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Aims

 ทราบคําจํากัดความของ “ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
     ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต”
 ั ํ ั ใ ั  ิ่ ี ี ิ ี  ทราบลักษณะสําคัญในการจัดหมวดหมูสิงมีชีวิต และเรียนรู

การเขียนชื่อวิทยาศาสตรในลําดับชนิด
 อธิบายลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตในหมวดหมูตาง ๆ ได

่ รูจักตวัอยางสิ่งมีชีวิตในแตละหมวดหมู

Biodiversity = Biological Diversityy g y

ความหลากหลายในระดับพันธกรรม (genetic diversity)ความหลากหลายในระดบพนธุกรรม (genetic diversity)
ความหลากหลายในระดับสิ่งมีชีวิต (species diversity)
ความหลากหลายในระดับระบบนิเวศ (ecological diversity)



Taxonomic categories:

Kingdomgdo

Phylum (Division)

Class

Order

Family

Genus

SpeciesSpecies

Classification of organisms:
5 Kingdom5 Kingdom

Kingdom Monera

Kingdom Fungi

Kingdom Protista

Kingdom Metaphyta

Kingdom Animalia

Classification of organisms:
6 Kingdom6 Kingdom

 Ki d  M  E b i A h b i Kingdom Monera >>Eubacteria+Archaebacteria 

Kingdom Eubacteriag

ซึ่งเปนพวก prokaryotic cell
cDNA, ไมมี nucleus, ผนังเซลลประกอบดวย สาร peptidoglycan
สารสีไมไดอยในเมด็สีแตกระจายทั่ว t lสารสไมไดอยูในเมดสแตกระจายทว cytoplasm
อาจมีเพียงเซลลเดียวหรือหลายเซลล แตไมมีเนือ้เยื่อและตัวออน
Division Cyanophyta:  blue green algae; Oscillatoria, Spirulina, 

Anabaena, Nostoc,

AnabaenaOscillatoria



Kingdom Fungi: eukaryotic cell, มีผนังเซลล 
ไ  ไ (cellulose & chitin), ไมสามารถสรางอาหารเองได

Division Zygomycota ราดํา (Rhizopus)Division Zygomycota ราดา (Rhizopus)
Division Ascomycota Yeast, Aspergillus, Penicilium

็Division Basidiomycota เห็ด
Division Deuteromycota Microsporumy p

Rhizopus Yeast                           Mushroom                  Microsporum

Kingdom Protista:
Protozoa ํ โ ส  ใ ื่ ี่Protozoa จาแนกจากโครงสรางในการเคลอนท

Phylum Ciliophora (Cilia) Paramecium  VorticellaPhylum Ciliophora (Cilia) Paramecium, Vorticella
Phylum Zoomastigophora (Flagellum)  Trypanosoma
Phylum  Sarcodina (pseudopodium) Amoeba, Difflugia
Ph l   A i l  ( til ) Pl diPhylum  Apicomplexa (non-motile) Plasmodium

TrypanosomaParamecium Amoeba                     Plasmodium

Kingdom Protista (Algae)

Division Chlorophyta Green algae (Spirogyra, Volvox)p y g ( p gy , )
Division Chrysophyta Golden brown  algae, diatom

(สารส ีl thi  t )(สารส leucoxanthin, carotene)
Division Phaeophyta brown algae (Sargassum)

(สารส ีfucoxanthin)
Division Rhodophyta red algae (สารสี phycoerythrin)Division Rhodophyta red algae (สารส phycoerythrin)

Green algae                     Diatom              Sargassum              Porphyra

Kingdom Protista (Algae)

Division Pyrrhophyta fire algae / dinoflagellate
ี(สารส ีchlorophyll a, c 

brown pigment: peridinin) – red tides
Division Charophyta stonewort/ briltleworts, Chara, Nitella

(สารส ีchlorophyll a  b)(สารส chlorophyll a, b)
Division Euglenophyta Euglena, Phacus (สารสี chlorophyll a, b)

Gonyaulax        Ceratium Chara                     Euglena     Phacus



อาณาจักรพืช

ไมมีทอลําเลียง มีทอลําเลียง
Division Bryophyta, Hepatophyta, 
Anthocerotophyta

ไมมีเมล็ด มีเมล็ด
ไมมีราก มีรากไมมราก มราก

Division Psilophyta
Division Lycophyta, Sphenophyta, Pterophyta

ไ  ี ี    ไมมีดอก      มีดอก
เมล็ดเปลือย Division Anthophyta

Division Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, Coniferophyta

Kingdom Metaphyta

ไมมีทอลาํเลียง
Division Bryophyta Moss
Division Hepatophyta LiverwortsDivision Hepatophyta Liverworts
Division Anthocerophyta Hornworts

gametophyte                     gametophyte          sporophyte       gametophyte

