
บทที่ 3
ปริซึมและทรงกระบอก



ปริซึม

ในทางคณิตศาสตร ์รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานทัง้สองเป็นรูป
หลายเหลี่ยมท่ีเท่ากนัทกุประการ ฐานทัง้สองอยูบ่นระนาบท่ีขนานกนั และ
ดา้นขา้งแตล่ะดา้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมดา้นขนาน เรยีกวา่ ปริซึม (prism)



ปริซึม
ภาพแสดงตวัอย่างของปรซึมึตรง ซึง่มีดา้นขา้งแต่ละดา้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมมุฉาก 

และปรซิมึเอียงซึง่มีดา้นขา้งแต่ละดา้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมดา้นขนานที่มมุแตล่ะมมุไม่เป็นมมุ
ฉาก

ปริซมึตรง ปริซมึเอยีง



ปริซึม
จากสว่นประกอบตา่ง ๆ ของปรซิมึท่ีแสดงใหเ้หน็ขา้งตน้ เราเรียกช่ือปรซิมึ

ตามหนา้ตดัหรอืฐานของปรซิมึนัน้ ๆ 



ปริซึม

ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก ปรซึมึสี่เหลี่ยมจตัรุสั และปรซิมึ
สี่เหลี่ยมผืนผา้ จดัเป็นปรซิมึสี่เหลี่ยมมมุฉาก



ชวนคดิ 3.2

จากรูปปรซิมึขา้งตน้มีผลบวกของจ านวนหนา้ จ านวนเสน้ขอบ และ
จ านวนจดุยอด เทา่กบั 20 



ชวนคดิ 3.2

ปรซิมึท่ีมีผลบวกของจ านวนหนา้ จ านวนเสน้ขอบ และจ านวนจุดยอด
เทา่กบั 56 คือปรซิมึชนิดใด



แบบฝึกหัด 3.1 ก

รูปในขอ้ใดบา้งเป็นรูปของปรซิมึ ถา้เป็น ใหร้ะบายสีฐานของปรซิมึดว้ย

1. 2. 

3.  4. 



แบบฝึกหัด 3.1 ก

รูปในขอ้ใดบา้งเป็นรูปของปรซิมึ ถา้เป็น ใหร้ะบายสีฐานของปรซิมึดว้ย

5. 6. 







พืน้ที่ผิวของปริซึม

ในทางคณิตศาสตร ์พืน้ท่ีของผิวทัง้หมดของวตัถ ุจะเรยีกว่า พืน้ท่ีผิว 
(surface area) ของวตัถ ุส  าหรบัการหาพืน้ที่ผิวของปรซิมึมีหลกัการง่าย ๆ 
คือ การหาพืน้ท่ีของดา้นขา้งทัง้หมดรวมกบัพืน้ท่ีของฐานทัง้สอง โดยการ
ค านวณหาพืน้ท่ีผิวของปรซิมึนัน้ อาจรา่งภาพรูปคลี่ (net) ของปรซิมึ เพ่ือใหเ้หน็
ภาพของพืน้ท่ีผิวทัง้หมดท่ีตอ้งการค านวณหาพืน้ท่ี รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ท่ีกลา่วถงึนีจ้ะเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ ท่ีแสดงหนา้แตล่ะหนา้ของรูปเรขาคณิต
สามมิติท่ีคลี่ออกมาจากบรเิวณที่เป็นสนัหรอืเสน้ขอบ ดงัตวัอยา่งรูปคลี่ของกลอ่ง
ทรงลกูบาศกต์อ่ไปนี ้



พืน้ที่ผิวของปริซึม



พืน้ที่ผิวของปริซึม
ตัวอย่างที ่1 จงหาพืน้ท่ีผิวของปรซิมึท่ีก าหนดใหต้อ่ไปนี ้



พืน้ที่ผิวของปริซึม
ตัวอย่างที ่2 ทอ็ปไดร้บัมอบหมายในวิชาศิลปะใหร้ะบายสีกลอ่งกระดาษ ซึง่กลอ่ง
กระดาษมีความกวา้ง 8 เซนติเมตร ความยาว 10 เซนติเมตร และความสงู 6 
เซนติเมตร จงหาพืน้ท่ีของกลอ่งกระดาษที่ทอ็ปจะตอ้งระบายสี โดยท่ีก าหนดให้
กลอ่งกระดาษมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้



