกนั และสิ�งมชีวีติเริ�มแรกเกดิมาจากสิ�งที�ไม่มชีวีติ 
สมมตฐิานนี9เป็นที�ท้าทายของนักวทิยาศาสตร ์ซึ�งมนีักวทิยาศาสตรห์ลายท่านพยายามทําการ
ทดลองเพื�ออธบิายว่าสิ�งมชีวีติตอ้งเกดิขึ9นจากสิ�งมชีวีติดว้ยกนัเท่านั 9น แต่อย่างไรกต็ามแนวคดินี9
ไดย้อมรบักนัมาเป็นเวลานาน 

 ในปีครสิต์ศตวรรษที� 17 ฟรานซสิโก เรด ิ(Francesco Redi) แพทยช์าวอติาเลยีน 
ไดพ้สิจูน์ใหเ้หน็ว่า หากนําเนื9อใส่ไวใ้นภาชนะที�สะอาดและปิดสนิท ทาํใหแ้มลงวนัไม่สามารถเขา้
ไปได ้จะไม่พบหนอนเกดิขึ9นได ้(ภาพที� 1.1) ซึ�งสอดคลอ้งกบัรายงานการทดลองของลาซซาโร 
สปาลลนัซานี (Lazzaro Spallanzani) บาทหลวงชาวอติาล ีที�นํานํ9าต้มเนื9อใส่ในภาชนะปิดที�ผ่าน
การนึ�งฆา่เชื9อแลว้และอากาศไมส่ามารถผ่านได ้จะไมพ่บจลุนิทรยีแ์ละนํ9าตม้เนื9อนั 9นจะไมเ่น่า  

 

 
ภาพที� 1.1  การทดลองของฟรานซสิโก เรด ิ

(ที�มา: Bauman, 2009) 
 

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1860 หลุยส์ ปาสเตอร ์(Louis Pasteur) ชาวฝรั �งเศส ได้ทําการ
ทดลองต่อจากสปาลลนัซานี โดยดดัแปลงอุปกรณ์รปูตวัเอส (S) ขึ9น ใหป้ลายดา้นหนึ�งบรรจุนํ9า
ตม้เนื9อไว ้ส่วนปลายอกีดา้นหนึ�งเปิดใหอ้ากาศผ่านได ้โดยจุลนิทรยีจ์ะถูกดกัจบัอยู่บรเิวณขอ้งอ 
นํ9าตม้เนื9อจงึไมเ่น่า แต่ถา้หากนํ9าตม้เนื9อไปสมัผสักบับรเิวณขอ้งอจะทําใหนํ้9าต้มเนื9อเน่า (ภาพที� 
1.2) ดงันั 9นผลที�ไดจ้ากการทดลองจงึแตกต่างจากทฤษฎสีิ�งมชีวีติเกดิขึ9นไดเ้องของอารสิโตเตลิ 
ทาํใหค้ดัคา้นทฤษฎสีิ�งมชีวีติเกดิขึ9นไดเ้องอยา่งสมบรูณ์ 
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ภาพที� 1.2  การทดลองของหลุยส ์ปาสเตอร ์

(ที�มา: Bauman, 2009) 
 

3.  สิ�งมีชีวิตเกิดจากนอกโลก  
 แฮรม์นัน์ วอน เฮล์มโฮลทซ์ (Hermann von Helmholtz, 1868) ลอรด์ เคลวนิ 
(Lord Kelvin, 1871) วานเต ออกสั อารเ์รเนียส (Svante August Arrhenius, 1908) ไดเ้สนอว่า
สิ�งมชีวีติชนิดแรกมาจากดาวดวงอื�นในจกัรวาล โดยสปอรข์องสิ�งมชีวีติตดิมากบัอุกกาบาตหรอื
มาโดยการปลวิไปกบัลม เมื�อสปอรด์งักล่าวตกมายงัโลก กเ็จรญิเป็นสิ�งมชีวีติ ปจัจุบนัความเชื�อ
นี9ไม่เป็นที�ยอมรบัเนื�องจากสปอรไ์ม่สามารถทนต่อความรอ้นที�เกดิขึ9นขณะเขา้สู่ชั 9นบรรยากาศ
ของโลกได ้

4. สิ�งมีชีวิตเกิดจากสิ�งมีชีวิต   
 เป็นสมมตฐิานที�มแีนวคดิที�เชื�อว่าสิ�งมชีวีติเกดิขึ9นจากสิ�งมชีวีติด้วยกนัที�มอียู่ก่อน

แลว้จากกระบวนการสบืพนัธุ ์สมมตฐิานนี9ถูกเสนอโดยรดูอลฟ์ วรีโ์ชว ์(Rudolf Virchow, 1855) 
แต่ยงัไมส่ามารถอธบิายว่าสิ�งมชีวีติแรกของโลกเกดิขึ9นมาไดอ้ยา่งไร 
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5. สิ�งมีชีวิตเกิดจากวิวฒันาการทางเคมี 
 อะเลก็ซานเดอร ์โอพารนิ (Aleksandr Oparin, 1924) จอห์น ฮอลเดน (John 

Haldane, 1929) และอลัฟองโซ เฮอเรรา (Alfonso Herrera, 1942) อธบิายว่าบรรยากาศของ
โลกยุคเริ�มแรกมีแก๊สไฮโดรเจนและมีเทนมากกว่าปจัจุบัน เมื�อแก๊สไฮโดรเจนไปรวมตัว
ออกซเิจนและคารบ์อนจงึเกดิเป็นสารประกอบไฮโดรคารบ์อน เมื�อสารประกอบไฮโดรคารบ์อน
เหล่านี9รวมตวักนัในปรมิาณที�พอเหมาะและไดร้บัพลงังานจากแสงอาทติย ์จงึกลายเป็นโมเลกุล
ของสารอินทรยี์ ได้แก่ กรดแอมโิน โปรตีน ลิพิด และคาร์โบไฮเดรต รวมตัวกันกลายเป็น
สิ�งมชีวีติที�เรยีกว่า เซลล ์(ภาพที� 1.3) ซึ�งการเกดิสิ�งมชีวีติเริ�มแรกนี9เกดิขึ9นไดเ้องภายใต้สภาวะ
ดังกล่าวและเกิดได้เพียงครั 9งเดียวเท่านั 9น ซึ�งสมมติฐานนี9ยงัไม่สามารถทําการพิสูจน์ทาง
วทิยาศาสตรไ์ด้ เนื�องจากยงัไม่มนีักวทิยาศาสตรท่์านได้สามารถสงัเคราะห์เซลลส์ิ�งมชีวีติจาก
สารอินทรยี์ในห้องปฏบิตัิการได้เลย แต่สามารถสร้างสภาวะทําให้กลุ่มสารอนินทรยี์ข้างต้น
รวมตวักนักลายเป็นสารอนิทรยีไ์ด ้

 
ภาพที� 1.3  สิ�งมชีวีติเกดิจากววิฒันาการทางเคม ี

(ที�มา: Enger et al., 2007) 
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ทฤษฎีวิวฒันาการของสตัว ์ 
 
 นกัสตัววทิยา ส่วนใหญ่เชื�อว่า สตัวม์วีวิฒันาการมาจากโพรโทซวักลุ่มโพรทสิต์คลา้ยสตัว ์
(animal – like protist) โดยโพรโทซวัแต่ละตวัจะมโีครงสรา้งและหน้าที� ตลอดจนกลไกการทํางาน
ของโพรโทซวัเทยีบได้ กบัการทํางาน ของสตัว์ หลายเซลล์  นักสตัววทิยาได้ เสนอทฤษฎทีี�เกี�ยว   
ข ้องกบักําเนิดของสตัวไ์ว ้ 2 ทฤษฎ ีคอื ทฤษฎหีลายนิวเคลยีส (syncytial theory) และทฤษฎี
โคโลนี (colonial theory)  
 1. ทฤษฎีหลายนิวเคลียส  
  ทฤษฎหีลายนิวเคลยีส (ภาพที� 1.4) อธบิายว่า สิ�งมชีวีติหลายเซลลม์วีวิฒันาการมา
จากสิ�งมชีวีติเซลล์เดยีวที�มหีลายนิวเคลยีส โดยเซลล์เหล่านี9มขีนเซลล์ (ciliate) หลงัจากนั 9นมี
การสรา้งเยื�อหุม้เซลลม์าห่อหุม้นิวเคลยีสแต่ละอนั จนเกดิเซลลห์ลายเซลลภ์ายในตวั  
 2. ทฤษฎีโคโลนี 
  ทฤษฎโีคโลนี (ภาพที� 1.4) อธบิายว่า ววิฒันาการเริ�มจากโพรโทซวัที�สามารถเคลื�อนที�
ได้โดยใช้แฟลเจลลัมกลุ่มโคแอนโนแฟลเจลเลทมีการพัฒนามาอยู่รวมกันเป็นโคโลนีเพื�อ
ประโยชน์ในการดํารงชวีติ ต่อมาเซลลเ์หล่านี9เริ�มมกีารประสานกนัจนไม่สามารถแยกจากกนัได ้
เกดิเป็นเนื9อเยื�อของสิ�งมชีวีติหลายเซลล ์โดยหลกัฐานที�สนบัสนุนแนวคดินี9 คอื การมแีฟลเจลลมั
ของตวัอสุจขิองสตัวช์ั 9นสงู 
 

 
ภาพที� 1.4  ทฤษฎวีวิฒันาการของสตัว ์

(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
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หลกัฐานประกอบการศึกษาวิวฒันาการของสตัว ์  
 
 มนุษยไ์ม่สามารถเหน็การเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ9นมาแล้วตั 9งแต่ในอดตี ดงันั 9นการศกึษา
ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติจงึต้องอาศยัหลกัฐานสนับสนุนประกอบการอธบิายอย่างมเีหตุผล ซึ�ง
การศึกษาถึงวิว ัฒนาการของสิ�งมชีีวิตจําเป็นต้องอาศัยศาสตร์หลายด้านทางวิทยาศาสตร์
ชวีภาพ ตลอดจนศาสตรอ์ื�นที�สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษาไดม้าประกอบ โดยหลกัฐานที�ใช้
ในการสนบัสนุน ไดแ้ก่ ความรูท้างดา้นอนุกรมวธิาน (taxonomy) กายวภิาคศาสตรเ์ปรยีบเทยีบ 
(comparative anatomy) วทิยาเอม็บรโิอเปรยีบเทยีบ (comparative embryology) ภูมศิาสตร์
กระจายพนัธุ์ (geographical distribution) ชีวเคมแีละชีววิทยาระดบัโมเลกุลเปรยีบเทียบ 
(comparative biochemistry and molecular biology)  และบรรพชวีนิวทิยา (paleontology)  
โดยมรีายละเอยีดดงันี9 
 1.  อนุกรมวิธาน  
  เป็นวิชาที�ศึกษาเกี�ยวกับการจดักลุ่มหรือจดัจําแนกประเภทของสิ�งมีชีวิตเป็น
หมวดหมู่ (classification) เช่น อนุกรมวิธานของเสือดาว (ภาพที� 1.5) ซึ�งการศึกษาด้าน
อนุกรมวธิานในปจัจุบนัจะอยู่บนพื9นฐานของความสมัพนัธข์องสิ�งมชีวีติตามสายววิฒันาการ แต่
โดยพื9นฐานทางด้านอนุกรมวิธานมกีฎเกณฑ์เกี�ยวกับการตั 9งชื�อวิทยาศาสตร์ของสิ�งมชีีวติที�
ประกอบไปดว้ยชื�อสกุล (generic name) และชื�อเฉพาะชนิด (specific epithet) โดยระบบการตั 9ง
ชื�อนี9เรยีกว่าระบบการตั 9งชื�อแบบทวนิาม (binomial nomenclature) เสนอโดยคาโลลสั ลนิเนียส 
(Carolus Linnaeus) การเรยีงลาํดบัทางอนุกรมวธิานสามารถลาํดบัไดด้งันี9 
  อาณาจกัร (kingdom) 
                     ไฟลมั (phylum)   
      คลาส (class)   
        อนัดบั (order)   
          วงศ ์(family)   
           สกุล (genus)   
            ชนิด (species)   
  
  ในการจดัอนุกรมวิธานของสิ�งมชีีวิตจะอาศัยความคล้ายคลึงกันของโครงสร้าง
รา่งกาย ทั 9งโครงสรา้งภายนอกและภายใน และส่วนประกอบทางพนัธุกรรมของสิ�งมชีวีติ โดยถ้า
หากเป็นสิ�งมชีวีติที�อยูใ่นระดบัอนุกรมวธิานเดยีวกนัจะมลีกัษณะส่วนใหญ่คลา้ยกนั แสดงใหเ้หน็
ถึงการมีบรรพบุรุษร่วมกัน ดังนั 9นการจัดหมวดหมู่ของสิ�งมีชีวิตจะสามารถอธิบายถึง
ความสมัพนัธข์องสิ�งมชีวีติเหล่านั 9นได ้
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ภาพที� 1.5  อนุกรมวธิานของเสอืดาว 
(ที�มา: Campbell & Reece, 2008) 

 
 2. กายวิภาคศาสตรเ์ปรียบเทียบ  
  เป็นวิชาที�ศึกษาเกี�ยวกับโครงสร้างของสิ�งมีชีวิต โดยคํานึงถึงการศึกษาเพื�อ
เปรยีบเทยีบโครงสรา้งระหว่างกลุ่มสิ�งมชีวีติภายในอนุกรมวธิานเดยีวกนัหรอืต่างอนุกรมวธิาน
กนั ทําใหส้ามารถอธบิายความเกี�ยวโยงและความสมัพนัธ ์ตลอดจนสามารถบอกแนวทางของ
วิวัฒนาการของสิ�งมีชีวิตเหล่านั 9นได้  ตัวอย่างเช่น การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของ
สิ�งมชีวีติที�มจีดุกําเนิดเหมอืนกนัแต่ทาํหน้าที�ต่างกนั เรยีกการศกึษานี9ว่าภาวะต้นกําเนิดเดยีวกนั 
(homology) และการศกึษาการเปรยีบเทยีบโครงสรา้งของสิ�งมชีวีติที�มจีุดกําเนิดต่างกนัแต่ทํา
หน้าที�เหมอืนกนั เรยีกการศกึษานี9ว่าภาวะหน้าที�คล้ายกนั (analogy) โดยตวัอย่างของการ
เปรยีบเทียบโครงสร้างของระยางค์คู่หน้าของสตัว์มกีระดูกสนัหลงั แสดงให้เห็นถึงภาวะต้น
กําเนิดเดียวกันได้ชัดเจน เนื�องจากสัตว์มีกระดูกสันหลังมีโครงสร้างของระยางค์คู่หน้าที� 
ประกอบดว้ยกระดูกต้นแขน (humerus) 1 ชิ9น กระดูกปลายแขนดา้นนอก (radius) และกระดูก
แขนดา้นใน (ulna) รวม 2 ชิ9น กระดูกขอ้มอื (capals) 6 – 8 ชิ9น กระดูกฝ่ามอื (metacapals) 
และกระดูกนิ9ว (digits) 5 นิ9ว (ภาพที� 1.6) โดยสตัวม์กีระดูกสนัหลงัในแต่ละลําดบัอนุกรมวธิาน
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จะมโีครงสรา้งของกระดกูเหล่านี9เหมอืนกนั แต่จะมกีารพฒันาและเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งในดา้น
ขนาดและรูปร่างที�แตกต่างกนัไปตามหน้าที�อย่างเหมาะสม เรยีกววิฒันาการของสิ�งมชีวีติ
ลกัษณะนี9ว่าววิฒันาการแบบแยกจากกนั (divergent evolution) 
 

 
ภาพที� 1.6  ภาวะตน้กําเนิดเดยีวกนัของระยางคค์ู่หน้าของสตัวท์ี�มกีระดกูสนัหลงั 

(ที�มา: Hall & Hallgrimsson, 2008) 
 

