
อาณาจักรสัตว์ 

ลักษณะสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ 
•สตัว์เป็นสิง่มีชีวิตกลุม่ยคูาริโอต หลายเซลล์ 
•เซลล์ยดึติดกนัด้วยโปรตีนคอลลาเจน 
•เรียนรู้และตอบสนองตอ่สิ่งเร้า 
• เคลื่อนไหวโดยการท างานของเนือ้เย่ืประสาทและ
กล้ามเนือ้ 
• เป็นผู้บริโภค 



เกณฑ์ในการจ าแนกสัตว์ 

•เนือ้เยื่อ แบง่เป็น กลุม่ท่ีไมมี่เนือ้เย่ือแท้จริง กบั กลุม่
ท่ีมีเนือ้เย่ือแท้จริง 
•ลักษณะสมมาตร  แบง่เป็นสมมาตรแบบรัศมี และ
สมมาตรแบบด้านข้าง 
•การเปล่ียนแปลงของบลาสโทพอร์ พบเฉพาะ
สัตว์ที่มีสมาตรแบบด้านข้าง   มี 2 แบบคือ แบบ  
โพรโทสโทเมีย และ ดิวเทอโรสโทเมีย 



เกณฑ์ในการจ าแนกสัตว์ 

การเปล่ียนแปลงของบลาสโทพอร์  
•แบบโพรโทสโทเมีย  พวกบลาสโทพอร์เปลี่ยนเป็น
ช่องปาก  
• ดวิเทอโรสโทเมีย พวกบลาสโทพอร์เปลี่ยนเป็น
ทวารหนกั 
 



เกณฑ์ในการจ าแนกสัตว์ 

•การเจริญในระยะตัวอ่อน พบในพวกท่ีมีช่องปาก
แบบโพรโทสโทเมีย  แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 
• ระยะตัวอ่อนแบบโทรโคฟอร์ 
• ระยะตัวอ่อนแบบเอคไดโซซัว เป็นกลุม่ตวัออ่นท่ี
มีการลอดคราบขณะเจริญเติบโต 



กลุ่มที่ไม่มีเนือ้เยื่อแท้จริง : ไฟลัมพอริเฟอรา 

• มีโครงสร้างร่างกายไมซ่บัซ้อน 
•ล าตวัมีช่องให้น า้เข้าขนาดเลก็ 
•ช่องน า้ออกขนาดใหญ่ 
•ตวัเตม็วยัมกัเกาะอยู่กบัท่ี 
•มีโครงร่างค า้จนุแทรกอยูใ่นตวัฟองน า้ เรียก สปิคลุ 
•ตัวอย่าง  ฟองน า้แก้ว ฟองน า้หินปนู ฟองน า้ถตูวั 
 



กลุ่มที่มีเนือ้เยื่อแท้จริง : ไฟลัมไนดาเรีย 

• มีเนือ้เย่ือ 2 ชัน้  
•สว่นใหญ่อาศยัอยูใ่นน า้เคม็ 
•มีรูปร่าง 2 แบบ คือ แบบโพลบิ (polyp)  และ เมดซูา 
(medusa) 
• ใช้เทนทาเคิลลา่เหย่ือ 
• มีไนโดไซต์ (cnidocyte) ใช้จบัเหย่ือ หรือป้องกนัตวั 



กลุ่มที่มีสมาตรด้านข้าง: ไฟลัมไนดาเรีย 

ตัวอย่าง 
•แมงกะพรุน 
•ดอกไม้ทะเล 
•ปะการัง 
•กลัปังหา 



กลุ่มที่มีสมาตรด้านข้าง: ไฟลัมแพลทเีฮลมนิทสิ 

•มีล าตวัแบนจงึเรียกหนอนตวัแบน 
•มีขนาดแตกตา่งกนั บางชนิดมีขนาดเลก็ไมส่ามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ บางขนิดมีขนาดใหญ่ 
•มีเนือ้เย่ือ 3 ชัน้ 
•มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบรูณ์ 
•ไมมี่ช่องตวั (noncoelom) 



