โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์

วิชา ชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241
ครู ผ้สู อน นางสาวสุ ดารัตน์ คาผา

อาณาจักรสัตว์
จุดประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของสัตว์ท่ที าให้ สตั ว์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สามารถ
บอกหลักเกณฑ์ท่ใี ช้ แบ่งสัตว์ออกเป็ นหมวดหมู่ใหญ่ๆ สามารถบอกลักษณะเฉพาะของสัตว์ในแต่ละไฟลัม
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ไฟลัมแอนเนลิดา (Phylum Annelida)
สัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดา มีลาตัวกลมยาว ลาตัวแบ่งออกเป็ นปล้ อๆ คล้ ายวงแหวนต่อกันเห็นได้
ชัดเจน ภายในมีเยื่อกั้น ตามลาตัวมีขนสั้นๆยื่นออกมาเรียกว่า setae (หรือ chaetae) ใช้ ในการเคลื่อนที่หรือ
ว่ายนา้ ทาให้ ในบางชนิดดูคล้ ายกับเป็ นขาของมัน สัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดามีระบบหมุนเวียนโลหิตแบบปิ ด มี
ระบบประสาท มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ และมีอวัยวะขับถ่ายเรียกที่เรียกว่า nephridia ส่วนมากมีท้งั สอง
เพศอยู่ในตัวเดียวกันแบบที่เรียกว่าเป็ น กะเทย สืบพันธ์ได้ ท้งั แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ สัตว์ในไฟลัมนี้
มีท้งั ที่อาศัยอยู่ในทะเล ในนา้ จืด และบนบก ในทะเลนั้นส่วนใหญ่จะเป็ นพวกไส้ เดือนทะเล และแม่เพรียงหรือ
ตัวสงกรานต์ (nereis) สาหรับบนบกที่ร้ ูจักกันดีได้ แก่ ไส้เดือนดิน (earthworm) ซึ่งช่วยทาให้ ดินร่วนซุย มี
อากาศและนา้ รวมทั้งธาตุอาหารสะสมอยู่ในดิน เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (ดังภาพที่ 10) ส่วน
ปลิงและทาก (leech) ที่ดารงชีวิตเป็ นปรสิต ดูดเลือดคนและสัตว์อ่นื ๆ นั้นก็จัดเป็ นสัตว์ในไฟลัมนี้
เช่นเดียวกัน
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ไฟลัมนีมาโทดา (Phylum Nematoda)
สัตว์ในไฟลัมนีมาโทดา พบได้ ท่วั ไปแทบจะทุกหนทุกแห่ง ในน้ าจืดและนา้ เค็ม หรือในดินที่ช้ ืนแฉะ
ในดินแค่หยิบมือเดียวอาจจะพบสัตว์พวกนี้ซ่ึงส่วนใหญ่กค็ ือไส้ เดือนฝอยได้ หลายพันตัว นอกจากนี้หลายชนิด
เป็ นปรสิตของพืชและสัตว์ต่างๆ รวมทั้งมนุษย์ เช่น พยาธิปากขอ พยาธิเข็มหมุด และพยาธิไส้ เดือน เป็ นต้ น
สัตว์ในไฟลัมนี้มีลาตัวกลมยาวรูปทรงกระบอก จึงเรียกกันว่า พวกหนอนตัวกลม (ดังภาพที่ 11) มัน
มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ แต่ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือด จึงต้ องใช้ ของเหลวในช่องลาตัวเทียมในการ
ลาเลียงอาหาร กล้ ามเนื้อทั้งหมดเป็ นกล้ ามเนื้อตามยาว และมี คิวทิเคิล (cuticle) ปกคลุมลาตัวอยู่ช้ันนอก ทา
ให้ ต้องมีการลอกคราบในระหว่างการเจริญเติบโต พวกหนอนตัวกลมสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศ โดยมีการผสม
พันธุภ์ ายใน และหลายชนิดตัวผู้มักจะเล็กกว่าตัวเมีย

ภาพที่ 11 ตัวอย่างพวกหนอนตัวกลม
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ไฟลัมอาร์โทรโปดา (Phylum Arthropoda)
สัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโปดา เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความหลากหลายทางด้ านชนิดมากที่สดุ ที่
ค้ นพบแล้ วมีมากกว่าหนึ่งล้ านชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็ นแมลง พวกอาร์โทรพอด (arthropods) มีลาตัวเป็ นปล้ อง
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนหัว (head) อก (thorax) และท้อง (abdomen) (ดังภาพที่ 12)
มีรยางค์ท่เี ป็ นข้ อปล้ องต่อกันทาหน้ าที่หลายอย่าง เช่น ใช้ เดิน จับอาหาร รับความรู้สกึ ผสมพันธุ์ หรือ
ป้ องกันอันตราย ลาตัวและรยางค์มีโครงร่างภายนอกซึ่งเป็ นเปลือกแข็งที่ประกอบด้ วยไคทินหุ้มอยู่ ในการ
เจริญเติบโตจึงมีการลอกคราบจากระยะตัวอ่อนจนเป็ นตัวเต็มวัย
อาร์โทรพอดมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิ ด และมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ มีระบบประสาทซึ่ง
ประกอบด้ วยปมประสาทและเส้ นประสาท ส่วนใหญ่แยกเพศและสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศ สัตว์ในไฟลัมอาร์โทร
โพดาที่สาคั ได้ แก่
สัตว์ในคลาสเมอโรสโตมาตา (Class Merostomata) ได้ แก่ พวกแมงดาทะเล สัตว์พวกนี้ส่วนหัวกับ
ส่วนอกจะเชื่อมรวมกัน ไม่มีหนวด และมีขาเดิน 5 คู่
สัตว์ในคลาสอะแรคนิดา (Class Arachnida) พวกนี้ส่วนหัวกับส่วนอกรวมกัน ไม่มีหนวด และมีขา
เดิน 4 คู่ เช่น แมงมุม แมงป่ อง เห็บ (ดังภาพที่ 13) และไร เป็ นต้ น