แบบฝึกหัด 3.1ข
1. ใหน้กัเรยีนค านวณหาพืน้ท่ีผิวของปรซิมึตอ่ไปนี้



แบบฝึกหัด 3.1ข
1. ใหน้กัเรยีนค านวณหาพืน้ท่ีผิวของปรซิมึตอ่ไปนี้



แบบฝึกหัด 3.1ข
1. ใหน้กัเรยีนค านวณหาพืน้ท่ีผิวของปรซิมึตอ่ไปนี้



แบบฝึกหัด 3.1ข
1. ใหน้กัเรยีนค านวณหาพืน้ท่ีผิวของปรซิมึตอ่ไปนี้



แบบฝึกหัด 3.1ข
2. ตอ้งการท ากลอ่งกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก โดยใชก้ระดาษกาวปิดรอยตอ่ใหไ้ด้
กลอ่งมีขนาดกวา้ง 5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร สงู 8 เซนติเมตร และมีฝากลอ่ง
พอดีขอบ จะตอ้งใชก้ระดาษท ากลอ่งอยา่งนอ้ยก่ีตารางเซนติเมตร



แบบฝึกหัด 3.1ข
3. ตอ้งการท าลกูเตา๋ขนาด 5 × 5 × 5 ลกูบาศกเ์ซนติเมตร โดยระบายสีเป็นรูป
วงกลมบอกแตม้บนแตล่ะหนา้ของลกูเต๋า รศัมีของวงกลมแต่ละวงเทา่กบั 0.5 
เซนติเมตร พืน้ท่ีผิวสว่นท่ีไมร่ะบายสีเป็นเทา่ใด



แบบฝึกหัด 3.1ข
4. รูปเรขาคณิตสามมิติที่ก  าหนดใหนี้ป้ระกอบขึน้จากลกูบาศกเ์ลก็ ๆ จ านวนหนึ่ง ซึง่
แตล่ะลกูมีขนาด 1 ลกูบาศกเ์ซนติเมตร จงหา 

1) จ านวนลกูบาศกท์ัง้หมด



แบบฝึกหัด 3.1ข
4. รูปเรขาคณิตสามมิติที่ก  าหนดใหนี้ป้ระกอบขึน้จากลกูบาศกเ์ลก็ ๆ จ านวนหนึ่ง ซึง่
แตล่ะลกูมีขนาด 1 ลกูบาศกเ์ซนติเมตร จงหา 

2) พืน้ที่ผิวของรูปเรขาคณิตสามมิตินี ้



แบบฝึกหัด 3.1ข
5. สระวา่ยน า้แหง่หนึ่งมีขนาดภายในยาว 30 เมตร กวา้ง 15 เมตร พืน้สระเอียงลาด
ลงจากระดบัตืน้ท่ีสดุ 1.5 เมตร ไปสูร่ะดบัลกึท่ีสดุ 3 เมตร จงหาวา่สระนีมี้พืน้ท่ีผิวขา้ง
ภายในทัง้หมดเทา่ใด 



ปริมาตรของปริซึม

ในทางคณิตศาสตร ์เราอาจค านวณหาปรมิาตรของสิ่งตา่ งๆ ท่ีมีลกัษณะ
เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติได ้ซึง่ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉากเป็นปรซิมึชนิดหนึ่งท่ีเรียกวา่ 
ปรซิมึสี่เหลี่ยมมมุฉาก  สตูรการหาปรมิาตรของปรซิมึสี่เหลี่ยมมมุฉาก เป็นสตูร
เดียวกนักบัสตูรการหาปรมิาตรของทรงส่ีเหลี่ยมมมุฉาก กลา่วคือ

ปรมิาตรของปรซิมึสี่เหลี่ยมมมุฉาก  =  ความกวา้ง ×ความยาว×ความสงู

=  พืน้ท่ีฐาน ×ความสงู 



ปริมาตรของปริซึม

เราสามารถค านวณหาปรมิาตรของปรซิมึท่ีมีฐานเป็นรูปหลาย
เหลี่ยมใด ๆ ดงันี ้

ปริมาตรของปริซึม        =  พืน้ทีฐ่าน ×ความสูง



ปริมาตรของปริซึม
ตัวอย่างที ่1 จงหาปรมิาตรของปรซิมึสี่เหลี่ยมคางหมท่ีูมีขนาดดงัรูปตอ่ไปนี้