Moss                            Liverworts                           Hornworts

Kingdom Metaphyta

มีทอลําเลยีง และไมมีเมล็ด
Division Psilophyta หวายทะนอย
มทอลาเลยง และไมมเมลด

* เปนพืชมีทอลําเลียงชนิดเดยีวที่ไมมีราก, มีลําตนใตดิน และลําตนบนดิน
ี Division Lycophyta club moss, ตีนตุกแก

* ใบมีการเปลี่ยนแปลงโดยเรียงตัวอัดแนน เกิด strobilus ซึ่งภายในมี spore
Division Sphenophyta หญาหางมา, หญาถอดปลอง

* ลักษณะเปนขอปลองชัดเจน ปลายขอเปน strobilus ลกษณะเปนขอปลองชดเจน ปลายขอเปน strobilus
Division Pterophyta fern, จอกหูหน,ู แหนแดง, ผักแวน

* ใ * ใบออนจะมวนงอ

Kingdom Metaphyta

sporophytes

หวายทะนอย
(Psilotum)

ตีนตุกแก
หญาถอดปลอง (Equisetum)(Selaginella)



Division Pterophytap y

แหนแดง

จอกหูหนู

แหนแดง

ฟ
sporophytes

    เฟน ผักแวน
p p y

Kingdom Metaphytag p y

มีทอลําเลยีง และมีเมล็ด
Division Coniferophyta สน: มี cone, strobilus
มทอลาเลยง และมเมลด

Division Cycadophyta ปรง: มีรากแทจริง
i i i  Gi ป Division Ginkgophyta แปะกวย

Division Gnetophyta มะเมือ่ยp y
Division Anthophyta พืชดอก, จอก, แหน

Gymnosperms

ปรง

สน

แปะกวย

มะเมื่อย

Division Anthophyta:
AngiospermsAngiosperms

จอก (Pistia)แหน (Lemna)
anther   pistil

พืชดอก

ไขน้าํ (Wolffia)



Kingdom Animaliag

การจัดระดับโครงสรางของรางกาย เชน ระดับเซลล ระดับเนื้อเยื่อ อวัยวะ
จํานวนชั้นของเนื้อเยื่อในระยะ embryo (germ layer) ไดแก diploblastic, 

triploblastictriploblastic
สมมาตรรางกาย: asymmetry, bilateral symmetry, radial symmetry
ลักษณะชองตัว (coelom): acoelom, pseudocoelom, coelom
ลําตัวเปนปลอง ( t ti )ลาตวเปนปลอง (segmentation)
การเปลี่ยนแปลงชอง blastopore:  

protostomia: ชอง blastopore  mouth
 deuterostomia: ชอง blastopore  anus

Kingdom Animalia

- symmetry

- coelom - embryonic development



Kingdom Animalia Kingdom Animalia (Cont.)

Kingdom Animalia (Cont.) ระดับการพิจารณา Phylum
 ่ ่1. เซลลยังคงทําหนาทีอิสระ ไมมีการเปลียนแปลงไปในระดับ

เนื้อเยื่อ
  ้ ่

Porifera

2. เซลลมีการรวมตัวกันและพัฒนาเปนระดับเนือเยือ
1. Radial symmetry Cnidaria
2. Bilateral symmetry

1. Acoelom Platyhelminthes
2. Pseudocoelom
3. Eucoelom

Nematoda

1. Protostomia 
1. ลําตัวไมเปนปลอง หรือมีปลองเทียม

 
Mollusca

2. ลําตัวเปนปลอง Annelida
Arthopoda

2. Deuterostomia Echinodermata
Chordata



Phylum CnidariaPhylum Cnidaria
 เปนกลมแรกที่มีการเรียงโครงสรางรางกายในระดับเนื้อเยื่อ และเปนสัตว เปนกลุมแรกทมการเรยงโครงสรางรางกายในระดบเนอเยอ และเปนสตว

ที่มีเนื้อเยื่อสองชั้น
 ี ป  ื มรีปูราง สองแบบ คือ polyp, medusa
 Radial symmetryy y
 ม ีcnidocyte ซึ่งภายในมี nematocyst (เข็มพิษ) เพื่อใชจับอาหารและ

