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อวัยวะที่เด็กในภาพชี้คืออะไร
มีหนาที่อะไร
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 อวัยวะทุกสวนตางมีความสําคัญตอ
รางกายของคนเรา  ดังนั้น เราควรดูแลรักษา
อวัยวะทุกสวนใหทํางานไดตามปกติ และอยูใน
สภาพที่ดี

๑ รางกายของเรา



๑ อวัยวะภายนอก
 คนเราทุกคนมีอวัยวะที่เหมือนกันและอยูในตําแหนงเดียวกัน 

แตจะมีลักษณะที่แตกตางกันไป เชน บางคนมีผมสีดํา บางคนมีผม

สีนํ้าตาล บางคนตาโต บางคนตาเล็ก เปนตน

ËÙ  มี ò ขาง 

อยูขางศีรษะ มีรูไวรับฟง

เสียง

¨ÁÙ¡ รปูรางคลาย
ชมพูอยูกลางใบหนา

มีรู ò รู

µÒ มี ò ขาง 
ในลกูตามตีาขาวและตาดาํ 
มีขนตารอบดวงตา

¤Í ลําคอรูปทรง
กระบอก เชื่อมระหวาง
ตัวและศีรษะ

Á×Í สวนที่อยูตอจาก
ปลายแขน มี ò ขาง

¹ÔéÇà·ŒÒ สวนที่อยู
ปลายเทา แตละเทา ม ีõ นิว้

à·ŒÒ สวนลางสุดของ
รางกาย มี ò ขาง

¢Ò สวนที่อยูตอจาก
ลําตัวดานลาง มี ò ขาง

¹ÔéÇÁ×Í สวนที่อยู
ปลายมอื แตละมอื ม ีõ นิว้

»Ò¡ เนื้อสีชมพู
ประกบกัน มีปากบน
และปากลาง

á¢¹ สวนที่ยื่นออกมา
จากลาํตวั อยูตอจากหวัไหล 
มี ò ขาง

ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ

  อวัยวะท่ีเราสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เรยีกวา อวยัวะภายนอก สวนอวยัวะทีเ่รา
ไมสามารถมองเห็นไดซึ่งอยูในรางกาย เรียกวา อวัยวะภายใน  

¼Á เสนท่ีขึ้นปกคลุม
ศีรษะ

๓



¤Í
ใชเปนที่ตั้ง
และเคลื่อนไหว
ศีรษะ

¼ÔÇË¹Ñ§
ใชปกคลุม
รางกาย

à·ŒÒáÅÐ

ใชในการเคลื่อนที่
และรับนํ้าหนักตัว

¹ÔéÇà·ŒÒ

µÒ
ใชดูสิ่งตางๆ
รอบตัวเรา

ใชฟง
เสียงตางๆ

ËÙ

¼Á
ใชปกคลุม
ศีรษะ

ใชหายใจ
และดมกลิ่น

¨ÁÙ¡

Á×ÍáÅÐ

ใชหยิบจับ
สิ่งของตางๆ

¹ÔéÇÁ×Í

ใชในการเคลื่อนที่
และรับนํ้าหนักตัว

¹ÔéÇà·ŒÒ

รอบตัวเรา
ศีรษะ

สิ่งของตางๆ

¹ÔéÇÁ×Í¹ÔéÇÁ×Í¹ÔéÇÁ×Í

 ÍÇÑÂÇÐÀÒÂ¹Í¡ มีหนาที่แตกตางกัน เชน

 การทาํกจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่ จาํเปน

ตองใชอวยัวะหลายๆ สวน ทาํหนาทีป่ระกอบกนั 

ดงันัน้ ถาเราขาดอวยัวะใดอวยัวะหนึง่ไปจะทาํให

เราทาํกจิกรรมตางๆ ไดยากลําบาก หรอือาจทาํ

กจิกรรมนัน้ไมได
๔



ใชฟง
เสียงตางๆ

๒ การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
 การดูแลรักษาอวัยวะของรางกาย สามารถทําได ดังนี้

๑) ไมใชมือขยีต้า เม่ือฝุนเขาตาใหลางตาดวยนํา้สะอาด

๒)  อานหนังสือในบริเวณที่ที่มีแสงสวางอยางเพียงพอ

และวางหนังสือหางจากระดับสายตาประมาณ ๑ ฟุต

๓) ไมใชสายตามองดวงอาทติยโดยตรง เพราะอาจทาํให 

 ตาบอดได และไมควรจองมองสิง่ใดเปนเวลานานๆ

๔)  กินอาหารที่มีวิตามินเอ เพื่อชวยบํารุงสายตา เชน 

ฟกทอง ผกับงุ เปนตน

๑) ตองระวังอยาใหสิ่งใดๆ เขาไปในรูจมูก

๒) ไมแคะจมูกเลน หรือไมสั่งนํ้ามูกแรงๆ

๓) หลีกเลี่ยงการอยูในที่ที่มีฝุนควันมาก

๑) ตองระวังอยาใหนํ้าหรือสิ่งใดๆ เขาไปในรูหู
๒) ใชผาสะอาดหรอืสาํลชีบุนํา้ เชด็บรเิวณใบหูใหสะอาด
๓) ไมควรตะโกนใสหูกัน
๔) หลกีเลีย่งสถานทีท่ีม่เีสยีงดงัมาก เชน เขตกอสราง
 โรงงานอตุสาหกรรม เปนตน

