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ค าชี้แจง 
 
 คู่มือการใช้สื่อการสอนวิชาชีววิทยา จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูในการใช้ประกอบการ
สอนวิชาชีววิทยา คู่มือนี้ได้ระบุจุดประสงค์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาในสื่อและแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้ครูเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่สอน  สามารถใช้สื่อประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเตรียมตัวและเตรียมแผนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนในช้ัน คู่มือนี้ยังมีส่วนของภาคผนวกที่
ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะช่วยให้ครูสามารถสอนวิชาชีววิทยาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้มากขึ้น 
 
 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจอง  ประทัตสุนทรสาร  ผู้จัดท าคู่มือ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ก าธร  ธีรคุปต์   ผู้ตรวจคู่มือ
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เรื่อง 
ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นตอนหน่ึงของสื่อประกอบการสอน เรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีสื่อทั้งหมด 9 ตอน คือ 

1. ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. หลักการเบื้องต้นทางอนุกรมวิธาน 
3. แบบทดสอบเรื่องการจ าแนกและการระบุสิ่งมีชีวิต 
4. อาณาจักรมอเนอรา 
5. อาณาจักรโปรทิสตา 
6. อาญาจักรฟังไจ 
7. อาณาจักรพืช 
8. ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
9. ความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
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จุดประสงค ์

 
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของสัตว์ที่ท าให้สัตว์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
สามารถบอกหลักเกณฑ์ที่ใช้แบ่งสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆ  สามารถบอกลักษณะเฉพาะของสัตว์ใน
แต่ละไฟลัม  รวมท้ังเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมต่างๆ 

 
 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

เมื่อผู้เรียนได้ดูสื่อประกอบการสอนตอนน้ีแล้วสามารถ 
 

 1. บอกลักษณะส าคัญของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรสัตว์  
 2. บอกลักษณะส าคัญที่ใช้จ าแนกสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆ  
 3. บอกลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญๆของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมต่างๆ  
 4. ยกตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมต่างๆ  
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สาระ 
 
ลักษณะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรสัตว์ 

ด้วยจ านวนสิ่งมีชีวิตกว่าสองล้านชนิดท่ีรู้จักกันแล้ว รวมกับท่ีก าลังรอการค้นพบอีกหลายชนิด  
สัตว์จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกใบน้ีที่มีความหลากหลายมากที่สุด 

        เป็นเวลากวา่หน่ึงพนัลา้นปีท่ีสตัวช์นิดตา่งๆ  มีวิวัฒนาการให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดรูปร่างลักษณะและครรลองชีวิตที่หลากหลาย 

 อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) จัดเป็นอาณาจักรที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตจ านวนมากมาย
หลายชนิด และเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง แต่ไม่ว่าจะเป็น
สัตว์ชนิดใด ทุกชนิดต้องมีลักษณะร่วมกันที่ท าให้จัดอยู่ในอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรเดียวกันนี้
 ลักษณะอย่างหน่ึงที่ท าให้สัตว์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นๆ  ก็คือการที่มันเคลื่อนท่ีได้  อย่างไร
ก็ตามการเคลื่อนท่ีได้คงไม่สามารถใช้ระบุลงไปได้เสมอว่าสิ่งมีชีวิตใดเป็นสัตว์หรือไม่  โดยเฉพาะส าหรับ
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ า  เพราะสัตว์หลายชนิดท่ีอาศัยอยู่ในน้ าเมื่อโตเต็มที่แล้วจะอาศัยอยู่เฉพาะในท่ีใดที่
หนึ่ง  ไม่เคลื่อนท่ีไปไหนอีกเลยตลอดชีวิตของมัน 

 ในทางชีววิทยานั้น มีลักษณะส าคัญบางประการที่พอจะใช้บ่งบอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นสัตว์
หรือไม่  ลักษณะเหล่านั้นได้แก่  

 1. เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มยูคาริโอตที่มีหลายเซลล์โดยเซลล์ส่วนใหญ่จะยึดเกาะติดกันด้วยโปรตีน
คอลลาเจน  และเซลล์สัตว์แตกต่างจากเซลล์พืชตรงที่เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์ 

 2. สัตว์มีเนื้อเยื่อประสาทและเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เพื่อท าหน้าที่น ากระแสประสาท และท าให้
ร่างกายเคลื่อนไหวได้ 

 3. สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ (heterotrophs) ต้องกินอาหารซ่ึงคือสิ่งมีชีวิต
อื่นๆหรืออินทรีย์สารต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการสร้างพลังงานส าหรับการด ารงชีวิต 

 4. สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจ 

 5. สัตว์สะสมคาร์โบไฮเดรตไว้ในร่างกายในรูปของไกลโคเจน 

 6. สัตว์ส่วนใหญ่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และในวัฏจักรชีวิตจะต้องมีระยะหนึ่งที่เป็นการ
เจริญของเอ็มบริโอ 

 7. สัตว์ส่วนใหญ่เคลื่อนท่ีได้ อย่างน้อยก็ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต 
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ลักษณะที่ใช้จ าแนกสัตว์ 

นักอนุกรมวิธานส่วนใหญ่เชื่อกันว่าสัตว์มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นในตั้งแต่ช่วง 1000 ถึง 580 ล้านปีที่
ผ่านมา โดยมีวิวัฒนาการมาจากพวกโพรทิสต์ที่มีแฟลเจลลัมและอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  (colonial 
flagellated protist) 

