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 PART 

1



พืน้ทีผ่วิและปรมิาตร

บทที่ 1

รูปเรขำคณิตสำมมิติ
รูปเรขาคณิตสามมิติในหัวข้อนี้ มีดังนี้

1.	 ปริซึม	คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐาน 2 ด้านเป็นรูปเหล่ียมที่เท่ากันทุกประการ โดยฐานทั้ง 2 อยู่บนระนาบ

เดียวกัน และมีด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ตัวอย่างดังรูป

2.	 ทรงกระบอก คอื รูปเรขาคณิตสามมิติทีมี่ฐาน 2 ด้านเป็นรูปวงกลม

ที่เท่ากันทุกประการ โดยฐานทั้ง 2 อยู่บนระนาบเดียวกัน และเมื่อ

น�าระนาบที่ขนานกับฐานมาตัด ก็จะได้หน้าตัดเป็นรูปวงกลมที่

เท่ากันทุกประการกับฐาน ตัวอย่างดังรูป
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3.	 พีระมดิ คอื รูปเรขาคณิตสามมิติทีมี่ฐานเป็นรูปเหล่ียมใดๆ มียอดแหลมทีไ่ม่อยู่บนระนาบเดียวกนักบัฐาน และหน้า

ทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น ตัวอย่างดังรูป

4.	 กรวย	คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และเส้นที่ต่อ

ระหว่างจุดยอดและจุดใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง ตัวอย่างดังรูป

5.	 ทรงกลม คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหน่ึงเป็นระยะ

เท่ากัน โดยจุดคงที่ คือ จุดศูนย์กลาง และระยะที่เท่ากัน คือ รัศมีของทรงกลม ตัวอย่างดังรูป



Chapter 01 พื้นที่ผิวและปริมาตร

5

จากรูปทรงกลมจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างรัศมี (r) เส้นผ่านศูนย์กลาง (ℓ) และเส้นรอบวง โดยให้ π = 22
7

 ดังนี้

(1) เส้นผ่านศูนย์กลาง (ℓ) = 2 × ความยาวรัศมี = 2r

(2) เส้นรอบรูปของวงกลม = 2πr

ตัวอย่างเช่น วงกลมวงหนึ่ง มีรัศมียาว 7 เซนติเมตร จะมีความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่าไร

วิธีท�ำ  เนื่องจากรัศมี (r) = 7

  เส้นรอบรูปของวงกลม = 2πr 

 = 2 × 
22

7
 × 7

 = 44 เซนติเมตร 

  ดังนั้น ความยาวของเส้นรอบวงกลมนี้เท่ากับ 44 เซนติเมตร 

ส�ำรวจปริซึม
1. ให้นักเรียนพิจารณารูปของปริซึมห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า แล้วตอบค�าถามต่อไปนี้

 1) ปริซึมนี้มีหน้าทั้งหมดกี่หน้า

  ตอบ มี 7 หน้า ประกอบด้วยหน้า ABCDE, AGHB, BHIC, CIJD, DJFE, EFGA และ GHIJF

 2) รูปเหลี่ยมที่เป็นฐานของปริซึมมีกี่รูป ได้แก่รูปใดบ้าง

  ตอบ มี 2 รูป ประกอบด้วยรูป ABCDE และ GHIJF

 3) รูปเหลี่ยมที่เป็นด้านข้างของปริซึมมีกี่รูป ได้แก่รูปใดบ้าง

  ตอบ มี 5 รูป ประกอบด้วยรูป AGHB, BHIC, CIJD, DJFE และ EFGA 

 4) รูปเหลี่ยมที่เป็นด้านข้างทุกรูปเท่ากันทุกประการหรือไม่

  ตอบ เท่ากันทุกประการ เนื่องจากเป็นรูปเหลี่ยมของปริซึมห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

 5) ส่วนสูงของปริซึมมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงใด

  ตอบ AG, BH, CI, DJ และ EF
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 6) รูปใดต่อไปนี้เป็นรูปคลี่ของปริซึมห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

  ตอบ รูป ข เน่ืองจากประกอบด้วยรูปส่ีเหล่ียมที่เป็นด้านข้างของปริซึมเท่ากันทั้ง 5 หน้า และมีฐาน

     เท่ากันทั้ง 2 หน้า

2. รูปคลี่ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปคลี่ของปริซึมชนิดใด

	 เทคนิคกำรพิจำรณำ

 ก. ลักษณะรูปเหลี่ยมของฐานปริซึมทั้ง 2 หน้า

 ข. ลักษณะรูปเหลี่ยมด้านข้าง และจ�านวนหน้าของปริซึม

 1) 