กลุ่มที่มีสมาตรด้านข้าง: ไฟลัมแพลทเีฮลมนิทสิ 

•การด ารงชีวิตแบบอิสระและปรสิต 
• ตัวอย่าง พลานาเรีย พยาธิใบไม้ พยาธิตวัตืด 



กลุ่มที่มีสมาตรด้านข้าง: ไฟลัมมอลลัสคา 

•เป็นสตัว์ท่ีมีล าตวัน่ิม 
• สร้างเปลือกแข็งท่ีมีสารประกอบแคลเซียมหุ้มตวั 
• มีแมนเทิลสร้างเปลือกหุ้มตวั 
• แลกเปลี่ยนแก๊สโดยใช้เหงือก 
•มีทวารหนกัและรูขบัถ่าย 



กลุ่มที่มีสมาตรด้านข้าง: ไฟลัมมอลลัสคา 

•การด ารงชีวิต บางชนิดกินพืช บางชนิดเป็นผู้ลา่ กิน
แพลงก์ตอน 
•ตัวอย่าง  หอย และหมกึ 



กลุ่มที่มีเนือ้เยื่อแท้จริง : ไฟลัมแอนเนลิดา 

•ลกัษณะล าตวัแบง่เป็นปล้องเห็นได้ชดั ภายในมีเย่ือ
กัน้ 
•มีเนฟฟริเดีย เป็นอวยัวะขบัถ่าย 
•มีสองเพศในตวัเดียวกนั 
•มีระบบหมนุเวียนเลือดแบบวงจรปิด 
ตัวอย่าง ไส้เดือนดิน ปลงิน า้จืด ทากดดูเลือด 
 



กลุ่มที่มีเนือ้เยื่อแท้จริง : ไฟลัมนีมาโทดา 

•เป็นสตัว์ท่ีมีรูปทรงกระบอก 
•เป็นสตัว์ไมมี่ปล้องบริเวณล าตวั จงึเรียกหนอนตวั
กลม 
•มีคิวทิเคิลหุ้มร่างกายท าให้มีการลอกคราบในระหวา่ง
การเจริญเติบโต 



กลุ่มที่มีเนือ้เยื่อแท้จริง : ไฟลัมนีมาโทดา 

•มีทางเดินอาหารสมบรูณ์ 
•ไมมี่ระบบหมนุเวียนเลือด 
•มีช่องตวัเทียม (pseudocoelom) 
•ตัวอย่าง พยาธิชนิดตา่งๆ 



กลุ่มที่มีเนือ้เยื่อแท้จริง : ไฟลัมอาร์โทรโพดา 

•มีล าตวัเป็นปล้อง 
• มีรยางค์เป็นข้อตอ่กนั 
• รยางค์เป็นลกัษณะท่ีปรับเปลี่ยนไปท าหน้าท่ี เช่นใช้
เดิน จบัเหย่ือ รับความรู้สกึ ผสมพนัธุ์และและป้องกนั
อนัตราย 



กลุ่มที่มีเนือ้เยื่อแท้จริง : ไฟลัมอาร์โทรโพดา 

•มีโครงสร้างภายนอกเป็นเปลือกแข็งประกอบด้วย   
ไคทิน 
•มีการลอกคราบในระยะตวัออ่นและตวัเตม็วยั 
•มีระบบหมนุเวียนเลือดแบบเปิด 
•สืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ 



กลุ่มที่มีเนือ้เยื่อแท้จริง : ไฟลัมอาร์โทรโพดา 

สตัว์ในไฟลมัอาร์โทรโพดาท่ีพบในปัจจบุนั 
•คลาสเมอโรสโตมาตา ได้แก่แมงดาทะเล 
•คลาสอะแรคนิดา ได้แก่ แมงมมุ แมงป่อง เห็บ ไร 
•คลาสไดโพลโพดา ได้แก่ กิง้กือ 
•คลาสชิโลโพดา ได้แก่ ตะขาบ ตะเข็บ 
•คลาสอนิเซ็คตา ได้แก่ แมลงตา่งๆ 
•คลาสครัสตาเซีย ได้แก่ กุ้ง กัง้ ป ู