 จากวันท่ีมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจนกระท่ังถึงทุกวันน้ี  สัตว์มีวิวัฒนาการออกเป็น
ชนิดต่างๆ มากมาย  ในการจัดจ าแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆ นั้นเราใช้ลักษณะบางอย่างช่วย
ในการจ าแนกหมวดหมู่ของสัตว์  ลักษณะเหล่านั้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นล าดับพร้อมๆ  กับวิวัฒนาการของ
สัตว์ได้แก่ 

1. เป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงหรือไม่ การแบ่งแบบนี้ท าให้เราสามารถแบ่งสัตว์ออกได้เป็น  
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง  ได้แก่ พวกฟองน้ า และกลุ่มที่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง ซึ่งได้แก่สัตว์
ส่วนใหญ่ทั้งหมด 
 2. มีสมมาตรของร่างกายแบบใด นั่นคือ มีสมมาตรของร่างกายแบบรัศมี (radial symmetry) 
ซึ่งพบได้ในสัตว์บางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในน้ าเท่าน้ัน หรือมีสมมาตรของร่างกายแบบด้านข้าง (bilateral 
symmetry) ซึ่งพบได้ในสัตว์ส่วนใหญ่ (ดังภาพที่ 1) 

 

ภาพที่ 1 สมมาตรของร่างกาย 

       นอกจากน้ีสตัวท่ี์มีสมมาตรแบบด้านข้างยังมีการพฒันาสว่นหวัให้เป็นศนูย์รวมของสมองและ
อวัยวะรับสัมผัส ท าให้สัตว์กลุ่มนี้เคลื่อนท่ีหาอาหารและหลบหลีกศัตรูได้ดี ขณะที่สัตว์ที่มีสมมาตร
แบบรัศมีส่วนใหญ่จะด ารงชีวิตแบบเกาะอยู่กับท่ี เช่น ปะการัง และไฮดรา เป็นต้น 

 
 3. มีช่องล าตัวแบบใด สัตว์ที่มีสมมาตรแบบด้านข้างสามารถแบ่งออกไปได้อีกเป็น 3 กลุ่มย่อย
คือ 
 กลุ่มแรกคือสัตว์ที่ไม่มีช่องว่างระหว่างผนังล าตัวกับทางเดินอาหารเลย  จัดเป็นกลุ่มท่ีไม่มีช่อง
ล าตัว (acoelomate)  (ดังภาพที่ 2)     
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ภาพที่ 2 สัตว์ที่ไม่มีช่องล าตัว (acoelomate) 

 
 กลุ่มที่สองคือ  สัตว์ที่มีช่องล าตัวเทียม (pseudocoelomate) ซึ่งเป็นช่องว่างในล าตัวที่ภายใน
ช่องว่างนั้นไม่ได้บุด้วยเนื้อเยื่อที่เจริญมาจากกลุ่มเซลล์เมโซเดิร์ม (mesoderm) (ดังภาพที่ 3)    
  

 

ภาพที่ 3 สัตว์ที่มีช่องล าตัวเทียม (pseudocoelomate) 
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 กลุ่มที่สามเป็นสัตว์ที่มีช่องล าตัวที่แท้จริง (coelomate) กล่าวคือเป็นสัตว์ที่มีช่องว่างระหว่าง
ผนังล าตัวและอวัยวะภายใน  โดยท่ีเนื้อเยื่อซึ่งบุอยู่ภายในช่องว่างนี้พัฒนามาจากกลุ่มเซลล์ 
เมโซเดิร์ม (mesoderm) ทั้งหมด  (ดังภาพที่ 4)     
 

 
ภาพที่ 4 สัตว์ที่มีช่องล าตัวที่แท้จริง (coelomate) 

 
 4. สัตว์ที่มีช่องล าตัวยังแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  คือ กลุ่มที่เรียกว่าพวกโพรโทสโทเมีย 
(protostomia)  และกลุ่มที่เรียกว่าพวกดิวเทอโรสโทเมีย (deuterostomia) ทั้งสองกลุ่มมีการ เจริญ
ของเอ็มบริโอที่แตกต่างกันหลายประการ  แต่ที่เห็นชัดเจน คือ ในกลุ่มโพรโทสโทเมียน้ันช่องว่าง 
บลาสโทพอร์ (blastopore) จะพัฒนาไปเป็นช่องปาก  แต่ในกลุ่มดิวเทอโรสโทเมีย  บลาสโทพอร์  
จะเจริญไปเป็นทวารหนัก (ดังภาพที่ 5)     
 

 

ภาพที่ 5 โพรโทสโทม (protostomes) และ ดิวเทอโรสโทม (deuterostomes) 
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ลักษณะเฉพาะของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมต่างๆ  

อาศัยลักษณะส าคัญๆ  ที่กล่าวมา  รวมกับลักษณะเฉพาะของสัตว์แต่ละชนิดท าให้นักชีววิทยา
จ าแนกสัตว์ออกเป็นไฟลัมต่างๆ ประมาณ 35 ไฟลัม ในบทเรียนตอนน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังในไฟลัมที่ส าคัญๆ คือ 

  ไฟลัมพอริเฟอรา ( Phylum Porifera) 
ไฟลัมไนดาเรีย (Phylum Cnidaria) 

  ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส (Phylum Platyhelminthes) 
  ไฟลัมมอลลัสคา (Phylum Mollusca) 
  ไฟลัมแอนเนลิดา (Phylum Annelida) 
  ไฟลัมนีมาโทดา (Phylum Nematoda) 
  ไฟลัมอาร์โทรโพดา (Phylum Arthropoda) 
  ไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา (Phylum Echinodermata) และ 
  ไฟลัมคอร์ดาตา  (Phylum Chordata) 
 