  ตอบ ปริซึมสามเหลี่ยม

2) 

 ตอบ ปริซึมหกเหลี่ยม

 3) 

  ตอบ ปริซึมสามเหลี่ยม

4) 

 ตอบ ปริซึมสามเหลี่ยม
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 5) 

  ตอบ ปริซึมสี่เหลี่ยม

6) 

 ตอบ ปริซึมหกเหลี่ยม

3. รูปในแต่ละข้อต่อไปนี้ ข้อใดเป็นรูปของปริซึม

	 เทคนิคกำรพิจำรณำ	

 ปริซึมมีฐาน 2 หน้าเท่ากัน และมีรูปเหลี่ยมด้านข้างประกอบกัน

 1) 

  ตอบ เป็นปริซึมสี่เหลี่ยม

2) 

 ตอบ ไม่เป็นปริซึม เนื่องจากฐานทั้ง 2 หน้า

  ไม่เท่ากัน

 3) 

  ตอบ เป็นปริซึมหลายเหลี่ยม

4) 

 ตอบ เป็นปริซึมหลายเหลี่ยม
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 5) 

 ตอบ ไม่เป็นปริซึม เนื่องจากฐานทั้ง 2 หน้า 

  ไม่เท่ากัน

6) 

ตอบ ไม่เป็นปริซึม เนื่องจากมีฐานเพียงหน้าเดียว

  ตอบ  รูปที่เป็นปริซึม คือ ข้อ 1), ข้อ 3) และข้อ 4)

4. รูปในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปของปริซึม จงระบุฐานทั้ง 2 ของปริซึม

 1) 

  ตอบ ฐานของปริซมึ คอื  ABCD และ  FGHE 

2) 

 ตอบ ฐานของปริซึม คือ  ABCD และ  FGHE 

 3) 

  ตอบ ฐานของปริซมึ คอื  ABCD และ  FGHE 

4) 

 ตอบ ฐานของปริซึม คือ รูป AFEDI และรูป BGHCJ

ส�ำรวจทรงกระบอก
1. ให้นักเรียนน�าวัสดุที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกฐานเปิดท�าด้วยกระดาษ เช่น แกนของม้วนกระดาษทิชชู มาปฏิบัติ

ตามขั้นตอนและตอบค�าถามต่อไปนี้
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 1) (เป็นค�าถามเชิงปฏิบัติ)

 2) ตัดทรงกระบอกตามแนวส่วนสูงและคลี่ออก จะได้รูปคลี่เป็นรูปอะไร ให้นักเรียนวาดรูปคลี่นั้น

ตอบ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ดังรูป

 3) วัดความกว้างและความยาวของรูปคลี่ที่ได้จากข้อ 2)

ตอบ ความกว้างและความยาวที่วัดได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงกระบอกฐานเปิด เช่น กว้าง 10 เซนติเมตร 

และยาว 15 เซนติเมตร

4) เปรียบเทยีบความสูงและความยาวของเส้นรอบวงกลมทีห่าได้ในข้อ 1) กบัความกว้างและความยาวทีห่าได้ใน 

ข้อ 3) พร้อมทั้งระบุความยาวของส่วนใดบ้างที่เท่ากัน

ตอบ ความสูงของทรงกระบอกเท่ากบัความกว้างของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก ความยาวของเส้นรอบวงกลมทีเ่ป็น

ฐานของทรงกระบอกเท่ากับความยาวรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ดังรูป

2. รปูในข้อใดบา้งเปน็รปูคลีข่องทรงกระบอก และถ้าด้านที่คลีอ่อกมาเปน็รปูสีเ่หลีย่มจัตรุสัซึ่งมคีวามยาวรอบรปูเปน็ 

ℓ หน่วย แล้วฐานของทรงกระบอกแต่ละฐานมีความยาวของเส้นรอบวงเป็นเท่าใด

 1) 2) 

4
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 3) 4) 

4

ตอบ รูปคลี่ออกที่เป็นทรงกระบอก คือ ข้อ 2) และข้อ 4) เพราะเป็นรูปท่ีมีฐาน 2 ด้านอยู่ตรงข้ามกันของ

สี่เหลี่ยมจัตุรัส และถ้าม้วนรูปกลับก็จะได้เป็นทรงกระบอก ดังรูปต่อไปนี้

รูปคลี่ในข้อ	2)	ก่อนม้วน รูปคลี่ในข้อ	4)	ก่อนม้วน รูปคลี่ออก	แล้วม้วนเป็นทรงกระบอก