ภาพที่ 12 โครงสร้ างต่างๆของแมลง
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ภาพที่ 13 เห็บสุนัข
สัตว์ในคลาสไดโพลโพดา (Class Diplopoda) ได้ แก่ พวกกิ้งกือต่างๆ พวกนี้ลาตัวยาวและมีขา
จานวนมาก โดยมีขาปล้ องละ 2 คู่ และมีหนวด 1 คู่
สัตว์ในคลาสชิโลโพดา (Class Chilopoda) ได้ แก่ พวกตะขาบต่างๆ มีหนวด 1 คู่ และมีขาเดิน
ปล้ องละ 1 คู่ ลาตัวปล้ องแรกมีเขี้ยวพิษใช้ สาหรับจับเหยื่อหรือป้ องกันตัว
สัตว์ในคลาสอินเซ็คตา (Class Insecta) ได้ แก่แมลงชนิดต่างๆ ซึ่งจัดเป็ นสัตว์ท่มี ีจานวนชนิดมาก
ที่สดุ พวกแมลงมีลาตัวแบ่งเป็ น 3 ส่วนชัดเจน มีหนวด 1 คู่ และมีขาเดิน 3 คู่ท่บี ริเวณอก บางชนิดมีปีก 1-2
คู่
สัตว์ในคลาสครัสตาเซีย (Class Crustacea) ได้ แก่ พวกกุ้งกั้งและปู เป็ นสัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดา
กลุ่มเดียวที่มีหนวด 2 คู่ มีขาเดิน 5 คู่ และมักมีรยางค์ท่สี ่วนท้ องสาหรับว่ายนา้ หรือปรับเปลี่ยนไปเพื่อทา
หน้ าที่เฉพาะ เช่น แลกเปลี่ยนแก๊ส หรือเป็ นที่เกาะของไข่ เป็ นต้ น สัตว์ในกลุ่มนี้เป็ นสัตว์ท่มี ีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มนุษย์นามาเป็ นอาหารมากที่สดุ
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ไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา (Phylum Echinodermata)
สัตว์ในไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา เป็ นกลุ่มสัตว์ท่ดี ารงชีวิตอยู่เฉพาะในทะเลทั้งหมด เช่น ดาวทะเล
พลับพลึงทะเล และ ปลิงทะเล เป็ นต้ น ลาตัวของสัตว์ในไฟลัมนี้มีผิวหนังที่เป็ นหนามยื่นออกมา แต่หนาม
เหล่านั้นมีการปรับตัวไปเพื่อให้ เหมาะกับการทาหน้ าที่ในแต่ละชนิด ทาให้ บางชนิดผิวหนังแข็งบางชนิดไม่แข็ง
หรือบางชนิดมีหนามยาวแต่บางชนิดก็มีหนามสั้น
ตัวอ่อนของสัตว์ในไฟลัมนี้หลายชนิดมีสมมาตรแบบ
ด้ านข้ าง ขณะที่ตัวเต็มวัยของสัตว์ในไฟลัมนี้มีสมมาตรแบบรัศมี แต่เพราะร่างกายมักจะมีรูปร่างเป็ น 5 แฉก
ทาให้ ตัวเต็มวัยมีสมมาตรแบบที่เรียกว่า pentaradiate symmetry
พวกเอคไคโนเดิม ( echinoderm) มีระบบหมุนเวียนโลหิตที่เจริญไม่ดี แต่มี ระบบท่อลาเลียงน้ า
(water vascular system) ที่เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของสัตว์ในไฟลัมนี้ ระบบท่อลาเลียงนา้ จะแตกแขนงเป็ น
เท้าท่อ (tube feet) จานวนมากทาหน้ าที่เป็ นอวัยวะใช้ ในการเคลื่อนที่ หายใจ หาอาหาร และขับถ่าย (ดังภาพ
ที่ 14)

ภาพที่ 14 ระบบท่อลาเลียงนา้ และตีนท่อของดาวทะเล
ตัวอย่างสัตว์ในไฟลัมนี้มีท้งั พวกที่ส่วนใหญ่อยู่กบั ที่ เช่น พลับพลึงทะเล และดาวขนนก เป็ นต้ น และ
พวกที่เคลื่อนที่ได้ เช่น ดาวทะเล ปลิงทะเล และเม่นทะเล เป็ นต้ น
Kingdom Fungi
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ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata)
สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตา มีท้งั สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังอยู่ในไฟลัมเดียวกัน
ทั้งนี้เนื่องจากในระยะเอ็มบริโอของทั้งสองพวกมีแกนสันหลังหรือ โนโทคอร์ด (notochord) เหมือนกัน
นอกจากมีโนโทคอร์ดแล้ วสัตว์ในไฟลัมนี้ยังมีลักษณะสาคัญร่วมกันอีก 3 อย่าง คือ มีท่อประสาทกลวงที่
ด้านหลัง (dorsal hollow nerve cord) มีช่องเหงือก (phalyngeal slits) อยู่บริเวณคอหอย และมีหางที่อยู่
ถัดไปจากทวารหนักบริเวณท้ายลาตัว ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะเปลี่ยนรูปหรือหายไปในการเกิดวิวัฒนาการของแต่
ละชนิด สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตาที่ไม่มีกระดูกสันหลังมี 2 กลุ่ม คือ พวกยูโรคอร์เดต (urochordate) เป็ นสัตว์
ที่มีถุงเจลลาตินหรือถุงหนังที่ตัวเต็มวัยสร้ างออกมาหุ้มลาตัว ตัวเต็มวัยไม่มีแกนสันหลัง ไม่มีหาง และส่วน
ใหญ่จะเกาะอยู่กบั ที่ ตัวอย่างเช่น เพรียงหัวหอม (ดังภาพที่ 15)