ไฟลัมพอริเฟอรา (Phylum Porifera) 
 สัตว์ในไฟลัมพอริเฟอรา ได้แก่สัตว์พวกฟองน้ า  ฟองน้ าที่เป็นตัวเต็มวัยแล้วจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่
เกาะติดอยู่กับท่ี  ฟองน้ าไม่มีทางเดินอาหาร ล าตัวฟองน้ ามีช่องให้น้ าเข้าขนาดเล็กเป็นรูพรุนโดยรอบ    
ช่องว่างใหญ่กลางล าตัวเรียกว่า สปันโจซีล (spongocoel)  และมีช่องขนาดใหญ่ด้านบนให้น้ าออกจาก
ล าตัวเรียกว่า ออสคิวลัม (osculum)  (ดังภาพที่ 6) 

 

 
ภาพที่ 6 โครงสร้างต่างๆ ของฟองน้ า 
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  ฟองน้ าไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงมีแต่เซลล์ที่เรียงตัวกันหลวมๆ 2 ชั้น  ระหว่างทั้ง 2 ชั้นมีสาร 
semifluid matrix  และมีเซลล์ที่เรียกว่าอะมีโบไซต์ (amoebocyte) ซึ่งท าหน้าที่หลายอย่างรวมท้ังสร้าง
โครงร่างค้ าจุนท่ีแทรกอยู่ในตัวฟองน้ าที่เรียกว่า สปิคุล (spicule) (ดังภาพที่ 6)  สปิคุลเป็นสารท่ีมี
องค์ประกอบต่างๆกันไปแล้วแต่ชนิดของฟองน้ า  เราจึงใช้สปิคุลในการจ าแนกชนิดของฟองน้ าด้วย 

 ฟองน้ าส่วนใหญ่มีทั้งสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันแบบท่ีเรียกว่าเป็นกะเทย ( hermaphrodites)  
และ สืบพันธ์แบบอาศัยเพศ  แต่บางครั้งก็ใช้การงอกใหม่ (regeneration) เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศได้ด้วย 

 ตัวอย่างของสัตว์พวกฟองน้ านี้ได้แก่ ฟองน้ าประเภทต่างๆ เช่น ฟองน้ าถูตัว  ฟองน้ าแก้ว  และ
ฟองน้ าหินปูน เป็นต้น 

 
ไฟลัมไนดาเรีย (Phylum Cnidaria)   
        สตัวใ์นไฟลมัไนดาเรีย เป็นพวกท่ีมีเน้ือเย่ือ 2 ชั้นและมีสมมาตรแบบรัศมี  ล าตัวมีรูปร่าง
คล้ายถุง  มีช่องกลางตัว (gastrovascular cavity) ส าหรับย่อยอาหารซ่ึงมีช่องเปิดทางเดียวเป็นท้ังปาก
และทวารหนัก  (ดังภาพที่ 7) 

       ล าตวัของสตัวใ์นไฟลมัน้ีมีรูปทรง 2 แบบ คือแบบโพลิบ (polyps) มีรูปร่างทรงกระบอกและมักจะ
เกาะติดอยู่กับท่ีโดยปากเปิดออกทางด้านบน  ตัวอย่างเช่น ไฮดรา และ ซีแอนีโมนี (sea anemone) 

 

 

ภาพที่ 7 รูปแบบโพลิบ (polyp) และเมดูซา (medusa) ของพวกไนดาเรียน (cnidarian) 
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       สว่นอกีรูปทรงหน่ึงเรียกวา่เมดูซา (medusa)  มีลักษณะคล้ายร่มและมีปากเปิดออกทางด้านล่าง  
สัตว์ในไฟลัมนี้ท่ีมีรูปทรงแบบเมดูซาส่วนใหญ่จะเคลื่อนท่ีหรือล่องลอยอยู่ในน้ า  และเรามักเรียก
รวมๆกันว่าพวกแมงกะพรุน 
       สตัวใ์นไฟลมัไนดาเรียน้ีเป็นผูล้า่  มันมีหนวด (tentacle) เรียงอยู่รอบๆปาก และบนหนวดนี้มีเซลล์
ไนโดไซต์ (cnidocyte) ที่สามารถปล่อยเข็มพิษออกไปท าหน้าที่ทั้งป้องกันตัวหรือจับเหยื่อกินเป็นอาหาร
ได้   
       พวกไนดาเรียน  (Cnidarian)  นี้สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ  บางชนิดใน 
วัฏจักร ชีวิตจะมีรูปร่างทั้งที่เป็นแบบโพลิบและเมดูซาสลับกัน 
 
ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส (Phylum Platyhelminthes) 
 
 สัตว์ในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส   เป็นสัตว์กลุ่มแรกที่มีสมมาตรแบบด้านข้าง นั่นคือ  สัตว์ในไฟลัม
นี้บางชนิดก็ด ารงชีวิตเป็นอิสระ เช่น พลานาเรีย  แต่ส่วนใหญ่แล้วจะด ารงชีวิตเป็นปรสิตหรือที่เราชอบ
เรียกกันว่าพยาธินั่นเอง 

 สัตว์ในไฟลัมนี้มีล าตัวแบนยาวจึงเรียกว่าหนอนตัวแบน  หนอนตัวแบนเป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ 3 
ชั้นแล้วแต่ยังไม่มีช่องล าตัว  (ดังภาพที่ 8) 

 

ภาพที่ 8 หนอนตัวแบน 

 