4

4

ส่วนความยาวเส้นรอบวงของฐานทรงกระบอกจะเท่ากับ 1 ใน 4 ของความยาวรอบรูป หรือ ℓ
4

ℓ
4
 หน่วย แต่ถ้าทราบความ

ยาวรัศมี (r) สูตรการหาความยาวเส้นรอบวงกลมที่ใช้ คือ 2πr 

ดังนั้น จะได้ ความยาวเส้นรอบวงของฐานทรงกระบอก = ความยาวเส้นรอบวงกลม

 นั่นคือ 2πr = ℓ
4

ℓ
4
 หรือจะได้ r = ℓ

8π
ℓ
4

 ดังนั้น ฐานของทรงกระบอกแต่ละหน้ามีความยาวของเส้นรอบวงเป็น ℓ
4

ℓ
4
 หน่วย โดยมีรัศมียาว ℓ

8π
ℓ
4

 หน่วย

3. นักเรียนคิดว่ารูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี้ รูปใดเป็นทรงกระบอก และรูปใดไม่เป็นทรงกระบอก จงอธิบาย

ตอบ รูป ก เป็นทรงกระบอก เพราะมีฐานทั้ง 2 ฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันและขนานกัน และความสูงเท่ากับความ

ยาวของแกนทรงกระบอก

 รูป ข, ค และ ง ไม่เป็นทรงกระบอก เพราะ

 ➀ รูป ข มีส่วนเว้าเข้าหาแกน ซึ่งท�าให้หน้าตัดวงกลมที่ขนานกับฐานไม่เท่ากันตลอดความสูงของทรง

กระบอก

 ➁ รูป ค มีฐานด้านบนและด้านล่างไม่เท่ากนัและไม่ขนานกนั และความสูงของทรงกระบอกไม่เท่ากบัความสูง

 ของแกน

 ➂ รูป ง มีวงกลมที่เป็นฐานด้านบนและด้านล่างไม่เท่ากัน 
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ส�ำรวจพีระมิด
1. ให้นักเรียนพิจารณารูปของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วตอบค�าถามต่อไปนี้

 1) รูปเหลี่ยมใดคือฐานของพีระมิด

ตอบ ∆ ABCD

 2) พีระมิดน้ีมีกี่หน้า มีกี่สัน และทุกสันยาวเท่ากันหรือไม่

ตอบ มี 4 หน้า คือ ∆ EAB, ∆ EAD, ∆ EDC และ ∆ ECB 

 มี 4 สัน คือ EA, ED, EC และ EB และทุกสันยาวเท่ากัน

 3) หน้าของพีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด

ตอบ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

 4) หน้าทุกหน้าของพีระมิดเท่ากันทุกประการหรือไม่ หน้าคู่ใดบ้างท่ีเท่ากันทุกประการ

ตอบ ไม่เท่ากันทุกประการทุกหน้า แต่มีหน้าที่อยู่ตรงข้ามกันเท่ากันทุกประการทุกหน้า คือ 

 ∆ EAB ≅ ∆ EDC และ ∆ EAD ≅ ∆ ECB 

2. รูปคลี่ต่อไปนี้เป็นรูปคลี่ของพีระมิดชนิดใด

	 เทคนิคกำรพิจำรณำ

 ให้พิจารณาจากลักษณะรูปเหลี่ยมของฐานพีระมิด ถ้าฐานของพีระมิดเป็นรูปใด ก็จะเป็นพีระมิดชนิดนั้น

 1) 

ตอบ พีระมิดฐานสามเหลี่ยม

 2) 

ตอบ พีระมิดฐานสี่เหล่ียม
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 3) 

ตอบ พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

4) 

ตอบ พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม

 5) 

ตอบ พีระมิดฐานหกเหลี่ยม

6) 

ตอบ พีระมิดฐานแปดเหลี่ยม

3. หลังคาบ้านในข้อใดมีลักษณะเป็นพีระมิด จงให้เหตุผล

	 เทคนิคกำรพิจำรณำ

 ลักษณะของพีระมิดจะมีจุดยอดแหลมเพียงจุดเดียวเท่านั้น

 1) 

ตอบ ไม่เป็นพีระมิด เพราะยอดมีความยาว

เท่ากับหลังคาบ้าน

2) 

ตอบ ไม่เป็นพีระมิด เพราะยอดมีความยาวเท่ากบั

หลังคาบ้าน
 3) 

