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ไฟลมัแอนเนลิดา (Phylum Annelida)  

สตัว์ในไฟลัมแอนเนลิดา  มีล าตัวกลมยาว  ล าตัวแบ่งออกเป็นปล้อๆ  คล้ายวงแหวนต่อกนัเหน็ได้

ชัดเจน ภายในมีเย่ือกั้น  ตามล าตัวมีขนสั้นๆย่ืนออกมาเรียกว่า  setae (หรือ chaetae) ใช้ในการเคล่ือนที่หรือ

ว่ายน า้ ท าให้ในบางชนิดดูคล้ายกบัเป็นขาของมัน  สตัว์ในไฟลัมแอนเนลิดามีระบบหมุนเวียนโลหิตแบบปิด  มี

ระบบประสาท มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์  และมีอวัยวะขับถ่ายเรียกที่เรียกว่า  nephridia ส่วนมากมีทั้งสอง

เพศอยู่ในตัวเดียวกนัแบบที่เรียกว่าเป็น กะเทย สบืพันธไ์ด้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ  สตัว์ในไฟลัมน้ี

มีทั้งที่อาศัยอยู่ในทะเล ในน า้จืด และบนบก ในทะเลน้ันส่วนใหญ่จะเป็นพวกไส้เดือนทะเล  และแม่เพรียงหรือ

ตวัสงกรานต์ (nereis) สาหรับบนบกที่รู้จักกนัดีได้แก่  ไสเ้ดือนดิน (earthworm) ซ่ึงช่วยท าให้ดินร่วนซุย  มี

อากาศและน า้  รวมทั้งธาตุอาหารสะสมอยู่ในดิน  เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช  (ดังภาพที่ 10) ส่วน

ปลิงและทาก  (leech) ที่ด ารงชีวิตเป็นปรสติ  ดูดเลือดคนและสตัว์อื่นๆ  น้ันกจั็ดเป็นสตัว์ในไฟลัมน้ี

เช่นเดียวกนั 
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ไฟลมันมีาโทดา (Phylum Nematoda)  

สตัว์ในไฟลัมนีมาโทดา  พบได้ทั่วไปแทบจะทุกหนทุกแห่ง  ในน้าจืดและน า้เคม็  หรือในดินที่ช้ืนแฉะ  

ในดินแค่หยิบมือเดียวอาจจะพบสตัว์พวกนี้ ซ่ึงส่วนใหญ่กค็ือไส้เดือนฝอยได้หลายพันตัว  นอกจากน้ีหลายชนิด

เป็นปรสติของพืชและสตัว์ต่างๆ รวมทั้งมนุษย์ เช่น พยาธปิากขอ พยาธเิขม็หมุด และพยาธไิส้เดือน เป็นต้น 

สตัว์ในไฟลัมน้ีมีล าตัวกลมยาวรูปทรงกระบอก จึงเรียกกนัว่า  พวกหนอนตวักลม  (ดังภาพที่ 11) มัน

มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ แต่ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือด จึงต้องใช้ของเหลวในช่องล าตัวเทยีมในการ

ล าเลียงอาหาร กล้ามเน้ือทั้งหมดเป็นกล้ามเน้ือตามยาว และมีคิวทิเคิล (cuticle) ปกคลุมล าตัวอยู่ช้ันนอก ท า

ให้ต้องมีการลอกคราบในระหว่างการเจริญเติบโต พวกหนอนตัวกลมสบืพันธุแ์บบอาศัยเพศ โดยมีการผสม

พันธุภ์ายใน และหลายชนิดตัวผู้มักจะเลก็กว่าตัวเมีย 

 

ภาพที ่11 ตัวอย่างพวกหนอนตัวกลม 
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ไฟลมัอารโ์ทรโปดา (Phylum Arthropoda)  

สตัว์ในไฟลัมอาร์โทรโปดา  เป็นสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลังที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดมากที่สดุ  ที่

ค้นพบแล้วมีมากกว่าหน่ึงล้านชนิดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแมลง  พวกอารโ์ทรพอด  (arthropods) มีล าตัวเป็นปล้อง

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนหัว (head) อก (thorax) และท้อง (abdomen) (ดังภาพที่ 12) 

มีรยางค์ที่เป็นข้อปล้องต่อกนัท าหน้าที่หลายอย่าง เช่น ใช้เดิน จับอาหาร รับความรู้สกึ ผสมพันธุ์ หรือ

ป้องกนัอนัตราย  ล าตัวและรยางค์มีโครงร่างภายนอกซ่ึงเป็นเปลือกแขง็ที่ประกอบด้วยไคทนิหุ้มอยู่  ในการ

เจริญเติบโตจึงมีการลอกคราบจากระยะตัวอ่อนจนเป็นตัวเตม็วัย  

อาร์โทรพอดมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด  และมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์  มีระบบประสาทซ่ึง

ประกอบด้วยปมประสาทและเส้นประสาท ส่วนใหญ่แยกเพศและสบืพันธุแ์บบอาศัยเพศ  สตัว์ในไฟลัมอาร์โทร

โพดาที่ส าคั ได้แก่  

สตัว์ในคลาสเมอโรสโตมาตา  (Class Merostomata) ได้แก่ พวกแมงดาทะเล  สตัว์พวกนี้ ส่วนหัวกบั

ส่วนอกจะเช่ือมรวมกนั ไม่มีหนวด และมีขาเดิน 5 คู่  

สตัว์ในคลาสอะแรคนดิา  (Class Arachnida) พวกนี้ ส่วนหัวกบัส่วนอกรวมกนั  ไม่มีหนวด และมีขา

เดิน 4 คู่ เช่น แมงมุม แมงป่อง เหบ็ (ดังภาพที่ 13) และไร เป็นต้น 

 

ภาพที ่12 โครงสร้างต่างๆของแมลง 
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ภาพที่ 13 เหบ็สนัุข 

 

สตัว์ในคลาสไดโพลโพดา  (Class Diplopoda) ได้แก่ พวกกิ้งกอืต่างๆ  พวกนี้ล าตัวยาวและมีขา

จ านวนมาก โดยมีขาปล้องละ 2 คู่ และมีหนวด 1 คู่  

สตัว์ในคลาสชิโลโพดา  (Class Chilopoda) ได้แก่ พวกตะขาบต่างๆ  มีหนวด 1 คู่ และมีขาเดิน

ปล้องละ 1 คู่ ล าตัวปล้องแรกมีเข้ียวพิษใช้ส าหรับจับเหย่ือหรือป้องกนัตัว  

สตัว์ในคลาสอินเซ็คตา  (Class Insecta) ได้แก่แมลงชนิดต่างๆ  ซ่ึงจัดเป็นสตัว์ที่มีจ านวนชนิดมาก

