
บทท่ี 2 
วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต 

 
 
วิวฒันาการเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงมาจากบรรพบุรุษจากสิ่งมีชีวิตชัน้ตํ่าสู่

ระดบัสูงมากขึน้เรื่อย ๆ ในระยะเลาทีเ่ป็นไปอย่างชา้ ๆ มกัจะมกีารเปลี่ยนแปลงแบบง่าย ๆ 

ไปสู่ทีซ่บัซอ้นโดยจะแตกต่างจากบรรพบุรุษอยา่งสิน้เชงิ สิง่มชีวีติบางชนิดอาจมกีารสญูพนัธุ์

ไปเพราะการปรบัตวัไมท่นัต่อสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง บางครัง้การดาํเนินชวีติอาจเชื่อว่า

เกดิจากการทีพ่ระเจา้เป็นผูส้รา้งและมคีวามเกีย่วขอ้งกบัววิฒันาการเปลีย่นแปลงจากรุน่พอ่แม่

ไปสูรุ่น่ลูกและเปลีย่นแปลงไปเรื่อยตามสภาพแวดลอ้ม ววิฒันาการของสิง่มชีวีติมคีวามสาํคญั

ต่อการศกึษาการเปลี่ยนแปลงของกลไกของสิง่มชีวีติบนผวิโลก เกี่ยวกบัการปรบัตวัใหก้บั

สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนสิง่มชีวีตินัน้ ๆ มกีารเปลีย่นแปลงจากสิง่มชีวีติเดมิทีก่าํเนิดขึน้มา 

 

สาเหตกุารเกิดวิวฒันาการ 1.  
 

เมือ่วนัเวลาผา่นไปเป็นระยะเวลานาน ๆ หลายลา้นปี ความผนัแปรของสิง่มชีวีติจะถูก

สะสมขึน้เรื่อย ๆ ซึ่งผสมผสานกบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรอืมกีาร

แพรก่ระจายของสิง่มชีวีติไปอยูใ่นทีซ่ึง่มสีภาพภูมศิาสตรท์ีแ่ตกต่างจากแหล่งทีเ่ป็นกําเนิดของ

สิง่มชีวีติ การอยู่รอดของสิง่มชีวีติทีเ่ป็นชนิดเดยีวกนัถงึแมจ้ะมกีารแปรผนัแตกต่างกนั แต่ยงั

สามารถสบืพนัธุก์นัได ้จนในทีสุ่ดกลายเป็นสิง่มชีวีติชนิดใหม่ นอกจากน้ีลกัษณะของพ่อแม่ที่

ถ่ายทอดไปยงัรุน่ลูก ซึง่ลูกจะไดจ้ากพ่อครึง่หน่ึงและจากแม่อกีครึง่หน่ึง ทําใหรุ้น่ลูกไดร้บัการ

ถ่ายทอดพนัธุกรรมที่แตกต่างไปจากพ่อแม่บ้าง สาเหตุการเกดิววิฒันาการอาจเกดิจากการ

แปรฝนัทางกรรมพนัธุ ์ดงัน้ี 
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1. การเปลีย่นแปลงของยนี อนัเกดิจากรงัสหีรอืสารกมัมนัตภาพรงัสหีรอืสารเคม ี

2. เกดิ Crossing Over การใชข้อง Chromosome ในการแบ่งเพื่อสรา้งเซลล์

สบืพนัธุท์าํให ้genes เปลีย่นทีไ่ปเป็นสาเหตุใหเ้กดิการแปรผนัทางพนัธุกรรม 

3. เกดิจากการคดัเลอืกโดยธรรมชาต ิ(Natural selection) การคดัเลอืกโดยธรรมชาต ิ    

ซึง่คอ่ยเปลีย่นแปลงสิง่มชีวีติไปทลีะน้อยโดยใชร้ะยะเวลายาวนาน สิง่มชีวีติจาํเป็นตอ้งเปลีย่น

เพือ่ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม 

 

หลกัฐานการเกิดวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต 2.  
 