ปริมาตรของปริซึม
ตัวอย่างที ่2 ทอ่ระบายน า้มีหนา้ตดัภายในเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัรุสัยาวดา้นละ 2 
เมตร มีน า้ไหลผ่านสงูครึง่ทอ่ดว้ยอตัราเรว็ 1.5 เมตรตอ่วินาที จงหาปรมิาตรของน า้
ท่ีไหลออกจากทอ่ในเวลา 30 นาที



แบบฝึกหัด 3.1ค
1. จงหาปรมิาตรของปรซิมึตอ่ไปนี ้(ความยาวท่ีก าหนดใหมี้หน่วยเป็นเซนติเมตร)



แบบฝึกหัด 3.1ค
1. จงหาปรมิาตรของปรซิมึตอ่ไปนี ้(ความยาวท่ีก าหนดใหมี้หน่วยเป็นเซนติเมตร)



แบบฝึกหัด 3.1ค
1. จงหาปรมิาตรของปรซิมึตอ่ไปนี ้(ความยาวท่ีก าหนดใหมี้หน่วยเป็นเซนติเมตร)



แบบฝึกหัด 3.1ค
1. จงหาปรมิาตรของปรซิมึตอ่ไปนี ้(ความยาวท่ีก าหนดใหมี้หน่วยเป็นเซนติเมตร)



แบบฝึกหัด 3.1ค
1. จงหาปรมิาตรของปรซิมึตอ่ไปนี ้(ความยาวท่ีก าหนดใหมี้หน่วยเป็นเซนติเมตร)



แบบฝึกหัด 3.1ค
1. จงหาปรมิาตรของปรซิมึตอ่ไปนี ้(ความยาวท่ีก าหนดใหมี้หน่วยเป็นเซนติเมตร)



แบบฝึกหัด 3.1ค
1. จงหาปรมิาตรของปรซิมึตอ่ไปนี ้(ความยาวท่ีก าหนดใหมี้หน่วยเป็นเซนติเมตร)



แบบฝึกหัด 3.1ค
1. จงหาปรมิาตรของปรซิมึตอ่ไปนี ้(ความยาวท่ีก าหนดใหมี้หน่วยเป็นเซนติเมตร)



แบบฝึกหัด 3.1ค
2. ป๊ีบน า้มนัพืชทรงสี่เหลี่ยมใบหนึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัรุสัยาวดา้นละ 30
เซนติเมตร ป๊ีบสงู 55 เซนติเมตร บรรจนุ า้มนัพืชสงู 54 เซนติเมตร อยากทราบวา่

1) ป๊ีบน า้มนัพืชใบนีมี้ความจก่ีุลติร



แบบฝึกหัด 3.1ค
2. ป๊ีบน า้มนัพืชทรงสี่เหลี่ยมใบหนึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัรุสัยาวดา้นละ 30
เซนติเมตร ป๊ีบสงู 55 เซนติเมตร บรรจนุ า้มนัพืชสงู 54 เซนติเมตร อยากทราบวา่

2) ถา้แบง่น า้มนัพืชใสถ่งุ ถงุละ 0.75 ลิตร จนหมดป๊ีบเพ่ือน าไปขาย จะไดน้ า้มนัพืช
อยา่งมากก่ีถงุ



แบบฝึกหัด 3.1ค
3. ถา้อากาศ 1 ลกูบาศกเ์ซนติเมตร หนกั 0.0012 กรมั จงหาน า้หนกัของอากาศซึ่งอยู่
ในหอ้งที่ยาว 26 เมตร กวา้ง 16.8 เมตร และสงู 5.5 เมตร



แบบฝึกหัด 3.1ค
4. อา่งเก็บน า้ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉากยาว 20 เมตร และกวา้ง 12 เมตร ถา้ตอ้งการเก็บน า้
ไวใ้นอา่ง 1920 ลกูบาศกเ์มตร ระดบัน า้จะตอ้งสงูจากกน้อา่งเทา่ไร



แบบฝึกหัด 3.1ค
5. พิชยัตอ้งการซือ้ดินมาถมสนามหญา้หนา้บา้นซึง่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมมุฉากกวา้ง 18 
เมตร ยาว 21 เมตร โดยยกระดบัสงูกวา่ระดบัเดิม 20 เซนติเมตร ถา้รถบรรทกุดินคนั
หนึ่งมีกระบะบรรทกุยาว 3.5 เมตร กวา้ง 2 เมตร สงู 1 เมตร พิชยัตอ้งจะตอ้งซือ้ดิน
อยา่งนอ้ยก่ีคนัรถ