ที่สดุ พวกแมลงมีล าตัวแบ่งเป็น 3 ส่วนชัดเจน มีหนวด 1 คู่ และมีขาเดิน  3 คู่ที่บริเวณอก  บางชนิดมีปีก  1-2 

คู่  

สตัว์ในคลาสครสัตาเซีย  (Class Crustacea) ได้แก่ พวกกุ้งกั้งและปู  เป็นสตัว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดา

กลุ่มเดียวที่มีหนวด  2 คู่ มีขาเดิน 5 คู่ และมักมีรยางค์ที่ส่วนท้องส าหรับว่ายน า้หรือปรับเปล่ียนไปเพ่ือท า

หน้าที่เฉพาะ  เช่น แลกเปล่ียนแกส๊  หรือเป็นที่เกาะของไข่  เป็นต้น สตัว์ในกลุ่มน้ีเป็นสตัว์ที่มีคุณค่าทาง

เศรษฐกจิ เป็นสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลังที่มนุษย์น ามาเป็นอาหารมากที่สดุ 
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ไฟลมัเอคไคโนเดอมาตา (Phylum Echinodermata)  

สตัว์ในไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา  เป็นกลุ่มสตัว์ที่ด ารงชีวิตอยู่เฉพาะในทะเลทั้งหมด  เช่น ดาวทะเล 

พลับพลึงทะเล  และ ปลิงทะเล เป็นต้น ล าตัวของสตัว์ในไฟลัมน้ีมีผิวหนังที่เป็นหนามย่ืนออกมา  แต่หนาม

เหล่าน้ันมีการปรับตัวไปเพ่ือให้เหมาะกบัการท าหน้าที่ในแต่ละชนิด  ท าให้บางชนิดผิวหนังแขง็บางชนิดไม่แขง็  

หรือบางชนิดมีหนามยาวแต่บางชนิดกม็ีหนามสั้น  ตัวอ่อนของสตัว์ในไฟลัมน้ีหลายชนิดมีสมมาตรแบบ

ด้านข้าง ขณะที่ตัวเตม็วัยของสตัว์ในไฟลัมน้ีมีสมมาตรแบบรัศมี  แต่เพราะร่างกายมักจะมีรูปร่างเป็น  5 แฉก 

ท าให้ตัวเตม็วัยมีสมมาตรแบบที่เรียกว่า pentaradiate symmetry 

พวกเอคไคโนเดิม ( echinoderm) มีระบบหมุนเวียนโลหิตที่เจริญไม่ดี แต่มี ระบบท่อล าเลียงน ้ า 

(water vascular system) ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของสตัว์ในไฟลัมน้ี ระบบทอ่ล าเลียงน า้จะแตกแขนงเป็น

เทา้ท่อ (tube feet) จ านวนมากท าหน้าที่เป็นอวัยวะใช้ในการเคล่ือนที่ หายใจ หาอาหาร และขับถ่าย (ดังภาพ

ที่ 14) 

 

ภาพที่ 14 ระบบทอ่ล าเลียงน า้และตีนทอ่ของดาวทะเล  

 

ตัวอย่างสตัว์ในไฟลัมน้ีมีทั้งพวกที่ส่วนใหญ่อยู่กบัที่  เช่น พลับพลึงทะเล และดาวขนนก เป็นต้น และ

พวกที่เคล่ือนที่ได้ เช่น ดาวทะเล ปลิงทะเล และเม่นทะเล เป็นต้น 
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ไฟลมัคอรด์าตา (Phylum Chordata)  

สตัว์ในไฟลัมคอร์ดาตา  มีทั้งสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลังและสตัว์มีกระดูกสนัหลังอยู่ในไฟลัมเดียวกนั  

ทั้งน้ีเน่ืองจากในระยะเอม็บริโอของทั้งสองพวกมีแกนสนัหลังหรือ โนโทคอรด์  (notochord) เหมือนกนั  

นอกจากมีโนโทคอร์ดแล้วสตัว์ในไฟลัมน้ียังมีลักษณะส าคัญร่วมกนัอกี  3 อย่าง คือ มีท่อประสาทกลวงที่

ดา้นหลงั (dorsal hollow nerve cord) มีช่องเหงือก (phalyngeal slits) อยู่บริเวณคอหอย  และมีหางที่อยู่

ถัดไปจากทวารหนักบริเวณท้ายล าตัว ซ่ึงลักษณะเหล่าน้ีจะเปล่ียนรูปหรือหายไปในการเกดิวิวัฒนาการของแต่

ละชนิด สตัว์ในไฟลัมคอร์ดาตาที่ไม่มีกระดูกสนัหลังมี  2 กลุ่ม คือ พวกยูโรคอรเ์ดต  (urochordate) เป็นสตัว์

ที่มีถุงเจลลาตินหรือถุงหนังที่ตัวเตม็วัยสร้างออกมาหุ้มล าตัว  ตัวเตม็วัยไม่มีแกนสนัหลัง  ไม่มีหาง และส่วน

ใหญ่จะเกาะอยู่กบัที่ ตัวอย่างเช่น เพรียงหัวหอม (ดังภาพที่ 15) 

 

ภาพที่ 15 เพรียงหัวหอม 

 

สตัว์ในไฟลัมคอร์ดาตาที่ไม่มีกระดูกสนัหลังอกีพวกหน่ึง  คือพวก เซฟาโลคอรเ์ดต  

(cephalochordate) ได้แก่ แอมฟิออกซัส  (amphioxus) ซ่ึงเป็นสตัว์ขนาดเลก็อาศัยอยู่ตามหาดทรายตื้นๆ

ชายฝั่งทะเล ตัวเตม็วัยของแอมฟิออกซัสมีแกนสนัหลังยาวตลอดล าตัวและมีตลอดชีวิต  นอกจากน้ีกล้ามเน้ือที่

ล าตัวยังเหน็เป็นปล้องๆ ได้ชัดเจน (ดังภาพที่ 16) 
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ภาพที่ 16 แอมฟิออกซัส (amphioxus) 

 

สตัว์ในไฟลัมคอร์ดาตาที่เหลือส่วนใหญ่มีแกนสนัหลังที่เปล่ียนแปลงเป็นกระดูกสนัหลังแล้ว  เราจึง

เรียกสตัว์พวกนั้นว่าสตัวม์ีกระดูกสนัหลงั 
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วิวฒันาการของสตัวม์ีกระดูกสนัหลงั  

