
ตา  ขนาดตามจริง

หัว:  3 ม.

ลำตัว:  0.7 ม.

เยื่อ

ชั้นเยื่อ

เยื่อ

หางสั้น

คอสั้น

ฟน

เทอโรซอร

ไทรแอสซิก จูแรสซิก ครีเทเชียส ปจจุบัน

ไดโนเสารและเทอโรซอรสูญพันธุ 

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
กิ้งกาและงู
เตา
จระเข

ไดโนเสารที่บินไมได

ไดโนเสาร

228 ลานปกอน

ยุคเทอโรซอร

201.6 ลานปกอน 145.5 ลานปกอน 66 ลานปกอน

บรรพบุรุษที่มี
รวมกัน (สัตวมี
เยื่อถุงนํ้าครํ่า)

นก

หางยาว

ขอปก

เนื้อเยื่อออน
รูปลิ่ม

ถุงลมเติมเต็มกระดูกกลวง
เอ็น

ขาหนาทอนลาง
(กระดูกปลายขาหนา
ทอนนอก  และกระดูก
ปลายขาหนาทอนใน)

ถุงลม

ภาคตักขวางของกระดูก

พรีออนแดกทิลุส
บัฟฟารีนีไอ
ระยะกวางของ
ปก:  0.5 ม.

แควีเรมัส
เชซาพลาเนนซิส
ระยะกวางของ
ปก:  1 ม.

อิสไทโอแดกทิลุส  ลาทิเดนส
ระยะกวางของปก:  5 ม.

ดอริกนาทุส  แบนเทนซิส
ระยะกวางของปก:  2 ม.

ดารวินอปเทอรัส  โมดูลาริส
ระยะกวางของปก:  1 ม.

เทอราโนดอน  ลองจิเซปส
ระยะกวางของปก:  6 ม. โฮโม  เซเปยนส ยุคแรกๆ

200,000 ปกอน

มาตราสวนของมนุษย
นกยุคแรก ๆ

คางคาวยุคแรก ๆ

ถุงลม

ไขกระดูก
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เทอโรซอร์ประสบความสำาเร็จในการบินแบบ
กระพือปีกหลายสิบล้านปีก่อนนกหรือค้างคาว 
สัตว์เลี้อยคลานมีปีกเหล่านี้เป็นสัตว์มีกระดูก 
สันหลังพวกแรกๆ และเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุด 
ที่เคยบิน เนื่องจากมีรยางค์ที่แข็งแรงสำาหรับ 
การบินขึ้น โครงกระดูกที่เบามาก และปีก 
ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนมาเป็นการเฉพาะ

ยักษ์ ใหญ่ 

ครองเวหา

กิ่งก้านที่โดดเดี่ยว

เทอโรซอร์ข้ามกาลเวลา
เทอโรซอร์ครองท้องฟ้าเป็นเวลา 162 ล้านปี โดยวิวัฒน์ขึ้น
จากรูปร่างเล็กๆ และมีหางยาว ไปเป็นรูปทรงที่หลากหลาย 
บางชนิดมีขนาดใหญ่พอๆกับเครื่องบิน ฟอสซิลของเทอโร- 
ซอร์พบได้ทั่วโลก และมีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ว่า ในช่วง
เวลาหนึ่งๆ อาจมีเทอโรซอร์หลายร้อยชนิดใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย

เทอโรซอร์ชนิดแรก ๆ

ดิมอร์โฟดอน  แมโครนิกซ์
ระยะกว้างของปีก: 1.2 ม. | นำ้าหนัก: 1.8 กก.
เทอโรซอร์ในยุคไทรแอสซิกและจูแรสซิก 
ตอนต้นหลายชนิด เช่น ดิมอร์โฟดอน  
มีขนาดเล็ก โดยมีกระดูกกลวงเพียงบางส่วน 
ฟันแหลมคม และหางยาวแข็ง

แอนูรอกนาทุส  แอมโมนี
ระยะกว้างของปีก: 0.6 ม. | นำ้าหนัก: 0.09 กก.
แอนูรอกนาทุส ที่ปราดเปรียวและเป็นเทอโรซอร์ 
ขนาดเล็กที่สุดชนิดหนึ่ง มีปีกแข็งแรงและหัว
กว้าง ซึ่งน่าจะช่วยในการจับแมลง

ทูแพนแดกทิลุส  แนวีแกนส์
ระยะกว้างของปีก: 3 ม. | นำ้าหนัก: 11 กก.
เทอโรซอร์ชนิดนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่พัฒนา 
หงอนขึ้นมาอย่างเด่นชัด ซึ่งอาจทำาหน้าที่ 
เป็นเครื่องมือในการเกี้ยวพาราสี

พลังในการบินขึ้น

แบบจำาลองใหม่ๆ ซึ่งล้มล้างสมมุติฐาน 
ที่ว่า เทอโรซอร์ขนาดใหญ่บินไม่ได้ ชี้ให้
เห็นว่า พวกมันใช้รยางค์ที่ทรงพลังทั้งสี่                        
ในการออกตัวขึ้นบิน เช่นเดียวกับค้างคาว 
หลายชนิด เทอราโนดอน (บน) และ เคตซัล- 
โคแอตลัส (ล่าง) เป็นตัวอย่างบางส่วนของ 
สัตว์บินได้ขนาดใหญ่ที่สุด