โดยท่ัวไปสัตว์ในไฟลัมนี้จะมีโครงสร้างต่างๆ   ที่ซับซ้อนกว่าสัตว์ในไฟลัมพอริเฟอรา  และ      
ไนดาเรีย  อย่างไรก็ตามมันยังคงมีลักษณะส าคัญที่เหมือนกันอย่างหน่ึงก็คือ  มีช่องทางเดินอาหารท่ีมี
ช่องเปิดอยู่ทางด้านเดียว  และในพยาธิตัวตืดมันไม่มีแม้กระท่ังทางเดินอาหารด้วยซ้ าไป  หนอนตัวแบน
พบได้ทั้งในน้ าจืด น้ าเค็ม และท่ีชื้นแฉะท่ัวไป 
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ไฟลัมมอลลัสคา (Phylum Mollusca) 
 
 สัตว์ในไฟลัมมอลลัสคา ได้แก่พวกหอยและหมึกชนิดต่างๆ สัตว์ในไฟลัมนี้รวมกันจัดเป็นสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังที่มีจ านวนชนิดมากเป็นอันดับสองของอาณาจักรสัตว์ สัตว์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
ทะเล  และอีกหลายชนิดมีวิวัฒนาการให้อาศัยอยู่ในน้ าจืดและบนบกได้เป็นอย่างดี 

 สัตว์ในไฟลัมมอลลัสคามีสมมาตรแบบด้านข้าง แต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจนท าให้มีความ
แตกต่างกันมากในแต่ละกลุ่ม สัตว์พวกนี้มีช่องล าตัวแล้ว และ ล าตัวแบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ 
(ดังภาพที่ 9) 
 

 
 

ภาพที่ 9 โครงสร้างของพวกมอลลัส 
 

ส่วนแรกคือ foot  เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนท่ี  ส่วนต่อมาคือ visceral mass คืออวัยวะ
ภายในซ่ึงส่วนใหญ่ได้แก่ทางเดินอาหาร  หัวใจ  ไต  และอวัยวะสืบพันธุ์  และส่วนสุดท้ายคือแมนเทิล 
(mantle) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อบางๆที่ห่อหุ้ม  visceral mass เอาไว้  และเยื่อนี้ยังท าหน้าที่สร้างเปลือกแข็ง
คลุมล าตัวซึ่งก็คือเปลือกหอย (shell) นั่นเอง อย่างไรก็ตามสัตว์ในกลุ่มนี้หลายชนิดเปลือกแข็งจะหายไป
ในระหว่างการเกิดวิวัฒนาการ 
 สัตว์พวกหอยและหมึกใช้เหงือก (gill) ในการหายใจ  มีทางเดินอาหารที่มีทั้งปากและทวารหนัก  
กินอาหารได้หลากหลายและมีการด ารงชีวิตได้หลายแบบ 
 หลายชนิดมีความส าคัญต่อมนุษย์ในแง่ที่เป็นอาหาร เช่น หอยแมลงภู่  หอยแครง  หอยลาย  
และหมึกชนิดต่างๆ เป็นต้น 
 บางชนิดอาจท าอันตรายต่อมนุษย์  เช่น หอยเต้าปูน  และบางชนิดเป็นพาหะน าพยาธิมาสู่คน  
เช่น หอยโข่ง  และหอยขม  เป็นต้น 
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ไฟลัมแอนเนลิดา (Phylum Annelida)   
 
 สัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดา  มีล าตัวกลมยาว  ล าตัวแบ่งออกเป็นปล้องๆคล้ายวงแหวนต่อกันเห็น
ได้ชัดเจน  ภายในมีเยื่อกั้น  ตามล าตัวมีขนสั้นๆยื่นออกมาเรียกว่า setae (หรือ chaetae) ใช้ในการ
เคลื่อนท่ีหรือว่ายน้ า  ท าให้ในบางชนิดดูคล้ายกับเป็นขาของมัน 
 สัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดามีระบบหมุนเวียนโลหิตแบบปิด  มีระบบประสาท  มีทางเดินอาหาร
แบบสมบูรณ์  และมีอวัยวะขับถ่ายเรียกที่เรียกว่า nephridia 
 ส่วนมากมีท้ังสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันแบบท่ีเรียกว่าเป็นกะเทย  สืบพันธ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศ
และไม่อาศัยเพศ   
 สัตว์ในไฟลัมนี้มีทั้งที่อาศัยอยู่ในทะเล  ในน้ าจืด  และบนบก   ในทะเลนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวก
ไส้เดือนทะเล  และแม่เพรียงหรือตัวสงกรานต์ (nereis) 
 ส าหรับบนบกที่รู้จักกันดีได้แก่ไส้เดือนดิน  (earthworm) ซึ่งช่วยท าให้ดินร่วนซุย มีอากาศและน้ า  
รวมท้ังธาตุอาหารสะสมอยู่ในดิน  เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (ดังภาพที่ 10) 
 

 
 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างสัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดา 

 
 ส่วนปลิงและทาก  (leech) ที่ด ารงชีวิตเป็นปรสิต  ดูดเลือดคนและสัตว์อื่นๆ  นั้นก็จัดเป็นสัตว์ใน
ไฟลัมนี้เช่นเดียวกัน 
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ไฟลัมนีมาโทดา (Phylum Nematoda)   