ภาพที่ 15 เพรียงหัวหอม
สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตาที่ไม่มีกระดูกสันหลังอีกพวกหนึ่ง
คือพวก เซฟาโลคอร์เดต
(cephalochordate) ได้ แก่ แอมฟิ ออกซัส (amphioxus) ซึ่งเป็ นสัตว์ขนาดเล็กอาศัยอยู่ตามหาดทรายตื้นๆ
ชายฝั่งทะเล ตัวเต็มวัยของแอมฟิ ออกซัสมีแกนสันหลังยาวตลอดลาตัวและมีตลอดชีวิต นอกจากนี้กล้ ามเนื้อที่
ลาตัวยังเห็นเป็ นปล้ องๆ ได้ ชัดเจน (ดังภาพที่ 16)
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ภาพที่ 16 แอมฟิ ออกซัส (amphioxus)
สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตาที่เหลือส่วนใหญ่มีแกนสันหลังที่เปลี่ยนแปลงเป็ นกระดูกสันหลังแล้ ว เราจึง
เรียกสัตว์พวกนั้นว่าสัตว์มีกระดูกสันหลัง
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วิวฒ
ั นาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์มีกระดูกสันหลังที่เห็นในขณะนี้มีรูปร่างเหมาะสมกับการดารงชีวิตของสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยใน
ปัจจุบัน แต่ละกลุ่มมีความหลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งอย่างน้ อยมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันกับบรรพบุรุษ
และมีลักษณะเฉพาะบางอย่างแตกต่างออกไป และลักษณะที่แตกต่างกันเหล่านี้สามารถถ่ายทอดต่อไปยัง
ลูกหลานได้ การที่ส่งิ มีชีวิตมีความแตกต่างกันตามสายวิวัฒนาการนั้น มีลักษณะ คล้ ายคลึงกับการแตกแขนง
กิ่งก้ านของต้ นไม้ เรียกว่า phylogeny (ไฟโลจิ นี ) การเขียนไดอะแกรมของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กนั และ
ระบุระยะเวลาในการวิวัฒนาการเรียกว่า phylogenetic tree (ไฟโลเจนนิติกทรี ) เช่น phylogenetic tree ของ
สัตว์มีแกนสันหลัง (chordates) (ดังภาพที่ 1) หากไม่ระบุระยะเวลาของวิวัฒนาการเรียกว่า cladogram
(คลาโดแกรม) (ดังภาพที่ 2) สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในกลุ่มเดียวกัน มีลักษณะเฉพาะพัฒนาต่างกันออกไป
เรียกว่า clade (เคลด) ดังนั้นสิ่งมีชีวิตใน clade เดียวกันย่อมวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน

ภาพที่ 1 แสดง phylogenetic tree ของสัตว์มีแกนสันหลัง
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ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีแกนสันหลัง (ดังภาพที่ 3)
1. มีแกนสันหลัง (notochord)
2. ประสาทสันหลังมีลักษณะกลวง (hollow nerve cord)
3. มีช่องเหงือกบริเวณด้ านข้ างของคอหอย (pharyngeal slits)
4. กล้ ามเนื้อมีลักษณะเป็ นท่อนและมีหางหลังรูทวาร (muscle segments and post anal tail)