  ในตวัอยา่งของปีกของคา้งคาว ปีกนก และปีกของแมลงเป็นตวัอย่างที�แสดงใหเ้หน็
ถงึภาวะหน้าที�คลา้ยกนั (ภาพที� 1.7) โดยปีกของคา้งคาวจะมโีครงสรา้งคลา้ยกบัปีกของนก ซึ�ง
โครงสรา้งดงักล่าวจะมคีวามแตกต่างโครงสรา้งของปีกแมลงอย่างชดัเจน เนื�องจากปีกของแมลง
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ประกอบด้วยไคตนิและถูกคํ9าจุนด้วยเส้นปีก จงึทําให้ทราบว่านกและสุนัขมวีวิฒันาการใกล้ชดิ
กนั และนกไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางววิฒันาการกบัแมลง แต่เนื�องด้วยนกและแมลงต้องมกีาร
ปรบัตัวเพื�อให้สามารถอาศัยในสภาพแวดล้อมที�เหมือนกันจึงทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลง
โครงสร้างภายนอกเพื�อให้ทําหน้าที�เหมอืนกัน เรียกวิวฒันาการของสิ�งมชีีวิตลักษณะนี9ว่า
ววิฒันาการแบบลู่เขา้หากนั (convergent evolution) 

 
ภาพที� 1.7  ภาวะหน้าที�คลา้ยกนัของระยางคค์ู่หน้าของสตัว ์

(ที�มา: Starr, 2005) 
 

 3. วิทยาเอม็บริโอเปรียบเทียบ  
  เป็นวิชาที�ศึกษาเกี�ยวกับการเจรญิของไซโกต ซึ�งการศึกษาในระดบัววิฒันาการ 
จําเป็นต้องมกีารศกึษาในลกัษณะเปรยีบเทยีบระหว่างการเจรญิของไซโกตของสิ�งมชีวีติ โดย
เชื�อว่าสิ�งมชีวีิตที�มรีูปแบบในการเจรญิของเอ็มบรโิอที�เหมอืนกันหรอืคล้ายคลงึกันก็น่าจะมี
ววิฒันาการมาจากบรรพบุรุษเดยีวกนั เพราะการเจรญิของเอ็มบรโิอจะสะท้อนให้เหน็ถงึความ
เหมอืนของเอม็บรโิอของบรรพบุรษุ เช่น การเจรญิของเอม็บรโิอในสตัวม์กีระดูกสนัหลงั (ภาพที� 
1.8) ไดแ้ก่ ปลา ซาลาแมนเดอร ์เต่า ไก่ หมู ววั กระต่าย และคน ลกัษณะการเจรญิและพฒันา
ของเอ็มบรโิอในระยะแรกจะมรีูปแบบเหมอืนกนั คอื ประกอบไปด้วยแกนสนัหลงั (vertebral 
column) และช่องเหงอืก (pharyngeal/gill arches) ที�มลีกัษณะเดยีวกนั จนแทบไม่สามารถแยก
ความแตกต่างกนัได้ จนเมื�อเอม็บรโิอมกีารเจรญิและพฒันาในระยะต่อมาจนปรากฎอวยัวะต่าง 
ๆ มากขึ9น ความแตกต่างระหว่างสิ�งมชีวีติแต่ละกลุ่มจงึจะปรากฎชดัขึ9น  
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ภาพที� 1.8  การเจรญิของเอม็บรโิอของสตัวท์ี�มกีระดกูสนัหลงั 
(ที�มา: Hickman et al., 2004) 

 
 4.  ภมิูศาสตรแ์ละการกระจายพนัธุ ์
  ความรู้ทางด้านภูมศิาสตร์และการกระจายพนัธุ์ของสิ�งมชีีวิตถูกนํามาใช้ในการ
อธบิายววิฒันาการของสิ�งมชีวีติ โดยปจัจยัทางด้านสภาพภูมศิาสตรท์ี�แตกต่างกนัจะมผีลทําให้
สิ�งมชีีวิตต้องปรบัตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุนี9ปจัจยัทางด้านสภาพภูมศิาสตร์จงึ
ก่อใหเ้กดิการคดัเลอืกโดยธรรมชาต ิซึ�งเมื�อเวลาผ่านไปสิ�งมชีวีติที�เคยมลีกัษณะทางพนัธุกรรม
เหมือนกัน ในที�สุดก็จะมีลักษณะทางพันธุกรรมที�ต่างไปจากเดิมหากอาศัยอยู่ในสภาพ
ภมูศิาสตรท์ี�แตกต่างกนั ซึ�งจะนําไปสู่การเกดิเป็นสิ�งมชีวีติชนิดใหม่ เช่น การเกดินกฟินสห์ลาก
ชนิดบนหมู่เกาะกาลาปากอส (ภาพที� 1.9) โดยนกฟินส์เหล่านี9มีกําเนิดมาจากบรรพบุรุษ
เดยีวกนักบันกฟินสท์ี�อาศยัอยูใ่นทวปีอเมรกิาใต ้และเมื�อเกดิพายพุดัพานกฟินสเ์หล่านี9มาอยู่บน
เกาะต่าง ๆ ในหมู่เกาะกาลาปากอส ซึ�งแต่ละเกาะมสีภาพภูมศิาสตรท์ี�แตกต่างกนั ดงันั 9นนก
ฟินส์จึงต้องมีการปรับตัว เปลี�ยนแปลงลักษณะและพฤติกรรมให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะปจัจยัด้านอาหารจงึทําให้นกฟินส์มจีงอยปากที�ต่างกนัเพื�อให้เหมาะสมต่อชนิดของ
อาหาร 
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ภาพที� 1.9  นกฟินสห์ลากชนิดบนหมูเ่กาะกาลาปากอส 
(ที�มา: Campbell & Reece, 2008) 

 
 5.  ชีวเคมี และชีววิทยาระดบัโมเลกลุเปรียบเทียบ  
  จากความรู้เรื�ององค์ประกอบพื9นฐานทางชีวเคมแีละชีววทิยาระดบัโมเลกุลของ
สิ�งมชีวีติทาํใหท้ราบว่าในโพรโทพลาซมึมหีน้าที�และประกอบไปดว้ยสารประกอบหลกัเหมอืนกนั 
คือโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด นํ9า และสารอื�นๆ นอกจากนี9สิ�งมชีีวิตทุกชนิดยงัต้องมสีาร
พนัธุกรรมหรอืกรดนิวคลอีกิ โดยกรดนิวคลอีกิประกอบไปดว้ยนิวคลโีอไทด์มาเชื�อมต่อกนัเป็น
สายยาวที�เรยีกว่า พอลนิิวคลโีอไทด ์สามารถจาํแนกสายพอลนิิวคลโีอไทดอ์อกเป็น 2 ชนิด คอื 
ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ ซึ�งนิวคลีโอไทด์แต่ละโมเลกุลจะต้องมเีบสเป็นองค์ประกอบ ดงันั 9น
สิ�งมชีวีติที�มคีวามใกล้เคยีงกนัหรอืมคีวามสมัพนัธ์กนัทางววิฒันาการจะต้องมลีําดบัของเบสที�
เป็นลําดบัของกรดแอมโินเหมอืนกนัหรอืคล้ายกนัมากที�สุด เช่น การศกึษาความสมัพนัธ์ทาง
ววิฒันาการของมนุษย์ ลิงชมิแพนซ ีและชะนี โดยการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของลําดบั              
นิวคลโีอไทดใ์นโมเลกุลของดเีอน็เอ พบว่ามนุษยแ์ละชมิแพนซมีลีําดบันิวคลโีอไทดท์ี�แตกต่างข
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คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ในขณะที�คนกบัชะนีมคีวามแตกต่างของลําดบันิวคลโีอไทด์คดิเป็นรอ้ยละ 
5.1 แสดงให้เหน็ว่ามนุษยม์คีวามสมัพนัธ์ทางววิฒันาการกบัชมิแพนซมีากกว่าชะนี เป็นต้น 
 6.  บรรพชีวินวิทยา 
  เป็นวชิาที�ศึกษาเกี�ยวกบัสิ�งมชีวีติในอดตี โดยอาศยัซากดกึดําบรรพ์ (fossil) และ 
หลกัฐานทางธรณีวทิยา ทั 9ง 2 เป็นหลกัฐานที�แท้จรงิและสําคญัต่อการศึกษาวิวฒันาการ 
ตวัอย่างเช่น ซากดกึดําบรรพ์ของอารค์อีอพเทอรกิซ ์(Archaeopteryx) (ภาพที� 1.10) ซึ�งเป็น
บรรพบุรษุของนกในปจัจบุนั  

 
ภาพที� 1.10  ซากดกึดาํบรรพข์องอารค์อีอพเทอรกิซ ์

(ที�มา: Hall & Hallgrimsson, 2008) 
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  หลกัฐานทางธรณีวทิยาของสิ�งมชีวีติ (ภาพที� 1.11) ได้มาจากการคํานวณหาอายุ
ซากดกึดําบรรพท์ําให้สามารถแบ่งอายุชั 9นหนิออกเป็น 4 มหายุค (era) ตามอายุหรอืชนิดของ
ซากดกึดําบรรพข์องสิ�งมชีวีติที�พบได ้คอื มหายุคพรแีคมเบรยีน (precambrian era) มหายุค
พาลโีอโซอกิ (paleozoic era) มหายุคมโีซโซอคิ (mesozoic era) และมหายุคซโีนโซอิค 
(cenozoic era) ดงันี9 
 

 
ภาพที� 1.11  ธรณกีาลของสิ�งมชีวีติ 

(ที�มา: Mader, 2008) 
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  6.1 มหายคุพรีแคมเบรียน   
   เป็นมหายุคที�มอีายุประมาณ 4,500 – 540 ลา้นปีก่อน หลงัจากโลกเยน็ตวัลง
ประมาณ 800 ล้านปีหรอืเมื�อราว 3,800 ล้านปีก่อน เกิดสิ�งมชีวีติพวกแรก คอืพวกอาร์เคยีน 
(archean) และแบคทเีรยีซึ�งเป็นสิ�งมชีวีติเซลลเ์ดยีวที�ไม่ใชอ้อกซเิจนในการหายใจ และเมื�อโลก
เริ�มมอีอกซเิจนในบรรยากาศเมื�อ 2,000 ล้านปีก่อน จงึเกดิสิ�งมชีวีติพวกที�ใชอ้อกซเิจนในการ
หายใจที�มหีลายเซลล์ในกลุ่มของสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัที�อยู่ในนํ9า เหด็รา และโพรโทซวั โดย
สิ�งมชีวีติบางพวกสามารถมกีระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสงได้ เช่น สาหร่ายเซลล์เดยีว และ 
สาหรา่ยสเีขยีวแกมนํ9าเงนิ  
  6.2 มหายคุพาลีโอโซอิก  
   เป็นมหายุคที�เกดิต่อจากมหายุคพรแีคมเบรยีน มอีายุประมาณ 540 – 245 
ล้านปีก่อน สตัว์ที�อาศยัในนํ9าเริ�มมคีวามหลากหลายเพิ�มขึ9น เช่น ไทรโลไบต์ (trilobite) หอย 
และเริ�มมวีวิฒันาการของสตัวม์กีระดูกสนัหลงั เช่น ปลา ต่อจากนั 9นประมาณปี 436 – 408 ลา้น
ปีก่อน สัตว์จึงเริ�มมีวิว ัฒนาการเปลี�ยนที�อยู่อาศัยจากแหล่งนํ9 าขึ9นสู่บนบก เช่น แมลง 
สตัว์เลื9อยคลาน และสตัว์สะเทนินํ9าสะเทนิบก หลงัจากที�พชืที�ไม่มรีะบบท่อลําเลยีงเกดิขึ9นแล้ว
ประมาณ 71 ลา้นปี  ปลายมหายุคพาลโีอโซอกิคอืเมื�อประมาณ 360 – 245 ลา้นปีก่อน จงึเกดิ
กลุ่มพชืที�มรีะบบท่อลาํเลยีง เช่น เฟิรน์ สน และปรง   
  6.3 มหายคุมีโซโซอิค   
   เป็นมหายุคที�รูจ้กัดใีนชื�อของยุคไดโนเสาร์ เริ�มต้นเมื�อประมาณ 245 – 65 
ลา้นปีก่อน เป็นมหายุคที�สตัวเ์ลื9อยคลานมวีวิฒันาการสูงที�สุด เนื�องจากมหายุคนี9พชืเริ�มประสบ
ความสําเร็จถึงระดับสูงสุด คือเกิดวิว ัฒนาการของพืชมีดอกชนิดต่าง ๆ จึงทําให้สัตว์มี
ววิฒันาการตามมา ในกลุ่มของแมลงชั 9นสูงพวกผึ9ง และผเีสื9อ รวมไปถงึนกและสตัวเ์ลี9ยงลูกดว้ย
นํ9านม  
  6.4  มหายคุซีโนโซอิค  
   เริ�มต้นเมื�อประมาณ 65 ล้านปีก่อนจนถงึปจัจุบนั เป็นมหายุคที�สตัว์เลี9ยงลูก
ดว้ยนํ9านมมวีวิฒันาการสูงสุดเนื�องจากการสูญพนัธุข์องไดโนเสาร ์และเมื�อประมาณ 5 – 1.8 
ลา้นปีก่อน บรรพบุรุษของมนุษยจ์งึเริ�มกําเนิดขึ9น พชืมดีอกมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสูง 
โดยเฉพาะกลุ่มของหญา้ มกีารกระจายพนัธุแ์ละการเจรญิเตบิโตไดด้ ี
 
การจาํแนกประเภทและความหลากหลายของสตัว ์
 
 ในการศกึษารายวชิาสตัววทิยาจะศกึษาลกัษณะทางด้านสญัฐานวทิยา กายวภิายศาสตร์
และสรรีวทิยาของสตัวใ์นไฟลมัต่าง ๆ จาํนวน 10 ไฟลมั ไดแ้ก่ ไฟลมัพอรเิฟอรา (Porifera) ไฟลมั
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ไนดาเรยี (Cnidaria) ไฟลมัทโีนฟอรา (Ctenophora) ไฟลมัแพลทเีฮลมนิทสิ (Platyhelminthes) 
ไฟลมันีมาโทดา (Nematoda) ไฟลมัมอลลสักา (Mollusca) ไฟลมัแอนเนลดิา (Annelida) ไฟลมั
อาร์โทรโปดา (Arthropoda) ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาทา (Echinodermata) และไฟลัมคอร์ดาทา 
(Chordata) ดงันั 9นเพื�อใหส้ามารถเขา้ใจในการศกึษาเนื9อหาในบทต่อไปเป็นอย่างด ีการศกึษา
การจาํแนกสตัวแ์ละลกัษณะสาํคญัของสตัวแ์ต่ละไฟลมัจงึเป็นเรื�องสาํคญั  
 1. การจาํแนกประเภท 
  เกณฑใ์นการจําแนกประเภทสตัว์เบื9องต้น คอื กระดูกสนัหลงั ซึ�งสามารถจําแนก
สตัวอ์อกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มสตัวท์ี�ไมม่กีระดกูสนัหลงั และสตัวท์ี�มกีระดกูสนัหลงั นอกจากนี9ยงั
มเีกณฑท์ี�ใชใ้นการจาํแนกประเภทลกัษณะอื�น ไดแ้ก่ การจดัระดบัโครงสรา้งของอวยัวะ รปูแบบ
สมมาตรของรา่งกาย (symmetry) โพรงลาํตวั (coelom) รปูแบบการเจรญิของเอม็บรโิอ และการ
แบ่งเป็นปลอ้ง (ภาพที� 1.12) โดยมรีายละเอยีดของเกณฑท์ี�ใชใ้นการจาํแนกประเภทมดีงันี9 