แบบฝึกหัด 3.1ค
6. คลองสง่น า้ชลประทานมีหนา้ตดัเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหม ูดงัรูป การสรา้งคลองยาว 
12 กิโลเมตร จะตอ้งขดุดินออกไปคิดเป็นปรมิาตร 160,000 ลกูบาศกเ์มตร คลองนีล้กึ
โดยเฉล่ียก่ีเมตร



แบบฝึกหัด 3.1ค
7. แปลงปลกูดอกไมรู้ปสี่เหลี่ยมผืนผา้ยาว 4.5 เมตร กวา้ง 1.8 เมตร ตอ้งการท า
ทางเดินกวา้ง 1 เมตร โดยน าดินมาถมรอบนอกแปลง ดงัรูป และใหส้งูจากพืน้เดิม 10
เซนติเมตร อยากทราบวา่จะตอ้งใชด้ินเป็นปรมิาตรเทา่ใด



แบบฝึกหัด 3.1ค
8. บอ่เลีย้งปลามีลกัษณะเป็นปรซิมึ มีฐานเป็นรูปหา้เหลี่ยมดา้นเทา่มมุเทา่และมีพืน้ท่ี 
6 ตารางเมตร บอ่ลกึ 1.35 เมตร ถา้บอ่นีใ้สน่  า้ไว ้7.5 ลกูบาศกเ์มตร จงหาวา่ระดบัน า้
อยูต่  ่ากวา่ขอบบนของบอ่เทา่ไร



แบบฝึกหัด 3.1ค
9. แมน่ า้สายหนึ่งลกึ 9 เมตร กวา้ง 180 เมตร โดยเฉล่ียน า้ไหลลงทะเลดว้ยอตัราเรว็
ประมาณ 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาปรมิาตรของน า้ท่ีไหลลงทะเลใน 1 วินาที



แบบฝึกหัด 3.1ค
10. เสาตน้หนึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมมุฉากซึง่ปลายเสาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัรุสัและมีดา้นยาวดา้นละ 20 
เซนติเมตร ช่างไมต้ดัปลายเสาออกใหมี้ลกัษณะ ดงัรูป โดยตวัเลขท่ีก าหนดไวใ้นรูปแทนความยาว
และมีหน่วยเป็นเซนติเมตร ถา้เดิมเสาตน้นีย้าว 1.5 เมตร เม่ือตดัแลว้เสาตน้นีม้ีปรมิาตรมากท่ีสดุก่ี
ลกูบาศกเ์ซนติเมตร



ทรงกระบอก
ในทางคณิตศาสตร ์รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานสองฐานเป็นวงกลมท่ี

เทา่กนัทกุประการและอยูบ่นระนาบที่ขนานกนั และเม่ือตดัรูปเรขาคณิตสามมิติ
นัน้ดว้ยระนาบที่ขนานกบัฐานแลว้จะไดห้นา้ตดัเป็นวงกลมท่ีเทา่กนัทกุประการ
กบัฐาน เรยีกรูปเรขาคณิตสามมิตินัน้ วา่ ทรงกระบอก (Cylinder)



พืน้ที่ผิวของทรงกระบอก
โดยทั่วไปเราอาจเขียนรูปคลี่ของทรงกระบอกท่ีมีรศัมีของฐานยาว r หน่วย 

และสงู h หน่วย ไดด้งันี ้



พืน้ที่ผิวของทรงกระบอก

พืน้ท่ีผิวของกระกระบอก จะเทา่กบัพืน้ท่ีของรูปคลี่ของทรงกระบอก
พืน้ท่ีผิวทรงกระบอก  =  พืน้ท่ีหนา้ตดัทัง้สอง + พืน้ท่ีผวิดา้นขา้ง



พืน้ที่ผิวของทรงกระบอก
ตัวอย่างที ่1 จงหาพืน้ท่ีผิวของทรงกระบอกต่อไปนี ้(ก าหนด 𝜋 = 3.14)



