
ใบความรู้ เร่ือง ปากและฟัน 
 

 

ฟัน เป็นอวัยวะท่ีอยู่ภายในช่องปากของคนและสัตว์ มีส่วนรากติด
อยู่กับขากรรไกรและมีตัวฟันโผล่พ้นเหงือกออกมา 

ฟันเป็นอวัยวะท่ีเจริญมาจากเน้ือเยือ้ช้ันนอก (Ectoderm) 
เช่นเดียวกับผิวหนังหรือเกล็ดปลา ฟันเป็นอวัยวะส่วนหน่ึงในระบบย่อย
อาหาร หน้าท่ีหลักของฟันคือ ฉีก บด อาหารให้คลุกเคล้ากับน ้าลาย และ
นอกจากน้ียังมีส่วนส าคัญในการพูดออกเสียงด้วย 

ลักษณะของฟันมีส่วนเก่ียวข้องกับลักษณะอาหารของสัตว์แต่ละ
ประเภทเช่นเดียวกับวิวัฒนาการ ตัวอย่างเช่น พืชน้ันยากท่ีจะย่อยดังน้ัน สัตว์
กินพืช (Herbivore) จึงต้องมีฟันกรามหลายซ่ีเพื่อใช้ในการเคีย้ว ส่วนสัตว์กิน
เน้ือ (Carnivore) ต้องมีฟันเขีย้วเพื่อฆ่าและฉีกเหยื่อและเน้ือน้ันให้ย่อยง่าย 
พวกมันจึงกลืนได้โดยท่ีไม่ต้องใช้ฟันกรามเคีย้วมากนัก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD


ประเภทของฟัน 
ฟันตัดหน้าซ่ีกลาง (central incisor) : ขากรรไกรบน 2 ซ่ี 

ขากรรไกรล่าง 2 ซ่ี มีหน่ึงราก 
ฟันตัดหน้าซ่ีข้าง (lateral incisor) : ขากรรไกรบน 2 ซ่ี 

ขากรรไกรล่าง 2 ซ่ี: ฟันตัดหน้าท้ังสองประเภทท าหน้าท่ีตัดอาหาร ในสัตว์ท่ี
กินอาหารโดยการแทะฟันน้ีจะเจริญท่ีสุด 

ฟันเขีย้ว (cuspid or canine) : ขากรรไกรบน 2 ซ่ี ขากรรไกรล่าง 
2 ซ่ี: ท าหน้าท่ีตัด ฉีก หรือแยกอาหารออกจากกัน 

ฟันกรามน้อย (premolar) : ขากรรไกรบน 4 ซ่ี ขากรรไกรล่าง 4 
ซ่ี: ท าหน้าท่ีตัดและฉีกอาหาร (สัตว์กินเน้ือเช่น เสือ สุนัข แมว จะมีเขีย้วและ
กรามน้อยเจริญดีและแข็งแรงเป็นพิเศษ) 

ฟันกราม (molar) : ขากรรไกรบน 6 ซ่ี ขากรรไกรล่าง 6 ซ่ี: ท า
หน้าท่ีเคีย้วและบดอาหาร 

 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7


 

ส่วนประกอบของฟัน 
เคลือบฟัน (enamel) : เป็นส่วนท่ีแข็งท่ีสุดของฟันมีส่วนประกอบ

ของแคลเซียมและฟอสเฟต 
เน้ือฟัน (dentine) : เป็นส่วนท่ีแข็งน้อยกว่าเคลือบฟัน มีความแข็ง

พอๆกับกระดูก ช้ันน้ีมีการสร้างและสลายอยู่ตลอดเวลา เป็นช้ันท่ีมีเซลล์เป็น
จ านวนมาก 

โพรงประสาทฟัน (pulp) : เป็นท่ีอยู่ของเส้นเลือดท่ีน าอาหารมา
หล่อเลีย้งฟัน และน าของเสียออกจากฟัน และมีเส้นประสาทรับความรู้สึกของ
ฟัน 

เคลือบรากฟัน (cementum) : เป็นส่วนของเน้ือเยื่อปริทันต์ท่ีอยู่
ภายในรากฟัน ด้านหลังของเหงือก ซ่ึงมีเส้นประสาทไหลเวียนมาก 