สตัว์มีกระดูกสนัหลังที่เหน็ในขณะน้ีมีรูปร่างเหมาะสมกบัการด ารงชีวิตของสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยใน

ปัจจุบัน แต่ละกลุ่มมีความหลากหลายแตกต่างกนั  ซ่ึงอย่างน้อยมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกนักบับรรพบุรุษ  

และมีลักษณะเฉพาะบางอย่างแตกต่างออกไป  และลักษณะที่แตกต่างกนัเหล่าน้ีสามารถถ่ายทอดต่อไปยัง

ลูกหลานได้ การที่สิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกนัตามสายวิวัฒนาการน้ัน  มีลักษณะ คล้ายคลึงกบัการแตกแขนง

กิ่งก้านของต้นไม้เรียกว่า  phylogeny (ไฟโลจินี) การเขียนไดอะแกรมของสิ่งมีชีวิตที่มีความสมัพันธก์นัและ

ระบุระยะเวลาในการวิวัฒนาการเรียกว่า  phylogenetic tree (ไฟโลเจนนติิกทรี) เช่น phylogenetic tree ของ

สตัวม์ีแกนสนัหลงั  (chordates) (ดังภาพที่ 1) หากไม่ระบุระยะเวลาของวิวัฒนาการเรียกว่า  cladogram 

(คลาโดแกรม) (ดังภาพที่ 2) สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในกลุ่มเดียวกนั  มีลักษณะเฉพาะพัฒนาต่างกนัออกไป

เรียกว่า clade (เคลด) ดังน้ันสิ่งมีชีวิตใน clade เดียวกนัย่อมวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษเดียวกนั 

 

ภาพที่ 1 แสดง phylogenetic tree ของสตัว์มีแกนสนัหลัง 
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ลกัษณะเฉพาะของสตัวม์ีแกนสนัหลงั (ดังภาพที่ 3)  

1. มีแกนสนัหลัง (notochord)  

2. ประสาทสนัหลังมีลักษณะกลวง (hollow nerve cord)  

3. มีช่องเหงือกบริเวณด้านข้างของคอหอย (pharyngeal slits)  

4. กล้ามเน้ือมีลักษณะเป็นทอ่นและมีหางหลังรูทวาร (muscle segments and post anal tail)  

 

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะเฉพาะของสตัว์มีแกนสนัหลัง 

 

การจ าแนกประเภท  (classification) ของสิ่งมีชีวิตมีหลากหลายแบบ  อาจารย์และนักเรียนคงคุ้นเคย

กบัการจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตตามแบบเดิมที่ใช้ระบบของ ลินเนยีส  (Linneas system) โดยจัดเรียง

สิ่งมีชีวิตตามล าดับคือ  Kingdom (คิงดอม), Phylum (ไฟลัม), Class (คลาส), Order (ออเดอร์), Family 

(แฟมิล่ี), Genus (จีนัส), และ Species (สปีซีส์) แต่เน่ืองจากการจ าแนกแบบเดิม  เช่นการจัดกลุ่ม

สตัว์เล้ือยคลานอยู่ใน  Class Reptilia (ช้ัน เรปทเิลีย) และนกอยู่ใน  Class Aves (ช้ัน เอวิส) ซ่ึงเป็นระดับ

เดียวย่อมไม่ถูกต้อง  เน่ืองจากกลุ่มนกมีวิวัฒนาการที่ต่างออกไปจากสตัว์เล้ือยคลานเพียงกลุ่มเดียวคือ  

Diapsid (ไดแอปสดิ) จากสตัว์เล้ือยคลานทั้งหมด  ปัจจุบันการจ าแนกประเภทของสตัว์มีกระดูกสนัหลังจึง

นิยมจัดตาม Phylogenetic classification (ไฟโลเจนิติก  คลาสซิฟิเคช่ัน) โดยยึดตามสายวิวัฒนาการเป็นหลัก  

ซ่ึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ต่างออกไปถือเป็น Clade ที่ต่างกนั  

ดังน้ันสรุปการจ าแนกประเภทสตัว์มีแกนสนัหลังในระบบใหม่เป็นดังน้ี  Urochordata (ยูโรคอร์ดาต้า) 

Cephalochordata (เซฟาโลคอร์ดาต้า ) และ Craniata (คาร์นิเอต้า) สตัว์ในกลุ่ม  Craniata จ าแนกตาม 

Phylogenetic classification แยกออกเป็น Mixini (มิกซินี) และสตัว์มีกระดูกสนัหลัง  (Vertebrata) ซ่ึงแต่เดิม

เคยจัด hagfish (แฮกฟิช) อยู่สตัว์มีกระดูกสนัหลัง  แต่มีนักวิจัยหลายคนค้านว่าไม่ควรจัด  hagfish อยู่ในกลุ่ม

สตัว์มีกระดูกสนัหลังทั้งน้ีเน่ืองจากมีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างกนัคือไม่มีกระดูกสนัหลัง  (vertebrae) มี 

semicircular canal (เซมิเซอร์คิวล่า  คาแนล) เพียง 1 อนั ขณะที่กลุ่มสตัว์มีกระดูกสนัหลังอื่นๆ  มี 
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semicircular canal ตั้งแต่ 2 อนัขึ้นไป และไม่มีกล้ามเน้ือที่ครีบเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการว่ายน า้  ดังน้ัน 

ปัจจุบันนักวิจัยส่วนใหญ่จึงแยก  hagfish ออกจากกลุ่มสตัว์มีกระดูกสนัหลัง  แต่ยังมีนักวิจัยบางส่วนยังจัดให้

เป็นกลุ่มสตัว์มีกระดูกสนัหลัง ซ่ึงการจัดจ าแนกประเภทของสตัว์มีกระดูกสนัหลังน้ีแล้วแต่ว่าผู้อ่านจะพิจารณา

ถือตามระบบของใคร  ซ่ึงนักวิจัยต่างมีเหตุผลที่สนับสนุนงานวิจัยของตนเองและเป็นที่ยอมรับในหลักการของ

วิทยาศาสตร์ อาจจะมีบุคคลบางกลุ่มเหน็ด้วยและมีบุคคลอกีส่วนหน่ึงไม่เหน็ด้วยกไ็ด้  แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่มัก

นิยมจัดเป็น clade มากกว่า 

 

กลุ่มครานเิอตา (Craniata)  

เป็นสตัว์ไม่มีกระดูกขากรรไกร  (agnatha) มีกล่องหุม้สมอง  (cranium) และมี semicircular canal 