๑) สระผมอยางนอยสัปดาหละ ๒-๓ ครั้ง

๒) ไมควรหวีผมแรงๆ

๓) ในวัยของนักเรียนควรตัดผมใหสั้น เพื่อดูแลรักษา 

 ความสะอาดไดงาย
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¨ÁÙ¡

ËÙ

¼Á

๒)

๓)

๕
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 เล็บ คือ อวัยวะปกคลุมรางกายชนิดหนึ่ง ที่พบบริเวณปลายนิ้วมือและนิ้วเทา 
เปนเซลลที่ตายแลว ประกอบดวยเคราติน ซึ่งเปนโปรตีนที่เปนสวนประกอบของ
เสนผม จึงทําใหเล็บสามารถงอกไดเหมือนเสนผม

¤Í

¼ÔÇË¹Ñ§

Á×ÍáÅÐàÅçº

à·ŒÒáÅÐàÅçº

๑) ไมหมุนคอแรงๆ

๒) ไมเลนรุนแรงที่อาจเปนอันตรายตอคอ

๓) ไมวางของหนักมากบนศีรษะ

๑) อาบนํ้าอยางนอยวันละ ๒  ครั้ง

๒) เช็ดตัวใหแหง หลังอาบนํ้าทุกครั้ง

๓) สวมใสเสื้อผาที่สะอาดและไมเปยกชื้น

๑) ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและหลังขับถาย

 ทุกครั้ง

๒) ตัดเล็บมือใหสั้นอยูเสมอ

๓) ไมกัดเล็บหรือดูดนิ้วเลน

๑) ลางขาและเทาใหสะอาด

๒) ตัดเล็บเทาใหสั้นอยูเสมอ

๓) สวมรองเทาเมื่อตองอยูนอกบานทุกครั้ง

๖
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๒ ทดลองทํากิจกรรมตามที่กําหนดให แลวรวมกันบอกวา การทํากิจกรรม

  แตละของายหรือยากกวาการทํากิจกรรมตามปกติ

  ๑) ใชผาปดตาตนเอง แลวเขียนหนังสือ

  ๒) ใชสําลีอุดหูตนเอง แลวฟงเพื่อนเลานิทาน

  ๓) ใชผาปดปากตนเอง แลวพูดกับเพื่อน

  ๔) เดินเขยงเทาเดียวจากหนาหองทางดานซายไปดานขวา

๑ ๒

๓

๕

๗

๙

๔

๖

๘

๑๐

๑ ดภูาพแลวบอกวา อวยัวะหมายเลข ๑  - ๑๐ คอือวยัวะใดบาง มหีนาทีอ่ะไร 

๗
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๓ ดภูาพแลวบอกวา เด็กในภาพกาํลงัทาํอะไร และกจิกรรมนัน้ตองใชอวยัวะใด

๔ อานเหตุการณที่กําหนดให แลวบอกวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสม

  ๑) วนันีม้ลีมพดัแรง ฝุนจงึปลวิเขาตาของสดุา สดุาควรดแูลรกัษาตา

   อยางไร

  ๒) วนันีฝ้นตกหนกั ทําใหเกดินํา้ทวม 

   ปตจิงึเดนิลยุนํา้เขาบาน เมือ่ถงึบาน

   ปตคิวรดแูลรักษาเทาอยางไร

  ๓) วชิาชวยพอปลกูตนไมในวนัหยดุ 

   แลวแมกเ็รียกเขาและพอใหมากนิขนม 

   วชิาควรทําอยางไรกอนกนิขนม

๑)

๓) ๔)

๒)

 ถานกัเรยีนขาดอวัยวะภายนอก

อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งไป จะเกิด

ผลเสียตอการดําเนินชีวิตหรือไม 

อยางไร

๘
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 อวัยวะในชองปากเปนอวัยวะภายนอก
ที่มีความสําคัญตอการพูดและกินอาหาร  
ดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดี

๒ ฟนของเรา

¡Ô¨¡ÃÃÁ¹íÒÊÙ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹

๑

๒
๓

๔

จากภาพ เพื่อนๆ คิดวาอวัยวะ
หมายเลขใดที่มีความสําคัญ
ตอการกินอาหาร และมี

ความสําคัญอยางไร
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 ฟนของคนเรามี ๒ ชุด คือ ฟนชุดแรก ที่เรียกวา ฟนนํ้านม 

และฟนชุดที่สอง ที่เรียกวา ฟนแท ถาฟนแทหลุดไป ก็จะไมมีฟน

ชุดใดขึ้นมาแทนที่อีก

๑ อวัยวะในชองปาก
 ปาก เปนอวัยวะภายนอกชนิดหนึ่ง ซึ่งภายในปากของเรา

ยังประกอบดวยอวัยวะอื่นๆ ไดแก ฟน ลิ้น เหงือก รวมเรียกวา 

อวัยวะในชองปาก

ใหนกัเรยีนสองกระจก แลวอาปาก จากนัน้สงัเกตลกัษณะของอวยัวะในชองปาก

ของตน แลวผลัดกันออกมาเลาใหเพื่อนฟงที่หนาชั้น

¿̃¹á·Œ ม ีóò ซี่¿̃¹¹íéÒ¹Á ม ีòð ซี่

: ฟนกราม : ฟนกรามนอย : ฟนเขีย้ว : ฟนตัด : เหงือก

ฟนลาง

ฟนบน

(เริ่มขึ้นเมื่ออายุ ๖ เดือน) (เริ่มขึ้นเมื่ออายุ ๖ ป)(เริ่มขึ้นเมื่ออายุ ๖ ป)

ฟนลาง

ฟนบน

๑๐
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