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะเฉพาะของสัตว์มีแกนสันหลัง
การจาแนกประเภท (classification) ของสิ่งมีชีวิตมีหลากหลายแบบ อาจารย์และนักเรียนคงคุ้นเคย
กับการจาแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตตามแบบเดิมที่ใช้ ระบบของ ลินเนียส (Linneas system) โดยจัดเรียง
สิ่งมีชีวิตตามลาดับคือ Kingdom (คิงดอม), Phylum (ไฟลัม), Class (คลาส), Order (ออเดอร์ ), Family
(แฟมิล่ี ), Genus (จีนัส ), และ Species (สปี ซีส์ ) แต่เนื่องจากการจาแนกแบบเดิม เช่นการจัดกลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลานอยู่ใน Class Reptilia (ชั้น เรปทิเลีย ) และนกอยู่ใน Class Aves (ชั้น เอวิส) ซึ่งเป็ นระดับ
เดียวย่อมไม่ถูกต้ อง เนื่องจากกลุ่มนกมีวิวัฒนาการที่ต่างออกไปจากสัตว์เลื้อยคลานเพียงกลุ่มเดียวคือ
Diapsid (ไดแอปสิด ) จากสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมด ปัจจุบันการจาแนกประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังจึง
นิยมจัดตาม Phylogenetic classification (ไฟโลเจนิติก คลาสซิฟิเคชั่น ) โดยยึดตามสายวิวัฒนาการเป็ นหลัก
ซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ต่างออกไปถือเป็ น Clade ที่ต่างกัน
ดังนั้นสรุปการจาแนกประเภทสัตว์มีแกนสันหลังในระบบใหม่เป็ นดังนี้ Urochordata (ยูโรคอร์ดาต้ า )
Cephalochordata (เซฟาโลคอร์ดาต้ า ) และ Craniata (คาร์นิเอต้ า ) สัตว์ในกลุ่ม Craniata จาแนกตาม
Phylogenetic classification แยกออกเป็ น Mixini (มิกซินี ) และสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrata) ซึ่งแต่เดิม
เคยจัด hagfish (แฮกฟิ ช) อยู่สตั ว์มีกระดูกสันหลัง แต่มีนักวิจัยหลายคนค้ านว่าไม่ควรจัด hagfish อยู่ในกลุ่ม
สัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งนี้เนื่องจากมีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างกันคือไม่มีกระดูกสันหลัง (vertebrae) มี
semicircular canal (เซมิเซอร์คิวล่า คาแนล) เพียง 1 อัน ขณะที่กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆ มี
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semicircular canal ตั้งแต่ 2 อันขึ้นไป และไม่มีกล้ ามเนื้อที่ครีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการว่ายนา้ ดังนั้น
ปัจจุบันนักวิจัยส่วนใหญ่จึงแยก hagfish ออกจากกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง แต่ยังมีนักวิจัยบางส่วนยังจัดให้
เป็ นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง ซึ่งการจัดจาแนกประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังนี้แล้ วแต่ว่าผู้อ่านจะพิจารณา
ถือตามระบบของใคร ซึ่งนักวิจัยต่างมีเหตุผลที่สนับสนุนงานวิจัยของตนเองและเป็ นที่ยอมรับในหลักการของ
วิทยาศาสตร์ อาจจะมีบุคคลบางกลุ่มเห็นด้ วยและมีบุคคลอีกส่วนหนึ่งไม่เห็นด้ วยก็ได้ แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่มัก
นิยมจัดเป็ น clade มากกว่า
กลุ่มครานิเอตา (Craniata)
เป็ นสัตว์ไม่มี กระดูกขากรรไกร (agnatha) มีกล่องหุม้ สมอง (cranium) และมี semicircular canal
1 อัน ตัวอย่าง คือ hagfish (ดังภาพที่ 4) มีลักษณะเฉพาะคือ
- มีกล่องหุ้มสมองเป็ นกระดูกอ่อน
- ไม่มีกระดูกขากรรไกร
- ไม่มีกระดูกสันหลังแต่มีแกนสันหลัง
- มีส่วนหัวต่างจากลาตัวและหาง
- มีอวัยวะรับความรู้สกึ ที่พัฒนา
ภาพที่ 4 แสดงรูป hagfish
กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrata)
เป็ นสัตว์ท่มี ีกระดูกสันหลังเป็ นโครงร่างแกนกลาง มี semicircular canal ข้ างละ 2-3 อัน มีกล้ ามเนื้อ
ที่กระดูกรยางค์หรือครีบ มีท้งั กลุ่มที่ไม่มีกระดูกขากรรไกร (agnathostomata) คือ lamprey (แลมเพรย์ ) และ
กลุ่มที่มีกระดูกขากรรไกร (gnathostomata) ได้ แก่ สัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ตัวอย่างคือ lamprey (ดังภาพที่
5) มีลักษณะเฉพาะคือ
- มีโครงร่างเป็ นกระดูกอ่อนและมีแกนสันหลังตลอดชีวิต
- ไม่มีกระดูกขากรรไกร
- มีรูจมูกรูเดียว
- มีอวัยวะคล้ ายฟันใช้ ยึดปลาชั้นสูงเพื่อดูดเลือด
- ไม่มีครีบคู่
ภาพที่ 5 แสดงรูป lamprey
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Chondricthyes (คอนดริกไทอิส)
กลุ่มปลากระดูกอ่อน มีลักษณะเฉพาะคือ มีโครงร่างเป็ น กระดูกอ่อน (cartilage) มีช่องเหงือก 5
ช่อง (gill slit) มีเกล็ดขนาดเล็กแบบ placoid scale (พลาคอย) ปากอยู่ด้านล่าง ฟันมีขนาดเล็กและมีหลาย
ชุด (ดังภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 แสดงลักษณะเฉพาะของ Chondricthyes
ตัวอย่างของปลากลุ่มนี้เช่น ปลาฉลามหูขาว (Silvertip Reef Shark) ปลาฉลามหัวฆ้ อน (Hammerheaded Shark) ปลาฉลามวาฬ (Whale Shark) ปลากระเบนจมูกแหลม (Imbricated Stringray) และปลา
กระเบนราหู (Manta Ray)
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Osteichthyes (ออสทีอิชไทอิส)
กลุ่มปลากระดูกแข็ง เป็ นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีจานวนชนิดมากที่สดุ มีลักษณะเฉพาะคือ มีโครงร่าง
เป็ น กระดูกแข็ง (bone) มีรยางค์หน้ าและหลังเปลี่ยนไปเป็ นครีบ หลายชนิดเป็ นปลาที่มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็ นแหล่งอาหารของมนุษย์ แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยได้ ดังนี้ Actinopterygii (แอกตินอพเทอริจิไอ ) และ
Sarcopterygii (ซาร์คอพเทอริจิไอ ) ซึ่งกลุ่มนี้ยังแบ่งย่อยเป็ น Actinista (แอกตินิสต้ า ) และ Dipnoi (ดิ
พนอย) สาหรับกลุ่ม Dipnoi นี้นักอนุกรมวิธานที่อาศัยการจาแนกประเภทจากหลักฐานทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุล อณูโมเลกุลได้ จัดไว้ ในกลุ่ม Rhipidistia (ไรพิดิสเทีย) (ดังภาพที่ 9)
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ภาพที่ 9 แสดงกลุ่มย่อยของปลากระดูกแข็ง
Actinopterygii (แอกตินอพเทอริจิไอ)
มีลักษณะเฉพาะดังนี้ เป็ นปลาที่มี กา้ นครีบลักษณะเป็ นเส้นรัศมี (fin ray) มีครีบคู่ซ่ึงเป็ นกระดูก
อ่อนหรือกระดูกแข็งมีลักษณะเป็ นชิ้นเล็กๆ หลายชิ้นเรียก radials (เรเดียล) (ดังภาพที่ 10) เช่นครีบอก
ครีบสะโพก และครีบก้ น อาจมีครีบเดี่ยวอยู่ท่กี ลางหลัง มีกระดูกคลุมเหงือก เรียกว่า operculum (โอเปอร์
คิวลัม) มีเหงือกที่พัฒนาดีใช้ ในการหายใจ มีหางที่สมมาตรกัน มีเกล็ดแบบ ganoid (กานอย) (ดังภาพที่
11) มักพบในปลาโบราณเช่น ปลา Sturgeon (สเตอร์เจียน) สาหรับ เกล็ดแบบ cycloid (ไซคลอย) และ
เกล็ดแบบ ctenoid (ทีนอย) (ดังภาพที่ 12) พบในกลุ่มปลาปัจจุบันเช่นกลุ่มปลา Teleostei (เทเรออสติไอ)
ปากอยู่ปลายด้ านหน้ าและพบทั้งที่มีฟันหรือไม่มีฟัน มีกระเพาะลม (swim bladder) ช่วยในการลอยตัว
หัวใจมี 2 ห้ อง เลือดที่ผ่านหัวใจเป็ นเลือดที่มีออกซิเจนต่า (ดังภาพที่ 13) อวัยวะเพศมักอยู่แยกกัน อาศัยอยู่
ทั้งในนา้ จืด นา้ เค็มและนา้ กร่อย
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ภาพที่ 10 แสดงครีบคู่ซ่ึงเป็ นกระดูกอ่อนหรือกระดูกแข็ง