ช้ันร่องเหงือก (gingival crevice) : ร่องระหว่างเหงือกตัวฟันกับ
ขอบเหงือก มีความลึกประมาณ 2 มิลลิเมตร 

เหงือก (gingiva) : เน้ือเยื่อท่ีหุ้มตัวฟันและกระดูกขากรรไกรไว้ 
กระดูกเบ้ารากฟัน (alveolar bone) : ส่วนกระดูกท่ีรองรับรากฟัน 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95


ฟันของมนุษย์ 
โดยปกติคนเรามีฟันสองชุด 

ชุดแรกคือ ฟันน ้านม (deciduous teeth) ฟันชุดนี้จะเร่ิมขึน้เม่ืออายปุระมาณ 6 เดือน 
และขึน้ครบ 20 ซ่ีเม่ืออายุประมาณ 2 ขวบคร่ึง 

ตารางแสดงระยะการขึน้ของฟันซ่ีต่างๆ (ฟันน ้านม) 

ซ่ีฟันน ้านม 

ฟันบน ฟันล่าง 

อายุท่ีควร
ขึน้ 

อายุท่ีควร
หลุด 

อายุท่ีควร
ขึน้ 

อายุท่ีควร
หลุด 

ฟันตัดหน้าซ่ี
กลาง 

7 เดือนคร่ึง 7 ปีคร่ึง 6 เดือน 6 ปี 

ฟันตัดหน้าซ่ีข้าง 9 เดือน 8 ปี 7 เดือน 7 ปี 

ฟันเขีย้ว 18 เดือน 10 ปีคร่ึง 16 เดือน 9 ปีคร่ึง 

ฟันกรามซ่ีท่ี 1 14 เดือน 10 ปีคร่ึง 12 เดือน 10 ปี 

ฟันกรามซ่ีท่ี 2 24 เดือน 10 ปีคร่ึง 20 เดือน 11 ปี 

ฟันชุดท่ีสองคือ ฟันแทห้รือฟันถาวร (permanent teeth) ฟันชุดน้ีมี
ทั้งหมด 32 ซ่ี ฟันชุดน้ีจะเร่ิมข้ึนเม่ืออายปุระมาณ 6 ขวบ แต่จะข้ึนครบ 28 ซ่ี เม่ืออายุ
ครบ 12 ปี โดยท่ีเหลือคือฟันกรามซ่ีสุดทา้ย 4 ซ่ีจะข้ึนมาในช่วงอาย ุ18-25ปี แต่ถา้ฟัน
ทั้ง 4 ซ่ีดงักล่าวไม่ข้ึนมากจ็ะกลายเป็นฟันคุด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%94


 

 

 
ฟันถือเป็นอวยัวะท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ และมีความส าคญัต่อ

บุคลิกภาพ ดงันั้นจึงควรใหค้วามใส่ใจดูแลและรักษาอยูเ่สมอ ดว้ยการแปรงฟันอยา่ง
นอ้ยวนัละสองคร้ัง ตอนเชา้และก่อนนอน หรือทุกคร้ังหลงัอาหาร เพื่อก าจดัเศษอาหาร 
และ คราบจุลินทรีย ์และควรพบทนัตแพทยเ์พื่อตรวจเช็คสภาพฟันทุกๆ 6 เดือน 

 
ท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/ฟัน 

ตารางแสดงระยะการขึน้ของฟันซ่ีต่างๆ (ฟันแท้) 

ซ่ีฟันแท้ อายุท่ีควรขึน้ 

ฟันตัดหน้าซ่ีกลาง 7 ปี 

ฟันตัดหน้าซ่ีข้าง 8 ปี 

ฟันเขีย้ว 11-13 ปี 

ฟันกรามน้อยซ่ีที่ 1 10-11 ปี 

ฟันกรามน้อยซ่ีที่ 2 10-12 ปี 

ฟันกรามซ่ีที่ 1 6-7 ปี 

ฟันกรามซ่ีที่ 2 12-13 ปี 

ฟันกรามซ่ีที่ 3 18-25 ปี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C