1 อนั ตัวอย่าง คือ hagfish (ดังภาพที่ 4) มีลักษณะเฉพาะคือ  

- มีกล่องหุ้มสมองเป็นกระดูกอ่อน  

- ไม่มีกระดูกขากรรไกร  

- ไม่มีกระดูกสนัหลังแต่มีแกนสนัหลัง  

- มีส่วนหัวต่างจากล าตัวและหาง  

- มีอวัยวะรับความรู้สกึที่พัฒนา  

ภาพที ่4 แสดงรูป hagfish 

 

กลุ่มสตัวม์ีกระดูกสนัหลงั (Vertebrata) 

เป็นสตัว์ที่มีกระดูกสนัหลังเป็นโครงร่างแกนกลาง  มี semicircular canal ข้างละ 2-3 อนั มีกล้ามเน้ือ

ที่กระดูกรยางค์หรือครีบ  มีทั้งกลุ่มที่ไม่มีกระดูกขากรรไกร  (agnathostomata) คือ lamprey (แลมเพรย์) และ

กลุ่มที่มีกระดูกขากรรไกร (gnathostomata) ได้แก่ สตัว์มีกระดูกสนัหลังอื่นๆ  ตัวอย่างคือ lamprey (ดังภาพที่ 

5) มีลักษณะเฉพาะคือ  

- มีโครงร่างเป็นกระดูกอ่อนและมีแกนสนัหลังตลอดชีวิต  

- ไม่มีกระดูกขากรรไกร  

- มีรูจมูกรูเดียว  

- มีอวัยวะคล้ายฟันใช้ยึดปลาช้ันสงูเพ่ือดูดเลือด  

- ไม่มีครีบคู่ 

ภาพที ่5 แสดงรูป lamprey 
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Chondricthyes (คอนดริกไทอิส)  

กลุ่มปลากระดูกอ่อน  มีลักษณะเฉพาะคือ  มีโครงร่างเป็นกระดูกอ่อน (cartilage) มีช่องเหงือก  5 

ช่อง (gill slit) มีเกลด็ขนาดเลก็แบบ  placoid scale (พลาคอย) ปากอยู่ด้านล่าง  ฟันมีขนาดเลก็และมีหลาย

ชุด (ดังภาพที่ 6) 

 

  ภาพที่ 6 แสดงลักษณะเฉพาะของ Chondricthyes  

ตัวอย่างของปลากลุ่มน้ีเช่น  ปลาฉลามหูขาว  (Silvertip Reef Shark) ปลาฉลามหัวฆ้อน  (Hammer-

headed Shark) ปลาฉลามวาฬ  (Whale Shark) ปลากระเบนจมูกแหลม  (Imbricated Stringray) และปลา

กระเบนราหู (Manta Ray)  
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Osteichthyes (ออสทีอิชไทอิส)  

กลุ่มปลากระดูกแขง็ เป็นสตัว์มีกระดูกสนัหลังที่มีจ านวนชนิดมากที่สดุ มีลักษณะเฉพาะคือ  มีโครงร่าง

เป็นกระดูกแข็ง  (bone) มีรยางค์หน้าและหลังเปล่ียนไปเป็นครีบ  หลายชนิดเป็นปลาที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกจิซ่ึงเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ดังน้ี Actinopterygii (แอกตินอพเทอริจิไอ ) และ 

Sarcopterygii (ซาร์คอพเทอริจิไอ ) ซ่ึงกลุ่มน้ียังแบ่งย่อยเป็น  Actinista (แอกตินิสต้า) และ Dipnoi (ดิ

พนอย) สาหรับกลุ่ม  Dipnoi น้ีนักอนุกรมวิธานที่อาศัยการจ าแนกประเภทจากหลักฐานทางชีววิทยาระดับ

โมเลกุล อณโูมเลกุลได้จัดไว้ในกลุ่ม Rhipidistia (ไรพิดิสเทยี) (ดังภาพที่ 9) 
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ภาพที่ 9 แสดงกลุ่มย่อยของปลากระดูกแขง็  

 

Actinopterygii (แอกตินอพเทอริจิไอ)  

มีลักษณะเฉพาะดังน้ี  เป็นปลาที่มีกา้นครีบลกัษณะเป็นเสน้รศัมี  (fin ray) มีครีบคู่ซ่ึงเป็นกระดูก

อ่อนหรือกระดูกแขง็มีลักษณะเป็นช้ินเลก็ๆ  หลายช้ินเรียก  radials (เรเดียล) (ดังภาพที่ 10) เช่นครีบอก 

ครีบสะโพก และครีบก้น อาจมีครีบเด่ียวอยู่ที่กลางหลัง  มีกระดูกคลุมเหงือก  เรียกว่า operculum (โอเปอร์

คิวลัม) มีเหงือกที่พัฒนาดีใช้ในการหายใจ  มีหางที่สมมาตรกนั  มีเกล็ดแบบ ganoid (กานอย) (ดังภาพที่ 

11) มักพบในปลาโบราณเช่น  ปลา Sturgeon (สเตอร์เจียน) สาหรับเกล็ดแบบ cycloid (ไซคลอย) และ

เกล็ดแบบ ctenoid (ทนีอย) (ดังภาพที่ 12) พบในกลุ่มปลาปัจจุบันเช่นกลุ่มปลา  Teleostei (เทเรออสติไอ) 

ปากอยู่ปลายด้านหน้าและพบทั้งที่มีฟันหรือไม่มีฟัน  มีกระเพาะลม  (swim bladder) ช่วยในการลอยตัว  

หัวใจม ี2 ห้อง เลือดที่ผ่านหัวใจเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต ่า (ดังภาพที่ 13) อวัยวะเพศมักอยู่แยกกนั  อาศัยอยู่

ทั้งในน า้จืด น า้เคม็และน า้กร่อย 
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ภาพที่ 10 แสดงครีบคู่ซ่ึงเป็นกระดูกอ่อนหรือกระดูกแขง็ 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงกระดูกคลุมเหงือก เหงือก เกลด็แบบ ganoid และหางที่สมมาตร 

  

ภาพที่ 12 แสดง ก. เกลด็แบบ ctenoid และ ข. เกลด็แบบ cycloid 
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ภาพที่ 13 แสดงกระเพาะลม (swim bladder) และ หัวใจห้อง ventricle ของปลา 

 

ตัวอย่างของปลากลุ่มน้ี (ดังภาพที่ 14) เช่น  

ปลาตะพัด (Malayan Bonytonque)  ปลาการ์ตูน (False Clown Anemonefish)  

ปลาผีเสื้อ (Coral Fish)    ปลาปักเป้าหนามทุเรียน (Porcupine Fish)  

ปลานกแก้ว (Blue-barred Parrotfish)  ปลาช่อน (Snake-headed Fish)  