กลุ่มที่มีเนือ้เยื่อแท้จริง : ไฟลัมเอคไนโนเดอมาตา 

•เป็นสตัว์ท่ีมี 5 แฉก 
•มีโครงร่างแข็งภายใน 
•ผิวล าตวัมีหนามย่ืนออกมา 
•มีระบบทอ่ล าเลียงน า้ 
•มีทิวบ์ฟีท เป็นโครงสร้างในการเคลื่อนที 



กลุ่มที่มีเนือ้เยื่อแท้จริง : ไฟลัมเอคไนโนเดอมาตา 

•ตัวอย่าง ปลงิทะเล ดาวทะเล พลบัพลงึทะเล ดาวขน
นก ดาวมงกฏุหนาม 



ไฟลัมคอร์ดาตา 

ลักษณะส าคัญ 
•มีโนโทคอร์ด 
•มีทอ่ประสาทกลวงท่ีด้านหลงั 
•มีช่องเหงือกบริเวณคอหอย 
•มีหาง 



ไฟลัมคอร์ดาตา : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

ไมมี่โครงร่างแข็งค า้จนุภายในร่างกาย แบง่เป็น 
•ยโูรคอร์เดต ตวัเตม็วยัไมมี่โนโทคอร์ด 
•เซฟาโลคอร์เดต มีโนโทคอร์ดยาวตลอดล าตวัและมี
ตลอดชีวิต 
 



ไฟลัมคอร์ดาตา : สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

สตัว์มีกระดกูสนัหลงั แบง่เป็น 2 กลุม่คือ 
•สตัว์มีกระดกูสนัหลงัท่ีไมมี่ขากรรไกร 
•สตัว์มีกระดกูสนัหลงัท่ีมีขากรรไกร 



ไฟลัมคอร์ดาตา : สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

•สตัว์มีกระดกูสนัหลงัท่ีไมมี่ขากรรไกร สว่นใหญ่      
สญูพนัธุ์ไปแล้ว ปัจจบุนัพบปลาปากกลม เช่น แฮกฟิช 
และ แลมเพรย์ 



ไฟลัมคอร์ดาตา : สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

สตัว์มีกระดกูสนัหลงัท่ีมีขากรรไกร 
•คลาสคอนดริคไทอิส ได้แก่ปลากระดกูออ่น 
•คลาสออสติอิคไทอิส ได้แก่ ปลากระดกูแข็ง 
•คลาสแอมฟิเบีย ได้แก่ กบ อึง่อา่ง คางคก 
•คลาสเรปทิเลีย ได้แก่ จิงจก จระเข้ เตา่ ตะพาบน า้ 
•คลาสเอวิส ได้แก่ นกชนิดตา่งๆ 
•คลาสแมมมาเลีย ได้แก่ ตุน่ปากเป็ด จิงโจ้ กระตา่ง 
ลงิ คน   



สัตว์มีกระดูกสันหลัง : คลาสคอนดริกไทอสิ 

คลาสคอนดริคไทอิส ได้แก่ปลากระดกูออ่น 
•มีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยใช้เหงือก ไมมี่แผ่นปิด
เหงือก  
•มีการปฏิสนธิภายในและออกลกูเป็นตวั 
•มีฝันแหลมคม 
•มีเกลด็คมปกคลมุผิวหนงั 
•เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน 



สัตว์มีกระดูกสันหลัง : คลาสออสตอิิคไทอสิ  

คลาสออสตอิิคไทอิส ได้แก่ ปลากระดกูแข็ง 
•มีโครงร่างภายในเป็นกระดกูแข็ง 
•ผิวหนงัมีเกลด็ปกคลมุ 
•มีครีบ 2 คู ่คือครีบอก และครีบสะโพก 
•หายใจโดยเหงือกมีแผ่นปิดเหงือก 
 



คลาสแอมฟิเบีย ได้แก่ กบ อึง่อา่ง คางคก 
•มีผิวหนงัเปียกชืน้ ท าหน้าท่ีแลกเปลี่ยนแก๊ส 
•ไมมี่เกลด็ปกคลมุ 
•มีการปฏิสนธิภายนอก 
•ตวัออ่นอาศยัในน า้หายใจด้วยเหงือก 
•ตวัเตม็วยัอาศยับนบกใช้ปอดในการหายใจ 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง : คลาสแอมฟิเบีย  