 การเกดิววิฒันาการของสิง่มชีวีติสามารถคน้หาหลกัฐานไดจ้ากซากดกึดําบรรพข์อง

สิง่มชีีวิต หลกัฐานการปรบัปรุงของพชืและสตัว์ หลกัฐานจากโครงสร้างและหลกัฐานทาง

ภมูศิาสตร ์

หลกัฐานจากซากดึกดาํบรรพข์องส่ิงมีชีวิต (Fossil) 2.1 

เกดิจากซากของสิง่มชีวีติของพชืและสตัวท์ีถู่กทบัถมอยูใ่นชัน้หนิยคุต่าง ๆ หรอื

ถูกทับถมโดยโคลนหรือตะกอนในน้ําอย่างรวดเร็ว แร่ธาตุที่ละลายอยู่ในน้ําจึงซึมเข้าสู่

โครงสร้างกระดูกกลายเป็นหินหรืออาจเกิดจากลาวาซึ่งเป็นหลกัฐานที่สําคญัที่สุดในการ

สนบัสนุนวา่สิง่มชีวีติมกีระบวนการววิฒันาการคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
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รปูท่ี 2.1  ซากดกึดาํบรรพ ์(fossil) ของนกโบราณ (Archaeopteryx) 

 
2.2 หลกัฐานการปรบัปรงุของพืชและสตัว ์

ในอดีตไม่ว่าจะเป็นพืชหรอืสตัว์ เดิมทีเดียวเป็นพนัธุ์ป่าทัง้นัน้ มีผลผลิตตํ่า 

ลกัษณะไมเ่หมาะต่อการอุปโภคบรโิภค และมนุษยไ์ดม้กีารปรบัปรุงพนัธุข์องสิง่มชีวีติใหส้งูขึน้ 

ให้เหมาะสมต่อผู้อุปโภคบริโภคซึ่งกล่าวได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้

เน่ืองจากการกระทาํของมนุษยแ์ละเป็นไปเองโดยธรรมชาต ิ

2.3 หลกัฐานจากโครงสร้าง 

จากการศกึษาโครงสรา้งอวยัวะต่างชนิดกนัถงึแมว้่าอวยัวะบางสว่นภายนอกจะ

แตกต่างกนัแต่โครงสรา้งอวยัวะภายในนัน้มโีครงสรา้งทีค่ลา้ยคลงึกนัมาก 
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รปูท่ี 2.2 กระดกูรยางคค์ูห่น้าของสตัวม์กีระดกูสนัหลงั 

 

หลกัฐานทางด้านภมิูศาสตร ์2.4 

โดยปกตแิลว้ไมจ่าํเป็นเสมอไปว่าจะพบสตัวท์ีค่ลา้ยคลงึกนัในทวปีทีค่ลา้ยคลงึกนั

เสมอไป สิง่มชีวีติบางชนิดกําเนิดจากบรเิวณน้ีแล้วไม่สามารถแพร่กระจายไปบรเิวณอื่นได้

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มบรเิวณอื่นไมเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตเตม็ที ่จงึพบเหน็แต่บรเิวณ

ทีก่ําเนิดเท่านัน้ สิง่มชีวีติเขา้ไปอาศยัในแหล่งใหม่จะตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่

โดยเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งลกัษณะรูปร่าง รูปร่างลกัษณะบางครัง้เมื่อเปลี่ยนแปลงมาก ๆ ก็

เกดิเป็น Species ใหมข่ึน้ 
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รปูท่ี 2.3  แสดงการกระจายของสตัวต์ามสภาพภมูศิาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั 

 

วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต 3.  
 

 นกัชวีวทิยาเชื่อว่าสิง่มชีวีติเกดิขึน้ในโลกมานานกว่าสามพนัลา้นปี ชวีติแรกทีอุ่บตัขิ ึน้

น่าจะอยู่ในน้ํามลีกัษณะคล้ายส่าเหล้า ดํารงชีวิตโดยอาศยัพลงังานจากกระบวนการหมกั 

(Fermentation) การผลิตพลงังานแบบน้ีมปีระสทิธิภาพตํ่ากว่ากระบวนการหายใจที่ใช้

ออกซเิจน (Aerobic Respiration) ชวีติแรกจงึไมส่ามารถพฒันากา้วไกลเกนิกว่าสิง่มชีวีติชนิด