 
 สัตว์ในไฟลัมนีมาโทดา พบได้ทั่วไปแทบจะทุกหนทุกแห่ง   ในน้ าจืดและน้ าเค็ม   หรือในดินที่ชื้น
แฉะ  ในดินแค่หยิบมือเดียวอาจจะพบสัตว์พวกนี้ซ่ึงส่วนใหญ่ก็คือไส้เดือนฝอยได้หลายพันตัว  
นอกจากนี้หลายชนิดเป็นปรสิตของพืชและสัตว์ต่างๆ รวมท้ังมนุษย์  เช่น พยาธิปากขอ  พยาธิเข็มหมุด  
และพยาธิไส้เดือน เป็นต้น 

 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างพวกหนอนตัวกลม 

 

 สัตว์ในไฟลัมนี้มีล าตัวกลมยาวรูปทรงกระบอก  จึงเรียกกันว่าพวกหนอนตัวกลม( ดังภาพที่ 11)   
มันมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์  แต่ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือด  จึงต้องใช้ของเหลวในช่องล าตัวเทียมใน
การล าเลียงอาหาร   กล้ามเนื้อทั้งหมดเป็นกล้ามเนื้อตามยาว  และมีคิวทิเคิล (cuticle) ปกคลุมล าตัวอยู่
ชั้นนอก  ท าให้ต้องมีการลอกคราบในระหว่างการเจริญเติบโต 
        พวกหนอนตวักลมสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ  โดยมีการผสมพนัธุภ์ายใน  และหลายชนิดตวัผูมั้กจะ
เล็กกว่าตัวเมีย 
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 ไฟลัมอาร์โทรโปดา (Phylum Arthropoda)   

 

 สัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโปดา เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดมาก
ที่สุด  ที่ค้นพบแล้วมีมากกว่าหนึ่งล้านชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมลง 
 พวกอาร์โทรพอด (arthropods) มีล าตัวเป็นปล้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนหัว (head) 
อก (thorax)  และท้อง  (abdomen) (ดังภาพที่ 12)   

 

ภาพที่ 12  โครงสร้างต่างๆของแมลง 

 

 มีรยางค์ที่เป็นข้อปล้องต่อกันท าหน้าที่หลายอย่าง เช่น  ใช้เดิน  จับอาหาร  รับความรู้สึก  ผสม
พันธุ์  หรือป้องกันอันตราย  ล าตัวและรยางค์มีโครงร่างภายนอกซึ่งเป็นเปลือกแข็งที่ประกอบด้วยไคทิน
หุ้มอยู่  ในการเจริญเติบโตจึงมีการลอกคราบจากระยะตัวอ่อนจนเป็นตัวเต็มวัย 

        อาร์โทรพอดมีระบบหมุนเวยีนเลอืดแบบเปิด   และมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์    มีระบบ
ประสาทซ่ึงประกอบด้วยปมประสาทและเส้นประสาท   ส่วนใหญ่แยกเพศและสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศ  
 สัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดาที่ส าคัญๆได้แก่  
        สัตว์ในคลาสเมอโรสโตมาตา (Class Merostomata)  ได้แก่พวกแมงดาทะเล  สัตว์พวกนี้ส่วน
หัวกับส่วนอกจะเชื่อมรวมกัน  ไม่มีหนวด  และมีขาเดิน 5 คู่   
        สัตว์ในคลาสอะแรคนิดา (Class Arachnida)  พวกนี้ส่วนหัวกับส่วนอกรวมกัน  ไม่มีหนวด  และ
มีขาเดิน 4 คู่ เช่น แมงมุม  แมงป่อง  เห็บ (ดังภาพที่ 13)  และไร เป็นต้น 
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ภาพที่ 13 เห็บสุนัข 

 

        สัตว์ในคลาสไดโพลโพดา (Class Diplopoda)  ได้แก่พวกกิ้งกือต่างๆ  พวกนี้ล าตัวยาวและมีขา
จ านวนมาก  โดยมีขาปล้องละ 2 คู่   และมีหนวด 1 คู่   
         สัตว์ในคลาสชิโลโพดา (Class Chilopoda)  ได้แก่พวกตะขาบต่างๆ  มีหนวด 1 คู่  และมีขาเดิน
ปล้องละ 1 คู่  ล าตัวปล้องแรกมีเขี้ยวพิษใช้ส าหรับจับเหยื่อหรือป้องกันตัว 
        สัตว์ในคลาสอินเซ็คตา (Class Insecta)  ได้แก่แมลงชนิดต่างๆ ซึ่งจัดเป็นสัตว์ที่มีจ านวนชนิด
มากที่สุด  พวกแมลงมีล าตัวแบ่งเป็น 3 ส่วนชัดเจน  มีหนวด 1 คู่ และมีขาเดิน 3 คู่ที่บริเวณอก   บาง
ชนิดมีปีก 1-2 คู่   
        สตัวใ์นคลาสครัสตาเซีย (Class Crustacea)   ได้แก่พวกกุ้งกั้งและปู  เป็นสัตว์ในไฟลัมอาร์โทร
โพดากลุ่มเดียวที่มีหนวด 2 คู่  มีขาเดิน 5 คู่  และมักมีรยางค์ที่ส่วนท้องส าหรับว่ายน้ าหรือปรับเปลี่ยน
ไปเพื่อท าหน้าที่เฉพาะ เช่น แลกเปลี่ยนแก๊ส  หรือเป็นที่เกาะของไข่ เป็นต้น  สัตว์ในกลุ่มนี้เป็นสัตว์ที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มนุษย์น ามาเป็นอาหารมากที่สุด  
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ไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา (Phylum Echinodermata)   