 
ภาพที� 1.12  เกณฑใ์นการจาํแนกประเภทสตัว ์ 

(ที�มา: Mader, 2008) 
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  1.1 การจดัระดบัโครงสร้างของอวยัวะ   
   เมื�อพิจารณาจากโครงสร้างและการจดัระดบัโครงสร้างของอวยัวะสามารถ
จาํแนกสตัวอ์อกเป็น 2 กลุ่ม คอื สตัวท์ี�มเีนื9อเยื�อไม่แทจ้รงิหรอืพาราซวั (parazoa) และสตัวท์ี�มี
เนื9อเยื�อแทจ้รงิหรอืยเูมทาซวั (eumetazoa)  
   1.1.1 สตัวที์�มีเนื�อเยื�อไม่แท้จริงหรือพาราซวั 
    พาราซวั คอื สตัวท์ี�ไมม่ชี ั 9นของเยื�อเจรญิในระยะเอม็บรโิอ จงึไม่ปรากฎ
เนื9อเยื�อแทจ้รงิในระยะเตม็วยั ไดแ้ก่ สตัวใ์นไฟลมัพอรเิฟอรา 
   1.1.2 สตัวที์�มีเนื�อเยื�อแท้จริงหรือยเูมทาซวั  
    ยเูมทาซวั คอื สตัว์ที�มชี ั 9นของเยื�อเจรญิในระยะเอ็มบรโิอ จงึมเีนื9อเยื�อ
แทจ้รงิในระยะโตเตม็วยั สามารถจาํแนกสตัวเ์ป็น 2 กลุ่มตามจาํนวนชั 9นของเนื9อเยื�อ คอื เนื9อเยื�อ 
2 ชั 9น (diploblastica) และเนื9อเยื�อ 3 ชั 9น (triploblastica) (ภาพที� 1.13) โดยเนื9อเยื�อ 2 ชั 9นจะ
ประกอบไปดว้ยเนื9อเยื�อชั 9นผวิ (ectoderm) และเนื9อเยื�อชั 9นใน (endoderm) ไดแ้ก่ สตัวใ์นไฟลมั
ไนดาเรีย และไฟลัมทีโนฟอรา ส่วนเนื9อเยื�อ 3 ชั 9นประกอบด้วยเนื9อเยื�อชั 9นผิว ชั 9นกลาง 
(mesoderm) และชั 9นใน ไดแ้ก่ สตัวใ์นไฟลมัแพลทเีฮลมนิทสิขึ9นไป  

 
                                     Triploblastica                                 Diploblastica 

 

ภาพที� 1.13  เนื9อเยื�อแทจ้รงิของสตัว ์
(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 

 
  1.2  รปูแบบสมมาตรของร่างกาย  
   ลกัษณะของสมมาตรรา่งกายที�ปรากฎในอาณาจกัรสตัว ์จาํแนกได ้3 กลุ่ม คอื 
กลุ่มอสมมาตร (asymmetry) กลุ่มที�มสีมมาตรตามรศัม ี(radial symmetry) และกลุ่มที�มี
สมมาตรดา้นขา้ง (bilateral symmetry) (ภาพที� 1.14) โดยกลุ่มที�เป็นอสมมาตรจะไม่สามารถ
แบ่งสมมาตรได ้ได้แก่ สตัว์ในไฟลมัพอรเิฟอรา ส่วนสตัวท์ี�มสีมมาตรตามรศัมจีะมรีปูร่างคลา้ย
ทรงกลมหรอืทรงกระบอกทําให้ผ่าซกีผ่านเส้นผ่านศูนยก์ลางได้ทุกระนาบ ไดแ้ก่ สตัวใ์นไฟลมั
ไนดาเรยีและไฟลมัทโีนฟอรา ในขณะที�กลุ่มที�มสีมมาตรดา้นขา้งจะผ่าซกีผ่านเสน้ผ่านศูนยก์ลาง
ไดร้ะนาบเดยีว ไดแ้ก่ สตัวใ์นไฟลมัแพลทเีฮลมนิทสิขึ9นไป 



19 
 

 
ภาพที� 1.14  รปูแบบสมมาตรของรา่งกาย 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 
  1.3  โพรงลาํตวั   
   เป็นช่องว่างภายในลําตวัที�อยู่ระหว่างผนังลําตวักบัอวยัวะภายในตวั ภายใน
โพรงลาํตวัจะมขีองเหลวที�ทําหน้าที�ลําเลยีงสารอาหาร ออกซเิจน และของเสยี เป็นต้น สามารถ
จาํแนกสตัว์ได้ 3 กลุ่มตามรูปแบบช่องลําตวั คอื ไม่มโีพรงลําตวั (acoelom) โพรงลําตวัเทยีม 
(pseudocoelom) และโพรงลําตวัแท้จรงิ (eucoelom) (ภาพที� 1.15) โดยกลุ่มสตัว์ที�ไม่มโีพรง
ลําตวัจะเป็นกลุ่มสตัว์ที�เนื9อเยื�อไม่มโีพรงลําตวัระหว่างผนังลําตวัและผนังทางเดนิอาหาร ไดแ้ก่ 
สตัวใ์นไฟลมัแพลทเีฮลมนิทสิ ส่วนกลุ่มสตัวท์ี�โพรงลําตวัเทยีมจะมช่ีองลําตวัเทยีมระหว่างผนัง
ลําตัวและผนังทางเดินอาหาร แต่ช่องตัวไม่มีเยื�อบุช่องท้องกั 9นเป็นขอบเขต ได้แก่ สัตว์ใน
ไฟลมันีมาโทดา ในขณะที�สตัวท์ี�โพรงลําตวัแท้จรงิจะมโีพรงลําตวัเจรญิมาจากเนื9อเยื�อชั 9นกลาง 
โดยจะปรากฎในสตัวต์ั 9งแต่ไฟลมัมอลลสักาขึ9นไป 
   

 
ภาพที� 1.15  โพรงลาํตวั   

(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
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  1.4  รปูแบบการเจริญของเอม็บริโอ 
   เมื�อศกึษาการเจรญิของเอ็มบรโิอ ทําให้สามารถจําแนกรูปแบบการเจรญิของ
เอม็บรโิอได ้2 กลุ่ม คอืโพรโทสโทเมยี (protostomia) และดวิเทอโรสโทเมยี (deuterostomia) 
โดยการเจรญิแบบโพรโทสโทเมยีเป็นลกัษณะที�ช่องปากเกดิก่อนช่องทวารหนักและมกีารแยก
ของเซลล์แบบเวยีน (spiral cleavage) ไก้แก่ สตัว์ในไฟลมัแพลทเีฮลมนิทสิ ไฟลมันีมาโทดา 
ไฟลมัมอลลสักา ไฟลมัแอนเนลดิา และไฟลมัอารโ์ทรโปดา ส่วนดวิเทอโรสโทเมยีมกีารเจรญิ
ของช่องปากเกดิภายหลงัทวารหนกัและมกีารแยกของเซลลแ์บบรศัม ี(radial cleavage) (ภาพที� 
1.16) ไกแ้ก่ สตัวใ์นไฟลมัเอไคโนเดอรม์าทาและไฟลมัคอรด์าทา 
 

 
ภาพที� 1.16  รปูแบบการเจรญิของเอม็บรโิอ 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 
  1.5  การแบ่งเป็นปล้อง  
   ร่างกายของสตัว์จะมกีารแบ่งเป็นปลอ้งขึ9นตามลําตวัอาจเกดิบรเิวณภายนอก
และภายในของร่างกาย โดยสิ�งมชีวีติที�มกีารเกดิปล้องที�แท้จรงิสามารถพบได้ 3 ไฟลมั คอื 
ไฟลมัแอนเนลดิา ไฟลมัอารโ์ทรโปดา และไฟลมัคอรด์าทา 
 2. ลกัษณะสาํคญัในแต่ละไฟลมั 
  สตัว์ที�อยู่ในไฟลมัเดยีวกันจะมลีกัษณะหลกั ๆ เหมอืนกันหรอืใกล้เคยีงกัน เช่น 
ลกัษณะของการจดัระดบัโครงสรา้งของอวยัวะ รปูแบบสมมาตรของร่างกาย โพรงลําตวั รปูแบบ
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การเจรญิของเอม็บรโิอ และการแบ่งเป็นปลอ้ง ซึ�งลกัษณะต่าง ๆ เหล่านี9เป็นเกณฑท์ี�ใช้ในการ
จําแนกไฟลัมของสัตว์เบื9องต้น นอกจากนี9ระบบต่าง ๆ ของร่างกายยงัถูกนํามาใช้ในการ
พจิารณาประเภทของสตัวด์ว้ย โดยสตัวแ์ต่ละไฟลมัจะมลีกัษณะสาํคญัเป็นดงันี9   
  2.1 ไฟลมัพอริเฟอรา 
    สตัวใ์นไฟลมัพอรเิฟอรา หมายถงึ สตัวท์ี�ลําตวัมรีพูรุน ไดแ้ก่ ฟองนํ9า (ภาพที� 
1.17) มคีวามหลากหลายของชนิดประมาณ 8,000 ชนิด อาศยัอยู่ตามพื9นทะเลและนํ9าจดื สขีอง
ฟองนํ9าเกดิจากสาหร่ายเซลล์เดยีวมามปีฏสิมัพนัธ์แบบพึ�งพาอาศยั ฟองนํ9าเป็นสตัว์ที�โบราณ
ที�สุดจดัอยู่ในพาราซวั เนื�องจากไม่มเีนื9อเยื�อแท้จรงิและไม่มรีะบบอวยัวะ นอกจากนี9มสีมมาตร
ร่ายกายเป็นแบบอสมมาตร สามารถจําแนกหมวดหมู่ของสตัวใ์นไฟลมัพอรเิฟอราออกเป็น 3 
คลาสตามลกัษณะของขวากหรอืสพคิูล (spicule) ที�เป็นโครงสรา้งคํ9าจุนร่างกาย ไดแ้ก่ คลาส       
คลัคาเรยี (Calcarea) หรอืคลาสคลัซสิพอนเจยี (Calcispongiae) คลาสเฮแซกทนิเนลลดิา 
(Hexactinellida) หรอืคลาสไฮแอโลสพอนเจยี (Hyalospongiae) และคลาสแดโมสพอนเจยี 
(Demospongiae)  
   2.2.1 คลาสคลัคาเรีย 
    เป็นฟองนํ9าที�มขีวากเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูน มีรูปร่าง
คลา้ยเขม็อาจม ี3 – 4 แฉก (ภาพที� 1.18) ไดแ้ก่ ฟองนํ9าหนิปนู (calcareous sponges) สกุล 
Leucosolenia Carthrina และ Scycon คลาสคลัคาเรยีอาศยัในทะเลเท่านั 9น  
    

 
 

ภาพที� 1.17  ฟองนํ9าในไฟลมัพอรเิฟอรา 
(ที�มา: Mader, 2008) 
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   2.2.2  คลาสเฮแซกทินเนลลิดา   
    เป็นฟองนํ9าที�มขีวากเป็นสารประกอบพวกซลิกิา เป็นรปู 6 แฉกสานกนั
เป็นตาข่ายเรยีกฟองนํ9านี9ว่า ฟองนํ9าแก้ว (glass sponges) อาจมรีูปร่างคล้ายแจกนั (ภาพที� 
1.18) เป็นฟองนํ9าในสกุล Euspongia พบในทะเลบรเิวณนํ9าลกึ 
   2.2.3  คลาสแดโมสพอนเจีย  
    เป็นฟองนํ9าที�มลีกัษณะอ่อนนุ่ม มสีารประกอบพวกสเกลอโรโปรตีน
หรอืบางชนิดอาจมขีวากเป็นซลิกิาผสมใยโปรตีน (ภาพที� 1.18) ไม่มหีนิปูนเป็นส่วนประกอบ 
ฟองนํ9าพวกนี9อาศยัอยู่ในทะเล ไดแ้ก่ ฟองนํ9าถูตวั (Spongia) และฟองนํ9าจดื (Spongilla) โดย
ทั 9งหมดพบไดใ้นทะเล ยกเวน้ฟองนํ9าในสกุล Spongilla 

 
ภาพที� 1.18  ขวาก (บน) และรปูแบบร่างกายของฟองนํ9า (ล่าง)     

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 

  2.2 ไฟลมัไนดาเรีย  
   ไฟลมัไนดาเรยีมคีวามหลากหลายของชนิดประมาณ 9,000 ชนิดอาศยัอยู่ใน
แหล่งนํ9าทั 9งนํ9าจดืและนํ9าเคม็ เช่น ไฮดรา ดอกไมท้ะเล และแมงกะพรนุ (ภาพที� 1.19) เป็นสตัวท์ี�
มเีขม็พษิอยูภ่ายในนีมาโทไซท ์(nematocyst) สรา้งจากเซลลไ์นโดบลาสท ์(cnidoblast) มรีะบบ
ทางเดนิอาหารแบบไม่สมบูรณ์ มสีมมาตรแบบรศัม ีเนื9อเยื�อแทจ้รงิแบบ 2 ชั 9น โดยเนื9อเยื�อชั 9นผวิ



23 
 

ปกคลุมรา่งกายและพฒันาไปเป็นเซลลป์ระสาท ส่วนเนื9อเยื�อชั 9นในพฒันาไปเป็นทางเดนิอาหาร
ที�เรยีกว่า ช่องว่างรา่งกาย (gastrovascular cavity) มรีปูรา่ง 2 ลกัษณะ คอื พอลพิ (polyp) หรอื
รปูทรงกระบอก และเมดูซา (medusa) หรอืรปูทรงคลา้ยร่ม สามารถจาํแนกสตัวใ์นไฟลมันี9ตาม
ววิฒันาการออกเป็น 4 คลาส คอื คลาสแอนโทซวั (Anthozoa) คลาสไซโฟซวั (Scyphozoa) 
คลาสควิโบซวั (Cubozoa) และคลาสไฮโดรซวั (Hydrozoa) (ภาพที� 1.20)   
 

 
 

ภาพที� 1.19  รปูแบบร่างกาย (ซา้ย) และความหลากหลายของไฟลมัไนดาเรยี (ขวา) 
(ที�มา: Mader, 2008) 

 
   2.2.1 คลาสแอนโทซวั   
    เป็นสตัว์ที�มลีกัษณะคล้ายดอกไม้จงึเรยีกสตัว์กลุ่มนี9ว่า ดอกไม้ทะเล 
(ภาพที� 1.21) สมาชกิในคลาสแอนโทซวัยงัประกอบด้วยปะการงั และกลัปงัหา เป็นคลาสที�มี
ขนาดใหญ่ที�สุดในไฟลมันี9 วงชวีติไม่มรีะยะเมดูซา อาศยัอยู่ในทะเลทั 9งหมด สตัวใ์นไฟลมันี9แบ่ง
ออกเป็ น 3 วงศ์ย่อย (subclass) คอื วงศ์ย่อยออกโทโคราลเลยี (Octocorallia) หรอืเอลไซโอนาเรยี 
(Alcyonaria) คอื กลุ่มของปากกาทะเล (Pennatula) และกลัปงัหา (Gorgonia) เป็นต้น วงศ์ย่อย
เอกซาโคราลเลยี (Hexacorallia) หรอืโซแอนธาเรยี (Zoantharia) คอื กลุ่มของดอกไมท้ะเล 
(Antjopleura) ปะการงัอ่อน (Alcyonium) และปะการงัเขากวาง (Acropora) เป็นต้น และวงศ์
ย่อยซเีรยีนทพิาธาเรยี (Ceriantipatharia) คอื กลุ่มของดอกไมท้ะเลหลอด และปะการงัหนาม 
และปะการงัดาํ (Antipathes) 
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ภาพที� 1.20  ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติในไฟลมัไนดาเรยี 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 

 
 

ภาพที� 1.21  ดอกไมท้ะเลในคลาสแอนโทซวั   
(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
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   2.2.2  คลาสไซโฟซวั   
    เป็นแมงกะพรุนที�มขีนาดใหญ่ (ภาพที� 1.22) ตวัอ่อนมรีปูร่างแบบพอลพิ  
ชั 9นมโีซเกลยีค่อนขา้งหนาประกอบดว้ยเซลล์แทรกอยู่ ส่วน ไนโดไซท์และกลุ่มเซลล์ที�ใช้ในการ
สรา้งเซลลส์บืพนัธุแ์ทรกอยู ่ในชั 9นเนื9อเยื�อบุช่องอาหาร พบนีมาโทไซทม์ากบรเิวณหนวด แต่ไม่มี
วลีมั ตวัอยา่งเช่น แมงกะพรนุในสกุล Scyphozoans  Cyanea  Thaumatoscyphus และ Aurelia 
 

 
 

ภาพที� 1.22  แมงกะพรนุในคลาสไซโฟซวั 
(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 