ปลาทู (Short Bodied Mackerel)  ปลาหลังเขียว (Herring)  

ปลากดั(Siamese Fighting Fish)  ปลาหมอเทศ (Java Tirapia) 

 ปลาสวาย (Striped Catfish)   ปลาพลวง (Soro Brook Carp)  

ปลาบึก (Giant Catfish)   ปลาก้างพระร่วง (Glass Sheath Fish)  

ปลาทอง (Gold Fish)    ปลาตะเพียนขาว (Common Silver Barb)  

ปลาม้าน า้ (Seahorse) 
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ภาพที่ 14 แสดงตัวอย่างปลากลุ่ม Actinopterygii 
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Sarcopterygii (ซารค์อพเทริจิไอ)  

มีลักษณะเฉพาะดังน้ี  เป็นปลาที่มีครีบอกและครีบสะโพกประกอบด้วยกระดูกที่มีขนาดใหญ่ข้ึน

เรียกว่ากระดูกเบซอล (basals bone) และมีกล้ามเน้ือบริเวณครีบจึงได้ช่ือว่า Lobe fin fish (โลบฟินฟิช)  

Sarcopterygii แบ่งย่อยได้เป็นดังน้ี  

- Actinistia (แอกตินสิเทีย) ตัวอย่างของปลากลุ่มน้ีคือปลา  Coelacanth (ซีลาแคนท์) เป็นปลา

โบราณที่ยังมีชีวิตในปัจจุบันอาศัยอยู่ในทะเลลึกเคยจับได้แถบแอฟริกาและอนิโดนีเซีย (ดังภาพที่ 16) 

 

ภาพที่ 16 แสดงปลา Coelacanth 

- Rhipidistia (ไรพดิิสเทีย) กลุ่มย่อย Dipnoi (ดิพนอย) เป็นปลาที่หายใจด้วยปอด  อาศัยใต้ท้อง

น้าของแหล่งน า้จืด มีรูจมูกภายใน  (internal nostrils) มีรยางค์หน้าสามารถเดินได้  เมื่ออากาศแห้งแล้งจะฝัง

ตัวในโคลนสร้างเมือกล้อมรอบตัว  จากการศึกษาชีววิทยาโมเลกุลพบว่า  Dipnoi เป็นสตัว์ที่มีวิวัฒนาการ

ใกล้เคียงกบัสตัว์สี่ขามากที่สดุ  ตัวอย่างของปลากลุ่มน้ีเช่น  ปลาปอดออสเตรเลีย  (Australian Lungfish) (ดัง

ภาพที่ 17) ปลาปอดแอฟริกา (African Lungfish) และปลาปอดอเมริกาใต้ (South American Lungfish) 

 

ภาพที่ 17 แสดงปลาปอดออสเตรเลีย 
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Tetrapod (สตัวสี์ข่า)  

สตัว์ในกลุ่มน้ีเร่ิมข้ึนมาบนบก เคล่ือนที่โดยอาศัยรยางค์ 2 คู่ กลุ่มย่อยต่างๆต่อไปนี้  คือ กลุ่มย่อยของ 

สตัว์สี่ขาทั้งสิ้น  

Amphibian (แอมพเิบยีน) เป็นสตัว์สะเทนิน า้สะเทบิบก  ในที่น้ีจะกล่าวเฉพาะชนิดที่ยังมีชีวิตใน

ปัจจุบัน มีลักษณะเฉพาะคือ สตัว์ในกลุ่มน้ีไม่มีถุงน้าคร ่า อาศัยทั้งในน า้และบนบก  ผิวเรียบล่ืนมีต่อมเมือก  ไม่

มีเกลด็ หัวและล าตัวเช่ือมกนัทาให้ไม่เหน็ส่วนคอแต่มีกระดูกคอ  1 ช้ิน มีรูจมูกดา้นนอก  (nair) 1 คู่เปิดสู่

ภายในช่องปาก (choana) (ดังภาพที่ 18) ขณะเป็นตัวอ่อนหายใจด้วยเหงือกแต่บางชนิดอาจหายใจด้วย

เหงือกตลอดชีวิต เมื่อโตเตม็วัย หายใจด้วยปอดและผิวหนัง มีกระดูกหูช้ินเดียว  อุณหภมิูร่างกายเปล่ียนแปลง

ตามสิ่งแวดล้อม หัวใจม ี3 ห้อง (ดังภาพที่ 19) 

 

ภาพที่ 18 แสดงรูจมูกด้านนอ ก(nair) รูจมูกที่เปิดสู่ภายในช่องปาก  (choana) และ ลักษณะของ

หัวใจของ Amphibian ซ่ึงม ี3 ห้อง 

 

Amphibian แบ่งย่อยได้เป็นดังน้ี  

Gymnophiona (จิมโนฟิโอนา) หรือ Apoda (อโปดา) หมายถึง ไม่มีขา ตัวอย่างของสตัว์ในกลุ่มน้ี

เช่น เขียดงู (Caecilians) มีล าตัวยาว ไม่มีขา อาศัยทั้งบนดินและในดิน  มีตาเลก็มากและบางชนิดตามองไม่

เหน็ (ดังภาพที่ 20) 

 

ภาพที ่20 แสดงภาพเขียดง ู
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Urodela (ยูโรเดลา) เป็นสตัว์สะเทนิน า้สะเทนิบกที่มีหาง  ตัวอย่างของสตัว์ในกลุ่มน้ีเช่น  กระท่าง

หรือจ้ิงจกน ้ า (salamander) มีลาตัวยาว มีขา 2 คู่ มีหางยาว อาศัยในน า้และในดินที่มีความเยน็และช้ืน  (ดัง

ภาพที่ 21) 

 

ภาพที ่21 แสดงภาพกระทา่ง หรือ จ้ิงจกน้า (salamander)  

 

Anura (อนูรา) เป็นสตัว์สะเทนิน า้สะเทนิบกที่ไม่มีหาง  เคล่ือนที่โดยการกระโดด  มีการเปล่ียนแปลง

รูปร่างจากที่อาศัยในน า้มีหางเม่ือข้ึนบกหางจะหายไป ในฤดูแล้งมักจาศีล มีการแยกเพศ  สบืพันธุโ์ดยการผสม

พันธุภ์ายนอก  ตัวอย่างของสตัว์ในกลุ่มน้ีเช่น  กบภหูลวง  (Phuloang Frog) ปาดดอยอนิทนนท์  ( Doi 

Inthanoon Tree Frog) และจงโคร่ง (Asian Jungle Toad) (ดังภาพที่ 22) 

 

ภาพที่ 22 แสดงตัวอย่างสตัว์ในกลุ่ม Anura 
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Amniote(แอมนิโอต)  