เซลล์เดยีว นอกจากน้ีชวีติแรกมอีาหารจํากดั เพราะสารอนิทรยีท์ีถู่กสงัเคราะหท์ีผ่วิน้ําจมลง

ชา้มาก ดงันัน้ววิฒันาการของสิง่มชีวีติระยะแรกจงึใชเ้วลาเป็นลา้น ๆ ปี สนันิษฐานว่าการขาด

แคลนอาหารเป็นตวักําหนดการคดัเลอืกโดยธรรมชติ ตามทฤษฎวีวิฒันาการของ ชารล์ ดาวนิ 

ทาํใหเ้กดิสิง่มชีวีติทีด่ํารงชวีติโดยการสงัเคราะหแ์สงขึน้มาแทนที ่ผลพลอยไดค้อื ออกซเิจนที่
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เกิดจากการสังเคราะห์แสงสะสมในน้ํามากขึ้น จนในที่สุดก็แพร่ขึ้นสู่บรรยากาศ ทําให้

บรรยากาศบนผวิโลกเปลี่ยนไป สิง่มชีวีติกเ็ปลี่ยนแปลงรูปร่างและขึน้มาอยู่บนผวิน้ําและบน

บกได ้พบว่าสตัวท์ีใ่ชอ้อกซเิจนในการหายใจ อุบตัขิึน้ในโลกเมื่อประมาณ 600 ลา้นปีมาแลว้ 

ซึง่ตรงกบัยคุแคมเบรยีน (Cambrian period) เชน่ ปะการงั ฟองน้ํา หอย หนอน สาหรา่ยทะเล 

และต้นตระกูลของพชืมเีมลด็และสตัวม์กีระดูกสนัหลงั ทัง้น้ีเพราะพชืสเีขยีวเริม่มาอยู่บนบก 

โดยเฉพาะพชืสเีขยีวที่ปกคลุมผวิโลกอย่างหนาแน่น ทําใหม้อีอกซิเจนและอาหารเพยีงพอ

สาํหรบัสตัวบ์กขนาดใหญ่ เช่น ไดโนเสาร ์สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมและมนุษย ์พชืเหล่าน้ีเมื่อตาย

จะสะสมเป็นเชือ้เพลงิจากซากดกึดาํบรรพ ์(Fossil Fuel) ทีม่นุษยใ์นปจัจุบนัใชใ้นการคมนาคม

ขนสง่และอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ แบ่งไดเ้ป็น 4 ชว่ง ไดแ้ก่  

1. บรมยุคพรแีคมเบรยีน (Precambrian eon) เริม่เกดิขึน้เมื่อประมาณ 4.5-5 

พนัลา้นปีมาแลว้ 

2. มหายคุพาเลโอโซอกิ (Paleozoic era) เริม่เกดิขึน้เมือ่ประมาณ 600 ลา้นปีมาแลว้ 

มหายคุเมโสโซอกิ (Mesozoic era) เริม่เกดิขึน้เมือ่ประมาณ 230 ลา้นปีมาแลว้ 3. 

4. มหายคุเซโนโซอกิ (Cenozoic era) เริม่เกดิขึน้เมือ่ประมาณ 63 ลา้นปีมาแลว้ 
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ตารางท่ี 2.1 ววิฒันาการของพชืและสตัวต์ามลาํดบัอายทุางธรณวีทิยา 

 
เวลา(ล้านปี) 

พืช มหายคุ ยคุ 
จากปัจจบุนั 

สตัว ์

ปจัจุบนั-2 ควาเทอรน์าร ี ปรากฏพชืยนืตน้ขนาด

ใหญ่ตามสภาพ

ภมูอิากาศ พชืลม้ลุกมี

ดอกเจรญิขึน้ 

- สตัวท์ีพ่บในปจัจุบนั 

- เป็นยคุของมนุษย ์

หลงั 25 ปา่ไมล้ดลง พชืดอก

ปรากฏกระจายตาม

สภาพภมูอิากาศ พชื

ลม้ลุกเกดิขึน้ 

สตัว์ทัง้หลายพบเหมอืน

ในปจัจุบนั 

เซโนโซอกิ 

ก่อน 65 พชืดอกมเีพิม่มากขึน้

หลายวงศ ์มปีา่ไมม้าก

ขึน้ 

 -  สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม

ปจัจุบนัเริม่เกดิขึน้ เทอรเ์ชยีร ี

 -  สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม

พวกแรกเริม่สญูพนัธุ ์

-   ววิฒันาการของมา้ 

-   พบลงิใหญ่ (แพร่มาก

ขึน้) 