ป ั ัปองกันตัว

 เปนสัตวกลุมแรกที่เปน nerve net ซึ่งเปนลักษณะโบราณสุด
 ไ ป ั ั ป ไ  ป ไฮดรา แมงกะพรุน ปะการัง กัลปงหา ดอกไมทะเล ปากกาทะเล

Phylum Cnidariay Phylum Platyhelminthesy y

 ํ ั ลําตัวแบน
 Bilateral symmetry Bilateral symmetry
 เปนกลุมแรกที่มีเนือ้เยื่อสามชั้น
 เปนกลุมแรกที่เปน protostomia
 ไ  ี  ไมมีชองตวั (acoelom)
 พลานาเรีย พยาธิใบไม พยาธิตัวตดื พลานาเรย พยาธใบไม พยาธตวตด



Phylum Nematoday

 ลําตัวยาวเรียว
 Bilateral symmetry
 Pseudocoelom
 ั  ิป  ิ ็  ิ  หนอนตวกลม พยาธปากขอ พยาธเขมหมุด พยาธแสมา

Phylum Anneliday

 ลําตัวเปนปลองเรียงตอกนัในแนวยาว บางกลุมมีรยางคยื่น ถาุ
เปนแนวแบน เรียก parapodia ถาเปนเดอืยแข็ง เรียก setae
 Bilateral symmetry
 มีชองตัวแทจริง มชองตวแทจรง
 แมเพรียง ไสเดอืนดนิ ปลิงน้ําจืด

Phylum Molluscay

 ลําตัวออนนม ปกคลมดวยเยื่อ mantle ลาตวออนนุม ปกคลมุดวยเยอ mantle
 สมาชิกสวนใหญใชเหงือก ยกเวน ทากบก ใชปอด
 หอยฝาเดียว หอยสองฝา หมึก หอยงวงชาง ทากทะเล

Phylum Arthopoday p

 ลําตัว และรยางคมีลกัษณะ ลาตว และรยางคมลกษณะ
ตอกนัเปนขอๆ
 Bilateral symmetry
 โครงสรางภายนอกแข็ง  โครงสรางภายนอกแขง 
พวก chitin และ calcium 
จึงตองมกีารลอกคราบ
 ป แมงดาทะเล แมงมุม แมงปอง 
ไร กุง ปู แมลง กิ้งกอื ตะขาบ เปนตนุ ู



Phylum Echinodermatay

ตัวออน เปน bilateral symmetry ตัวเต็มวัย อาจแตกตางกัน โดยเปนหาตวออน เปน bilateral symmetry ตวเตมวย อาจแตกตางกน โดยเปนหา
แฉก หรือครึ่งวงกลม
 ิ ั ื ี โ  ป ิ ปผิวลําตัวขรุขระ หรือมีหนาม โครงรางเปนหินปูน
มีระบบทอน้ําชวยเคลื่อนที่
พลับพลึงทะเล ดาวทะเล เมนทะเล ปลิงทะเล

Phylum Chordatay

มี notochord อาจพบแตระยะตัวออน หรือ ตลอดชีวิตม notochord อาจพบแตระยะตวออน หรอ ตลอดชวต
Dorsal hollow nerve cord
มีชองเหงือกบริเวณคอหอย (pharyngeal gill slit) อาจพบแคระยะตัวออน
 Subphylum Urochordata: เฉพาะตัวออนมี notochord  เวลาถกกวนจะSubphylum Urochordata: เฉพาะตวออนม notochord, เวลาถูกกวนจะ
หดตัวแลวฉีดน้ําออกมา จึงเรียกวา sea squirt (เพรียงหัวหอม) 
 Subphylum Cephalochordata: notochord มีตลอดชีวิต: amphioxus
 Subphylum Vertebrata: มีพัฒนากลองสมองมาหมสมอง, มีการพัฒนาSubp y u  Ve eb : ุ , 
กระดูกสันหลัง อาจเปนกระดูกหรือกระดูกออนหุม notochord และทํา
หนาที่กระดกสันหลังหนาทกระดูกสนหลง

Subphylum Urochordata and
CephalochordataCephalochordata

เพรียงหวัหอมเพรยงหวหอม

ฟ ัแอมฟออกซัส



Subphylum Vertebrata

Class Cyclostoma Class Chondrichthyes

lamprey

Class Osteichthyes

hagfish

Subphylum Vertebrata

Class ReptiliaClass Amphibia

Class Aves Class Mammaliafeather hair