ประกอบด้วยสตัว์เล้ือยคลาน นก และสตัว์เล้ียงลูกด้วยน า้นม  

Reptile (เรปไทล)์ เป็นสตัว์เล้ือยคลาน มีลักษณะเฉพาะคือ มีลาตัวยาว ผิวหนังเป็นเกลด็เพ่ือป้องกนั

การระเหยของน า้เมื่ออาศัยอยู่บนบก  มีการป้องกนัการสญูเสยีน า้โดยผิวหนังมี  keratin (เคราติน) หนา ไข่มี

เย่ือหุ้ม (extraembryonic membranes) ประกอบด้วย  amnion (แอมเน่ียน) เป็นถุงน า้คร ่าหุ้มตัวอ่อน  yolk 

sac (โยกแซค) เป็นแหล่งอาหาร  allantoic sac (อลันโตอกิแซก) เป็นแหล่งแลกเปล่ียนกา๊ซและก าจัดของเสยี

ไนโตรเจน chorion (โคเร่ียน) เป็นแหล่งแลกเปล่ียนกา๊ซ  (ดังภาพที่ 23) มีขา 2 คู่ หายใจด้วยปอด  มีกระดูก

สนัหลังครบทุกส่วนตั้งแต่  คอ (cervical) อก (thoracic) เอว (lumbar) กระเบนเหนบ็  (sacral) และกระดูก

หาง (caudal) รวมทั้งกระดูกค้าจุนรยางค์หน้า  (pectoral girdle)และรยางค์หลัง  (pelvic girdle) (ดังภาพที่ 

24) อุณหภมิูร่างกายเปล่ียนแปลงตามอุณหภมิูของสภาพแวดล้อม 

 

ภาพที่ 23 แสดงไข่ตัวอย่างสตัว์ในกลุ่ม Amniote  

(หมายเหตุ แก้ไขคาอธบิายในภาพข้างบน จาก Allatoic sac เป็น Allantoic sac) 

 

 

ภาพที่ 24 แสดงกระดูกสนัหลังของ reptile มีครบทุกส่วน  
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Reptile แบ่งย่อยได้เป็นดังน้ี  

Anapsid (อแนปซิด) เป็น Reptile ที่กะโหลกไม่มีรูบริเวณขมับ  (ดังภาพที่ 25) กระดองมีลักษณะ

แขง็ กระดูกสนัหลังเช่ือมติดกบั กระดองหลงั (carapace) (ดังภาพที่ 26) ด้านท้องมีกระดูกไหปลาร้าเช่ือม

ติดกบักระดองทอ้ง (plastron) ปากมีจะงอยแหลมและไม่มีฟัน 

   

ภาพที ่25 แสดงกะโหลกไม่มีรูบริเวณขมับ (ลูกศรช้ี) และกระดูกสนัหลังเช่ือมติดกบักระดองหลัง (ลูกศรช้ี) 

 

ตัวอย่างของสตัว์ในกลุ่มน้ีเช่น เต่าตนุ ( Green Turtle ) เป็นเต่าทะเล เต่าเหลือง ( Yellow Tortois) 

เป็นเต่าบก ตะพาบม่านลาย (Giant Soft-shelled turtle) เป็นตะพาบอาศัยในน า้จืดที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในไทย

(ดังภาพที่ 27) 

 

ภาพที่ 27 แสดงตัวอย่างสตัว์ในกลุ่ม Anapsid 
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Diapsid (ไดแอปซิด) เป็น Reptile ที่กะโหลกมีรู 2 รูบริเวณขมับ (ดังภาพที่ 28) 

 

ภาพที่ 28 แสดงกะโหลกที่มี 2 รูบริเวณขมับ (บริเวณที่ช้ี) 

 

Diapsid แบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยดังน้ี  

Lepidosauria (เลปิโดซอเรีย) มีเกลด็ที่ผิวหนังเพ่ือป้องกนัการสญูเสยีน า้ มีหัวใจ 3 ห้องตัวอย่าง

ของสตัว์ในกลุ่มน้ี ดังภาพที่ 29 เช่น ตุก๊แกบ้าน (Gecko) งแูมวเซา (Russell’s Viper) จ้ิงเหลนบ้าน 

(Common Sun Skink) เห้ีย (Monitor Lizard) 

 

 

ภาพที่ 29 แสดงตัวอย่างสตัว์ในกลุ่ม Diapsid 
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Crocodilia (ครอกโคไดเลีย) เป็นสตัว์เล้ือยคลานที่มีหัวใจ 4 ห้อง (ดังภาพที่ 30) ล าตัวยาวและล่า 

ปากกว้าง ขากรรไกรแขง็แรง มีกระดูกเพดานกั้นระหว่างช่องอากาศหายใจและช่องปาก 

 

ภาพที่ 30 แสดงหัวใจของ Crocodilia มี 4 ห้อง 

 

ตัวอย่างของสตัว์ในกลุ่มน้ี เช่น จระเข้น า้เคม็ (Saltwater Crocodile) จระเข้น า้จืด (Siamese 

Crocodile) และตะโขง (False Gavial) (ดังภาพที่ 31) 

 

ภาพที่ 31 แสดงตัวอย่างสตัว์ในกลุ่ม Crocodilia 
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Aves (เอวิส)  

เป็นกลุ่มนก มีลักษณะเฉพาะ  คือ รยางค์หน้าเปล่ียนแปลงไปเป็นปีกบินได้ในอากาศ  แข้งมีเกลด็หุ้ม  

ปากเป็นจะงอยไม่มีฟันส่วนของกะโหลกที่เช่ือมกบักระดูกคอมีลักษณะเป็นหน่ึงปุ่ม  (occipital condyle) (ดัง

ภาพที่ 32) มีกระดูกหูช้ินเดียว อุณหภมิูร่างกายคงที่เกดิจากการสร้างพลังงานภายในตัวนก  มีล าตัวเพรียวลม

คือด้านหน้าป้านและเรียวเลก็ไปด้านท้าย  (ดังภาพที่ 33) มีถุงลมไว้เกบ็อากาศ  ปอดนกสามารถแลกเปล่ียน

กา๊ซได้ทั้งขณะหายใจเข้าและหายใจออก  ล าตัวปกคลุมด้วยขนนก  (feathers) กระดูกกลวงและมีโพรงอากาศ  

มีการลดน า้หนักตัวลงเพ่ือประหยัดพลังงานขณะบินโดยมีกระดูกหลายช้ินเช่ือมติดกนัเช่นกระดูกสนัหลัง  เพศ