 
   2.2.3  คลาสคิวโบซวั  
    เป็ นเมดซูาที�มวีวิฒันาการอยู่ระหว่างไฮดรอยดก์บัไซโฟซวั เนื�องจากมี
รปูร่างคล้ายกล่องทรงสี�เหลี�ยมจงึถูกเรยีกว่า แมงกระพรุนกล่อง (box jellyfish) แต่ละมุมขา้ง
ลาํตวัจะมหีนวด เช่น ต่อทะเล (sea wasp) ในสกุล Chironex (ภาพที� 1.23) 
   2.2.4 คลาสไฮโดรซวั 
    เรยีกสตัว์ในคลาสนี9ว่า ไฮดรอยด์ (Hydroid) (ภาพที� 1.23) ได้ แก่  
ไฮดรา แมงกะพรนุนํ9าจดืบางชนิดที�อาศยัอยูร่วมกนัเป็นโคโลนี วงชวีติจะประกอบดว้ยทั 9งพวกที�
มรีูปร่างพอลิพ  ซึ�งเป็นรูปร่างที�มกีารสืบพนัธุ์โดยไม่อาศัย เพศ ส่วนรูปร่างแบบเมดูซาเป็น
ลกัษณะที�มกีารสบืพนัธุ แบบอาศยั เพศ โดยไฮดรานํ9าจดืจะไมม่รีะยะเมดูซา ชั 9นของมโีซเกลยีพบ
ไนโดไซท ์น้อยบางชนิดอาจจะไมม่เีลย เซลลส์บืพนัธุเ์จรญิในเนื9อเยื�อชั 9นผวิ ตวัอย่างเช่น สตัวใ์น
สกุล Physalia Stephalia และ Nectalia  
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ภาพที� 1.23  ต่อทะเลในคลาสควิโบซวั (บน) และแมงกะพรนุในคลาสไฮโดรซวั (ล่าง) 
(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 

    
  2.3 ไฟลมัทีโนฟอรา  
   ตัวอย่างของสัตว์ในกลุ่มนี9 คือ หวีวุ้น (ภาพที� 1.24) เป็นสัตว์ที�มสีมมาตร
ร่างกายแบบสมมาตรด้านขา้ง การเจรญิของเอ็มบรโิอแบบโพรโทสโทเมยี และมกีารแยกของ
เซลล์แบบเวยีน ซึ�งมลีกัษณะใกล้เคยีงกบัสตัว์ในไฟลมัไนดาเรยี ซึ�งเดมิได้ถูกจดัจําแนกอยู่ใน
ไฟลมัเดยีวกนั คอื ไฟลมัซเีลนเทอราทา (Coelenterata) แต่เนื�องจากหววีุน้ไม่มเีขม็พษิบรเิวณ
หนวด ประกอบกบัมพีฒันาการของระบบทางเดินอาหารเป็นแบบสมบูรณ์ โดยส่วนปากอยู่
ด้านล่างและมีช่องทวารซึ�งเป็นช่องขบัถ่ายอยู่ทางด้านบนของลําตัว นอกจากนี9ยงัมีระบบ
ประสาทที�ดกีว่า โดยมเีสน้ประสาทอยู่ทางดา้นล่างของแถวหว ี(comb row) จงึแยกสตัวก์ลุ่มนี9
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ออกจากกนัเป็นไฟลมัใหมช่ื�อไฟลมัทโีนฟอรา สามารถจาํแนกไฟลมัทโีนฟอราออกเป็น 2 คลาส 
คอื คลาสเทนทาคลูาทา (Tentaculata) และคลาสนูดา (Nuda) 
   2.3.1 คลาสเทนทาคลูาทา 
    เป็นหววีุ้นที�มหีนวด (ภาพที� 1.24) โดยหนวดสามารถยดึหรอืหดจาก
รา่งกายได ้ไดแ้ก่ หววีุน้ในสกุล Pleurobrachia และ Cestum  
   2.3.2 คลาสนูดา 
    เป็นหวีวุ้นที�ไม่มหีนวด (ภาพที� 1.25) ลําตัวแบนเรยีวยาว ช่องว่าง
ภายในลาํตวัมหีลายแขนง ไดแ้ก่ หววีุน้ในสกุล Beroe 

 
ภาพที� 1.24  หววีุน้ในไฟลมัทโีนฟอรา (ซา้ย) และคลาสเทนทาคลูาทา (ขวา) 

(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
 

 
ภาพที� 1.25  หววีุน้ในคลาสนูดา 
(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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  2.4 ไฟลมัแพลทีเฮลมินทิส  
   เป็นสตัว์ที�มลีกัษณะคล้ายหนอนที�มลีําตวัแบน (ภาพที� 1.26) บางชนิดไม่มี
ปลอ้ง เช่น พลานาเลยี พยาธใิบไม ้แต่บางชนิดมปีลอ้ง เช่น พยาธติดื มคีวามหลากหลายของ
ชนิดประมาณ 25,000 ชนิด ส่วนใหญ่ดํารงชวีติเป็นปรสติภายใน มลีกัษณะโครงสรา้งร่างกาย
(ภาพที� 1.27) เป็นดงันี9 ไดแ้ก่ มเียื�อเจรญิ 3 ชั 9นแต่มทีางเดนิอาหารไม่สมบูรณ์และไม่มโีพรงลําตวั 
สบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ มรีะบบประสาทส่วนกลางที�ประกอบด้วยปมประสาท
และสมอง เป็นสตัวท์ี�มสีมมาตรร่างกายแบบสมมาตรด้านขา้ง การเจรญิของเอม็บรโิอแบบโพ
รโทสโทเมยี และมกีารแยกของเซลล์แบบเวยีน สามารถจําแนกสตัว์ในไฟลมัแพลทเีฮลมนิทสิ 
ตามลําดบัววิฒันาการออกไดเ้ป็น 4 คลาส คอื คลาสทูรเ์บลลาเรยี (Turbellaria) คลาสทรมีาโทดา 
(Trematoda) คลาสมอนอจเีนีย (Monogenea) และ คลาสซสีโทดา (Cestoda) (ภาพที� 1.28)  

 
ภาพที� 1.26  หนอนลาํตวัแบนในไฟลมัแพลทเีฮลมนิทสิ 

(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 

 
ภาพที� 1.27  โครงสรา้งร่างกายของหนอนลาํตวัแบนในไฟลมัแพลทเีฮลมนิทสิ 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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ภาพที� 1.28  หนอนลาํตวัแบนในไฟลมัแพลทเีฮลมนิทสิ 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 
   2.4.1 คลาสทูรเ์บลลาเรีย 
    เป็นกลุ่มหนอนตวัแบนที�ดํารงชวีติไดเ้องอย่างอสิระ ลําตวัไม่เป็นปลอ้ง
สามารถจาํแนกคลาสนี9ออกเป็น 2 กลุ่มตามแขนงของทางเดนิอาหาร เช่น กลุ่มที�มทีางเดนิอาหาร
แตกออกเป็น 3 แขนง เรยีกว่า ไทรแคลด (triclad) (ภาพที� 1.29) ได้แก่ พลานาเรยีที�อาศยัในนํ9า
จดื ตวัอยา่งเช่น พลานาเรยีนํ9าจดืในสกุล Dugesia และกลุ่มที�ทางเดนิอาหารแตกออกหลายแขนง
ที� เรยีกว่า พอลแิคลด (poiyclad) (ภาพที� 1.29) ไดแ้ก่ หนอนตวัแบนหรอืพลานาเรยีที�อาศยัใน
นํ9าทะเล เช่น หนอนตวัแบนทะเลในสกุล Pseudoceros 
   2.4.2 คลาสทรีมาโทดา 
    เป็นคลาสของพยาธใิบไม ้ลําตวัไม่แบ่งเป็นปลอ้ง ดํารงชพีแบบปรสติ  
วงจรชวีติมตีวัให้อาศยั (host) มากกว่า 1 ชนิด โดยมกัจะเปลี�ยนตวัใหอ้าศยัตามระยะของการ
เจรญิเตบิโต ตวัอยา่งเช่น พยาธใิบไมใ้นสกุล Clonorchis (ภาพที� 1.29) 
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ภาพที� 1.29  แขนงทางเดนิอาหารในคลาสทูรเ์บลลาเรยี (บน) และ 
ดาํรงชพีแบบปรสติของพยาธใิบไมใ้นสกุล Clonorchis (ล่าง) 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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   2.4.3 คลาสมอนอจีเนีย   
    มอนอจเีนียเป็นปรสติที�ลําตวัไม่มกีารแบ่งเป็นปลอ้ง เป็นปรสติที�ทําให้
ตวัอาศยัได้รบัอันตรายน้อย พบบรเิวณเหงอืกและผวิของตวัปลา บางชนิดที�พบในกระเพาะ
ปสัสาวะของกบและเต่า นอกจากนี9ยงัสามารถพบที�ตาของฮพิโพโพเทมสั ตวัอย่างเช่น พยาธิ
ใบไมใ้นสกุล Gyrodactylus (ภาพที� 1.30) 
 

 
ภาพที� 1.30  พยาธใิบไมค้ลาสมอนอจเีนียในสกุล Gyrodactylus 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 

   2.4.4 คลาสซีสโทดา 
    คลาสซสีโทดาเป็นคลาสของหนอนตวัแบนที�ลําตวัเริ�มแบ่งออกเป็นปลอ้ง
แต่ยงัไมส่มบรูณ์ ลาํตวัแบนยาวคลา้ยรบิบิ9น ลําตวัยาวแบน สามารถแบ่งลําตวัของสตัวใ์นคลาส
ซสีโทดาออกเป็น 2 ส่วน คอื สคอเลซ (scolex) และสทรอบลิลา (strobilla) โดยส่วนปลายของ 
สคอเลซมปีากดดู (sucker) และขอ (hook) (ภาพที� 1.31) ไวใ้ชใ้นการดดูและยดึเกาะตวัใหอ้าศยั 
สทรอบลิลาเป็นส่วนของลําตวัที�ประกอบดว้ยปลอ้งหลายปลอ้งเรยีงต่อกนั และเรยีกแต่ละปลอ้ง
ว่า โพรกลอททดิ (proglottid) ไดแ้ก่ พยาธติวัตดืในสกุล Taenia (ภาพที� 1.31) 
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ภาพที� 1.31  สคอเลซ (บน) และวงชวีติ (ล่าง) ของพยาธติวัตดืในสกุล Taenia 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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  2.5 ไฟลมันีมาโทดา  
   เป็นสตัวท์ี�มลีกัษณะคลา้ยหนอน ลาํตวักลมยาว ไมม่ปีลอ้ง มคีวามหลากหลาย
ของชนิดประมาณ 15,000 ชนิด หนอนตวักลมมลีกัษณะโครงสรา้งร่างกาย (ภาพที� 1.32) ดงันี9 
คอื มเีนื9อเยื�อเจรญิ 3 ชั 9นแต่มโีพรงลําตวัแบบเทยีม เป็นสตัวท์ี�มสีมมาตรร่างกายแบบสมมาตร
ดา้นขา้ง การเจรญิของเอม็บรโิอเป็นแบบโพรโทสโทเมยี การแยกของเซลลแ์บบเวยีน ทางเดนิ
อาหารสมบูรณ์ แยกเพศ การดํารงชวีติมทีั 9งการดํารงชวีติแบบอิสระและแบบปรสติ สามารถ
อาศยัในนํ9าจดื นํ9าทะเล ในดนิ และภายในสิ�งมชีวีติอื�น ตวัอยา่งเช่น พยาธปิากขอ พยาธไิสเ้ดอืน 
พยาธเิส้นด้าย เป็นต้น สามารถจําแนกไฟลมันีมาโทดาออกเป็น 2 คลาส คอื คลาสเรบดเิทยี 
(Rhabditea) และคลาสอนีอพเรยี (Enoplea)   
 

 
 

ภาพที� 1.32  โครงสรา้งร่างกายของหนอนตวักลม 
(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
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   2.5.1 คลาสเรบดิเทีย 
    เป็นหนอนตัวกลมที�มีอวัยวะรับสัมผัสทางเคมีที�เรียกว่า เฟสมิด 
(phasmid) อยู่บรเิวณปลายส่วนหาง และมแีอมฟิด (amphid) อยู่ทางด้านหวั สตัวใ์นคลาสนี9
ดํารงชวีติแบบปรสติหรอืแบบอิสระตามแหล่งนํ9าและในดนิ ตวัอย่างเช่น หนอนตวักลมนํ9าจดื 
(Rhabdiltis) พยาธเิขม็หมุด (Enterobius) พยาธไิสเ้ดอืน (Ascaris) (ภาพที� 1.33) และพยาธิ
โรคเทา้ชา้ง (Wuchereria) (ภาพที� 1.34) 

 
 

ภาพที� 1.33  พยาธไิสเ้ดอืน 
(ที�มา: Mader, 2008) 

 
ภาพที� 1.34  อาการที�เกดิจากพยาธโิรคเทา้ชา้ง 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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   2.5.2 คลาสอีนอพเรีย  
    เป็นหนอนตวักลมที�ไม่มเีฟสมดิ แต่มแีอมฟิสเจรญิได้ดทีี�ส่วนหวั การ
ดํารงชวีิตส่วนใหญ่เป็นแบบอิสระ แต่บางชนิดเป็นปรสิต ได้แก่ พยาธใินสกุล Dioctophyme 
Trichinella และ Trichuris เป็นตน้ 
  2.6 ไฟลมัมอลลสักา  
        เป็นสตัวท์ี�มรีา่งกายอ่อนนุ่ม สามารถอาศยัในพื9นที�ของแหล่งนํ9าจดื แหล่งนํ9าเคม็ 
และบนพื9นดนิ เป็นตน้ บางชนิดมโีครงสรา้งแขง็ปกคลุมภายนอกร่างกาย ตวัอย่างเช่น หอย แต่
บางชนิดอยู่ภายในร่างกาย ตวัอย่างเช่น หมกึ มลีกัษณะโครงสรา้งร่างกาย (ภาพที� 1.35) ดงันี9 
คอื มสีมมาตรด้านขา้ง การเจรญิของเอ็มบรโิอเป็นแบบโพรโทสโทเมยีและมกีารแยกของเซลล์
แบบเวยีน มโีพรงลําตวัแท้จรงิ มเีนฟรเิดียมทําหน้าที�กําจดัของเสยี อวยัวะสบืพนัธุ์สมบูรณ์ 
ระบบไหลเวยีนเลอืดเป็นแบบเปิด ยกเวน้หมกึระบบไหลเวยีนเลอืดเป็นแบบปิด สามารถจาํแนก
ไฟลมัมอลลสักาออกเป็น 7 คลาสตามลําดบัววิฒันาการของลกัษณะรูปร่างของเปลอืกและเท้า 
ไดแ้ก่ คลาสควาโดโฟเวยีทา (Caudofoveata) คลาสโซเรนโอแกสเทรส (Solenogastres) คลาส
มอนอพลาโคฟอรา (Monoplacophora) คลาสพอลพีลาโคฟอรา (Polyplacophora) คลาส    
สคาโฟโพดา (Scaphopoda) คลาสแกสโทรโพดา (Gastropoda) คลาสไบวาลเวยี (Bivalvia) 
และคลาสเซฟาโลโพดา (Class Cephalopoda) (ภาพที� 1.36)  

ภาพที� 1.35  ลกัษณะโครงสรา้งรา่งกายของสิ�งมชีวีติในไฟลมัมอลลสักา 
(ที�มา: Mader, 2008) 
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ภาพที� 1.36  ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติในไฟลมัมอลลสักา 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 

   2.6.1 คลาสควาโดโฟเวียทา 
    เป็นสตัวท์ี�มลีกัษณะโบราณที�พบตั 9งแต่มหายุคพรแีคมเบรยีน  (ภาพที� 
1.37) เนื�องจากมลีําตวัคลา้ยหนอน ไม่มเีปลอืก หวัและต่อมที�เกี�ยวขอ้งกบัสารคดัหลั �ง สามารถ
พบเรดูลา เหงอืก และแมนเทลิ (mantle) มแีคลเซยีมเป็นองค์ประกอบทําหน้าที�ปกคลุมลําตวั 
แยกเพศ ตวัอยา่งเช่น ควาโดโฟเวยีนในสกุล Chaetoderma และ Limifossor 
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ภาพที� 1.37  ธรณกีาลของสิ�งมชีวีติในไฟลมัมอลลสักา 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 
   2.6.2 คลาสโซเรนโอแกสเทรส 
    เป็นสตัว์ที�มลีกัษณะโบราณอกีกลุ่มหนึ�งที�พบในมหายุคพรแีคมเบรยีน
เช่นเดยีวกบัคลาสควาโดโฟเวยีทา (ภาพที� 1.37) มลีกัษณะโครงสรา้งคลา้ยกบัสิ�งมชีวีติที�พบใน
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คลาสควาโดโฟเวยีทา แต่คลาสโซเรนโอแกสเทรสไม่พบเหงอืก แต่อาจมหีรอืไม่มเีรดูลา นอกจากนี9
แมนเทลิยงัถูกปกคลุมดว้ยขวาก เป็นกะเทย (hermaphroditic) ตวัอย่างเช่น โซเรนโอแกสเทรส
ในสกุล Neomenia 
   2.6.3 คลาสมอนอพลาโคฟอรา 
    เป็นสตัวท์ี�มเีปลอืกชิ9นเดยีว ช่องว่างแมนเทลิ (mantle cavity) มเีหงอืก 
5 หรอื 6 คู่ โพรงลําตวัมขีนาดใหญ่ สามารถพบเรดูลา มสี่วนที�ทําหน้าที�ในการขบัถ่ายของเสยี
หรอืไต 6 คู่ มเีพศแยก ปฏสินธภิายนอกตวั ตวัอย่างเช่น หอยฝาชโีบราณ (Neopilina) (ภาพที� 
1.38) 
 

