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พื้นท่ีผิวและปริมาตร (1) 



พื้นท่ีผิวและปริมาตร (1) 

 1. สูตรพื้นท่ีท่ีนำมาใช 
  1.1 พื้นท่ีรูปสามเหล่ียม =  1/2×สูง×ฐาน 

  1.2 พื้นท่ีรูปสามเหล่ียมในกรณีท่ีทราบความยาวท้ังสามดาน  

  แตไมทราบความสูง 

 พื้นท่ีรูปสามเหล่ียม  =  √s(s-a))s-b)(s-c) 

 เม-อ  s  =   a+b+c    

   

 a, b, c เปนดานของรูปสามเหล่ียมท่ีกำหนดให 

 

2 



1.3 พื้นท่ีรูปสามเหล่ียมดานเทา  = √3/4ดาน
2 

1.4 พื้นท่ีรูปหกเหล่ียมดานเทา  = √3/4×ดาน
2×6 

1.5 พื้นท่ีวงกลม   = πr2 
    

1.6 พื้นท่ีรูปวงแหวน  =   

1.7 พื้นท่ีรูป สามเหล่ียมฐานโคง =   

π(R2-r2)	  

θ πr2 
360° 



พื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม 

 ปริซึม (Prism) เปนรูปเรขาคณิตทรงสามมิติท่ีมีฐานหรือหนาตัด 

รูปเหล่ียมท่ีเทากันทุกประการ ฐานท้ังคูอยูบนระนาบท่ีขนานกัน ดานขางแตละ

ดานเปนรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากหรือส่ีเหล่ียมดานขนาน 

ปริซึมสามเหล่ียม  

 

 

ปริซึมสามเหล่ียมดานเทา  

 

 

ปริซึมสามเหล่ียมมุมฉาก  

 

 

ปริซึมสามเหล่ียมดานไมเทา  



 ปริซึมส่ีเหล่ียม  

 
 

ปริซึมส่ีเหล่ียมจัตุรัส  

 
 

ปริซึมส่ีเหล่ียมผืนผา  

 
 

ปริซึมส่ีเหล่ียมดานไมเทา  



สวนสูง  

ดานขาง  



สูตรพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม 
  

 พื้นท่ีผิวขางของปริซึม  = ความยาวเสนรอบฐาน × สูง  

 พื้นท่ีผิวของปริซึม  = พิ้นท่ีฐาน + พื้นท่ีผิวขาง  

 ปริมาตรของปริซึม     = พื้นท่ีฐาน x สูง  

 



ตัวอยางท่ี 1  
 กลองใบหน่ึงเปนรูปปริซึมส่ีเหล่ียมมุมฉาก มีฐานกวาง 10 

เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร จงหาพื้นท่ีผิวของ
กลองใบน้ี 





ตัวอยางท่ี 2  
 พี่ออยตองการซ้ือทรายมาถมสนามหนาบาน ซ่ึงเปนรูปส่ีเหล่ียม

มุมฉาก ยาว 7.5 เมตร กวาง 5.5 เมตร โดยยกระดับสูงกวาเดิม 15 
เซนติเมตร จะตองซ้ือทรายอยางนอยก่ีคัน ถารถบรรทุกทรายคันหน่ึงมี

ทรายบรรทุกยาว 3 เมตร กวาง 2 เมตร สูง 0.75 เซนติเมตร 





ตัวอยางท่ี 3  
 หองเรียนหองหน่ึง มีความกวาง 12 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 

4 เมตร ตองการทาสีพื้นหองเรียนน้ี ซ่ึงสี 1 กระปอง สามารถทาพื้นหอง
ได 60 ตารางเมตร อยากทราบวาตองใชสีอยางนอยท่ีสุดก่ีกระปองถึงจะ

ทาสีพื้นหองน้ีไดหมด 





ตัวอยางท่ี 4  
 สระวายน้ำรูปส่ีเหล่ียมผืนผายาว 20 เมตร กวาง 16 เมตร ลึก 3 

เมตร ถาใสน้ำ 768 ลูกบาศกเมตร ระดับน้ำจะต่ำกวาขอบสระก่ีเมตร 





พื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด 

 พีระมิด (Pyramid) เปนรูปเรขาคณิต ทรงสามมิติท่ีมีฐานเปนรูป

เหล่ียมใดๆ มียอดแหลมซ่ึงไมอยูในระดับเดียวกับฐาน แลวหนาทุกหนา (ดาน

ขาง) เปนรูปสามเหล่ียมท่ีมีจุดยอดรวมกันท่ียอดแหลม 



สวนประกอบของพีระมิด 

พีระมิดตรง  พีระมิดเอียง  



ขอสังเกตของพีระมิด 

1. พีระมิดตรงจะมีฐานเปนรูปเหล่ียมดานเทาและมีสันทุกเสนยาวเทากัน 

2. พีระมิดตรงท่ีมีฐานเปนรูปส่ีเหล่ียมดานเทามุมเทา จะมีสูงเอียงทุกเสนยาวเทากัน 

3. สวนสูงของพีระมิดตรงใดๆ จะต้ังฉากกับฐาน ท่ีจุดซ่ึงอยูหางจากจุดมุมยอดมุม

ของรูปเหล่ียมท่ีเปนฐานเปนระยะเทากัน 

4. พีระมิดท่ีมีหนาทุกหนาเปนรูปสามเหล่ียมหนาจั่ว จะมีสันทุกเสนยาวเทากัน 



สูตรพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด 

      1. พื้นท่ีผิวขางของพีระมิด =  ½ × ความยาวเสนรอบฐาน × สูงเอียง 
      2. พื้นท่ีผิวของพีระมิด = พิ้นท่ีฐาน + พื้นท่ีผิวขาง 