ครเีทเซยีส 136 พชืดอกมมีากขึน้ ปรง

และสนลดลง 

   ไดโนเสารเ์ริม่สญูพนัธุ ์

   พบนกป ัจ จุ บันและ

สตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ขนาดเลก็ 

จแูรสสกิ 190 เริม่เกดิพชืดอก ยงัมปีรง

และสนมาก สนโบราณ

สญูพนัธ◌◌์ุ 

- มไีดโนเสารม์ากมาย 

- พบบรรพบุรุษของนก

ชื่อ Achaeoptergtx 

เมโสโซอกิ 

ไทรแอสสกิ 225 ปรงและสนมมีากขึน้ - เริม่พบไดโนเสาร ์
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เวลา(ล้านปี) 
พืช มหายคุ ยคุ 

จากปัจจบุนั 
สตัว ์

เพอรเ์มยีน 280 คลบัมอสและสนหางมา้

ลดลง เริม่ปรากฏปรง

และสน 

สตัว์เลื้อยคลานพวกแรก

ชื่อ Cotyosaur 

คารบ์อนิเฟอรร์สั 345 มปีา่คารบ์อนิเฟอรร์สั 

ประกอบดว้ยคลบัมอส 

ขนาดใหญ่ สนหางมา้ 

สนโบราณ ไบรโอไฟต ์

- สตัวท์ีม่หีนิปนูมาก 

- สตัวค์รึง่บกครึง่น้ํามาก 

- เริม่พบสตัวเ์ลือ้ยคลาน 

- เริม่พบพวกแมลงมปีีก 

ดโิวเนียน 395 พชืมทีอ่ลาํเลยีงแรกเริม่ 

เชน่ ไซลอพซดิ คลบั

มอสโบราณ สนหางมา้ 

สนโบราณ เฟิน 

- ปลามมีากมาย 

- สตัวค์รึง่บกครึง่น้ํา   

พวกแรกชื่อ 

Labyrinthodonts 

ไซลเูรยีน 430 สาหรา่ยมมีากขึน้ มี

หลกัฐานการเกดิพชืบก 

- ปลามีขากรรไกรพวก

แรกชื่อ Placoderm 

พาเลโซอกิ 

ออรโ์ดวเิชยีน 500 สาหรา่ยทะเลมมีาก มี

สปอรข์องพชืบกเกดิขึน้

ครัง้แรก 

- สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั

มากมาย 

- สตัวม์กีระดกูสนัหลงั

พวกแรกคอื ปลาไมม่ี

ขากรรไกร ชื่อ 

ostracoderm 

แคมเบรยีน 570 สาหรย่ทะเลพบมาก - หอยปากเป็ดมากมาย 

- สตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงั

เริม่เกดิขึน้ 

โพรเทอโรโซอกิ 570-1,500 แบคทีเรียและสาหร่าย 

สน้ํีาเงนิแกมเขยีว 

- พวกหนอน 

- พวก metazoan      

(สว่นน้อย) 

พรแีคม

เบรยีน 

อารเ์คยีน 1,500-5,000 อาจมสีาหรา่ยเซลลเ์ดยีว  
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3.1 บรมยคุพรีแคมเบรียน (Precambrian Eon)  

บรมยุคพรแีคมเบรยีน แบ่งออกเป็น 2 ยุค คอื ยุคอารเ์คยีน (Archean) และยุค

โพรเทอโรโซอกิ (Proterozoic) ในบรมยุคน้ีเริม่กําเนิดสิง่มชีวีติ เป็นสิง่มชีวีติชัน้ตํ่า ไดแ้ก่ 

แบคทเีรยีและสาหร่ายสน้ํีาเงนิแกมเขยีว พบซากดกึดําบรรพ ์(fossil) ครัง้แรกในทวปีแอฟรกิาใต ้

สตัวท์ีพ่บ ไดแ้ก่ หนอนและพวก Metazoa แต่พบเป็นสว่นน้อย 

 