ภาพที่ 11 แสดงกระดูกคลุมเหงือก เหงือก เกล็ดแบบ ganoid และหางที่สมมาตร

ภาพที่ 12 แสดง ก. เกล็ดแบบ ctenoid และ ข. เกล็ดแบบ cycloid
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ภาพที่ 13 แสดงกระเพาะลม (swim bladder) และ หัวใจห้ อง ventricle ของปลา
ตัวอย่างของปลากลุ่มนี้ (ดังภาพที่ 14) เช่น
ปลาตะพัด (Malayan Bonytonque)
ปลาผีเสื้อ (Coral Fish)
ปลานกแก้ ว (Blue-barred Parrotfish)
ปลาทู (Short Bodied Mackerel)
ปลากัด(Siamese Fighting Fish)
ปลาสวาย (Striped Catfish)
ปลาบึก (Giant Catfish)
ปลาทอง (Gold Fish)
ปลาม้ านา้ (Seahorse)
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ปลาการ์ตูน (False Clown Anemonefish)
ปลาปักเป้ าหนามทุเรียน (Porcupine Fish)
ปลาช่อน (Snake-headed Fish)
ปลาหลังเขียว (Herring)
ปลาหมอเทศ (Java Tirapia)
ปลาพลวง (Soro Brook Carp)
ปลาก้ างพระร่วง (Glass Sheath Fish)
ปลาตะเพียนขาว (Common Silver Barb)
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ภาพที่ 14 แสดงตัวอย่างปลากลุ่ม Actinopterygii
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Sarcopterygii (ซาร์คอพเทริจิไอ)
มีลักษณะเฉพาะดังนี้ เป็ นปลาที่มีครีบอกและครีบสะโพกประกอบด้ วยกระดูกที่มีขนาดใหญ่ข้ นึ
เรียกว่ากระดูกเบซอล (basals bone) และมีกล้ ามเนื้อบริเวณครีบจึงได้ ช่ือว่า Lobe fin fish (โลบฟิ นฟิ ช)
Sarcopterygii แบ่งย่อยได้ เป็ นดังนี้
- Actinistia (แอกตินสิ เทีย ) ตัวอย่างของปลากลุ่มนี้คือปลา Coelacanth (ซีลาแคนท์ ) เป็ นปลา
โบราณที่ยังมีชีวิตในปัจจุบันอาศัยอยู่ในทะเลลึกเคยจับได้ แถบแอฟริกาและอินโดนีเซีย (ดังภาพที่ 16)

ภาพที่ 16 แสดงปลา Coelacanth
- Rhipidistia (ไรพิดิสเทีย ) กลุ่มย่อย Dipnoi (ดิพนอย) เป็ นปลาที่หายใจด้ วยปอด อาศัยใต้ ท้อง
น้ าของแหล่งนา้ จืด มีรูจมูกภายใน (internal nostrils) มีรยางค์หน้ าสามารถเดินได้ เมื่ออากาศแห้ งแล้ งจะฝัง
ตัวในโคลนสร้ างเมือกล้ อมรอบตัว จากการศึกษาชีววิทยาโมเลกุลพบว่า Dipnoi เป็ นสัตว์ท่มี ีวิวัฒนาการ
ใกล้ เคียงกับสัตว์ส่ขี ามากที่สดุ ตัวอย่างของปลากลุ่มนี้เช่น ปลาปอดออสเตรเลีย (Australian Lungfish) (ดัง
ภาพที่ 17) ปลาปอดแอฟริกา (African Lungfish) และปลาปอดอเมริกาใต้ (South American Lungfish)

ภาพที่ 17 แสดงปลาปอดออสเตรเลีย
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Tetrapod (สัตว์สีข่ า)
สัตว์ในกลุ่มนี้เริ่มขึ้นมาบนบก เคลื่อนที่โดยอาศัยรยางค์ 2 คู่ กลุ่มย่อยต่างๆต่อไปนี้ คือ กลุ่มย่อยของ
สัตว์ส่ขี าทั้งสิ้น
Amphibian (แอมพิเบียน) เป็ นสัตว์สะเทินนา้ สะเทิบบก ในที่น้ ีจะกล่าวเฉพาะชนิดที่ยังมีชีวิตใน
ปัจจุบัน มีลักษณะเฉพาะคือ สัตว์ในกลุ่มนี้ไม่มีถุงน้ าคร่า อาศัยทั้งในนา้ และบนบก ผิวเรียบลื่นมีต่อมเมือก ไม่
มีเกล็ด หัวและลาตัวเชื่อมกันทาให้ ไม่เห็นส่วนคอแต่มีกระดูกคอ 1 ชิ้น มีรูจมูกด้านนอก (nair) 1 คู่เปิ ดสู่
ภายในช่องปาก (choana) (ดังภาพที่ 18) ขณะเป็ นตัวอ่อนหายใจด้ วยเหงือกแต่บางชนิดอาจหายใจด้ วย
เหงือกตลอดชีวิต เมื่อโตเต็มวัย หายใจด้ วยปอดและผิวหนัง มีกระดูกหูช้ ินเดียว อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลง
ตามสิ่งแวดล้ อม หัวใจมี 3 ห้ อง (ดังภาพที่ 19)

ภาพที่ 18 แสดงรูจมูกด้ านนอ ก(nair) รูจมูกที่เปิ ดสู่ภายในช่องปาก (choana) และ ลักษณะของ
หัวใจของ Amphibian ซึ่งมี 3 ห้ อง
Amphibian แบ่งย่อยได้ เป็ นดังนี้
Gymnophiona (จิ มโนฟิ โอนา) หรือ Apoda (อโปดา) หมายถึง ไม่มีขา ตัวอย่างของสัตว์ในกลุ่มนี้
เช่น เขียดงู (Caecilians) มีลาตัวยาว ไม่มีขา อาศัยทั้งบนดินและในดิน มีตาเล็กมากและบางชนิดตามองไม่
เห็น (ดังภาพที่ 20)

ภาพที่ 20 แสดงภาพเขียดงู
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Urodela (ยูโรเดลา) เป็ นสัตว์สะเทินนา้ สะเทินบกที่มีหาง ตัวอย่างของสัตว์ในกลุ่มนี้เช่น กระท่าง
หรือจิ้ งจกน้ า (salamander) มีลาตัวยาว มีขา 2 คู่ มีหางยาว อาศัยในนา้ และในดินที่มีความเย็นและชื้น (ดัง
ภาพที่ 21)

ภาพที่ 21 แสดงภาพกระท่าง หรือ จิ้งจกน้ า (salamander)
Anura (อนู รา) เป็ นสัตว์สะเทินนา้ สะเทินบกที่ไม่มีหาง เคลื่อนที่โดยการกระโดด มีการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างจากที่อาศัยในนา้ มีหางเมื่อขึ้นบกหางจะหายไป ในฤดูแล้ งมักจาศีล มีการแยกเพศ สืบพันธุโ์ ดยการผสม
พันธุภ์ ายนอก ตัวอย่างของสัตว์ในกลุ่มนี้เช่น กบภูหลวง (Phuloang Frog) ปาดดอยอินทนนท์ ( Doi
Inthanoon Tree Frog) และจงโคร่ง (Asian Jungle Toad) (ดังภาพที่ 22)