เมียมีอวัยวะสบืพันธุเ์พียงข้างเดียวทั้งรังไข่และทอ่นาไข่  ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ  หัวใจมี 4 ห้อง เมด็เลือดแดงมี

นิวเคลียส ไข่แดงมีปริมาณมากและออกลูกเป็นไข่ 

 

ภาพที่ 32 แสดงส่วนของกะโหลกที่เช่ือมกบักระดูกคอมีลักษณะเป็นหน่ึงปุ่ม (ลูกศรช้ี) 
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ภาพที่ 33 แสดงลาตัวนกมีลักษณะเพรียวลมโดยด้านหน้าป้านและเรียวเลก็ไปด้านท้าย  

Aves แบ่งเป็นกลุ่มย่อยดังน้ี  

นกบนิไม่ได้ (Ratite Bird หรือ Palaeognathae) เป็นกลุ่มนกที่มีกระดูกเพดานปากแบบโบราณคือ

ไม่ยืดหยุ่น มีกระดูกอก (keel or carina) (ดังภาพที่ 34) มีลักษณะไม่เป็นสนั  ปีกมีขนาดเลก็และมีการลดรูป

ในนกบางชนิด เส้นขนไม่มีขอเกี่ยวท าให้ขนไม่เช่ือมกนัเป็นแผ่น  

 

  ภาพที่ 34 แสดงกระดูกอกของนกบินไม่ได้มีลักษณะไม่เป็นสนั (ลูกศรช้ี)  

ตัวอย่างดังภาพที่ 35 เช่น นกกระจอกเทศ (Ostrich) นกเรีย (Rhea) นกตินามูหงอน (Crested 

Tinamou) นกอมูี (Emou) นกกวีี (Kiwi) 
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ภาพที ่35 แสดงตัวอย่างนกที่บินไม่ได้ 

นกทีบ่นิไดใ้นปัจจุบนั  (Neognathae) มีลักษะดังน้ี  เป็นกลุ่มนกที่มีกระดูกเพดานปากยืดหยุ่น  มี

กระดูกอกตั้งเป็นสนัสงู (ดังภาพที่ 36) มี syrinx (ไซร้ิง) เป็นแหล่งก าเนิดเสยีง (ดังภาพที่ 37) 

 

ภาพที่ 36 แสดงกระดูกอกของนกบินได้มีลักษณะเป็นสนัสงู (ลูกศรช้ี) และ syrinx ของนก 

 

ตัวอย่างดังภาพที่ 38 เช่น ไก่ป่า (Red Junglefowl) เป็ดแดง (Lesser Whistling Duck )  

เป็ดผ ี(Little Grebe) นกกระทุง (Spot-billed Pelican)  
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ภาพที่ 38 แสดงตัวอย่างนกที่บินได้ในปัจจุบัน  

ตัวย่างดังภาพที่ 39 เช่น นกจมูกหลอด (Streaked Sheawater) นกยางเปีย (Little Egret) นกไดเวอร์ 

(Great Northern Diver) นกเพนกวินจักรพรรด์ิ (Emperor Penguin) เหย่ียวรุ้ง (Crested Serpent-Eagle) 

นกกระเรียน (Saurus Crane ) นกนางนวลธรรมดา (Brown-headed Gull ) นกเขาชวา (Zebra Dove) 

นกแก้วโม่ง (Alexandrine Parakeet) นกกาเหว่า (Common Koel) นกเค้าแคระ (Collared Owlet) นกตบยุง

เลก็ (Indian Nightjar) นกแอ่นกนิรัง (Edible-nest Swiftlet) นกขุนแผนอกส้ม (Orange-breasted Trogon) 

นกกระเตน็อกขาว (White Throated Kingfisher) นกกาฮัง (Great Hornbill) นกตีทอง (Coppersmith 

Barbet) นกหัวขวานใหญ่สดีา (Black-headed Woodpecker) นกแต้วแล้วท้องดา (Gurney’s Pitta) นกปรอด

หังโขน (Red-wiskered Bulbul) นกนางแอ่นบ้าน (Barn Swallow) นกเขียวก้านตองหน้าผากสทีอง 

(Golden-fronted Leafbird) นกขม้ินท้ายทอยดา (Black-naped Oriole) นกอุ้มบาต (White wagtail)

นกกระจอกบ้าน (Eurasian Tree Sparrow) นกกระจาบธรรมดา (Baya Weaver) นกกนิปลีอกเหลือง 

(Olive-backed Sunbird) 

 

 

ภาพที่ 39 แสดงตัวอย่างนกที่บินได้ในปัจจุบัน (ต่อ)  
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ภาพที่ 40 แสดงตัวอย่างนกที่บินได้ในปัจจุบัน (ต่อ) 

 

 



Kingdom Fungi Page 38 
 

สตัวเ์ลี้ ยงลูกดว้ยน ้ านม (Mammalia) มีลักษณะเฉพาะดังน้ี เป็นสตัว์ที่เล้ียงลูกด้วยน า้นม ร่างกายปก

คลุมด้วยขน  (hair) มีต่อมเหง่ือ  ส่วนของกะโหลกที่เช่ือมกบักระดูกคอมีลักษณะเป็นปุ่มคู่  (2 occipital 

condyles) (ดังภาพที่ 42) มีกระดูกหู 3 ช้ิน (ดังภาพที่ 43) มีเพดานปากด้านในที่แยกช่องจมูกออกจากช่อง

ปาก (ดังภาพที่ 44) ฟันมี 2 ชุด คือ ฟันน า้นมและฟันแท้  และมีลักษณะต่างกนัตามการใช้งาน  มีรยางค์ 2 คู่ 

หัวใจมี 4 ห้อง มีกระบังลมกั้นแยกระหว่างช่องอกและช่องท้อง  สมองพัฒนาดีมาก  มี vocal cord (โวคอลค

อร์ด) เป็นแหล่งก าเนิดเสยีง  (ดังภาพที่ 45) มีอุณหภมิูร่างกายคงที่เกดิจากการสร้างพลังงานภายใน  มีการ

ปฏสินธเิกดิขึ้นภายใน และมีการแยกเพศออกจากกนั 

 

ภาพที่ 42 แสดงส่วนของกะโหลกที่ต่อกบักระดูกคอมีลักษณะเป็นปุ่มคู่ (ลูกศรช้ี) 

 

ภาพที่ 43 แสดงภาพหูมีกระดูกหู 3 ช้ิน 
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ภาพที่ 44 แสดงเพดานปากด้านในที่แยกช่องจมูกออกจากช่องปากออกจากกนั 

 

 