 
ภาพที� 1.38  หอยฝาชโีบราณ (Neopilina) ในคลาสมอนอพลาโคฟอรา 

(ที�มา: Hickman et al., 2001) 
 

   2.6.4 คลาสพอลิพลาโคฟอรา 
    เป็นสตัวท์ี�มลีําตวัเป็นรูปไข่ (elongated) ดา้นหลงัโครงนูน มเีปลอืก 8 
แผ่นเรยีงซอ้นกนั ดา้นทอ้งแบน มเีรดูลา เทา้มขีนาดใหญ่แต่แบน เปลอืกจะฝงัอยู่ในแมนเทลิ มี
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เหงอืกจํานวนมากอยู่ระหว่างเทา้และแมนเทลิ เป็นสตัวแ์ยกเพศ ปฏสินธภิายนอก ตวัอ่อนเป็น
โทรโคฟอร ์(trochophore) แต่ไม่มตีวัอ่อนระยะเวลเิจอร ์(veliger larva) ตวัอย่างเช่น ลิ�นทะเล 
(Chiton) (ภาพที� 1.39) 
 

 
ภาพที� 1.39  ลิ�นทะเล (Chiton) ในคลาสพอลพีลาโคฟอรา 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 
   2.6.5 คลาสสคาโฟโพดา 
    เป็นสตัวท์ี�มเีปลอืกเป็นรปูคลา้ยกบังาชา้ง เปลอืกเป็นชิ9นเดยีวที�มขีนาด
ใหญ่ และมช่ีองเปิดปลายเปลอืกทั 9ง 2 ด้าน โดยปลายเปลอืกด้านหวักว้างกว่าด้านท้าย ปาก
ประกอบดว้ยเรดลูาและหนวด อวยัวะภายในไม่เจรญิ ไม่มเีหงอืก ไม่มหีวัใจ มอีวยัวะสบืพนัธุ ์1 
อนัอยูท่า้ยกระเพาะอาหาร เพศแยก ปฏสินธนิอกตวั ตวัอ่อนมทีั 9งระยะโทรโคเฟอรแ์ละเวลเิจอร ์
ตวัอยา่งเช่น หอยงาชา้ง (Dentalium) (ภาพที� 1.40) 
   2.6.6 คลาสแกสโทรโพดา 
    เป็นสตัวท์ี�มเีปลอืกฝาเดยีว (ภาพที� 1.40) โดยเปลอืกจะบดิเป็นเกลยีว 
(coiled shell) ที�ส่วนปลายของเปลอืกแหลมเลก็ แต่ละวงเกลยีวเปลอืกหอยเรยีกว่า เวริล์ (whorl) 
บางชนิดไม่มเีปลอืก เช่น ทากบก (slugs) และทากทะเล (sea slugs) เป็นต้น หวัเจรญิดแีละม ี
เรดูลา เทา้ใหญ่และแบน มเีหงอืก 1 หรอื 2 อนั แมนเทลิสามารถเจรญิเป็นเหงอืกและปอด ไม่
พบตวัอ่อนระยะพลีาจกิ (pelagic) ตวัอยา่งเช่น หอยเตา้ปนู (Conus) เป็นตน้ 
   2.6.7 คลาสไบวาลเวีย  
    เป็นสตัวท์ี�มเีปลอืก 2 ฝา (ภาพที� 1.41) มขีนาดและรปูร่างแตกต่างกนั
ไป ลาํตวัแบน ส่วนหวัไม่มหีนวดและเรดูลา มเีทา้ที�ยื�นออกมาขา้งหน้า เหงอืกซอ้นกนัหลายชั 9น 
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แมนเทลิม ี2 แผ่น เพศแยก ปฏสินธนิอกตวั ตวัอ่อนมทีั 9งระยะโทรโคเฟอรแ์ละเวลเิจอร ์กลา้มเนื9อ
ในหอย 2 ฝาม ี3 ชุด คอื กลา้มเนื9อแอดดกัเทอร ์(adductor muscle) (ภาพที� 1.42) เป็นกลา้มเนื9อ
สาํหรบัยดึเปลอืกใหป้ระกบกนั กลา้มเนื9อรแีทรกเทอร ์(retractor muscle) เป็นกลา้มเนื9อเพื�อดงึ
เทา้เขา้ฝา และกลา้มเนื9อโพรแทรกเทอร ์(protractor muscle) เป็นกลา้มเนื9อสําหรบัยดืเทา้ออก
จากเปลอืก ตวัอยา่งเช่น หอยแมลงภู่ (Mytilus) และหอยเสยีบ (Donax) เป็นตน้ 
 

 

 
ภาพที� 1.40  หอยงาชา้ง (Dentalium) ในคลาสสคาโฟโพดา (บน) และ 

เปลอืกฝาเดยีวในคลาสแกสโทรโพดา (ล่าง) 
(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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ภาพที� 1.41  หอย 2 ฝาในคลาสไบวาลเวยี 

(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
 

 
ภาพที� 1.42  กลา้มเนื9อในหอย 2 ฝาในคลาสไบวาลเวยี 

(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
 

   2.6.8 คลาสเซฟาโลโพดา  
     เป็นสตัว์ที�เปลอืกลดรูปไปหรอืบางชนิดอาจไม่พบเปลอืกเลย ส่วนหวั 
เรดูลา สมอง และระบบประสาทเจรญิด ี ส่วนเท้าเปลี�ยนรูปไปเป็นท่อนํ9า (siphon) มหีนวด 8 
หรอื 10 เสน้ ยกเวน้หอยงวงชา้งม ี80 เสน้ เพศแยกและปฏสินธภิายใน ตวัอยา่งเช่น หมกึกลว้ย 
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(Loligo) หมกึกระดอง (Sepia) หมกึยกัษ์ (Octopus) และหอยงวงชา้ง (Nautilus) (ภาพที� 1.43) 
เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที� 1.43  หอยงวงชา้ง (Nautilus) ในคลาสเซฟาโลโพดา 
(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 

 
  2.7 ไฟลมัแอนเนลิดา  
   ลกัษณะลําตวัของสตัว์กลุ่มนี9มลีําตวัยาวและมปีล้อง มคีวามหลากหลายของ
ชนิดประมาณ 12,00 ชนิด สามารถอาศยัในพื9นที�ของแหล่งนํ9าจดื แหล่งนํ9าเคม็ และบนพื9นดนิ มี
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การดํารงชวีติทั 9งแบบอสิระและเป็นแบบปรสติ ได้แก่ ไส้เดอืนทะเล ไส้เดอืนดนิ ไส้เดอืนนํ9าจดื  
ปลงิ และทาก เป็นต้น มสีมมาตรดา้นขา้ง มลีกัษณะโครงสรา้งร่างกาย (ภาพที� 1.44) เป็นดงันี9 
คอื มทีางเดนิอาหารแบบสมบูรณ์ เอม็บรโิอมกีารแยกของเซลลแ์บบเวยีน ระบบไหลเวยีนเลอืด
แบบวงจรปิด มปีมประสาทสมองเชื�อมต่อกบัแกนประสาทด้านท้อง ส่วนใหญ่ขบัถ่ายโดยใช้
โครงสรา้งที�เรยีกว่า เมตาเนฟรเิดยีม โดยสิ�งมชีวีติในไฟลมันี9สามารถจาํแนกออกเป็น 3 คลาส 
ตามลาํดบัววิฒันาการไดด้งันี9 คอื คลาสพอลคิทีา (Polychaeta) คลาสโอลโิกคทีา (Oligochaeta) 
และคลาสฮริดูเินีย (Hirudinea) โดยม ี(ภาพที� 1.45) เป็นดงันี9 

 

 
 

ภาพที� 1.44  ลกัษณะโครงสรา้งรา่งกายของสตัวใ์นไฟลมัแอนเนลดิา    
(ที�มา: Mader, 2008 (บน); Hickman et al., 2001 (ล่าง)) 
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ภาพที� 1.45  ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติในไฟลมัแอนเนลดิา 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 
   2.7.1 คลาสพอลิคีทา 
    ส่วนมากพบในทะเล เป็นคลาสที�มสีมาชกิมากที�สุดในไฟลมัแอนเนลดิา 
ส่วนหวัเจรญิดมีตีาและหนวด ปล้องของลําตวัส่วนใหญ่ประกอบด้วยปล้องข้างลําตวั (lateral 
appendage) หรอืเรยีกว่า พาราโพเดยี (parapodia) มเีดอืย (setae) เป็นกระจุกจาํนวนมากอยู่
บนพาราโพเดยี ไม่มไีคลเทลลมั (clitellum) ที�ดา้นนอกของเนื9อเยื�อชั 9นผวิ มกีารสบืพนัธุแ์บบไม่
อาศยัเพศ ใชว้ธิกีารแตกหน่อ บางชนิดมกีารสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ โดยเพศแยก อวยัวะสบืพนัธุ์
ไมช่ดัเจนยกเวน้ช่วงสบืพนัธุ ์การเจรญิเตบิโตมรีะยะโทรโคฟอร ์(trochophore) ไดแ้ก่ หนอนต้น
ครสิตม์าส (Spirobranchus) หนอนดอกไม ้(Bispira) และเพรยีงทราย (Nereis) (ภาพที� 1.46)  
   2.7.2 คลาสโอลิโกคีทา 
    เป็นสิ�งมชีวีติที�มจีํานวนสมาชกิมากเป็นลําดบั 2 ลองจากสิ�งมชีวีติใน
คลาสพอลคิทีา ปลอ้งเจรญิด ีแต่ละปลอ้งจะมผีนังกั 9นอย่างชดัเจน จาํนวนของปลอ้งแตกต่างกนั
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ตามชนิด มเีดอืยเพยีง 1 – 2 เสน้ต่อปลอ้ง ไม่พบพาราโพเดยี ไม่ปรากฎส่วนหวั มไีคลเทลลมั 
เพศรวมหรอืเป็นกะเทยแต่ผสมขา้มตวั (ภาพที� 1.47) การเจรญิเตบิโตไม่มรีะยะตวัอ่อน อาศยั
บนบกหรอืในแหล่งนํ9าจดื ตวัอยา่งเช่น ไสเ้ดอืนดนิในสกุล Lumbriculus และ Pheretima  
 

 

 
 

ภาพที� 1.46  หนอนตน้ครสิตม์าส (ซา้ยบน) หนอนดอกไม ้(ขวาบน)  
และเพรยีงทราย (ล่าง) ในคลาสพอลคิทีา 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
    
   2.7.3 คลาสฮิรดิูเนีย 
    เป็นสิ�งมชีวีติที�มจีาํนวนปลอ้งแน่นอน โดยปกตมิ ี34 ปลอ้ง บางชนิดมี
ปลอ้งเพยีง 15 หรอื 30 ปลอ้ง และพบปลอ้งขนาดเลก็คลา้ยวงแหวน เรยีก แอนนูไล (annuli) มี
ปากและส่วนที�ใชด้ดูทั 9งปลายหวัและปลายหาง ตามปลอ้งลาํตวัไมพ่บเดอืยและระยางคข์า้งตวั 
ยกเวน้สิ�งมชีวีติในสกุล Acanthobdella นอกจากนี9ยงัพบไคลเทลลมัและเยื�อบุโพรงลาํตวัที�
ชดัเจนอยูเ่ตม็ช่องลาํตวั เพศรวม ไมม่รีะยะตวัอ่อน อาศยัอยูใ่นนํ9าจดืและบนบก มกีารดํารงชวีติ
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แบบปรสติและมสีารป้องกนัการแขง็ตวัของเลอืดเหยื�อที�เรยีกว่า สารฮริดูนิ (hirudin) ตวัอยา่งเช่น 
ทากดดูเลอืด และปลงินํ9าจดื (Hirudo) (ภาพที� 1.47) 
 

 
 

 
ภาพที� 1.47  การจบัคู่สบืพนัธุข์องไสเ้ดอืนดนิในคลาสโอลโิกคทีา (บน)  

และปลงินํ9าจดืในคลาสฮริดูเินีย (ล่าง)  
(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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  2.8 ไฟลมัอารโ์ทรโปดา  
   เป็นสตัว์ที�มขีาเป็นขอ้ปลอ้ง กําเนิดในยุคแคมเบรยีนเกอืบ 600 ลา้นปีก่อน มี
ความหลากหลายของชนิดสงูสุดในอาณาจกัรสตัว ์คอื มปีระมาณ 1 ลา้นชนิด ตวัอย่างเช่น แมลง 
แมงมุม กิ9งกอื และตะขาบ เป็นต้น โดยมลีกัษณะร่างกาย (ภาพที� 1.48) เป็นดงันี9 คอืลําตวัเป็น
ปลอ้งและมสีมมาตรดา้นขา้ง มโีครงรา่งแขง็ปกคลุมทั �วร่างกาย ระบบไหลเวยีนเลอืดเป็นแบบเปิด 
ระบบประสาทและระบบสบืพนัธุเ์จรญิด ีช่องปากเกดิก่อนช่องทวารและมกีารแยกของเซลลแ์บบ
เวยีน การจดัจาํแนกสิ�งมชีวีติในไฟลมันี9สามารถแบ่งออกเป็น 4 ไฟลมัย่อย (subphylum) ไดแ้ก่ 
ไฟลมัย่อยไทรโลไบทา (Trilobita) ไฟลมัย่อยเคลเิซราทา (Chelicerata) ไฟลมัย่อยครสัทาเชยี 
(Crustacea) และไฟลมัยอ่ยเมนดบิลูาทา (Mandibulata) 
 

 
ภาพที� 1.48  ลกัษณะโครงสรา้งรา่งกายของสตัวข์าขอ้ในไฟลมัอารโ์ทรโปดา 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 
   2.8.1 ไฟลมัย่อยไทรโลไบทา 
    เป็นสิ�งมชีวีติที�สูญพนัธุ์ไปแล้ว พบมากในยุคแคมเบรยีม (Cambrian) 
ถงึยคุคารบ์อนิฟิรสั (Carboniferous) จดัสิ�งมชีวีติกลุ่มนี9อยู่ในไฟลมัไทรโลไบทา (Trilobita) ไดแ้ก่ 
ไทรโลไบท์ (ภาพที� 1.49) จากศกึษาซากดกึดําบรรพ์ของไทรโลไบท์พบว่า มลีกัษณะทางด้าน
สณัฐานวทิยาเป็นดงันี9 คอื ดา้นหลงัของไทรโลไบทม์รี่องตามยาวพาดอยู่บนหลงั 2 ร่อง ทําให้
สามารถแบ่งลําตวัออกเป็น 3 ส่วนคอื ส่วนหวั ส่วนลําตวั และส่วนหาง โดยส่วนหวัม ี1 ปล้อง 
ประกอบด้วยปาก หนวด 1 คู่ และตารวม 1 คู่ ผนังลําตวัเป็นโครงสรา้งแขง็อยู่ภายนอกและม ี        
ควิทิเคิลปกคลุมร่างกาย ในบางส่วนของผนังลําตัวมกีารสะสมแคลเซียมคาร์บอเนต ลําตัว
ประกอบด้วยปลอ้งประมาณ 20 ปล้อง แต่ละปล้องมขีา 1 คู่ ส่วนหางประกอบจากปลอ้งหลาย
ปลอ้งที�เชื�อมตดิกนั  
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ภาพที� 1.49  ซากดกึดาํบรรพข์องไทรโลไบทไ์ฟลมัยอ่ยไทรโลไบทา 