 
 สัตว์ในไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา เป็นกลุ่มสัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่เฉพาะในทะเลทั้งหมด เช่น ดาว
ทะเล  พลับพลึงทะเล  และ ปลิงทะเล เป็นต้น 
        ล าตวัของสตัวใ์นไฟลมัน้ีมีผวิหนังท่ีเป็นหนามย่ืนออกมา แตห่นามเหลา่น้ันมีการปรับตวัไป
เพื่อให้เหมาะกับการท าหน้าที่ในแต่ละชนิด  ท าให้บางชนิดผิวหนังแข็งบางชนิดไม่แข็ง  หรือบางชนิดมี
หนามยาวแต่บางชนิดก็มีหนามสั้น   

       ตวัออ่นของสตัวใ์นไฟลมัน้ีหลายชนิดมีสมมาตรแบบด้านข้าง  ขณะท่ีตวัเตม็วยัของสตัวใ์นไฟลมั
นี้มีสมมาตรแบบรัศมี  แต่เพราะร่างกายมักจะมีรูปร่างเป็น 5 แฉก  ท าให้ตัวเต็มวัยมีสมมาตรแบบที่
เรียกว่า pentaradiate symmetry 

      พวกเอคไคโนเดิม  (echinoderm) มีระบบหมุนเวียนโลหิตที่เจริญไม่ดี  แต่มีระบบท่อล าเลียงน้ า 
(water vascular system) ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของสัตว์ในไฟลัมนี้  ระบบท่อล าเลียงน้ าจะแตกแขนง
เป็นตีนท่อ (tube feet) จ านวนมากท าหน้าที่เป็นอวัยวะใช้ในการเคลื่อนท่ี  หายใจ  หาอาหาร และ
ขับถ่าย (ดังภาพที่ 14) 

 

ภาพที่ 14 ระบบท่อล าเลียงน้ าและตีนท่อของดาวทะเล 

 

        ตวัอย่างสตัวใ์นไฟลมัน้ีมีท้ังพวกท่ีสว่นใหญอ่ยู่กบัท่ี เช่น พลบัพลงึทะเล  และดาวขนนก เป็นตน้  
และพวกที่เคลื่อนท่ีได้ เช่น ดาวทะเล  ปลิงทะเล  และเม่นทะเล เป็นต้น 
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ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata)   

 
       สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตา  มีทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังอยู่ในไฟลัม
เดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากในระยะเอ็มบริโอของทั้งสองพวกมีแกนสันหลังหรือโนโทคอร์ด (notochord) 
เหมือนกัน      
        นอกจากมีโนโทคอร์ดแลว้สตัวใ์นไฟลมัน้ียังมีลกัษณะส าคญัร่วมกนัอกี 3 อย่าง คือ  มีท่อ
ประสาทกลวงที่ด้านหลัง (dorsal hollow nerve cord)  มีช่องเหงือก (phalyngeal slits) อยู่บริเวณคอ
หอย  และมีหางท่ีอยู่ถัดไปจากทวารหนักบริเวณท้ายล าตัว  ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะเปลี่ยนรูปหรือหายไป
ในการเกิดวิวัฒนาการของแต่ละชนิด 

        สตัวใ์นไฟลมัคอร์ดาตาท่ีไม่มีกระดูกสันหลังมี 2 กลุ่มคือ  พวกยูโรคอร์เดต (urochordate)  เป็น
สัตว์ที่มีถุงเจลลาตินหรือถุงหนังท่ีตัวเต็มวัยสร้างออกมาหุ้มล าตัว  ตัวเต็มวัยไม่มีแกนสันหลัง  ไม่มีหาง  
และส่วนใหญ่จะเกาะอยู่กับที่  ตัวอย่างเช่น เพรียงหัวหอม (ดังภาพที่ 15) 

 

ภาพที่ 15  เพรียงหัวหอม 
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        สตัวใ์นไฟลมัคอร์ดาตาท่ีไม่มีกระดูกสันหลังอกีพวกหน่ึงคอื  พวกเซฟาโลคอร์เดต 
(cephalochordate)  ได้แก่ แอมฟิออกซัส (amphioxus) ซึ่งเป็นสัตว์ขนาดเล็กอาศัยอยู่ตามหาดทราย
ตื้นๆชายฝั่งทะเล  ตัวเต็มวัยของแอมฟิออกซัสมีแกนสันหลังยาวตลอดล าตัวและมีตลอดชีวิต  
นอกจากนี้กล้ามเนื้อที่ล าตัวยังเห็นเป็นปล้องๆ ได้ชัดเจน (ดังภาพที่ 16) 

 

ภาพที่ 16 แอมฟิออกซัส (amphioxus) 

 
        สตัวใ์นไฟลมัคอร์ดาตาท่ีเหลอืสว่นใหญมี่แกนสนัหลังท่ีเปลีย่นแปลงเป็นกระดูกสันหลังแลว้  เรา
จึงเรียกสัตว์พวกนั้นว่าสัตว์มีกระดูกสันหลัง  และนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์มี
กระดูกสันหลังในบทเรียนตอนต่อไป 
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แนวทางในการจัดการเรียนรู ้
 
 ครูอาจให้นักเรียนดูสื่อประกอบการสอนน้ีหลังจากได้บรรยายเร่ืองอาณาจักรสัตว์จบแล้ว 

หรืออาจจะให้ดูไปพร้อมๆกับการบรรยาย โดยหยุดเป็นช่วงๆ ทั้งน้ีเนื่องจากสื่อประกอบการสอนนี้