 
 

รปูท่ี 2.4  สาหรา่ยทีพ่บทางตอนใตข้องอนิโดนีเซยีของยคุพรแีคมเบรยีน 

 

มหายคุพาเลโอโซอิก (Paleozoic Era)  3.2 

ในมหายคุน้ีแบ่งเป็น 6 ยคุดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

3.2.1 ยคุแคมเบรียน (Cambrian Period) 

ยุคน้ีกนิเวลาประมาณ 100 ลา้นปี ช่วงน้ีทะเลยงัตื้น โดยเฉพาะระหว่าง

ทวปีแอฟรกิาและอเมรกิาใต้ ทําใหส้ตัว์อพยพไปมาระหว่างทวปีได้ ในพชืพบสาหร่ายทะเล

มากมาย ในสตัวพ์บสตัวท์ะเลทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงั เช่น หอยปากเป็ด (Trachiopod) และพวก

สตัวข์าปลอ้ง (Trilobite) ทีอ่าศยัอยูใ่นทะเล นอกจากน้ียงัพบฟองน้ํา หมอน แมงกะพรนุ 
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รปูท่ี 2.5  สตัวข์าปลอ้ง (Trilobite) ในทะเลในยคุแคมเบรยีน 

 

 
 

รปูท่ี 2.6  สตัวใ์น Phylum arthropoda ในยคุแคมเบรยีน  

ทีพ่บในองักฤษและประเทศโคลมัเบยี 
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ยคุออรโ์ดวิเชียน (Ordovician Period) 3.2.2 

ยุคน้ีกนิเวลาประมาณ 60 ล้านปี เป็นยุคที่เกดิการเปลี่ยนแปลงของผวิ

ดนิ บรเิวณทีเ่คยเป็นทะเลกก็ลายเป็นสว่นของแผน่ดนิ สตัวใ์นยคุน้ีจะเป็นสตัวพ์วกไมม่กีระดกู

สนัหลงั ไดแ้ก่ ฟองน้ํา ปะการงั สตัวท์ีอ่ยู่ใน Phylum Echinodermata ไดแ้ก่ ปลาดาว หอย

เมน่ ดาวเปลาะ ปลงิทะเล พลงัพลงึทะเล แต่ทีส่าํคญัยคุน้ีเป็นยคุแรกทีพ่บสตัวม์กีระดกูสนัหลงั

พวกแรก คอืปลาไมม่ขีากรรไกร (Jawlessfish) ซึง่มชี่องปากเป็นทีอ่ยูข่องฟนัในการฉีกอาหาร 

และทีห่ลงัมเีปลอืกแขง็หุม้ ส่วนพชืที่พบไดแ้ก่ พชืที่อยู่ในน้ํา ไดแ้ก่ สาหร่ายทะเลซึ่งมคีวาม

ยาวเป็นรอ้ย ๆ ฟุต มมีากในทะเล เกดิสปอรข์องพชืบกขึน้ครัง้แรก 

 
 

รปูท่ี 2.7  สตัวใ์น Phylum Echinodermata ทีพ่บในทะเลในยคุ Ordovician 

 

 
 

รปูท่ี 2.8  ปลาไมม่ขีากรรไกร (Jawlessfish) ทีม่ฟีนัในการฉีกอาหารในยคุ Ordovician 
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รปูท่ี 2.9  สว่นประกอบโครงสรา้งของหอยทีพ่บในทะเลในยคุ Ordovician 
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3.2.3 ยคุไซลเูรียน (Silurian Period) 

ยุคน้ีกินเวลาประมาณ 20 ล้านปี พืชที่พบส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายที่มี

หนิปนูอยูด่ว้ย และยงัพบพชืเปลอืย (Haked plants) และลกัษณะตน้ไมไ้มม่ใีบ สว่นสตัวท์ีพ่บ

มากไดแ้ก่ พวกแมงมุมทีอ่าศยัอยูต่ามแหล่งน้ํา ทีเ่รยีกว่า Arachnids (อราดนิด) และพวกแมง

ป่องทะเล นอกจากน้ียงัพบพวกสตัว์ปลอ้งทีแ่บ่งลําตวัและลําดบัเป็น 3 คู่ตามความยาว และ

