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วิวัฒนาการของสัตว์เล้ียงลูกด้วยน�้านม

ยุคหลังไดโนเสาร์
เมื่อไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้ว สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น�้านมก็ครองโลกได้ส�าเร็จ  บางชนิดมีลักษณะ
คล้ายกับสัตว์ในยุคปัจจุบันมาก

เมื่อ 50 ล้านปีก่อน 
มีค้างคาว ซึ่งเป็น
สัตว์กินแมลงและ
ผลไม้จ�านวนมาก

เนโครลีเมอร์ (Necrolemur) 
ลิงลมโบราณ มีตาโตเหมือน 
ทาร์เซียร์ (Tarsier) ลิงลมในปัจจุบัน
มันจับแมลงกินเป็นอาหารในเวลากลางคืน

โปรพาลีโอเทอเรียม (Propalaeotherium)
เป็นม้าดึกด�าบรรพ์ ขนาดใกล้เคียงกับ
สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์

ไฮยีโนดอน (Hyaenodon) 
มีขนาดเท่ากับหมาป่าและ
มีฟันกรามที่ทรงพลัง

เลปติกทิเดียม (Leptictidium) 
วิ่งด้วยขาหลัง ใช้ปากที่มีขนาดยาว
คุ้ยดิน6



เอเชียโตซูคัส (Asiatosuchus)
คือจระเข้ดึกด�าบรรพ์ชนิดหนึ่ง
ล�าตัวยาว 3 เมตร

เมื่อ 50 ล้านปีก่อน...
ทวีปยุโรปมีภูมิอากาศแบบเขตร้อน 
พืชเขตร้อนขึ้นปะปนกับพืชชนิดที่มีอยู่
ในปัจจุบัน มีการค้นพบจระเข้ นก ปลา 
ตะกวด กบ แมลง รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน�้านมจ�านวนมาก เช่น หนู ค้างคาว 
เม่น โอพอสซัม     สัตว์กินพืชอย่างสัตว์
ตระกูลม้าดึกด�าบรรพ์ซึ่งเป็นเหยื่อ
ของสัตว์กินเนื้ออย่างไฮยีโนดอน

มีนกจ�านวนมาก
หลากหลายชนิด 
เช่น เมสเซอลอร์นิส 
(Messelornis) 
คือนกกระยางชนิดหนึ่ง
อาศัยอยู่ตามหนองบึง

แมลงปีกแข็ง 
สมัยดึกด�าบรรพ์
มีล�าตัวสีเขียวทอง
คล้ายแมลงทับ
ในปัจจุบัน

เลปติกทิเดียม กินอะไร
เป็นอาหาร
ฟันของมันคล้ายฟันของเม่น 
เราพบเศษอาหารในฟอสซิล 
ของเลปติกทิเดียม  โครงกระดูก
ของสัตว์ที่มันกิน ได้แก่ งู 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านมตัวเล็ก ๆ 
ไปจนถึงแมลงขนาดใหญ่
ยังคงอยู่ในสภาพดี

เรารู้จักสัตว์ที่มีชีวิต
เมื่อ 50 ล้านปีก่อนเหล่านี้
ได้อย่างไร
เราพบซากฟอสซิลของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน�้านมทางตอนใต้
ของเยอรมนีในบริเวณที่เรียกว่า
เมสเซิล  (Messel) ซึ่งเป็นที่ที่
พบซากพืชและสัตว์ในยุคนั้น
จ�านวนมาก  ซากบางชนิด
ยังคงอยู่ในสภาพดี  เห็น
ลายขนตามล�าตัวได้ชัดเจน
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 บรรพบุรุษของช้าง
ในอดีตช้างไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างใหญ่โตน่าเกรงขามเหมือนที่เราเห็นในตอนนี้
ช้างดึกด�าบรรพ์มีขนาดพอๆ กับหมูในปัจจุบัน

นูมิโดเทอเรียม (Numidotherium) 
ช้างดึกด�าบรรพ์ชนิดหนึ่ง 
ลักษณะของมันคล้ายกับสมเสร็จ

เพลทีเบโลดอน (Platybelodon) 
หรือช้างงาหอกแบน โดยงาล่างของมัน
มีลักษณะแบนและยื่นไปข้างหน้าคล้ายพลั่ว

วิวัฒนาการของสัตว์เล้ียงลูกด้วยน�้านม

ช้างไม่มีงวง
วิวัฒนาการของช้างในทวีปแอฟริกาเหนือเริ่มขึ้น
เมื่อประมาณ 50 ล้านปีก่อน  นูมิโดเทอเรียม
เป็นช้างดึกด�าบรรพ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดล�าตัว
ใกล้เคียงกับหมู ลักษณะคล้ายกับสมเสร็จ 
มันมีงวงสั้นและฟันกรามเปลี่ยนเป็นงา  
กินพืชน�้าในหนองบึงเหมือนฮิปโปโปเตมัส

กอมโฟเทอเรียม 
(Gomphotherium)
ช้างดึกด�าบรรพ์ มีงา 4 กิ่ง
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ท�าไมเพลทีีเบโลดอน
จึงมีงารูปทรงประหลาด
เราคิดว่ามันใช้กรามล่างซึ่งเป็น
งาแบนและยื่นเหมือนพลั่ว
เพื่อขุดพืชน�้าในหนองบึง

ช้างดึกด�าบรรพ์มีขนาดใหญ่กว่า
ช้างปัจจุบันจริงหรือไม่
ช้างบางตัวเท่านั้นที่มีขนาดใหญ่กว่า 
โดยบางตัวมีขนาดใหญ่กว่าช้างปัจจุบัน
ถึง 2 เท่า มีความสูงถึง 5 เมตร  
และหนักมากกว่า 15 ตัน

สเตโกดอน (Stegodon)    
เป็นช้างดึกด�าบรรพ์ชนิดหนึ่ง

ขนาดล�าตัวใหญ่เท่ากับช้างแอฟริกา 
         

วงศ์ของสัตว์ขนาดใหญ่
สมัยก่อน ช้างมีรูปร่างแตกต่างจากปัจจุบันมาก
เช่น กอมโฟเทอเรียม ตัวไม่ใหญ่มาก มีหัวยาว 
งาสั้นและหนา มีงา 4 กิ่ง  ไดโนเทอเรยีม 
(Deinotherium) มงีาท่ีขากรรไกรล่าง 2 ก่ิง
ปลายงาชี้ลงต�่า  (ดูหน้า 25) 
ส่วนช้างปัจจุบันมีงวงยาวและนุ่ม 
งางอกยาวออกมาจากขากรรไกรบน

แอแนนคัส (Anancus) 
งายาวตรง มีชีวิตอยู่ในฝรั่งเศส
เมื่อ 2 ล้านปีก่อน
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