ภาพที่ 22 แสดงตัวอย่างสัตว์ในกลุ่ม Anura
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Amniote(แอมนิโอต)
ประกอบด้ วยสัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้ วยนา้ นม
Reptile (เรปไทล์) เป็ นสัตว์เลื้อยคลาน มีลักษณะเฉพาะคือ มีลาตัวยาว ผิวหนังเป็ นเกล็ดเพื่อป้ องกัน
การระเหยของนา้ เมื่ออาศัยอยู่บนบก มีการป้ องกันการสูญเสียนา้ โดยผิวหนังมี keratin (เคราติน ) หนา ไข่มี
เยื่อหุ้ม (extraembryonic membranes) ประกอบด้ วย amnion (แอมเนี่ยน) เป็ นถุงนา้ คร่าหุ้มตัวอ่อน yolk
sac (โยกแซค) เป็ นแหล่งอาหาร allantoic sac (อลันโตอิกแซก) เป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนก๊าซและกาจัดของเสีย
ไนโตรเจน chorion (โคเรี่ยน) เป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนก๊าซ (ดังภาพที่ 23) มีขา 2 คู่ หายใจด้ วยปอด มีกระดูก
สันหลังครบทุกส่วนตั้งแต่ คอ (cervical) อก (thoracic) เอว (lumbar) กระเบนเหน็บ (sacral) และกระดูก
หาง (caudal) รวมทั้งกระดูกค้ าจุนรยางค์หน้ า (pectoral girdle)และรยางค์หลัง (pelvic girdle) (ดังภาพที่
24) อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้ อม

ภาพที่ 23 แสดงไข่ตัวอย่างสัตว์ในกลุ่ม Amniote
(หมายเหตุ แก้ ไขคาอธิบายในภาพข้ างบน จาก Allatoic sac เป็ น Allantoic sac)

ภาพที่ 24 แสดงกระดูกสันหลังของ reptile มีครบทุกส่วน
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Reptile แบ่งย่อยได้ เป็ นดังนี้
Anapsid (อแนปซิด ) เป็ น Reptile ที่กะโหลกไม่มีรูบริเวณขมับ (ดังภาพที่ 25) กระดองมีลักษณะ
แข็ง กระดูกสันหลังเชื่อมติดกับ กระดองหลัง (carapace) (ดังภาพที่ 26) ด้ านท้องมีกระดูกไหปลาร้ าเชื่อม
ติดกับกระดองท้อง (plastron) ปากมีจะงอยแหลมและไม่มีฟัน

ภาพที่ 25 แสดงกะโหลกไม่มีรูบริเวณขมับ (ลูกศรชี้) และกระดูกสันหลังเชื่อมติดกับกระดองหลัง (ลูกศรชี้)
ตัวอย่างของสัตว์ในกลุ่มนี้เช่น เต่าตนุ ( Green Turtle ) เป็ นเต่าทะเล เต่าเหลือง ( Yellow Tortois)
เป็ นเต่าบก ตะพาบม่านลาย (Giant Soft-shelled turtle) เป็ นตะพาบอาศัยในนา้ จืดที่มีขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในไทย
(ดังภาพที่ 27)

ภาพที่ 27 แสดงตัวอย่างสัตว์ในกลุ่ม Anapsid
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Diapsid (ไดแอปซิด) เป็ น Reptile ที่กะโหลกมีรู 2 รูบริเวณขมับ (ดังภาพที่ 28)

ภาพที่ 28 แสดงกะโหลกที่มี 2 รูบริเวณขมับ (บริเวณที่ช้ ี)
Diapsid แบ่งออกเป็ นสองกลุ่มย่อยดังนี้
Lepidosauria (เลปิ โดซอเรีย) มีเกล็ดที่ผิวหนังเพื่อป้ องกันการสูญเสียนา้ มีหัวใจ 3 ห้ องตัวอย่าง
ของสัตว์ในกลุ่มนี้ ดังภาพที่ 29 เช่น ตุก๊ แกบ้ าน (Gecko) งูแมวเซา (Russell’s Viper) จิ้งเหลนบ้ าน
(Common Sun Skink) เหี้ย (Monitor Lizard)

ภาพที่ 29 แสดงตัวอย่างสัตว์ในกลุ่ม Diapsid
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Crocodilia (ครอกโคไดเลีย) เป็ นสัตว์เลื้อยคลานที่มีหัวใจ 4 ห้ อง (ดังภาพที่ 30) ลาตัวยาวและล่า
ปากกว้ าง ขากรรไกรแข็งแรง มีกระดูกเพดานกั้นระหว่างช่องอากาศหายใจและช่องปาก

ภาพที่ 30 แสดงหัวใจของ Crocodilia มี 4 ห้ อง
ตัวอย่างของสัตว์ในกลุ่มนี้ เช่น จระเข้ นา้ เค็ม (Saltwater Crocodile) จระเข้ นา้ จืด (Siamese
Crocodile) และตะโขง (False Gavial) (ดังภาพที่ 31)

ภาพที่ 31 แสดงตัวอย่างสัตว์ในกลุ่ม Crocodilia
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Aves (เอวิส)
เป็ นกลุ่มนก มีลักษณะเฉพาะ คือ รยางค์หน้ าเปลี่ยนแปลงไปเป็ นปี กบินได้ ในอากาศ แข้ งมีเกล็ดหุ้ม
ปากเป็ นจะงอยไม่มีฟันส่วนของกะโหลกที่เชื่อมกับกระดูกคอมีลักษณะเป็ นหนึ่งปุ่ ม (occipital condyle) (ดัง
ภาพที่ 32) มีกระดูกหูช้ ินเดียว อุณหภูมิร่างกายคงที่เกิดจากการสร้ างพลังงานภายในตัวนก มีลาตัวเพรียวลม
คือด้ านหน้ าป้ านและเรียวเล็กไปด้ านท้าย (ดังภาพที่ 33) มีถุงลมไว้ เก็บอากาศ ปอดนกสามารถแลกเปลี่ยน
ก๊าซได้ ท้งั ขณะหายใจเข้ าและหายใจออก ลาตัวปกคลุมด้ วยขนนก (feathers) กระดูกกลวงและมีโพรงอากาศ
มีการลดนา้ หนักตัวลงเพื่อประหยัดพลังงานขณะบินโดยมีกระดูกหลายชิ้นเชื่อมติดกันเช่นกระดูกสันหลัง เพศ
เมียมีอวัยวะสืบพันธุเ์ พียงข้ างเดียวทั้งรังไข่และท่อนาไข่ ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ หัวใจมี 4 ห้ อง เม็ดเลือดแดงมี
นิวเคลียส ไข่แดงมีปริมาณมากและออกลูกเป็ นไข่