      3. ปริมาตรของพีระมิด = ⅓ × พื้นท่ีฐาน × สูงตรง 
 

 



ตัวอยางท่ี 5  
 พีระมิดฐานหกเหล่ียมดานเทายาวดานละ 6 เซนติเมตร ความ

ยาวสูงตรงยาวเทากับ 10 เซนติเมตร และความยาวสูงเอียงยาว 8 
เซนติเมตร จงหาพื้นท่ีและปริมาตรของพีระมิดน้ี  





ตัวอยางท่ี 6  
 พีระมิดตรงฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีดานยาวของฐานดานละ 20 

เซนติเมตร และมีสันยาว 26 เซนติเมตร จะมีพื้นท่ีผิวท้ังหมดเทาไร 





ตัวอยางท่ี 7  
 พีระมิดส่ีเหล่ียมจัตุรัสยาวดานละ 10 เซนติเมตร ดานขางเปนรูป

สามเหล่ียมดานเทาทุกรูป จงหาสูงเอียงและสูงตรงของพีระมิดน้ี  





ตัวอยางท่ี 8  
 พีระมิดหาเหล่ียมดานเทา มีความยาวเสนรอบฐาน 90 

เซนติเมตร สูงเอียง 40 เซนติเมตร จงหาความยาวของสันของพีระมิด 





ตัวอยางท่ี 9  
 พีระมิดกลวงฐานรูปส่ีเหล่ียมผืนผากวาง 7 เซนติเมตร ยาว 

13 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร นำพีระมิดไปตวงทรายจนเต็มแลวเท
ใสลงในปริซึมซ่ึงมีฐานและความสูงเทากันถึงสามครั้ง ทรายจะเต็มปริซึม

พอดี ปริมาตรของทรายในปริซึม แตกตางกับปริมาตรทรายในพีระมิดก่ี

ลูกบาศกเซนติเมตร 





ตัวอยางท่ี 10  
 พีระมิดตรงอันหน่ึงมีฐานเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส และความยาวของ

แตละดานของฐานเปนสองเทาของความสูง พีระมิดน้ีมีพื้นท่ีผิวขาง
ประมาณก่ีเทาของพื้นท่ีฐาน  





พื้นท่ีผิวและปริมาตรของทรงกระบอก 

 ทรงกระบอก (Cylinder) เปนรูปเรขาคณิตทรงสามมิติท่ีมีหนาตัด

หรือฐานเปนรูปวงกลมท่ีเทากันและอยูบนระนาบท่ีขนานกัน และเม-อตัดรูป

เรขาคณิตทรงสามมิติน้ีดวยระนาบท่ีขนานกับฐาน จะไดหนาตัดเปนรูปวงกลมท่ี

เทากันทุกประการกับฐานเสมอ 





สูตรการหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของทรงกระบอก 



1. พื้นท่ีผิวขาง   = 2πrh ; r  =  รัศมี , h  =  ความสูง  
2. พื้นท่ีผิว   = พื้นท่ีฐาน + พื้นท่ีผิวขาง 

   = 2πr2 + 2 πrh 
   = 2πr (r+h)    

3. ปริมาตร   = πr2h  



ตัวอยางท่ี 11  
 ถังทรงกระบอกใบหน่ึง มีเสนผานศูนยกลาง 10 น้ิว มีความสูง 

15 น้ิว จงหาพื้นท่ีผิวขาง พื้นท่ีผิว และปริมาตรของทรงกระบอก  





ตัวอยางท่ี 12  
 โลหะทรงกระบอกกลวง วัดเสนผานศูนยกลางภายนอกได 10 น้ิว 

เสนผานศูนยกลางในได 8 น้ิว หนา 5 น้ิว จงหาปริมาตรของโลหะทรง
กระบอกกลวงน้ี 

 





ตัวอยางท่ี 13  
 จงหาพื้นท่ีผิวขาง หรือพื้นท่ีผิวของทรงกระบอก ซ่ึงมีรัศมี

ของฐานเปน 14 เซนติเมตร ทรงกระบอกสูง 10 เซนติเมตร  





ตัวอยางท่ี 14  
 สลากท่ีปดดานขางของผลไมกระปองชนิดหน่ึงมีพื้นท่ี 72π 

ตารางน้ิว ถาความสูงของผลไมกระปองเทากับ 9 น้ิว จงหาเสนผา
ศูนยกลางของผลไมกระปอง  





ตัวอยางท่ี 15  
 ทอเหล็กทรงกระบอกกลวง รัศมีภายนอกเปน 24 และ ทอน้ีมี

ความหนา 1 เซนติเมตร  ถาทอน้ียาว 3.5 จงหาพื้นท่ีผิวของทอและ
ปริมาตรของทอน้ี (กำหนดπ = 22/7)  