พืน้ที่ผิวของทรงกระบอก
ตัวอย่างที ่2 ปลากระป๋องยี่หอ้หนึ่งบรรจใุนกระป๋องทรงกระบอกสงู 3.5 เซนติเมตร รศัมีของฐานยาว 
4.25 เซนติเมตร บรษัิทผลิตปลากระป๋องไดว้นัละ 5,000 กระป๋อง ถา้การปิดฉลากดา้นขา้งกระป๋องตอ้ง
มีสว่นท่ีซอ้นทบักนัส าหรบัทากาวยาว 1 เซนติเมตร จงหาวา่ ในแตล่ะวนัจะตอ้งใชก้ระดาษส าหรบัท า
ฉลากคิดเป็นพืน้ท่ีอย่างนอ้ยประมาณเท่าไร (ก าหนด 𝜋 = 3.14)



พืน้ที่ผิวของทรงกระบอก
ตัวอย่างที ่3 วงแหวนโลหะมีลกัษณะและขนาด ดงัรูป ถา้น าวงแหวนนีไ้ปชบุสี พืน้ท่ีผิวของวงแหวนท่ี
เคลือบสีจะเป็นเท่าใด (ก าหนด 𝜋 = 3.14)



แบบฝึกหัด 3.2 ก
1. สวนสนกุแห่งหนึ่งมีสไลเดอรพ์ลาสติกซึง่มีหนา้ตดัเป็นวงกลมรศัมีภายนอก 1.2 เมตร ระยะทาง
ของสไลเดอรร์วมกนัทัง้หมดประมาณ 1 กิโลเมตร ถา้ตอ้งการทาสีภายนอกสไลเดอรท์ัง้หมด จะมีพืน้ท่ี
ทาสีประมาณเท่าใด (ก าหนด 𝜋 = 3.14)



แบบฝึกหัด 3.2 ก
2. หลงัคาผา้ใบของเตน้ทม์ีลกัษณะเป็นทรงกระบอกผ่าครึง่ คลมุพืน้ดินไดก้วา้ง 5 เมตร ยาว 10 เมตร 
จะตอ้งใชผ้า้ใบท าหลงัคาอย่างนอ้ยก่ีตารางเมตร



แบบฝึกหัด 3.2 ก
3. สิรทิ  ากลอ้งสลบัลายโดยใชก้ระจกเงา 3 แผ่น ยาวแผ่นละ 15 เซนติเมตร ประกบกนัเป็นรูปปรซิมึ
สามเหลี่ยม แลว้ใสล่งในทรงกระบอกกระดาษท่ีมีเสน้ผ่านศนูยก์ลางปากกระบอก 5 เซนติเมตร และมี
ความยาวมากกว่ากระจกอยู่ 2.5 เซนติเมตร ถา้สิรติอ้งการตกแต่งทรงกระบอกดา้นขา้งดว้ยเศษ
กระดาษห่อของขวญัที่มีพืน้ท่ี 270 ตารางเซนติเมตร อยากทราบวา่สิรมีิกระดาษห่อของขวญัเพียงพอ
ส าหรบัแปะรอบทรงกระบอกหรอืไม่



แบบฝึกหัด 3.2 ก
4. ป๋องแป๋ง ท าจากกระดาษแข็งหรอืไมไ้ผ่เหลาบาง ๆ กวา้งประมาณ 1 นิว้ ขดเป็นวงกลมเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลาง 4 นิว้ ใชก้ระดาษแกว้หรอืพลาสติกแปะท่ีฐานทรงกระบอกทัง้สองดา้น จากนัน้เจาะรูของ
ทรงกระบอก 2 รู ใหอ้ยู่ตรงขา้มกนัพอดี แลว้ใชเ้ชือก 2 เสน้ ยาวพอประมาณ มดัเศษไมแ้ลว้สอดเขา้ไป
ในรูท่ีเจาะไว ้ปลายเชือกแต่ละเสน้รอ้ยดว้ยลกูปัดหรอืขีผ้ึง้ แลว้เจาะรูเสียบไมเ้ขา้ไปโดยใหรู้นีอ้ยู่ตรง
กลางระหวา่งรูท่ีเจาะไวร้อ้ยเชือก เพ่ือท าเป็นดา้มจบั ถา้ตอ้งการใชก้ระดาษปิดดา้นขา้งของป๋อมแป๋มให้
ดเูรยีบรอ้ย กระดาษควรมีพืน้ท่ีอย่างนอ้ยก่ีตารางนิว้