ภาพที่ 32 แสดงส่วนของกะโหลกที่เชื่อมกับกระดูกคอมีลักษณะเป็ นหนึ่งปุ่ ม (ลูกศรชี้)
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ภาพที่ 33 แสดงลาตัวนกมีลักษณะเพรียวลมโดยด้ านหน้ าป้ านและเรียวเล็กไปด้ านท้าย
Aves แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยดังนี้
นกบินไม่ได้ (Ratite Bird หรือ Palaeognathae) เป็ นกลุ่มนกที่มีกระดูกเพดานปากแบบโบราณคือ
ไม่ยืดหยุ่น มีกระดูกอก (keel or carina) (ดังภาพที่ 34) มีลักษณะไม่เป็ นสัน ปี กมีขนาดเล็กและมีการลดรูป
ในนกบางชนิด เส้ นขนไม่มีขอเกี่ยวทาให้ ขนไม่เชื่อมกันเป็ นแผ่น

ภาพที่ 34 แสดงกระดูกอกของนกบินไม่ได้ มีลักษณะไม่เป็ นสัน (ลูกศรชี้)
ตัวอย่างดังภาพที่ 35 เช่น นกกระจอกเทศ (Ostrich) นกเรีย (Rhea) นกตินามูหงอน (Crested
Tinamou) นกอีมู (Emou) นกกีวี (Kiwi)
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ภาพที่ 35 แสดงตัวอย่างนกที่บินไม่ได้
นกทีบ่ นิ ได้ในปัจจุบนั (Neognathae) มีลักษะดังนี้ เป็ นกลุ่มนกที่มีกระดูกเพดานปากยืดหยุ่น มี
กระดูกอกตั้งเป็ นสันสูง (ดังภาพที่ 36) มี syrinx (ไซริ้ง) เป็ นแหล่งกาเนิดเสียง (ดังภาพที่ 37)

ภาพที่ 36 แสดงกระดูกอกของนกบินได้ มีลักษณะเป็ นสันสูง (ลูกศรชี้) และ syrinx ของนก
ตัวอย่างดังภาพที่ 38 เช่น ไก่ป่า (Red Junglefowl) เป็ ดแดง (Lesser Whistling Duck )
เป็ ดผี (Little Grebe) นกกระทุง (Spot-billed Pelican)
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ภาพที่ 38 แสดงตัวอย่างนกที่บินได้ ในปัจจุบัน
ตัวย่างดังภาพที่ 39 เช่น นกจมูกหลอด (Streaked Sheawater) นกยางเปี ย (Little Egret) นกไดเวอร์
(Great Northern Diver) นกเพนกวินจักรพรรดิ์ (Emperor Penguin) เหยี่ยวรุ้ง (Crested Serpent-Eagle)
นกกระเรียน (Saurus Crane ) นกนางนวลธรรมดา (Brown-headed Gull ) นกเขาชวา (Zebra Dove)
นกแก้ วโม่ง (Alexandrine Parakeet) นกกาเหว่า (Common Koel) นกเค้ าแคระ (Collared Owlet) นกตบยุง
เล็ก (Indian Nightjar) นกแอ่นกินรัง (Edible-nest Swiftlet) นกขุนแผนอกส้ ม (Orange-breasted Trogon)
นกกระเต็นอกขาว (White Throated Kingfisher) นกกาฮัง (Great Hornbill) นกตีทอง (Coppersmith
Barbet) นกหัวขวานใหญ่สดี า (Black-headed Woodpecker) นกแต้ วแล้ วท้องดา (Gurney’s Pitta) นกปรอด
หังโขน (Red-wiskered Bulbul) นกนางแอ่นบ้ าน (Barn Swallow) นกเขียวก้ านตองหน้ าผากสีทอง
(Golden-fronted Leafbird) นกขมิ้นท้ายทอยดา (Black-naped Oriole) นกอุ้มบาต (White wagtail)
นกกระจอกบ้ าน (Eurasian Tree Sparrow) นกกระจาบธรรมดา (Baya Weaver) นกกินปลีอกเหลือง
(Olive-backed Sunbird)

ภาพที่ 39 แสดงตัวอย่างนกที่บินได้ ในปัจจุบัน (ต่อ)
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ภาพที่ 40 แสดงตัวอย่างนกที่บินได้ ในปัจจุบัน (ต่อ)

Kingdom Fungi

Page 37

สัตว์เลี้ ยงลูกด้วยน้ านม (Mammalia) มีลักษณะเฉพาะดังนี้ เป็ นสัตว์ท่เี ลี้ยงลูกด้ วยนา้ นม ร่างกายปก
คลุมด้ วยขน (hair) มีต่อมเหงื่อ ส่วนของกะโหลกที่เชื่อมกับกระดูกคอมีลักษณะเป็ นปุ่ มคู่ (2 occipital
condyles) (ดังภาพที่ 42) มีกระดูกหู 3 ชิ้น (ดังภาพที่ 43) มีเพดานปากด้ านในที่แยกช่องจมูกออกจากช่อง
ปาก (ดังภาพที่ 44) ฟันมี 2 ชุด คือ ฟันนา้ นมและฟันแท้ และมีลักษณะต่างกันตามการใช้ งาน มีรยางค์ 2 คู่
หัวใจมี 4 ห้ อง มีกระบังลมกั้นแยกระหว่างช่องอกและช่องท้อง สมองพัฒนาดีมาก มี vocal cord (โวคอลค
อร์ด) เป็ นแหล่งกาเนิดเสียง (ดังภาพที่ 45) มีอุณหภูมิร่างกายคงที่เกิดจากการสร้ างพลังงานภายใน มีการ
ปฏิสนธิเกิดขึ้นภายใน และมีการแยกเพศออกจากกัน

ภาพที่ 42 แสดงส่วนของกะโหลกที่ต่อกับกระดูกคอมีลักษณะเป็ นปุ่ มคู่ (ลูกศรชี้)

ภาพที่ 43 แสดงภาพหูมีกระดูกหู 3 ชิ้น
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ภาพที่ 44 แสดงเพดานปากด้ านในที่แยกช่องจมูกออกจากช่องปากออกจากกัน