ถุงลมตลอดลำาคอ 
และทั่วร่างกายเพิ่ม 
การรับออกซิเจน

“พิกโนไฟเบอร์” ลักษณะคล้าย
เส้นขนชี้ว่า เทอโรซอร์ในยุค
ต่อมาบางชนิดอาจมีเลือดอุ่น

คอ: 3.5 เมตร
เทอโรซอร์ชนิดท้ายๆ 
ไร้ฟัน และหลายชนิด
มีคอยาว

วิวัฒนาการของปีกสามแบบ
เป็นเวลากว่าหนึ่งร้อยล้านปีที่เทอโรซอร์ ค้างคาว และ
นก ปรับเปลี่ยนกระดูกขาหน้าที่เหมือนกันห้าชิ้น (ในภาพ
นี้แยกตามสี) ให้เป็นรูปแบบปีกที่แตกต่างกันสามแบบ 
แต่ละแบบมีข้อได้เปรียบและข้อจำากัดที่เฉพาะเจาะจงกับ
รูปทรงร่างกายและลักษณะการบินของสัตว์จำาพวกนั้นๆ

สามนิ้วแรกมีขนาดเล็ก 
และมีกรงเล็บ

กล้ามเนื้อแข็งแรงติดกับกระดูก
ต้นขาหน้ากำายำาสำาหรับการบิน
ขึ้นและการกระพือปีก

กระดูกฝ่าเท้าหน้าชิ้นที่สี่

กระดูกเทอรอยด์ ซึ่งมี 
ในเทอโรซอร์เท่านั้น  
ช่วยเสริมความแข็งแรงให้
เยื่อปีกคู่หน้า โครงสร้างเหมือนเอ็นอาจ 

ช่วยป้องกันการสะบัดและ 
คงปริมาณแรงยก

เทอโรซอร์ชนิดท้าย ๆ

เคตซัลโคแอตลัส  นอร์โทรพี
ระยะกว้างของปีก: 10.7 ม. | นำ้าหนัก: 200 กก.
เทอโรซอร์ชนิดท้ายๆ รวมถึงยักษ์ใหญ่ช่วงปลายยุค 
ครีเทเชียสอย่าง เคตซัลโคแอตลัส  ซึ่งค้นพบใน 
รัฐเทกซัสในช่วงทศวรรษ 1970 มันยืนสูงเกือบเท่ายีราฟ

นิ้วที่สี่ซึ่งยื่นยาวมากคำ้าจุน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของปีก

เทอโรซอร์

เคตซัลโคแอตลัส  นอร์โทรพี
ปีกของเทอโรซอร์มีกระดูกกลวง โดยมี
ถุงลมและก้านคำ้าที่เป็นกระดูกบางเป็น
พิเศษเพื่อเสริมความแข็งแรงโดยไม่ 
เพิ่มนำ้าหนักมากนัก

ชั้นบนสุด

ชั้นแรกที่เต็มไปด้วยเส้นใย 
คล้ายพัดช่วยเรื่องการ 
พับปีก

ชั้นกลาง

กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อ 
เกี่ยวพันทำาให้ปีกแข็งแรงขึ้น

ชั้นล่าง

ชั้นหลอดเลือดนำาเลือดไป
หล่อเลี้ยงปีก

นก

นกอัลบาทรอสวอนเดอริง
ไดโอมีเดีย  เอกซูแลนส์
ระยะกว้างของปีก: 3.5 ม. | นำ้าหนัก: 10 กก.
นกก็มีกระดูกกลวงและถุงลมเพื่อความ 
เบา แต่โดยสัดส่วนแล้ว นกมีชั้นกระดูก 
ที่หนากว่าและก้านคำ้าที่หนักกว่า

ภาพประกอบเป็นไปตาม
มาตราส่วนสำาหรับชนิดพันธุ์ 
เทอโรซอร์ และสำาหรับนก 
ค้างคาว และมนุษย์

ค้างคาว

ค้างคาวกินผลไม้หัวสีทอง
เอเซอโรดอน  จูเบทัส
ระยะกว้างของปีก: 1.5 ม. | นำ้าหนัก: 1.1 กก.
ค้างคาวไม่มีกระดูกกลวง แต่มีร่างกาย 
ที่เบาเป็นพิเศษและปอดขนาดใหญ่  
นิ้วสี่นิ้วยืดยาวออกไปสำาหรับคำ้าจุน 
ทั่วทั้งปีก

ฟอสซิลเทอโรซอร์
เก่าแก่ที่สุดมีอายุ 
อยู่ในยุคนี้

แฟร์นันโด จี. บัปติสตา, เดซี จง และ 
อีฟ โคแนนต์; เอเดรียน ถง; เมซา ชูมาเกอร์

ที่มา: เดฟ มาร์ทิลล์ และมาร์ก วิตทัน,  
UNIVERSITY OF PORTSMOUTH; นิซาร์ อิบรอฮีม,  
NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER; ไมเคิล  
ฮาบิบ, USC และ NATURAL HISTORY MUSEUM  
OF LOS ANGELES COUNTY