(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
 

   2.8.2 ไฟลมัย่อยเคลิเซราทา  
    สิ�งมีชีวิตในไฟลัมย่อยเคลิเซราทาเป็นสัตว์โบราณอีกกลุ่มหนึ�งที�         
มรีะยางค์ของเซฟาโลทอแรกซ์ 6 คู่ จํานวนนี9รวมระยางค์ที�พบที�ปากด้วย ปกตมิขีาเดนิ 4 คู่ 
ยกเว้นแมงดาทะเลมขีาเดนิ 5 คู่ ไม่มหีนวด มปีากที�พฒันาเพื�อดูดของเหลวจากร่างกายของ
เหยื�อ  สามารถจาํแนกสิ�งมชีวีติในไฟลมัยอ่ยเคลเิซราทาออกเป็น 3 คลาสตามลําดบัววิฒันาการ 
ได้แก่ คลาสเมโรสโทมาทา (Merostomata) คลาสพคิโนโกนิดา (Pycnogonida) และคลาสแอ
แรคนิดา (Arachnida) (ภาพที� 1.50)  
    1) คลาสพิคโนโกนิดา  
     มสี่วนของเซฟาโลทอแรกซ์ขนาดใหญ่มาก มสี่วนท้องน้อย มขีา
เดนิที�ยาว 4 คู่ บางชนิดม ี5 หรอื 6 คู่ ปากมงีวงยาว มปีากเดี�ยว 4 ดวง ไม่มรีะบบหายใจและ
ขบัถ่ายของเสยี ตวัอยา่งเช่น แมงมมุทะเลในสกุล Pycnogonum (ภาพที� 1.51) 
    2) คลาสเมโรสโทมาทา  
     แมงดาทะเล (ภาพที� 1.52) เป็นสิ�งมชีีวิตแรกที�เริ�มขึ9นมาบนบก 
ร่างกายแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื เซฟาโลทอแรกซ์และส่วนท้อง โดยลกัษณะของเซฟาโลทอแรกซ์
คล้ายเกือกม้า ลําตัวด้านบนห่อหุ้มด้วยโครงสร้างแขง็ภายนอก ตาประกอบอยู่ด้านข้างของ
ร่างกาย มีเหงือก มีเงี�ยงหาง (telson) ที�แหลม โดยพิษของแมงดาทะเลได้มาจากการกิน
สาหร่ายทะเลที�มีพิษแล้วเกิดการสะสมพิษ ตัวอย่างเช่น แมงดาถ้วย (Carcinoscorpius 
rotundicauda) และแมงดาจาน (Tachypleus gigas) 
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ภาพที� 1.50  ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติในไฟลมัยอ่ยเคลเิซราทา 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 

 
ภาพที� 1.51  แมงมุมทะเลในคลาสพคิโนโกนิดา 

(ที�มา: Staples, 2007) 
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ภาพที� 1.52  แมงดาทะเลในคลาสเมโรสโทมาทา 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 

    3) คลาสแอแรคนิดา  
     เป็นสตัวท์ี�มขีา 4 คู่ อาจมปีลอ้งหรอืไม่มปีลอ้งที�ส่วนทอ้งหรอืไม่มี
ระยางค ์หายใจโดยใชเ้หงอืก ท่อลมหรอืบุคลงั (book lung) ขบัถ่ายโดยใช้ท่อมลัพเิกยีน และ/
หรอืต่อมคอซลั มสีมองอยู่ที�ส่วนหลงัค่อนไปดา้นหน้า มปีมประสาททอ้ง ไม่มกีารเปลี�ยนรปูร่าง 
(metamorphosis) แทจ้รงิ ตวัอยา่งเช่น เหบ็ แมงปอ่ง และแมงมมุ (ภาพที� 1.53)  เป็นตน้  

 
ภาพที� 1.53  แมงมมุในคลาสแอแรคนิดา 

(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
 

   2.8.3 ไฟลมัย่อยครสัทาเชีย  
    ลาํตวัแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื เซฟาโลทอแรกซ ์และส่วนทอ้ง (ภาพที� 1.54)  
โดยจะมรีะยางค์ 5 คู่ที�เซฟาโลทอแรกซส์่วนต้น ซึ�งแต่ละอนัจะมกี้าน 2 ก้าน และมขีาเดนิ 5 คู่ 
ส่วนทอ้งประกอบดว้ยระยางค ์6 คู่ แบ่งเป็นขาว่ายนํ9า 5 คู่ และเปลี�ยนไปเป็นหางหรอืครบีหลงั 
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1 คู่  สามารถจาํแนกสตัวใ์นไฟลมัยอ่ยครสัทาเชยีตามลําดบัววิฒันาการออกเป็น 6 คลาส ไดแ้ก่ 
คลาสรไิมพเีดยี (Remipedia)  คลาสเซฟาโลคารดิา (Cephalocarida)  คลาสเบรนคโีอโพดา 
(Branchiopoda)  คลาสออสทราโคดา (Ostracoda)  คลาสมาซลิโลโพดา (Maxillopoda) คลาส 
มลัแอโคสทราคา (Malacostraca) (ภาพที� 1.55)  

 
ภาพที� 1.54  ลาํตวัของสตัวไ์ฟลมัยอ่ยครสัทาเชยี 

(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
 

 
ภาพที� 1.55  ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติในไฟลมัยอ่ยครสัทาเชยี 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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    1) คลาสริไมพีเดีย  
     เป็นสิ�งมชีวีติที�ไม่มเีปลอืกหรอืกระดอง (carapace) ห่อหุม้ร่างกาย 
มโีพรโทพอด 1 ปลอ้ง มหีนวดและหนวดย่อยแตกเป็น 2 แขนง (biramous antennule) ลําตวัมี
ระยางค ์ระยางคท์ี�ส่วนหวัมขีนาดใหญ่ มกีลา้มเนื9อเชื�อมลําตวัตดิกบัหวั ลําตวัโปร่งแสง ไม่มตีา
ประกอบ ตวัอยา่งเช่น รไิมพเีดยี (ภาพที� 1.56) ในสกุล Speleonectes  
    2) คลาสเซฟาโลคาริดา  
     เป็นสิ�งมชีวีติที�ไม่ถูกห่อหุ้มร่างกายด้วยเปลอืก พบฟิลโลโพเดยี 
(phyllopodia) และโพรโทพอด 1 ปลอ้ง มหีนวดแตกเป็น 2 แขนง (biramous antenna)  ส่วน
หนวดย่อยม ี1 แขนง (uniramous antennule) ไม่มตีาประกอบ ไม่พบระยางค์ที�ส่วนท้อง 
ระยางค์ที�ปากมลีกัษณะคลา้ยกบัขาที�ส่วนอก ตวัอย่างสิ�งมชีวีติในคลาสเซฟาโลคารดิา (ภาพที� 
1.56) ไดแ้ก่ กุง้เกอืกมา้ (horse shoe shrimp) ในสกุล Hutchinsoniella 

 
ภาพที� 1.56  สิ�งมชีวีติในคลาสรไิมพเีดยี (บน) และคลาสเซฟาโลคารดิา (ล่าง) 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 

    3) คลาสเบรนคีโอโพดา  
     เป็นสิ�งมีชีวิตที�อาจมีหรอืไม่มเีปลือกห่อหุ้มร่างกายก็ได้ ไม่พบ
ระยางค์และกล้ามเนื9อในช่องปาก หนวดย่อยลดรูป มีตาประกอบ ไม่มีระยางค์ที�ส่วนท้อง 
ตวัอยา่งเช่น ไรนํ9า (water flea) และไรนางฟ้า (fairy shrimp) (ภาพที� 1.57) 
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ภาพที� 1.57  ไรนํ9าและไรนางฟ้าในคลาสเบรนคโีอโพดา  

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 

    4) คลาสออสทราโคดา  
     ลําตัวมกีระดองห่อหุ้มคล้ายหอย 2 ฝา ร่างกายอาจไม่แบ่งเป็น
ปล้องหรือมปีล้อง มีระยางค์ที�ส่วนหัว บางชนิดที�ส่วนอกไม่พบระยางค์หรอืมรีะยางค์ 2 คู่ 
ตวัอยา่งเช่น ออสทราคอด (ภาพที� 1.58) ในสกุล Cypris Cypridina และ Gigantocypris 

 
ภาพที� 1.58  ออสทราคอดในคลาสออสทราโคดา 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 

    5) คลาสมาซิลโลโพดา 
     เป็นสตัวท์ี�มปีลอ้งที�ส่วนหวั 5 ปลอ้ง ส่วนอก 6 ปลอ้ง และส่วนทอ้ง 
4 ปล้อง ไม่มีระยางค์ที�ส่วนท้อง เป็นสิ�งมีชีวิตที�อาจมีหรือไม่มีเปลือกห่อหุ้มร่างกายก็ได ้
ตวัอยา่งเช่น มาซลิโลพอด (ภาพที� 1.59) ในสกุล Balanus Policipes และ Sacculina  
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    6) คลาสมลัแอโคสทราคา 
     กุ้งเป็นตวัอย่างของคลาสมลัแอโคสทราคา (ภาพที� 1.59) ซึ�งส่วน
อกม ี8 ปล้อง ส่วนท้องม ี6 ปล้อง ทุกปล้องมรีะยางค์ พบหนวดย่อยแบบแตกเป็น 2 แขนง 
ระยางคท์ี�อกปลอ้งที� 1 – 3 มรีะยางคค์ลา้ยระยางคท์ี�พบในช่องปาก มกีระดองปกคลุมร่างกายใน
ส่วนหวัหรอืส่วนอกทั 9งหมด และพบเหงอืกที�ส่วนอก ได้แก่ มลัแอโคสทรอคในสกุล Cancer 
Homarus และ Grapsus   

 

 
ภาพที� 1.59  สิ�งมชีวีติในคลาสมาซลิโลโพดา (บน) และคลาสมลัแอโคสทราคา (ล่าง) 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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   2.8.4 ไฟลมัย่อยเมนดิบลูาทา  
    เป็นสตัว์ที�มขีากรรไกรอยู่ในปาก ลําตวัประกอบด้วย 3 ส่วน คอื หวั 
อก และทอ้ง ในสิ�งมชีวีติบางชนิดม ี2 ส่วน คอื เซฟาโลทอแรกซ ์และส่วนทอ้ง สามารถจาํแนก
สตัวใ์นไฟลมัย่อยเมนดบิูลาทาตามลําดบัววิฒันาการออกเป็น 5 คลาส ไดแ้ก่ คลาสดโิพลโพดา 
(Diplopoda) คลาสคโิลโพดา (Chilopoda) คลาสพูโรโพดา (Pauropoda) คลาสซมิไฟลา (Symphyla) 
คลาสอนิเซคทา (Insecta) (ภาพที� 1.60)  

 
ภาพที� 1.60  ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติในไฟลมัยอ่ยครสัทาเชยี 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 
    1) คลาสดิโพลโพดา 
     มลีาํตวัเป็นรปูทรงกระบอก หนวดสั 9น มตีาเดี�ยว ขาสั 9น แต่ละปลอ้ง
มขีา 2 คู่ ตวัอยา่งเช่น กิ9งกอื (ภาพที� 1.61) ในสกุล Julus และSpirobolus 
    2) คลาสคิโลโพดา 
     ปลอ้งแรกของลาํตวัเปลี�ยนแปลงไปเป็นเขี9ยวพษิ ลําตวัแบน แต่ละ
ปล้องมขีา 1 คู่ มหีนวด 1 คู่ยาว ออกลูกเป็นไข่ ตวัอย่างเช่น ตะขาบ (ภาพที� 1.61) ในสกุล 
Cermatia Lithobius Geophilus  
    3) คลาสพโูรโพดา 
     เป็นสิ�งมชีวีติที�ร่างกายเป็นรปูทรงกระบอก ปลอ้งลาํตวัมลีกัษณะ
เป็นคู่ มขีาจาํนวน 9 หรอื 10 คู่ ไมม่ตีา ตวัอยา่งเช่น พโูรพอดในสกุล Pauropus (ภาพที� 1.61) 
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    4) คลาสซิมไฟลา 
     ลําตวัเรยีวยาว มหีนวดแบบรูปเส้นด้าย (filifrom) ร่างกายมปีล้อง 
15 – 20 ปล้องต่างกันตามชนิด มขีา 10 – 12 คู่ ไม่มตีา ตัวอย่างเช่น ตะขาบสวน (garden 
centipedes) (ภาพที� 1.61) ในสกุล Scutigerella   
 

 
 

ภาพที� 1.61  สิ�งมชีวีติในคลาสดโิพลโพดา (ซา้ยบน) คลาสคโิลโพดา (ขวาบน)  
คลาสพูโรโพดา (ซา้ยล่าง) และคลาสซมิไฟลา (ขวาล่าง) 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
      
    5) คลาสอินเซคทา  
     แมลงเป็นสิ�งมีชีวิตในคลาสอินเซคทา มีสมาชิกมากที�สุดใน
อาณาจกัรสตัว ์มกีารพฒันาโครงสรา้งภายในของระบบต่าง ๆ ด ี (ภาพที� 1.62) ตวัเต็มวยัแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คอื หวั อก และทอ้งมหีนวด 1 คู่ ปากมหีลายรูปแบบซึ�งเปลี�ยนแปลงไปตาม
ชนิดของอาหาร หวัมปีลอ้ง 6 ปลอ้ง อกม ี3 ปลอ้ง และทอ้งมจีาํนวนปลอ้งแตกต่างกนัตามชนิด 
แต่โดยปกตมิ ี11 ปลอ้ง อกมปีีก 2 คู่ บางชนิดม ี1 คู่ (pterygota) หรอือาจจะไม่มเีลย (apterygota) 
โดยกลุ่มแมลงที�มปีีกจะมวีวิฒันาการสูงกว่า (ภาพที� 1.62) ขาม ี3 คู่ ออกลูกเป็นไข่ บางชนิดมี
การเปลี�ยนแปลงรา่งกายไดห้ลายรปูแบบในวงจรชวีติ แต่บางชนิดอาจจะไมม่ ี  
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ภาพที� 1.62  ลกัษณะโครงสรา้งภายในรา่งกาย (บน) และววิฒันาการของ 

สิ�งมชีวีติในไฟลมัยอ่ยครสัทาเชยี (ล่าง) 
(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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  2.9 ไฟลมัเอไคโนเดอรม์าทา  
   เป็นสตัวท์ะเลที�มคีวามหลากหลายของชนิดประมาณ 6,000 ชนิด บางชนิดตวั
เตม็วยัมสีมมาตรตามรศัมแีบบ 5 แฉก ไดแ้ก่ ดาวทะเล (ภาพที� 1.63) เม่นทะเล แต่บางชนิดมี
สมมาตรดา้นขา้ง เช่น ปลงิทะเล โพรงลาํตวัแบบแทจ้รงิและไม่แบ่งเป็นปลอ้ง ร่างกายมโีครงร่าง
แขง็อยู่ภายใน ทางเดนิอาหารแบบสมบูรณ์ ไม่มรีะบบไหลเวยีนเลอืดที�แท้จรงิ รวมไปถึงไม่มี
อวยัวะพเิศษทําหน้าที�ขบัถ่าย ระบบประสาทประกอบด้วยวงแหวนประสาท ช่องปากเกดิหลงั
ช่องทวารและมกีารแยกของเซลล์แบบรศัม  ีการจําแนกหมวดหมู่ของเอไคโนเดิร์มสามารถ
จาํแนกได ้2 ไฟลมัยอ่ย คอื ไฟลมัย่อยเพลิมาโทซวั (Pelmatozoa) และไฟลมัย่อยอลีูเทอรโ์อซวั 
(Eleutherozoa) โดยมลีาํดบัววิฒันาการ (ภาพที� 1.64) เป็นดงันี9 
 