ต้องการให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในการบรรยาย 

 หลังจากฟังการบรรยายและได้ดูสื่อประกอบการสอนนี้แล้ว ครูอาจตั้งค าถามเพื่อดูว่าบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในเร่ืองอาณาจักรสัตว์หรือเปล่า ค าถามจึงควรเป็นค าถามเพื่อวัดว่า

นักเรียน 

 - สามารถอธิบายได้หรือไม่ว่าสัตว์มีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างที่ท าให้มันแตกต่างจาก

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

 - สามารถบอกได้หรือไม่ว่านักวิทยาศาสตร์ใช้ลักษณะใดบ้างในการจ าแนกหมวดหมู่ของ

สัตว์ โดยเฉพาะลักษณะที่ส าคัญๆ 

 - สามารถบอกได้หรือไม่ว่าสัตว์ในแต่ละไฟลัมมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้าง 

 - สามารถยกตัวอย่างสัตว์ในไฟลัมต่างๆได้หรือไม่ 

 ขณะเดียวกันครูควรมีตัวอย่างสัตว์จริงๆ  ให้นักเรียนได้ดูบ้าง โดยเฉพาะท่ีแตกต่างไปจาก

ในสื่อประกอบการสอนนี้ เพื่อดูว่าเมื่อผู้เรียนพบสัตว์บางตัวแล้วสามารถบอกได้หรือไม่ว่าสัตว์ตัวนั้น

อยู่ในไฟลัมใด และถ้านักเรียนได้หัดใช้ไดโคโตมัสคีย์ (dichotomous key) ในการระบุไฟลัมก็จะเป็น

การดีมาก 
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รายช่ือสื่อการสอนวิชาชีววิทยาจ านวนทั้งหมด  92  ตอน 
 
ตอน
ที่ 

ชื่อตอน อาจารย์ผู้จัดท าสื่อ 

1 ชีววิทยาคืออะไร รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 

2 ชีวจริยธรรม รศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 

3 การออกแบบการทดลอง และการตรวจสอบสมมติฐาน ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร 

4 ตัวอย่างการทดลองทางชีววิทยา ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร 

5 ส่วนประกอบและวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง อ.ดร.จิรารัช  กิตนะ 

6 
การเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาและประมาณขนาดด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง 

อ.ดร.จิรารัช  กิตนะ 

7 ปฎิกิริยา polymerization และ hydrolysis  อ.ดร.จุฑาพันธุ์  พิณสวัสดิ์ 

8 โปรตีน ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร  

9 กรดนิวคลีอิค ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร  

10 การด ารงชีวิตของเซลล์ ผศ.ดร.พงชัย  หาญยุทธนากร 

11 การสื่อสารระหว่างเซลล์; บทน า ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

12 
การสื่อสารระหว่างเซลล์ ; การสื่อสารระยะใกล้ในพืชและ
สัตว์ 

ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

13 การสื่อสารระยะไกลในสัตว์ ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

14 องค์ประกอบของการสื่อสารระหว่างเซลล์ ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

15 
ทางเดินอาหารและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยว
เอื้อง 

ผศ.ดร.พัชน ี สิงห์อาษา 

16 การย่อยและการดูดซึมสารอาหารในล าไส้เล็ก ผศ.ดร.พัชน ี สิงห์อาษา 

17 ภาพรวมของการสลายอาหารระดับเซลล์ อ.ดร.จุฑาพันธุ์  พิณสวัสดิ์ 

18 ลูกโซ่หายใจ อ.ดร.จุฑาพันธุ์  พิณสวัสดิ์ 

19 oxidative phosphorylation อ.ดร.จุฑาพันธุ์  พิณสวัสดิ์ 

20 การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์น้ าและสัตว์บก รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 

21 เรื่องกลไกการหายใจและศูนย์ควบคุมการหายใจในคน รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 

22 ไต: หน่วยไตและการผลิตปัสสาวะ รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 



คู่มือสื่อการสอนวิชา......ชีววิทยา.... โดยความร่วมมือระหว่าง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

- 23 - 
 

ตอน
ที่ 

ชื่อตอน อาจารย์ผู้จัดท าสื่อ 

23 
ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด ( open circulatory system) 
และแบบปิด (closed circulatory system) 

รศ.ดร.วิทยา  ยศยิ่งยวด 

24 
องค์ประกอบของเลือด   หมู่เลือด  และ  การแข็งตัวของ
เลือด 

รศ.ดร.วิทยา  ยศยิ่งยวด 

25 การป้องกันตนเองของร่างกาย และ ระบบภูมิคุ้มกัน รศ.ดร.วิทยา  ยศยิ่งยวด 

26 การเคลื่อนท่ีของปลา รศ.วีณา เมฆวิชัย 

27 กลไกการหดตัวของกล้ามเนื้อโครงร่าง    รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 

28 การท างานของเซลล์ประสาท อ.ดร.นพดล  กิตนะ 

29 การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาท อ.ดร.นพดล  กิตนะ 

30 เซลล์รับความรู้สึก รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 

31 หูและการได้ยิน รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 

32 ฮอร์โมนคืออะไร รศ.ดร.สุจินดา  มาลัยวิจิตรนนท์ 

33 ชนิดของฮอร์โมนและชนิดของเซลล์เป้าหมาย รศ.ดร.สุจินดา  มาลัยวิจิตรนนท์ 

34 
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 1  วัฏจักรเซลล์ อินเทอร์เฟส และ 
division phase    

ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

35 
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 2  วัฏจักรเซลล์    division phase   
mitosis 

ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

36 
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 3 วัฏจักรเซลล์ ; division phase; 
meiosis 

ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

37 เซลล์พืช ผศ.ดร.มานิต  คิดอยู่ 

38 เนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.มานิต  คิดอยู่ 

39 ปากใบและการควบคุมการเปิด-ปิดของปากใบ อ.ดร.อัญชลี  ใจดี 

40 การล าเลียงน้ าของพืช รศ.ดร.ปรีดา  บุญ-หลง 

41 พลังงานชีวิต รศ.ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาลย ์

42 ปฏิกิริยาแสง (Light reaction) รศ.ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาลย ์

43 ปฏิกิริยาคาร์บอน (carbon reaction) – Calvin cycle ผศ.ดร.บุญธิดา  โฆษิตทรัพย์ 

44 
กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช 
C4 

ผศ.ดร.บุญธิดา  โฆษิตทรัพย์ 
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45 
กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช 
CAM 

ผศ.ดร.บุญธิดา  โฆษิตทรัพย์ 

46 ปัจจัยจ ากัดในการสังเคราะห์ด้วยแสง รศ.ดร.ปรีดา  บุญ-หลง 

47 โครงสร้างของดอก (Structure of Flower) ผศ.ดร.ต่อศักดิ์  สีลานันท์ 

48 การปฏิสนธิในพืชดอก ผศ.ดร.ชุมพล  คุณวาสี 

49 การเกิดและโครงสร้างผล อ.ดร.สร้อยนภา  ญาณวัฒน ์

50 การงอกของเมล็ด  รศ.นันทนา  อังกินันทน์ 

51 การวัดการเจริญเติบโตของพืช อ.ดร.อัญชลี  ใจดี 

52 ออกซิน ผศ.ดร.กนกวรรณ  เสรีภาพ   

53 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในการเกษตร ผศ.พัชรา  ลิมปนะเวช 

54 การเคลื่อนไหวของพืช ผศ.ดร.กนกวรรณ  เสรีภาพ   

55 ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก ผศ. เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ 

56 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ ผศ. เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ 

57 มัลติเปิลแอลลีล (Multiple alleles) อ.ดร.วราลักษณ์  เกษตรานันท์ 

58 พอลิยีน (Polygene) อ.ดร.วราลักษณ์  เกษตรานันท์ 

59 โครงสร้างของดีเอ็นเอ (DNA structure) อ.ดร.เพลินพิศ  โชคชัยช านาญกิจ 

60 โครงสร้างของโครโมโซม (Chromosome structure) อ.ดร.เพลินพิศ  โชคชัยช านาญกิจ 

61 การถอดรหัส (Transcription) อ.ดร.ธนะกาญจน์  มัญชุพานี 

62 การแปลรหัส (Translation) อ.ดร.ธนะกาญจน์  มัญชุพานี 

63 แนะน าพันธุวิศวกรรม อ.ดร.ปฐมวดี  ญาณทัศนีย์จิต 

64 ขั้นตอนของพันธุวิศวกรรม อ.ดร.ปฐมวดี  ญาณทัศนีย์จิต 

65 
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ( Genetically modified 
organisms: GMOs) 

อ.ดร.รัชนีกร  ธรรมโชติ 

66 
ชาร์ล ดาร์วิน คือใคร ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์ 

 

67 หลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์ 
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68 ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์ 

69 วิวัฒนาการของเชื้อดื้อยา ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์ 

70 วิวัฒนาการของมนุษย์ ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์ 

71 อาณาจักรมอเนอรา ผศ.ดร.รสริน  พลวัฒน์ 

72 อาณาจักรโพรทิสตา ผศ.ดร.รสริน  พลวัฒน์ 

73 อาณาจักรฟังไจ ผศ.ดร.จิตรตรา  เพียภูเขียว 

74 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ผศ.ดร.อาจอง  ประทัตสุนทรสาร 

75 ความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง รศ.วีณา  เมฆวิชัย 

76 กลไกของพฤติกรรม รศ.ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 

77 พฤติกรรมการเรียนรู้ รศ.ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 

78 การสื่อสารระหว่างสัตว์ รศ.ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 

79 แนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ   ผศ.ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร 

80 ไบโอมบนบก   ผศ.ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร 

81 การส ารวจระบบนิเวศบนบก ผศ.ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร 

82 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพ ผศ.ดร.วิเชฎฐ์  คนซื่อ 

83 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในระบบนิเวศ ผศ.ดร.วิเชฎฐ์  คนซื่อ 

84 โซ่อาหารและใยอาหาร ผศ.ดร.วิเชฎฐ์  คนซื่อ 

85 วัฏจักรสาร ผศ.ดร.วิเชฎฐ์  คนซื่อ 

86 
ความหมายของค าว่าประชากร( population) และประวัติ
การศึกษาประชากร 

รศ.ดร.ก าธร   ธีรคุปต์ 

87 
วิธีการหาค่าความหนาแน่นของประชากรโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบวางแปลง (quadrat sampling method) 

อ.ดร.ธงชัย  งามประเสริฐวงศ์ 

88  การเพิ่มขนาดประชากร (population growth) อ.ดร.ธงชัย  งามประเสริฐวงศ์ 

89 โครงสร้างอายุ (age structure) ของประชากร อ.ดร.ธงชัย  งามประเสริฐวงศ์ 
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90 ประเภทของทรัพยากร อ.ดร.พงษ์ชัย  ด ารงโรจน์วัฒนา 

91 ปัญหาท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.ดร.พงษ์ชัย  ด ารงโรจน์วัฒนา 

92 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อ.ดร.พงษ์ชัย  ด ารงโรจน์วัฒนา 
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