ปลามขีากรรไกร 

 

 
 

รปูท่ี 2.10  แมงปอ่งทีอ่าศยัอยูต่ามแหลง่น้ําในยคุ Silurian 

 

 
 

รปูท่ี 2.11  สตัวข์าปลอ้งทีแ่บ่งลาํตวัเป็น 3 พ ูทีพ่บในยคุ Silurian 
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ยคุดิโวเนียน (Devonian Period) 3.2.4 

ยคุน้ีกนิเวลาประมาณ 50 ลา้นปี พชืทีพ่บเป็นพชืทีม่เีมลด็พวกแรก ยคุน้ี

ไดช้ื่อว่า Age of Fishes หรอืยุคของปลาโดยเฉพาะ เพราะพบปลามากมาย ไดแ้ก่ ปลา 

Placoderm ปลา Crossopterygian ซึ่งมลีกัษณะมคีรบีที่มเีน้ือหนาเป็นปู ซึ่งถอืว่าเป็น

บรรพบุรุษของสตัวค์รึง่บกครึง่น้ํา ปลาฉลาม และทีส่าํคญัพบสตัวค์รึง่บกครึง่น้ําเป็นพวกแรก 

ชื่อว่า Lobyrinthodonts ซึง่ถอืว่าเป็นบรรพบุรุษของสตัวเ์ลือ้ยคลาน และยงัพบสตัวพ์วกหอย

ดว้ย (Ammonites) บนบกเริม่มพีชืขยายพนัธุ์ดว้ยเมลด็และมปี่าเกดิขึน้ พชืมที่อลําเลยีง

แรกเริม่ เชน่ ไซลอฟซคิ คลบัมอสโบราณ สนหางมา้ สนโบราณ 

 

 
 

รปูท่ี 2.12  หอยและสตัวค์รึง่บกครึง่น้ําทีพ่บในยคุ Devonian 

 

 
 

รปูท่ี 2.13  ปลา Placoderm ในยคุ Devonian 
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รปูท่ี 2.14  ปลาฉลามทีพ่บในยคุ Devonian 

 

 
 

 

รปูท่ี 2.15  หอยทีพ่บในยคุ Devonian 
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ยคุคารโ์บนิเฟอรสั (Carboniferous Period) 3.2.5 

ในยคุน้ีแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 

1. Lower Carboniferous or Mississippian period ยุคน้ีมตีน้ไมท้ีเ่ป็น

ตวัเริม่ของถ่านหนิ เชน่ พวกหางมา้ (Banisetum) เมลด็เฟิรน์ สปอรเ์ปือย (Gumnosperm) ใน

สตัวพ์บพวกปะการงั หอยปากเป็ด และสตัวค์รึง่บกครึง่น้ําต่าง ๆ 

2. Upper Carboniferous or Pennsylvanian period ยุคน้ีตน้ไมข้นาด

ใหญ่เริม่ตายกลายเป็นถ่านหนิ พชืส่วนใหญ่เป็นพวก Clubmoss ขนาดใหญ่ ในสตัว์พบ

สตัวเ์ลือ้ยคลาน พวกแมลงปีกแขง็ และพบ Fossil ของแมลงปอทีม่ปีีกกวา้งถงึ 30 น้ิว อากาศ

เริม่หนาวและแหง้แลง้ 

 

 
 

รปูท่ี 2.16  พชืตระกลูสน 
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รปูท่ี 2.17  พชืและดอกไมท้ะเลทีพ่บในยคุ Mississippian 
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รปูท่ี 2.18  Fossil หอยในยคุ Mississippian 

 

 
 

รปูท่ี 2.19  หญา้ถอดปลอ้งทีพ่บในยคุ Mississippian 
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รปูท่ี 2.20  ตน้เฟิรน์ทีพ่บในยคุ Mississippian ซึง่สว่นมากมขีนาดใหญ่ 
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รปูท่ี 2.21  พชืตระกลูเฟิรน์ 

 

 
 

รปูท่ี 2.22  Fossil ของแมลงปีกแขง็ในยคุ Pennsylvanian 
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รปูท่ี 2.23  แมลงปอชนิดต่าง ๆ ในยคุ Pennsylvanian 

 

 

 