 
ภาพที� 1.63  ลกัษณะโครงสรา้งรา่งกายของไฟลมัเอไคโนเดอรม์าทา  

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 

   2.9.1 ไฟลมัย่อยเพิลมาโทซวั 
    เป็นสิ�งมีชีวิตโบราณที�สุดในไฟลัมนี9 มีเพียงคลาสเดียว คือ คลาส            
ไครนอยเดยี (Crinoidea) (ภาพที� 1.64) ร่างกายมลีกัษณะเป็นรูปร่างคล้ายถ้วยหงาย ปากอยู่
ดา้นบน มแีขนแยกออกมาจากแว่นกลางลําตวั 5 แขน หรอืมากกว่า แต่ละแขนจะมแีขนงแยก
ออกมา จํานวนของแขนงเหล่านี9จะต่างกันตามชนิด เป็นสิ�งมีชีวิตที�สามารถสืบพันธุ์ได้ 2 
ลกัษณะ คือ อาศยัเพศ และไม่อาศยัเพศ โดยแบบอาศยัเพศมลีกัษณะเพศแยก หายใจผ่าน
เนื9อเยื�อชั 9นผวิ ตวัอย่างของสิ�งมชีวีติในไฟลมัย่อยนี9ไดแ้ก่ ดาวขนนก และพลบัพลงึทะเลในสกุล 
Antedon และ Comantheria  
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   2.9.2 ไฟลมัย่อยอีลเูทอรโ์อซวั 
    ลําตวัมรีูปร่างลกัษณะคล้ายดาว วงกลม และรูปคล้ายแตงกวา มช่ีอง
ปากอยู่คนละดา้นกบัช่องทวาร ลําตวัอาจมแีขนหรอืไม่มแีขนก็ได ้ถ้ามแีขนใต้แขนอาจจะมรี่อง
แขน (ambulacral groove) หรอืไม่มกีไ็ด้ สิ�งมชีวีติในไฟลมัย่อยอลีูเทอรโ์อซวัแบ่งออกเป็น 5 
คลาสตามลําดบัววิฒันาการได้ดงันี9 คอื คลาสคอนเซนทรไิซครอยเดยี (Concentricycloidea) 
คลาสแอสเทอรอยเดยี (Asteroidea) คลาสโอฟียูรอยเดยี (Ophiuroidea) คลาสเอไคนอยเดยี 
(Echinoidea) และคลาสโฮโลทรูอยเดยี (Holothuroidea) (ภาพที� 1.64)  
    1) คลาสคอนเซนทริไซครอยเดีย 
     ร่างกายเป็นรูปร่างคล้ายถ้วยแต่ไม่มแีขน โดยด้านขอบมหีนาม มี
โครงสรา้งแขง็ภายนอกปกคลุม บรเิวณส่วนขาใกลข้อบลําตวัไม่มวีงแหวนที�ทําหน้าที�ดูด มช่ีอง
พ่นนํ9า อาจมหีรอืไมม่รีะบบทางเดนิอาหาร ตวัอยา่งเช่น ดาวทะเลในสกุล Xyloplax  
 

 
ภาพที� 1.64  ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติในไฟลมัเอไคโนเดอรม์าทา 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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    2)  คลาสแอสเทอรอยเดีย 
     เป็นสตัว์ที�มรีูปร่างลําตวัลกัษณะคล้ายกบัดาวที�ม ี5 แขน แต่บาง
ชนิดมมีากกว่า 5 แขน มเีนื9อเยื�อชั 9นผิวบาง ภายในชั 9นเนื9อเยื�อมแีผ่นหนิปูนเชื�อมติดกันเป็น
โครงสรา้งที�เรยีกว่าแผ่นออสซเิคลิ (ossicle plate) และมหีนามยื�นออกมาปกคลุมอยู่ภายนอก
ลาํตวั ช่องปากอยูด่า้นล่างตรงกลางของลําตวั ส่วนช่องทวารอยู่ดา้นบนตรงกบัช่องปาก ใต้แขน
จะมรี่องแขน หายใจโดยใชเ้หงอืกที�ผวิหนัง เพศแยกและปฏสินธภิายนอกร่างกาย ตวัอย่างเช่น 
ดาวทะเลในสกุล Acanthaster (ภาพที� 1.65) 
    3) คลาสโอฟียรูอยเดีย 
     เป็นสตัว์ที�มลีําตวัคล้ายดาว 5 แฉกเช่นเดยีวกบัสิ�งมชีวีติในคลาส
แอสเทอรอยเดยี แต่ไม่มรี่องใต้แขนและแขนจะเปราะแตกหกัง่าย นอกจากนี9ยงัไม่พบเหงอืก 
หายใจโดยผ่านผวิหนังของร่างกาย ไม่มช่ีองทวาร มปีากและทางนํ9าเข้าอยู่ทางด้านล่างของ
ร่างกาย เป็นสตัวท์ี�แยกเพศและมกีารปฏสินธภิายนอกร่างกาย บางชนิดสบืพนัธุ์แบบไม่อาศยั
เพศ โดยการเจรญิทดแทน ตวัอย่างเช่น ดาวเปราะในสกุล Ophiura และ Astrophyton (ภาพที� 
1.65) 

 
ภาพที� 1.65  ดาวทะเลในสกุล Acanthaster (บน) และดาวเปราะในสกุล Ophiura (ซา้ยล่าง)  

และ Astrophyton (ขวาล่าง) 
(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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    4) คลาสเอไคนอยเดีย 
     เป็นสตัวท์ี�มลีาํตวัเป็นรปูทรงกลมหรอืรปูไข่แบน ไม่มแีขน บางชนิด
มหีนามแหลมยาวยื�นออกมาจากลาํตวั ช่องปากอยูด่า้นล่างและช่องทวารอยู่ดา้นบน หายใจดว้ย
เหงอืก เป็นสตัวท์ี�แยกเพศ และมกีารปฏสินธภิายนอก ที�เทา้มสี่วนที�ช่วยในการดูด ตวัอย่างเช่น 
เม่นทะเล (sea urchin) ในสกุลต่าง ๆ (ภาพที� 1.66) และเหรยีญทะเล (sand dollar) ในสกุล 
Arbacia  Strongylocentrotus และ Mellita    

 
ภาพที� 1.66  สกุลเมน่ทะเลในคลาสเอไคนอยเดยี 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 

    5) คลาสโฮโลทูรอยเดีย 
     เป็นสตัว์ที�มรีูปร่างเป็นทรงกระบอกคล้ายแตงกวา ลําตวัอ่อนนิ�ม 
ไม่มแีขนและหนาม มผีนังกลา้มเนื9อที�แขง็แรงมช่ีองปากและช่องทวาร มท่ีอขาเรยีงเป็นแถว 5 
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แถวตามความยาวของลําตวั ท่อขาที�บรเิวณรอบปากเปลี�ยนแปลงไปเป็นหนวด ที�ช่วยในการ
สร้างเมอืกสําหรบัช่วยในการเคลื�อนที� เป็นสตัว์ที�แยกเพศและมกีารปฏสินธภิายนอกร่างกาย 
ไดแ้ก่ ปลงิทะเล (sea cucumber) (ภาพที� 1.67) ในสกุล Sclerodactyla Parastichopus และ 
Cucumaria 

 

 

 
ภาพที� 1.67  ปลงิทะเลในคลาสโฮโลทรูอยเดยี 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 

  2.10  ไฟลมัคอรด์าทา  
    สตัว์ที�มกีระดูกสนัหลงัมคีวามหลากหลายของชนิดประมาณ 52,000 ชนิด 
เป็นสตัวท์ี�มวีวิฒันาการสูงสุด จากหลกัฐานซากดกึดําบรรพจ์งึทราบว่า สตัวท์ี�มกีระดูกสนัหลงัมี
กําเนิดมาเมื�อ 450 ลา้นปีก่อน (ภาพที� 1.68) ลกัษณะสําคญัของสิ�งมชีวีติในไฟลมัคอรด์าทาม ี4 
ประการ (ภาพที� 1.68) คอื กระดูกสนัหลงัที�พฒันามาจากแกนสนัหลงั (notochord) ซึ�งทําหน้าที�
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คํ9าจุนและทรงตวัของร่างกาย เอม็บรโิอมช่ีองเหงอืกบรเิวณคอหอย แกนประสาทเป็นท่อกลวง
อยู่ด้านหลงั และมหีาง สตัว์กลุ่มนี9มกีารพฒันาของปากหลงัทวารหนักและมกีารแยกของเซลล์
แบบรศัม ีสมมาตรรา่งกายเป็นแบบดา้นขา้ง ไดแ้ก่ ปลา สตัวส์ะเทนินํ9าสะเทนิบก สตัวเ์ลื9อยคลาน 
สตัว์ปีก และสตัว์เลี9ยงลูกด้วยนํ9านม สามารถจําแนกสิ�งมชีวีติในไฟลมันี9ตามลําดบัววิฒันาการ
ออกเป็น 3 ไฟลมัยอ่ย คอื ไฟลมัยอ่ยยโูรคอรด์าทา (Urochordata) ไฟลมัยอ่ยเซฟาโลคอรด์าทา 
(Cephalochordata) และไฟลมัยอ่ยเวอรท์บีราทา (Vertebrata) (ภาพที� 1.69)     
    

 

 

ภาพที� 1.67  ซากดกึดาํบรรพ ์(บน) และลกัษณะสาํคญัของไฟลมัคอรด์าทา (ล่าง) 
(ที�มา: Hickman et al., 2001) 
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ภาพที� 1.69  ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติในไฟลมัคอรด์าทา 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 
    2.10.1 ไฟลมัย่อยยโูรคอรด์าทา 
     ลกัษณะโครงสร้างที�สําคญัของสิ�งมชีวีติในไฟลมัย่อยยูโรคอร์ดาทา 
(ภาพที� 1.70) คอื มแีกนสนัหลงั แกนประสาท มช่ีองเหงอืก และหางในช่วงที�เป็นตวัอ่อนที�ว่ายนํ9า
ไดอ้ย่างอสิระเท่านั 9น เมื�อเจรญิเตม็ที�จะเกาะอยู่กบัที� จําแนกสิ�งมชีวีติในไฟลมัย่อยยโูรคอรด์าทา
ออกเป็น 3 คลาส คอื คลาสแอสซไิดแอเซยี (Ascidiacea) คลาสลารว์าเซยี (Larvacea) และ
คลาสธาไลแอเซยี (Thaliacea) ตวัอยา่งเช่น เพรยีงหวัหอม  
     1)  คลาสแอสซิไดแอเซีย 
      เป็นคลาสของเพรยีงหวัหอม (ภาพที� 1.71) มกีารดํารงชพีทาง
สงัคมแบบโดดเดี�ยว (solitary) แบบโคโลนี หรอืมหีลายตวัอยู่ในเปลอืกหุ้มเดยีวกนั โดยแบบ
โดดเดี�ยวและแบบโคโลนีจะมเียื�อหุม้ของตวัเองทุกตวั หากอยู่รวมกนัเป็นแบบกลุ่มจะอยู่รวมกนั
ในเยื�อหุม้เดยีวกนั ตวัอยา่งเช่น เพรยีงหวัหอม 
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     2) คลาสลารว์าเซีย           
      สิ�งมชีวีติในคลาสนี9เรยีกว่า ลารว์าเซยีน (larvacean) ตวัเตม็วยั
จะมลีกัษณะคลา้ยตวัอ่อนหรอืแพลงก์ตอนขนาดตวัเลก็ ลําตวัโปร่งแสงมเีปลอืกห่อหุ้มร่างกาย 
เปลอืกเป็นเจลลาทนิ มกีารสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศเพยีงอยา่งเดยีว  

 
ภาพที� 1.70  โครงสรา้งของสิ�งมชีวีติในไฟลมัยอ่ยยโูรคอรด์าทา 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 

 
ภาพที� 1.71   สิ�งมชีวีติในไฟลมัยอ่ยยโูรคอรด์าทา 

(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
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     3) คลาสธาไลแอเซีย 
      เป็นสิ�งมชีวีิตที�ดํารงชีพแบบอิสระในแหล่งนํ9า มลีกัษณะคล้าย
แพลงกต์อน มกีารสบืพนัธุท์ ั 9งแบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ ตวัอ่อนที�ไดจ้ากการสบืพนัธุแ์บบ
อาศยัเพศเจรญิเป็นระยะโอโอซอยด์ (oozoid) หากเป็นตวัอ่อนที�ได้จากการสบืพนัธุ์แบบไม่
อาศยัเพศโดยวธิกีารแตกหน่อเจรญิเป็นระยะบลาสโทซอยด ์ (blastozoid) ตวัอย่างเช่น ซาล์ป 
(salp) 
    2.10.2 ไฟลมัย่อยเซฟาโลคอรด์าทา 
     เป็นไฟลมัย่อยของแอมฟิออกซสั (amphioxus) (ภาพที� 1.72) สตัว์
ในไฟลมัย่อยนี9จะมแีกนสนัหลงัยาวตลอดตวั มช่ีองเหงอืกบรเิวณคอหอย แกนประสาทเป็นท่อ
กลวงอยูด่า้นหลงัและเหนือแกนสนัหลงั และมหีางอยูด่า้นทวารตลอดช่วงของชวีติ ลกัษณะลําตวั
เป็นรปูร่างเรยีวยาวหวัแหลมทา้ยแหลม ลําตวัแบนดา้นขา้งคล้ายปลาหรอืหอก (lancet) ไม่มี
กะโหลกศรีษะ  

 

 
ภาพที� 1.72  แอมฟิออกซสัและลกัษณะโครงสรา้งร่างกาย 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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    2.10.3 ไฟลมัย่อยเวอรที์บราทา 
     เป็นไฟลมัย่อยของสตัวท์ี�มกีระดูกสนัหลงัทั 9งหมด โดยมแีกนสนัหลงั 
ช่องเหงอืกบรเิวณคอหอย แกนประสาทเป็นท่อกลวงอยู่ด้านหลงัและเหนือแกนสนัหลงั และมี
หางอยู่ด้านทวารเพยีงบางช่วงของชวีติเท่านั 9น มกีะโหลกศรีษะป้องกนัสมอง สามารถจําแนก
ไฟลมัย่อยเวอรท์บีราทาออกเป็น 2 คลาสใหญ่ตามลําดบัววิฒันาการ ไดแ้ก่ คลาสใหญ่แอนาธา 
(Agnatha) และคลาสใหญ่นาโธสโทมาทา (Gnthostomata) (ภาพที� 1.73)       
 

  
ภาพที� 1.73  ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติในไฟลมัยอ่ยเวอรท์บีราทา 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 
     1)  คลาสใหญ่แอนาธา  
      สิ�งมชีวีติที�พบในคลาสใหญ่นี9จะไม่มกีระดูกขากรรไกร โครงร่าง
ของร่างกายเป็นกระดูกอ่อน จําแนกคลาสใหญ่นี9ออกเป็น 2 คลาส คอื คลาสมกิซนีิ (Myxini) 
และคลาสเซฟาเลสพโิดมอรฟี (Cephalaspidomorphi) 
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      1.1) คลาสมิกซินี  
       ตวัอยา่งสิ�งมชีวีติในคลาสนี9 คอื แอคฟีช (hagfish) (ภาพที� 
1.74) โดยปลายปากจะมหีนวด 4 คู่ โพรงจมกูมท่ีอไปที�คอหอย มถุีงเหงอืก 5 – 15 คู่ ลําตวั
คลา้ยปลาไหล มคีรบีหลงัและครบีหาง แต่ไมพ่บครบีคู่และเกลด็ ใชส้าํหรบัดดู มรีจูมกู 1 รอูยู่บน
หวั ตาม ี1 คู่ หวัใจม ี2 หอ้งประกอบดว้ยหอ้งบนและหอ้งล่าง เป็นสตัวล์่าเหยื�อ  
 

 
ภาพที� 1.74  แอคฟีชในคลาสมกิซนีิและลกัษณะโครงสรา้งร่างกาย 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 
      1.2) คลาสเซฟาเลสพิโดมอรฟี   
       ตัวอย่างสิ�งมีชีวิตในคลาสนี9  คือ แลมเพรย์ (lamprey) 
(ภาพที� 1.75) ปากเป็นแบบปากดูดค่อนลงมาทางดา้นทอ้ง ฟนัเจรญิดอียู่ในช่องปาก โพรงจมกู
ไม่ตดิต่อกบัคอหอย มถุีงเหงอืก 7 คู่และมช่ีองเหงอืก 7 ช่อง ลําตวัคล้ายปลาไหล มคีรบีหลงั
และครบีหาง แต่ไม่พบครบีคู่และเกลด็ ใช้สําหรบัดูด มรีูจมูก 1 รอูยู่บนหวั ตาม ี1 คู่ หวัใจม ี2 
หอ้งประกอบดว้ยหอ้งบนและหอ้งล่าง โครงรา่งเป็นกระดกูอ่อนและเสน้ใย พบแกนสนัหลงัตลอด
ชวีติ มเีสน้ประสาทสมอง 8 - 10 คู่ ลําไสบ้ดิเป็นเกลยีว ไม่มกีระเพาะ เพศแยก และเป็นปรสติ
หรอืเป็นผูล้่า 