แบบฝึกหัด 3.2 ก
5. ลงุพงศท์  าโครงเหลก็เป็นทรงกระบอกผ่าครึง่รศัมี 2 เมตร เพ่ือคลมุแปลงเพาะเห็ดฟางซึง่ยาว 5 เมตร 
ถา้ลงุพงศมี์มว้นพลาสติกส าหรบัคลมุแปลงเพาะเห็ดฟางหนา้กวา้ง 1.4 เมตร จะตอ้งใชพ้ลาสติกยาว
อย่างนอ้ยก่ีเมตร จึงจะสามารถคลมุแปลงเพาะเห็ดฟางไดมิ้ดชิด เม่ือสว่นหนา้และสว่นหลงัของโครงใช้
วสัดอ่ืุนปิด และพลาสติกท่ีใชค้ลมุโครงเหลก็ดา้นบนมีสว่นท่ีซอ้นทบักนักวา้งเท่ากบั 10 เซนติเมตร 
รวมถึงมีสว่นท่ีอยู่บนพืน้ดินแตล่ะขา้งยาวดา้นละ 30 เซนติเมตร  



ปริมาตรของทรงกระบอก

เราสามารถค านวณหาปรมิาตรของทรงกระบอกดงันี ้

ปริมาตรของทรงกระบอก        =  พืน้ทีฐ่าน ×ความสูง



ปริมาตรของทรงกระบอก

เราสามารถค านวณหาปรมิาตรของทรงกระบอกดงันี ้

ปริมาตรของทรงกระบอก        =     𝝅𝒓𝟐𝒉
เม่ือ   r แทนรัศมีของวงกลมทีเ่ป็นฐานของทรงกระบอก
และ h แทนความสูงของทรงกระบอก



ปริมาตรของทรงกระบอก
ตัวอย่างที ่1 สระน า้พกุลางสวนสาธารณะแหง่หนึ่งมีลกัษณะเป็นทรงกระบอก วดั
เสน้ผ่านศนูยก์ลางภายในได ้4 เมตร และวดัความลกึจากกน้สระถึงขอบสระได ้80 
เซนติเมตร สระนีจ้ะจนุ  า้ไดเ้ทา่ใด (ก าหนด 𝜋 = 3.14)



ปริมาตรของทรงกระบอก
ตัวอย่างที ่2 ถงัเก็บน า้มนัทรงกระบอกขนาดใหญ่มีรศัมียาว 19 เมตร เก็บน า้มนั
ได ้200,000 บารเ์รล ถงัเก็บน า้มนันีส้งูเทา่ใด (ก าหนด 1 บารเ์รลล≈์ 159 ลิตรและ
𝜋 = 3.14)



แบบฝึกหัด 3.2 ข
1. แกว้น า้ทรงกระบอกใบหนึ่งวดัเสน้ผา่นศนูยก์ลางภายในได ้8 เซนติเมตร แกว้น า้
สงู 10 เซนติเมตร จะจนุ า้ไดเ้ทา่ไร



แบบฝึกหัด 3.2 ข
2. ถงัน า้เก็บน า้ฝนทรงกระบอกของโรงเรยีนมธัยมศกึษาแหง่หนึ่งสงู 4 เมตร วดัเสน้
รอบวงภายในของถงัไดเ้ทา่กบั 3.14 เมตร ถงัใบนีเ้ก็บน า้ฝนไดม้ากท่ีสดุเท่าใด



แบบฝึกหัด 3.2 ข
3. ปลากระป๋องบรรจใุนกระป๋องทรงกระบอกสองชนิดท่ีมีความจเุทา่กนัและมี
ขนาดดงัรูป จงหาความสงู (h) ของกระป๋องใบเตีย้ (ความยาวท่ีก าหนดใหมี้หน่วย
เป็นเซนติเมตร)



แบบฝึกหัด 3.2 ข
4. เคก้ชิน้หนึ่งตดัแบง่ออกมาจากเคก้วงกลมที่มีรศัมี 10.5 เซนติเมตร ท าใหเ้กิดมมุ
ท่ีจดุศนูยก์ลางขนาด 60 องศา เคก้หนา 5 เซนติเมตร จงหาวา่เคก้ชิน้ท่ีตดัแบง่
ออกมานีมี้ปรมิาตรเทา่ใด



แบบฝึกหัด 3.2 ข
5. ทอ่ระบายน า้ทอ่นหนึ่งยาว 45 เซนติเมตร วดัเสน้ผ่านศนูยก์ลางภายในและ
ภายนอกได ้8 เซนติเมตร และ 11 เซนติเมตร ตามล าดบั จงหาปรมิาตรของวสัดท่ีุ
ใชท้  าทอ่ระบายน า้ทอ่นนี ้