3.2.6 ยคุเพอรเ์มียน (Permian Period) 

ยุคน้ีกินเวลาประมาณ 45 ล้านปี พบ Siedfern และมพีชืพวกปรง 

(Cycads) เป็นครัง้แรก ในสตัวพ์บแมลงมปีีกมากมาย พวกหอยในทะเลมมีาก และจุดทีเ่ด่น ๆ 

เริม่มสีตัวเ์ลือ้ยคลานเกดิขึน้พวกแรกไดแ้ก่ Cotylosaur เป็นสตัวพ์วกไดโนเสาร ์

 

 

 

 

 

 

GE 317 31 



 
 

 

รปูท่ี 2.24  Fossil ของหอยชนิดต่าง ๆ ทีพ่บในทะเลในยคุ Permian 
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รปูท่ี 2.25  สตัวเ์ลือ้ยคลานพวกแรกทีเ่กดิในยคุ Permian เชน่ Cotylosaur 
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มหายคุเมโสโซอิก (Mesozoic Era)  3.3 

ในมหายคุน้ีไดช้ื่อวา่ Age of Reptiles แบ่งเป็น 3 ยคุ ไดแ้ก่ 

ยคุไทรแอสสิก (Triassic Period) 3.3.1 

ยุคน้ีกนิเวลาประมาณ 45 ลา้นปี พชืทีพ่บเป็นพวก Gymnosperm พชืที่

มเีมลด็ พบพชืพวกปรง (Cycads) แปะก๊วย (Ginkgoes) และสน (Conifers) มากมาย ในสตัว์

มสีตัวข์าปลอ้ง (Arthopod) บนบกมากมาย ไดแ้ก่ กุง้ แมลง ตะขาบ กิง้กอื แมงมุม เหบ็ หมดั 

ไร และสตัวใ์นทะเล (crustancean) เช่น กุง้มงักร กุง้น้ําจดืขนาดใหญ่ ป ูเพลีย้ หมดัน้ํา สตัว์

ครึง่บกครึง่น้ําเริม่สญูพนัธุ ์และเริม่มสีตัวเ์ลื้อยคลานขนาดเลก็ พวกไดโนเสาร ์ปลายยุคน้ีพบ

บรรพบุรษุของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมอกีดว้ย 

 
 

รปูท่ี 2.26 สตัวเ์ลือ้ยคลานครึง่บกครึง่น้ําและพวกไดโนเสารข์นาดเลก็ 
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ยคุจแูรสสิก (Jurassic Period) 3.3.2 

ยุคน้ีกนิเวลาประมาณ 45 ลา้นปี ในพชืเริม่มพีชืดอกพวก Angiosperm 

คอืพชืดอกพวกที่มเีมล็ด เป็นยุคของไดโนเสาร์ และพบอโิทโอซอ (Ichthyosour) ที่เป็น

สตัว์เลื้อยคลานที่สามารถว่ายน้ําไดเ้หมอืนปลา สตัว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ เช่น Plesiosaur 

และเริม่มบีรรพบุรษุของนกชื่อวา่ Archacopteryx ซึง่มลีกัษณะของสตัวเ์ลือ้ยคลาน 

 

 
 

รปูท่ี 2.27 สตัวเ์ลือ้ยคลานทีว่า่ยน้ําไดเ้หมอืนปลาพวก Ichthysour 

 
รปูท่ี 2.28  ไดโนเสารข์องยคุ Jurassic และ Archacopteryx  

บรรพบุรษุของนกทีม่ลีกัษณะของสตัวเ์ลือ้ยคลาน 
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3.3.3 ยคุครีเทเซียส (Cretaceous Period) 

ยุคน้ีกนิเวลาประมาณ 65 ลา้นปี เริม่มพีชืดอก สตัวเ์ลือ้ยคลานลดลง ใน

ยุคน้ีไดโนเสารเ์ริม่สูญพนัธุ์ เริม่มนีกในปจัจุบนัมากขึน้ สตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมพวก Massupian 

คอืสตัวท์ีม่กีระเป๋าหน้าทอ้ง และ Placenta คอืสตัวท์ีม่รีก แต่รปูรา่งยงัเลก็ 

 