คลาสเรปทิเลีย ได้แก่ จิงจก จระเข้ เตา่ ตะพาบน า้ 
•มีผิวหนงัปกคลมุด้วยสารเคราทิน (keratin) เพ่ือ
ป้องกนัการสญูเสียน า้ออกจากร่างกาย 
•มีการหายใจโดยใช้ปอด 
•มีการปฏิสนธิภายในร่างกายเพศเมีย 
•สร้างเปลืกหอ่หุ้มไข ่
•วางไขน่อกร่างกายเพศเมีย 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง : คลาสเรปทเิลีย  



คลาสเอวิส หรือ สตัว์ปีกได้แก่ นกชนิดตา่งๆ เป็ด หา่น 
•นกเป็นสตัว์เลือดอุน่ 
•มีการปรับรูปร่างเพ่ือช่วยในการบิน โดยกระดกูมีรู
พรุน ท าให้มีน า้หนกัเบา 
•ปรับอวยัวะท่ีไมจ่ าเป็นให้มีขนาดเลก็ 
•มีการปฏิสนธิภายและออกลกูเป็นขา 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง : คลาสเอวิส  



คลาสแมมมาเลีย หรือสตัว์เลีย้งลกูด้วยน า้นม 
•เพศเมียของสตัว์เลีย้งลกูด้วยน า้นมมีตอ่มน า้นมท า
หน้าท่ีผลตินมส าหรับเลีย้งลกูออ่น 
•มีขนปกคลมุล าตวั 
•มีอณุหภมูิร่างกายคอ่นข้างคงท่ี 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง : คลาสแมมมาเลีย  



คลาสแมมมาเลีย หรือสตัว์เลีย้งลกูด้วยน า้นม 
•ตวัออ่นเจริญอยูใ่นมดลกู 
•ได้รับสารอาหารจากแมผ่า่นทางรกท่ีเช่ือมระหวา่งตวั
ออ่นกบัแม่ 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง : คลาสแมมมาเลีย  



สตัว์เลีย้งลกูด้วยน า้นม แบง่เป็น 3 กลุม่คือ 
กลุม่มอโนทรีม (Monotremes)  ได้แก่ ตุน่ปากเป็ด ตวั
กินมด 
กลุม่มาร์ซเูรียล (Marsupials) ได้แก่โอพอสซมั จิงโจ้ 
โคอาลา 
กลุม่ยเูทเรียน (Eutherians) ได้แก่ ลงิ คน 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง : คลาสแมมมาเลีย  



กลุม่มอโนทรีม (Monotremes)  ได้แก่ ตุน่ปากเป็ด ตวั
กินมด 
•ออกลกูเป็นไข ่แตมี่ขน 
•มีตอ่มน า้นม ออกจากไขแ่ล้วเลียน า้นมบริเวณหน้า
ท้องของแม่กิน 
•ตวักินมดมีหนามท่ีมีขนแข็งคล้ายเมน่ 
•พบเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย และนิวกีนี 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง : คลาสแมมมาเลีย  



กลุม่มาร์ซเูรียล (Marsupials) ได้แก่โอพอสซมั จิงโจ้ 
•ตัง้ท้องระยะเวลาสัน้ ท าให้ลกูออ่นท่ีคลอดออกมามี
ขนาดเลก็คลานเข้าไปอยูห่น้าท้องของแม่ 
•ลกูอยูใ่นถงุหน้าท้องจนกวา่จะเจริญเติบโตเตม็ท่ี 
 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง : คลาสแมมมาเลีย  



กลุม่ยเูทเรียน (Eutherians) ได้แก่ ลงิ คน 
•เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท่ีมีรก 
•มีระยะเวลาในการตัง้ท้องนาน 
•ตวัออ่นมีการเจริญเติบโตท่ีสมบรูณ์ภายในมดลกูของ
แม ่
•ได้รับสารอาหารผ่านทางรก 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง : คลาสแมมมาเลีย  



อ้างองิ 
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