ภาพที่ 45 แสดง vocal cord เป็นแหล่งก าเนิดเสยีงและมีสมองพัฒนาดี 
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สตัว์เล้ียงลูกด้วยน า้นม แบ่งเป็นกลุ่มย่อยดังน้ี  

Monotreme (โมโนทรีม) เป็นสตัว์ที่ออกลูกเป็นไข่ มีรูขับถ่าย สบืพันธุแ์ละปัสสาวะเป็นรูเดียวกนั  

ตัวอย่างเช่น ตุ่นปากเป็ด (Duck-billed Platypus) และเอคิดนา (Echidna) (ดังภาพที่ 46) 

 

ภาพที่ 46 แสดงตัวอย่างสตัว์ Monotreme  

 

Marsupial (มาซูเป่ียล) เป็นสตัว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้อง (Marsupial) ลูกอ่อนอยู่ในกระเป๋าหน้าท้อง มี

รกแต่ไม่พัฒนา สตัว์ในกลุ่มน้ีมีวิวัฒนาการขนานไปกบักลุ่ม Euthelia พบในอเมริกาใต้ นิวกนีิและออสเตรเลีย 

ตัวอย่างเช่น จิงโจ้แดง (Red Kangaroo) วอมแบทธรรมดา (Common Wombat) และควาล่า (Koala) (ดัง

ภาพที่ 47)  

 

ภาพที่ 47 แสดงตัวอย่างสตัว์ Marsupial  

 

Eutheria (ยูทิเรีย) เป็นสตัว์มีรกที่แท้จริง  

ตัวอย่างภาพที่  48 เช่น ตัวกนิมดยักษ์  (Giant Anteater) น่ิม (Malayan Pangolin) กระต่ายป่า 

(Siamese Hare) พญากระรอกดา  (Black Giant Squirrel) อ้นเลก็ (Bay Bamboo Rat) หนูทอ่ (Norway 

Rat) ลิงลม (Slow loris) ลิงแสม (Crab-eating Macague) 
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ภาพที ่48 แสดงตัวอย่างสตัว์ Euthelia 
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ภาพที่ 49 แสดงตัวอย่างสตัว์ Euthelia 
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สรุป  

1. สตัว์มีแกนสนัหลังมีลักษณะที่เหมือนกนัคือมีแกนสนัหลัง มีประสาทสนัหลังที่มีลักษณะกลวง มีช่องเหงือก

ที่บริเวณด้านข้างของคอหอย กล้ามเน้ือมีลักษณะเป็นทอ่น และมีหางหลังรูทวาร ตัวอย่างเช่น tunicate (ทู

นิเคท) หรือเพรียงหัวหอม อยู่ในกลุ่ม Urochordata  

2. สตัว์กลุ่ม Craniata มีลักษณะที่เหมือนกนัคือมีกล่องหุ้มสมองเป็นกระดูกอ่อน ตัวอย่างเช่น hagfish  

3. สตัว์มีกระดูกสนัหลังมีลักษณะที่เหมือนกนัคือมีกระดูกสนัหลังเป็นโครงร่างแกนกลางของล าตัวและมี  

semicircular canal ข้างละ 2-3 อนั ตัวอย่างเช่น lamprey  

4. สตัว์ในกลุ่ม Chondricthyes มีลักษณะที่เหมือนกนัคือมีกระดูกขากรรไกร มีกระดูกอ่อนเป็นกระดูกโครงร่าง 

มี semicircular canal ข้างละ 3 อนั มีช่องเหงือกบริเวณคอ ตัวอย่างเช่น ฉลามและกระเบน  

5. สตัว์ในกลุ่ม Osteichthyes มีลักษณะที่เหมือนกนัคือมีกระดูกแขง็เป็นกระดูกโครงร่าง มีปอดหรือกระเพาะ

ลม ตัวอย่างเช่น ปลาทอง ปลาสวายและปลาทู  

6. สตัว์ในกลุ่ม Amphibian มีวงจรชีวิตอยู่ได้ทั้งในน า้และบนบก ขณะอยู่ในน า้หายใจด้วยเหงือกเมื่อขึ้นบก

หายใจด้วยปอดและผิวหนัง มีขา 2 คู่ ใช้เดิน ตัวอย่างเช่น กบ กระทา่งและเขียดงู  

7. สตัว์ในกลุ่ม Reptile ไข่มี amnion หุ้มตัวอ่อน ผิวหนังเป็นเกลด็เพ่ือป้องกนัการระเหยของน้า ตัวอย่างเช่น 

เต่า จ้ิงจก ง ูงดูินและจระเข้  

8. สตัว์ในกลุ่ม Aves มีรยางค์หน้าเปล่ียนแปลงไปเป็นปีก มีขนนกปกคลุมร่างกายและใช้ในการบิน

ตัวอย่างเช่น นกกระจอกเทศ ไก่ เหย่ียวรุ้ง และนกกระจอก  

9. สตัว์เล้ียงลูกด้วยน้านม มีต่อมน า้นมไว้เล้ียงลูก ร่างกายปกคลุมด้วยขนและมีสมองที่พัฒนา ตัวอย่างเช่น 

ตุ่นปากเป็ด จิงโจ้ พะยูน แมวและช้าง  
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ค าอธิบายศพัท ์ 

Choana  รูจมูกที่เปิดสู่ภายในช่องปากพบในสตัว์ต้ังแต่กลุ่มสตัว์สี่ขา เป็นต้นไป  

Clade  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในกลุ่มเดียวกนัที่มีลักษณะอย่างน้อยที่พัฒนาต่าง  ออกไปเป็น

ช้ันๆ  

Cladogram  ไดอะแกรมของสิ่งมีชีวิตที่มีความสมัพันธก์นัทางวิวัฒนาการโดยไม่ได้  ระบุระยะเวลา

ของวิวัฒนาการ  

Notochord  แกนสนัหลังที่เป็นโครงร่างของของสตัว์กลุ่มมีแกนสนัหลัง  

Occipital condyle    ส่วนของกะโหลกที่เช่ือมกบักระดูกคอมีลักษณะเป็นปุ่มย่ืนออกมา  

Phylogenetic tree     ไดอะแกรมของสิ่งมีชีวิตที่มีความสมัพันธก์นัทางวิวัฒนาการโดยระบุ  ระยะเวลาของ

วิวัฒนาการ  

Semicircular canal  ทอ่รูปโค้งอยู่ที่หูตอนในท าหน้าที่รับการทรงตัวใน  hagfish มีทอ่น้ีทอ่เดียว  lamprey 

มีสองทอ่และกลุ่มสตัว์มีกระดูกสนัหลังอื่นๆ มีสามทอ่อยู่ตั้งฉากกนั 
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