แบบฝึกหัด 3.2 ข
6. บา้นในชนบทหลงัหนึ่งใชน้  า้โดยเฉลี่ยวนัละ 

1

2
ลกูบาศกเ์มตร ตอ้งการสรา้งถงัเก็บ

น า้ฝนทรงกระบอก 4 ใบ ท่ีมีขนาดเทา่กนั เพื่อเก็บน า้ไวใ้ชช้่วงเวลา 88 วนั ถา้ตอ้งการ

ใหถ้งัเก็บน า้มีความสงู 3
1

2
เมตร จะตอ้งสรา้งถงัเก็บน า้ใหมี้เสน้ผ่านศนูยก์ลาง

ภายในยาวเทา่ไร



แบบฝึกหัด 3.2 ข
7. น า้พรกิเผาชนิดหนึ่งบรรจใุนขวดทรงกระบอกสองใบ ใบหนึ่งสงูเป็นสองเทา่ของอีก
ใบหนึ่ง แต่เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปากขวดใบสงูยาวเพียงครึง่หนึ่งของเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางของปากขวดเตีย้ ถา้น า้พรกิขวดใบสงูราคา 16 บาท และขวดใบเตีย้ราคา 
30 บาท น า้พรกิเผาขวดใดมีราคาถกูกวา่



แบบฝึกหัด 3.2 ข
8. การท าขา้วหลามโดยทั่วไปจะใสข่า้วท่ีผสมพรอ้มแลว้ลงกระบอกไมไ้ผ่ประมาณ 2 ใน 3 ของความ
ยาวภายในกระบอกท่ีใชบ้รรจ ุแม่คา้ตอ้งการท าขา้วหลามสตูรพิเศษโดยใชข้า้วเหนียวขาว 1 สว่น 
ผสมกบัขา้วเหนียวด า 4 สว่น จ านวน 100 กระบอก ถา้ปากกระบอกไมไ้ผ่มีเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5 
เซนติเมตร และแตล่ะกระบอกมีความยาวภายในท่ีใชบ้รรจ ุ30 เซนติเมตร อยากทราบวา่แม่คา้ตอ้ง
ใชข้า้วเหนียวขาวและขา้วเหนียวด าท่ีผสมพรอ้มแลว้อย่างละก่ีลิตร



แบบฝึกหัด 3.2 ข
9. ทอ่ทรงกระบอกสองทอ่ท าจากวสัดชุนิดเดียวกนั มีความหนาเทา่กนั ทอ่ท่ีหนึ่งยาว 
40 เซนติเมตร เสน้ผ่านศนูยก์ลางภายในยาว 60 เซนติเมตร ทอ่ท่ีสองยาว 90 
เซนติเมตร เสน้ผ่านศนูยก์ลางภายในยาว 40 เซนติเมตร (ก าหนด 𝜋 = 3.14)

1) จงหาวา่แตล่ะทอ่มีความจเุทา่ใด



แบบฝึกหัด 3.2 ข
9. ทอ่ทรงกระบอกสองทอ่ท าจากวสัดชุนิดเดียวกนั มีความหนาเทา่กนั ทอ่ท่ีหนึ่งยาว 
40 เซนติเมตร เสน้ผ่านศนูยก์ลางภายในยาว 60 เซนติเมตร ทอ่ท่ีสองยาว 90 
เซนติเมตร เสน้ผ่านศนูยก์ลางภายในยาว 40 เซนติเมตร (ก าหนด 𝜋 = 3.14)

2) จงหาวา่ทอ่ใดใชว้สัดนุอ้ยกวา่กนั



แบบฝึกหัด 3.2 ข
10. เม่ือน ากระดาษรูปสี่เหลี่ยมมมุฉากท่ีมีความยาวรอบรูป 40 นิว้ มามว้นเป็น
ทรงกระบอกฐานเปิดทัง้สองขา้ง กระดาษควรจะมีความกวา้งและความยาวเป็น
จ านวนเตม็นิว้เทา่ไร จงึจะท าใหไ้ดท้รงกระบอกท่ีมีความจมุากท่ีสดุ และมีความจุ
เทา่ใด นกัเรียนมีวิธีคิดอย่างไร