69 
 

 
ภาพที� 1.75  แลมเพรยใ์นคลาสเซฟาเลสพโิดมอรฟี   

(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
 

     2) คลาสใหญ่นาโธสโทมาทา   
      สิ�งมชีีวิตที�พบในคลาสใหญ่นี9จะมขีากรรไกร โครงสร้างคํ9าจุน
ร่างกายเป็นกระดูกหรอืกระดูกอ่อน พบแกนสนัหลงัในระยะเอ็มบรโิอและถูกแทนที�ดว้ยกระดูก
สนัหลงัในภายหลงั พบระยางคเ์ป็นคู่ สามารถจาํแนกคลาสใหญ่นี9ออกเป็น 7 คลาส ไดแ้ก่ คลาส
คอนดรกิธอีสิ (Chodrichtyes) คลาสแอคทนิอพทลิจิไีอ (Actinopterrygii) คลาสซารค์อพทลิจิไีอ 
(Sorcopterygii) คลาสแอมฟิเบยี (Amphibia) คลาสเรพทเิลยี (Reptilia) คลาสแอวสิ (Aves) 
และคลาสแมมมาเลยี (Mammalia) 
      2.1) คลาสคอนดริกธีอิส  
       ตวัอย่างสิ�งมชีีวติในคลาสนี9 ได้แก่ ฉลาม (ภาพที� 1.76) 
และกระเบน ปลากระดูกอ่อน ลําไส้บิดเวียนในช่องท้อง มคีรบีหางแบบเฮเทอโรเซอร์คอล 
(heterocercal tail) โครงร่างคํ9าจุนร่างกายเป็นกระดูกอ่อน มเีหงอืก 5-7 คู่ ที�มช่ีองเปิดของ
เหงอืกแยกจากกนั และไม่มแีผ่นปิดเหงอืก (operculum) และถุงลม ปากอยู่ที�บรเิวณส่วนหวั
เยื9องมาทางทอ้ง มขีากรรไกร และช่องรบักลิ�นหรอืรูจมูก 1 คู่แต่ไม่เชื�อมกบัคอหอย ผวิหนังปก
คลุมดว้ยเกลด็แบบพลาคอยด ์(placoid) และมต่ีอมเมอืก โครงร่างคํ9าจุนร่างกายเป็นกระดูกอ่อน 
ระบบทางเดนิอาหารสมบูรณ์ ลําไสม้ลีิ9นและวนเป็นเกลยีว ระบบหมุนเวยีนเลอืดประกอบดว้ย
หวัใจ 2 หอ้ง เสน้เลอืด และเหงอืก 5 – 7 คู่แยกกนั สมองประกอบดว้ยออลแฟคเทอร ีโลบ 
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(olfactory lobe) ซรีบีรมั (cerebrum) ออพทคิ โลบ (optic lobe) ซรีเีบลลมั (cerebellum) และ 
เมดูลา ออบลองกาทา (medulla oblongata) อย่างละ 1 คู่ และมเีสน้ประสาทสมอง 10 คู่ เพศแยก 
และปฏสินธภิายใน โดยตวัอ่อนเจรญิมาจากไข่หรอืออกลูกเป็นตวั ตวัอย่างเช่น ปลาในสกุล 
Chimaera Hydrolagus และ Sphyrna 

 

 
ภาพที� 1.76  ฉลามในคลาสคอนดรกิธอีสิ 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 

      2.2) คลาสแอคทินอพทิลิจีไอ  
       ตวัอย่างสิ�งมชีวีติในคลาสนี9 ไดแ้ก่ กลุ่มปลาหางแฉก-หาง
รปูพดั (ray-finned fish) (ภาพที� 1.77) กระดูกมกีารสะสมของเซลลก์ระดูก (ossified bone) มี
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ช่องเปิดเหงอืกช่องเดยีวถูกปกคลุมด้วยแผ่นปิดเหงอืก มหีวัใจ 2 ห้อง คอื หวัใจห้องบนและ
หวัใจห้องล่าง แต่ยงัไม่มลีิ9นหวัใจกั 9นระหว่าง 2 ห้อง มเีกล็ดหรอืมผีิวหนังที�มเีมอืกปกคลุม
ร่างกาย ปากอยู่ที�ปลายส่วนหวั มฟีนัอยู่บนขากรรไกร แผ่นปิดเหงอืกจะปิดเมื�อนํ9าไหลเข้าสู่
เหงอืก เพื�อการแลกเปลี�ยนแก๊ส หวัใจม ี2 หอ้งทําใหม้รีะบบไหลเวยีนเลอืดผ่านหวัใจเพยีงวงจร
เดยีว (single circulatory system) สมองส่วนออลแฟคเทอร ีโลบ และซรีบีรมั มขีนาดเลก็แต่  
ออพทคิ โลบ แต่ซรีเีบลลมัมขีนาดใหญ่ เสน้ประสาทสมองม ี10 คู่ ส่วนใหญ่เพศแยก ปฎสินธิ
ภายนอกร่างกาย ตัวอ่อนอาจมรีูปร่างแตกต่างไปจากตัวเต็มวยั ตัวอย่างเช่น ปลาในสกุล 
Acipenser และ Polypterus  

 
ภาพที� 1.77  กลุ่มปลาหางแฉก-หางรปูพดัในคลาสแอคทนิอพทลิจิไีอ 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
 

      2.3) คลาสซารค์อพทิลิจีไอ 
       ตัวอย่างสิ�งมชีีวิตในคลาสนี9 ได้แก่ กลุ่มปลาหางกลม-รี
(lobe-finned fish) กระดกูมกีารสะสมของเซลลก์ระดูกและมช่ีองเปิดเหงอืกช่องเดยีวถูกปกคลุม
ดว้ยแผ่นปิดเหงอืกเหมอืนกบัสิ�งมชีวีติในคลาสแอคทนิอพทลิจิไีอ เริ�มมสี่วนที�กั 9นหวัใจหอ้งบน
และหอ้งล่าง เป็นปลาที�ววิฒันาการไปเป็นสตัว์สะเทนินํ9าสะเทนิบก มปีอดใช้ในการแลกเปลี�ยน
แก๊ส เช่น ปลาปอด (lung fish) (ภาพที� 1.78) ในสกุล Neoceratodus และ Protopterus บาง
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ชนิดปอดยงัไม่พฒันา เช่น ปลาซลีาแคนท ์(coelacanth) (ภาพที� 1.78) ในสกุล Latimeria ซึ�ง
เป็นชนิดที�ไม่มปีอด ทั 9งปลาปอดและปลาซลีาแคนท์ เป็นปลาโบราณที�ยงัมชีวีติรอดมาจนถึง
ปจัจบุนั (living fossil) 

 

 
ภาพที� 1.78  ปลาปอด (บน) และปลาซลีาแคนทใ์นคลาสซารค์อพทลิจิไีอ (ล่าง) 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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      2.4) คลาสแอมฟิเบีย   
       เป็นกลุ่มสตัวท์ี�ปรบัตวัขึ9นมาอยูบ่นบก ตวัอยา่งสิ�งมชีวีติใน
คลาสนี9 ได้แก่ สตัวส์ะเทนิบกสะเทนินํ9า เป็นสตัวเ์ลอืดเยน็ (poikilothermous) ตวัอ่อนอยู่ในนํ9า
หายใจทางเหงอืกและผวิหนัง ตวัเตม็วยัอยู่บนบกหายใจโดยใชป้อดและผวิหนัง ผวิหนังมคีวาม
ชุ่มชื9นและมต่ีอมเมอืก ไม่มเีกลด็ ออกลูกเป็นไข่ โดยจะผสมพนัธุ์และวางไข่ในนํ9า ไข่มวีุ้นหุ้ม 
(ภาพที� 1.79) มหีวัใจ 3 ห้อง ประกอบดว้ยหอ้งบน 2 หอ้ง และหอ้งล่าง 1 หอ้ง (ภาพที� 1.80) 
เมด็เลอืดแดงมนิีวเคลยีส มกีารไหลเวยีนเลอืดเป็นแบบ 2 วงจร (double circulatory system) 
เนื�องจากมรีะบบแลกเปลี�ยนแก๊สที�ปอดก่อนกลบัเขา้สู่หวัใจไปเลี9ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มี
เส้นประสาท 9 – 10 คู่ตามขอ้ของกระดูกสนัหลงั ตวัผู้มถีุงเสยีง (vocal sac) (ภาพที� 1.81)  
โดยมวีวิฒันาการดงัภาพที� 1.82 

 

 
ภาพที� 1.79  ไขม่วีุน้หุม้ของสตัวใ์นคลาสแอมฟิเบยี   

(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 

 
ภาพที� 1.80  หวัใจ 3 หอ้งของสตัวใ์นคลาสแอมฟิเบยี   

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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ภาพที� 1.81  ถุงเสยีงในคลาสแอมฟิเบยี   
(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 

 

 
 

ภาพที� 1.82  ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติในคลาสแอมฟิเบยี   
(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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      2.5) คลาสเรพทิเลีย   
       เ ป็นสัตว์ เลือดเย็น เ ช่นเดียวกับคลาสแอมฟิ เบีย มี
โครงสรา้งรา่งกาย (ภาพที� 1.83) เป็นดงันี9 คอื ใชป้อดและผวิหนังในการหายใจ ผวิหนังแหง้ ไม่
มต่ีอมเมอืก และมเีกลด็ปกคลุมผวิหนัง ปฏสินธภิายในร่างกาย ตวัเต็มวยัพฒันามาจากไข่ที�มี
เปลอืก (ภาพที� 1.83) ไม่มรีะยะตวัอ่อน หายใจทางปอด มหีวัใจ 3 หอ้ง ยกเวน้จระเขม้หีวัใจ 4 
หอ้ง มขีา 2 คู่ มเีสน้ประสาทสมอง 12 คู่ เป็นสตัว์กลุ่มเเรกที�มถุีงนํ9าครํ�า  ตวัอย่างสิ�งมชีวีติใน
คลาสนี9 ไดแ้ก่ สตัวเ์ลื9อยคลาน เช่น ง ูเต่า และจระเข ้เป็นตน้ โดยมวีวิฒันาการดงัภาพที� 1.84 
 

 
 

 
 

ภาพที� 1.83  ลกัษณะโครงสรา้งรา่งกาย (บน) และไข ่(ล่าง) ในคลาสเรพทเิลยี   
(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
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ภาพที� 1.84  ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติในคลาสเรพทเิลยี   
(ที�มา: Hickman et al., 2004) 

 
      2.6) คลาสแอวิส  
       ตัวอย่างสิ�งมีชีวิตในคลาสนี9  ได้แก่ สัตว์ปีกทั 9งหมดมี
ลกัษณะเฉพาะ คอื มขีน (feather) เป็นโครงสรา้งของเนื9อเยื�อชั 9นผวิที�ปกคลุมร่างกาย ปฏสินธิ
ภายในร่างกาย เป็นสตัว์มกีระดูกสนัหลงัพวกเเรกที�เป็นสตัว์เลอืดอุ่น มขีาและปีก 1 คู่ มปีอด
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และถุงลมในการแลกเปลี�ยนแก๊ส กระดูกคํ9าจุนร่างกายน้อยและกลวง (ภาพที� 1.85) ระบบ
ภายในร่างกายเจริญดี ออกลูกเป็นไข่ที�มีเปลือกหุ้ม ไข่เเดงมีปริมาณมาก หัวใจ 4 ห้อง
ประกอบดว้ยหอ้งบน 2 หอ้งและหอ้งล่าง 2 หอ้ง มเีสน้ประสาทสมอง 12 คู่ โดยมวีวิฒันาการดงั
ภาพที� 1.86 และ 1.87 
 

 
ภาพที� 1.85  กระดกูคํ9าจนุร่างกายในคลาสแอวสิ 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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ภาพที� 1.86  ววิฒันาการเป็นคลาสแอวสิ 
(ที�มา: Hickman et al., 2004) 

 



79 
 

 
 

ภาพที� 1.87  ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติในคลาสแอวสิ 
(ที�มา: Hickman et al., 2004) 

 
      2.7) คลาสแมมมาเลีย  
       เป็นสัตว์เลือดอุ่นที�สามารถเลี9ยงตัวอ่อนได้ด้วยนํ9 านม 
เนื�องจากเพศเมยีมต่ีอมผลตินํ9านม (mammary gland) มขีนเป็นเสน้ (hair) เมด็เลอืดเเดงไม่มี
นิวเคลยีส หวัใจ 4 หอ้งประกอบดว้ยหอ้งบน 2 หอ้งและหอ้งล่าง 2 หอ้ง แลกเปลี�ยนแก๊สภายใน
ปอด มกีระบงัลม (diphragm) สมองส่วนเรยีนรูเ้จรญิด ีมเีสน้ประสาทสมอง 12 คู่ บางชนิดไม่มี
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รกจงึออกลกูเป็นไข ่ไดเ้เก่ ตุ่นปากเป็ดเเละตวักนิมดหนาม หรอืเป็นตวั เช่น สตัวท์ี�มถุีงหน้าทอ้ง 
(marsupial) ไดเ้เก่ จงิโจ ้หมโีคแอลา ออกลูกเป็นตวัขนาดเลก็ พวกที�มรีก ไดเ้เก่ สตัวเ์ลี9ยงลูก
ดว้ยนํ9านมที�ไมม่ถุีงหน้าทอ้ง โดยมวีวิฒันาการดงัภาพที� 1.88 
 

 
 

ภาพที� 1.88  ววิฒันาการของสิ�งมชีวีติในคลาสแมมมาเลยี 
(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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บทสรปุ 
 
 ววิฒันาการ หมายถงึ กระบวนการเปลี�ยนแปลงทางพนัธุกรรมของสิ�งมชีวีติที�ปรากฎขึ9น
ในระหว่างรุ่นต่อรุ่น จากหลกัฐานทางววิฒันาการจงึทําใหเ้ชื�อว่าการเปลี�ยนแปลงทางววิฒันาการ
ของสิ�งมชีวีติที�เกดิขึ9นแลว้จะไมส่ามารถยอ้นกลบัมาได ้โดยกระบวนทางววิฒันาการของสิ�งมชีวีติ
จะดาํเนินต่อไปตลอดเวลาอย่างไม่มทีี�สิ9นสุด เนื�องจากสิ�งมชีวีติจะต้องมกีารปรบัเพื�อใหส้ามารถ
ทานทนต่อกระบวนการคดัเลอืกทางธรรมชาต ิแมว้่ายงัไม่เป็นที�แน่ชดัเกี�ยวกบัการกําเนิดของ
สิ�งมชีวีติแรกของโลก แต่นักวทิยาศาสตรส์่วนใหญ่ยงัคงเชื�อว่าสิ�งมชีวีติเกดิจากววิฒันาการทาง
เคม ีแต่แนวคดินี9กย็งัไมส่ามารถพสิจูน์ไดด้ว้ยกระบวนทางวทิยาศาสตร ์ดงันั 9นการคน้หาคําตอบ
เกี�ยวกบัการกําเนิดของสิ�งมชีวีติแรกของโลกยงัคงรอการพสิูจน์ โดยในการศกึษารายวชิาสตัว
วทิยาจะศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพของสตัว์ใน 10 ไฟลมั คอื ไฟลมัพอรเิฟอรา ไฟลมัไน
ดาเรยี ไฟลมัทโีนฟอรา ไฟลมัแพลทเีฮลมนิทสิ ไฟลมันีมาโทดา ไฟลมัมอลลสักา ไฟลมัแอนเนลิ
ดา ไฟลัมอาร์โทรโปดา ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาทา และไฟลัมคอร์ดาทา โดยใช้การจัดระดับ
โครงสรา้งของอวยัวะ รูปแบบสมมาตรของร่างกาย โพรงลําตวั รปูแบบการเจรญิของเอม็บรโิอ 
และการแบ่งเป็นปลอ้ง เป็นเกณฑใ์นการจดัจาํแนก 
  
คาํถามทบทวน 
 
 1. แนวคดิเกี�ยวกบักําเนิดของสิ�งมชีวีติมแีนวคดิใดบา้ง 
 2. หลกัฐานประกอบการศกึษาววิฒันาการมหีลกัฐานใดบา้ง 
 3. จงสรา้งรปูวธิานการจดัจาํแนกสตัวอ์อกเป็นไฟลมั  
 4. จงอธบิายความสาํคญัของการจดัจาํแนกหมวดหมูข่องสิ�งมชีวีติ 
 5. ลกัษณะสาํคญัที�ใชใ้นการจาํแนกสิ�งมชีวีติใหอ้ยูใ่นไฟลมัคอรด์าทามลีกัษณะใดบา้ง 
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