มหายคุเซโนโซอิก (Cenozoic Era) เร่ิมเกิดขึน้เม่ือประมาณ 63 ล้านปีมาแล้ว 3.4 

ในยุคน้ีไดช้ื่อว่าเป็น Age of Angiosperm และ Age of Mammal (สตัวเ์ลีย้งลูก

ดว้ยนม) แบ่งเป็น 2 ยคุ 

ยคุเทอรเ์ชียรี (Tertiary Period) 3.4.1 

ในยคุน้ีแบ่งเป็น 5 สมยั ไดแ้ก่ 

1. สมยัพาลโีอซนี (Paleocene Epoch) 

สมยัน้ีกนิเวลาประมาณ 10 ลา้นปี เริม่มพีชืพวก Moncatyledon คอื 

พชืใบเลีย้งเดีย่ว ทีม่ลีําตน้เป็นขอ้ปลอ้ง เช่น ออ้ย ไผ ่แขม สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมในปจัจุบนัเริม่

เกดิขึน้ 

2. สมยัอโีอซนี (Eocene Epoch)  

สมยัน้ีกนิเวลาประมาณ 15 ลา้นปี พบสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมในทะเล 

ไดแ้ก่ ปลาวาฬ โลมา พะยนู พบปะการงั หอยกาบคู่ชนิดต่าง ๆ ปลาเทเลออสท ์(Teleost) ซึง่

เป็นปลากระดกูแขง็ อาจมเีกลด็หรอืไมม่เีกลด็กไ็ด ้

3. สมยัโอลโิกซนี (Oligocene Epoch) 

สมยัน้ีกนิเวลาประมาณ 15 ลา้นปี เป็นชว่งทีพ่ชืดอกเริม่แพรม่ากขึน้ 

พวกสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมตวัเลก็รุ่นแรกเริม่สูญพนัธุ์ ช่วงน้ีเป็นววิฒันาการของมา้ พบลงิใหญ่ 

เชน่ อุรงัอุตงั และพบนกในปจัจุบนัแพรม่ากขึน้ เพราะอากาศอบอุน่ขึน้ 

4. สมยัไมโอซนี (Miocene Epoch) 

สมยัน้ีกนิเวลาประมาณ 10 ลา้นปี พบพวกลงิขนาดใหญ่ทีไ่ม่มหีาง 

(Enthopuidepes) ไดแ้ก่ชะนี ซมิแพนซ ีและกอรลิลา 
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5. สมยัไพลโอซนี (Pliocene Epoch) 

สมยัน้ีกนิเวลาประมาณ 7 ล้านปี ต้นไมใ้หญ่เริม่ลดลง พื้นดนิมทีุ่ง

หญา้มากขึน้ สตัวท์ัง้หลายทีพ่บเหมอืนในปจัจุบนั 

 

 
 

 

 
 

รปูท่ี 2.29  สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมชนิดต่าง ๆ ในมหายคุ Cenozoic 
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3.4.2 ยคุควอทเทอรน์ารี (Quarternary Period) 

ในยคุน้ีแบ่งเป็น 2 สมยั คอื 

1. สมยัไพลสโตซนี (Pleistocene Epoch) 

สมยัน้ีกนิเวลาประมาณ 3 ลา้นปี เป็นยุคของน้ําแขง็ อากาศเยน็ลง 

มภีเูขาหมิะละลายลงมา ทาํใหพ้ชืและสตัวส์ญูพนัธุไ์ปมาก สตัวข์นาดใหญ่สญูพนัธไ์ปหมด เชน่ 

Groundsloth, เสอืเขีย้วยาง (Sater-toothed tiger) ชา้งโบราณ (Mammoth) สตัวท์ีเ่หลอือยู่

ไดแ้ก่ มา้ขอ้เดยีว ในสมยัน้ีเริม่เกดิ Early man ทีม่ลีกัษณะครึง่คนครึง่ลงิ 

2. สมยัปจัจุบนั 

สมยัน้ีไดช้ื่อว่า Age of man พชืทีพ่บ (Dominant) เป็นพวก 

Herbaccous คอืตน้ไมท้ีเ่ป็นพุม่หรอืไมล้ม้ลุก สว่นสตัวท์ีพ่บเหมอืนมอียูใ่นปจัจุบนั 

 

 

 

 

 