ภาพที่ 45 แสดง vocal cord เป็ นแหล่งกาเนิดเสียงและมีสมองพัฒนาดี
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สัตว์เลี้ยงลูกด้ วยนา้ นม แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยดังนี้
Monotreme (โมโนทรีม) เป็ นสัตว์ท่อี อกลูกเป็ นไข่ มีรูขับถ่าย สืบพันธุแ์ ละปัสสาวะเป็ นรูเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น ตุ่นปากเป็ ด (Duck-billed Platypus) และเอคิดนา (Echidna) (ดังภาพที่ 46)

ภาพที่ 46 แสดงตัวอย่างสัตว์ Monotreme
Marsupial (มาซู เปี่ ยล) เป็ นสัตว์ท่มี ีกระเป๋ าหน้ าท้ อง (Marsupial) ลูกอ่อนอยู่ในกระเป๋ าหน้ าท้อง มี
รกแต่ไม่พัฒนา สัตว์ในกลุ่มนี้มีวิวัฒนาการขนานไปกับกลุ่ม Euthelia พบในอเมริกาใต้ นิวกินีและออสเตรเลีย
ตัวอย่างเช่น จิงโจ้ แดง (Red Kangaroo) วอมแบทธรรมดา (Common Wombat) และควาล่า (Koala) (ดัง
ภาพที่ 47)

ภาพที่ 47 แสดงตัวอย่างสัตว์ Marsupial
Eutheria (ยูทิเรีย) เป็ นสัตว์มีรกที่แท้ จริง
ตัวอย่างภาพที่ 48 เช่น ตัวกินมดยักษ์ (Giant Anteater) นิ่ม (Malayan Pangolin) กระต่ายป่ า
(Siamese Hare) พญากระรอกดา (Black Giant Squirrel) อ้ นเล็ก (Bay Bamboo Rat) หนูทอ่ (Norway
Rat) ลิงลม (Slow loris) ลิงแสม (Crab-eating Macague)
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ภาพที่ 48 แสดงตัวอย่างสัตว์ Euthelia
Kingdom Fungi

Page 41

Kingdom Fungi

Page 42

ภาพที่ 49 แสดงตัวอย่างสัตว์ Euthelia
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สรุป
1. สัตว์มีแกนสันหลังมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีแกนสันหลัง มีประสาทสันหลังที่มีลักษณะกลวง มีช่องเหงือก
ที่บริเวณด้ านข้ างของคอหอย กล้ ามเนื้อมีลักษณะเป็ นท่อน และมีหางหลังรูทวาร ตัวอย่างเช่น tunicate (ทู
นิเคท) หรือเพรียงหัวหอม อยู่ในกลุ่ม Urochordata
2. สัตว์กลุ่ม Craniata มีลักษณะที่เหมือนกันคือมีกล่องหุ้มสมองเป็ นกระดูกอ่อน ตัวอย่างเช่น hagfish
3. สัตว์มีกระดูกสันหลังมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีกระดูกสันหลังเป็ นโครงร่างแกนกลางของลาตัวและมี
semicircular canal ข้ างละ 2-3 อัน ตัวอย่างเช่น lamprey
4. สัตว์ในกลุ่ม Chondricthyes มีลักษณะที่เหมือนกันคือมีกระดูกขากรรไกร มีกระดูกอ่อนเป็ นกระดูกโครงร่าง
มี semicircular canal ข้ างละ 3 อัน มีช่องเหงือกบริเวณคอ ตัวอย่างเช่น ฉลามและกระเบน
5. สัตว์ในกลุ่ม Osteichthyes มีลักษณะที่เหมือนกันคือมีกระดูกแข็งเป็ นกระดูกโครงร่าง มีปอดหรือกระเพาะ
ลม ตัวอย่างเช่น ปลาทอง ปลาสวายและปลาทู
6. สัตว์ในกลุ่ม Amphibian มีวงจรชีวิตอยู่ได้ ท้งั ในนา้ และบนบก ขณะอยู่ในนา้ หายใจด้ วยเหงือกเมื่อขึ้นบก
หายใจด้ วยปอดและผิวหนัง มีขา 2 คู่ ใช้ เดิน ตัวอย่างเช่น กบ กระท่างและเขียดงู
7. สัตว์ในกลุ่ม Reptile ไข่มี amnion หุ้มตัวอ่อน ผิวหนังเป็ นเกล็ดเพื่อป้ องกันการระเหยของน้ า ตัวอย่างเช่น
เต่า จิ้งจก งู งูดินและจระเข้
8. สัตว์ในกลุ่ม Aves มีรยางค์หน้ าเปลี่ยนแปลงไปเป็ นปี ก มีขนนกปกคลุมร่างกายและใช้ ในการบิน
ตัวอย่างเช่น นกกระจอกเทศ ไก่ เหยี่ยวรุ้ง และนกกระจอก
9. สัตว์เลี้ยงลูกด้ วยน้ านม มีต่อมนา้ นมไว้ เลี้ยงลูก ร่างกายปกคลุมด้ วยขนและมีสมองที่พัฒนา ตัวอย่างเช่น
ตุ่นปากเป็ ด จิงโจ้ พะยูน แมวและช้ าง
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คาอธิบายศัพท์
Choana
Clade
Cladogram
Notochord
Occipital condyle
Phylogenetic tree
Semicircular canal

รูจมูกที่เปิ ดสู่ภายในช่องปากพบในสัตว์ต้งั แต่กลุ่มสัตว์ส่ขี า เป็ นต้ นไป
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในกลุ่มเดียวกันที่มีลักษณะอย่างน้ อยที่พัฒนาต่าง ออกไปเป็ น
ชั้นๆ
ไดอะแกรมของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กนั ทางวิวัฒนาการโดยไม่ได้ ระบุระยะเวลา
ของวิวัฒนาการ
แกนสันหลังที่เป็ นโครงร่างของของสัตว์กลุ่มมีแกนสันหลัง
ส่วนของกะโหลกที่เชื่อมกับกระดูกคอมีลักษณะเป็ นปุ่ มยื่นออกมา
ไดอะแกรมของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กนั ทางวิวัฒนาการโดยระบุ ระยะเวลาของ
วิวัฒนาการ
ท่อรูปโค้ งอยู่ท่หี ูตอนในทาหน้ าที่รับการทรงตัวใน hagfish มีทอ่ นี้ทอ่ เดียว lamprey
มีสองท่อและกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆ มีสามท่ออยู่ต้งั ฉากกัน
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