ตอบ เป็นพีระมิด เพราะมียอดแหลมเพียง

จุดเดียว

4) 

ตอบ ไม่เป็นพีระมิด เพราะยอดเป็นรูปส่ีเหล่ียม

ผืนผ้า

ตอบ ข้อ 3) เป็นพีระมิดเพียงข้อเดียว เพราะมียอดแหลมเพียงจุดเดียว
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4. ให้นักเรียนเขียนรูปคลี่ของส่วนที่ครอบดวงไฟของโคมไฟที่มีลักษณะดังรูป

ตอบ จะได้รูปคลี่ออกที่มี 6 หน้า 

ส�ำรวจกรวย
1. ให้นักเรียนเขียนวงกลม 2 วงบนแผ่นกระดาษให้มีรัศมี 10 เซนติเมตร แบ่งมุมที่จุดศูนย์กลางดังรูป ตัดกระดาษ

รูปวงกลมทั้ง 2 เป็น 4 ชิ้น คือ A, B, C และ D แล้วประกอบกระดาษแต่ละชิ้นให้ได้กรวยฐานเปิด 4 อัน

 โจทย์ข้อน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนทราบที่มาและเห็นองค์ประกอบของกรวย ซึ่งสามารถน�าความรู้ที่ได้จาก 

 กิจกรรมฝึกปฏิบัติไปตอบค�าถามในข้อต่อไป 

2. พิจารณากรวยที่ได้ในข้อ 1. แล้วตอบค�าถามต่อไปนี้

 1) ส่วนสูงเอียงของกรวยทั้ง 4 อันยาวเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ เท่ากัน เพราะมีความยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมที่ตัดจากกระดาษ คือ 10 เซนติเมตร 

 2) ส่วนสูงของกรวยทั้ง 4 อันยาวเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากัน กรวยใดสูงที่สุด และกรวยใดเตี้ยที่สุด

วิธีคิด การพิจารณาความสูงของกรวย ให้พิจารณาจากขนาดของมุมด้านในของช้ินส่วนวงกลม หรือขนาด

พื้นที่ของชิ้นส่วนวงกลมก็ได้ ดังรูป
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    ดังนั้น กรวย 4 อันเรียงล�าดับความสูงจากมากไปน้อยดังนี้ C, A, B และ D ตามล�าดับ

ตอบ ไม่เท่ากัน กรวยสูงที่สุด คือ กรวย C และกรวยเตี้ยที่สุด คือ กรวย D

 3) พื้นที่ฐานของกรวยเกี่ยวข้องกับขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเดิมอย่างไร

ตอบ ขนาดของมุมทีจ่ดุศนูย์กลางของวงกลมใหญ่กว่า จะท�าให้พ้ืนทีฐ่านกรวยมากตามไปด้วย ในทางตรงข้าม 

ถ้าขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเล็กกว่า จะท�าให้พ้ืนที่ฐานกรวยน้อยตามไปด้วย น่ันคือ 

ขนาดพื้นที่ฐานของกรวย ขึ้นอยู่กับขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเดิม

 4) ฐานของกรวยใดมีพื้นที่มากที่สุด

ตอบ กรวย D เพราะขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเดิมมากที่สุด คือ 210 องศา 

 5) ขอบของฐานกรวยคือส่วนใดของรูปวงกลมเดิม

ตอบ ส่วนโค้งของวงกลม หรือส่วนของเส้นรอบวงกลม 

 6) ถ้าน�ากรวยทัง้ส่ีทีไ่ด้มาร้อยเรียงกันเป็นโมบาย ดังรูปด้านล่าง กรวยใดท�าจากกระดาษ A, B, C และ D

ตอบ จากรูป จะเห็นว่า ด้านล่างสุดเป็นกรวยฐานขนาดใหญ่และเตี้ยที่สุด แล้วเรียงล�าดับขึ้นไปจนถึงกรวย

สูงที่สุด ดังนั้น ล�าดับการเรียงกรวยจากล่างขึ้นบน คือ D, B, A และ C ตามล�าดับ

3. ให้นักเรียนเขียนรูปคลี่ของส่วนที่ครอบดวงไฟของโคมไฟที่มีลักษณะดังรูป

ตอบ จากรูปข้อนี้ จะได้ส่วนที่ครอบดวงไฟของโคมไฟเป็นรูปครึ่งวงกลม
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ส�ำรวจวงกลม
ก�าหนดทรงกลม ดังรูป ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้

1. ถ้านักเรียนแต่ละคนน�าระนาบมาตัดทรงกลมที่ก�าหนดให้ แล้วหน้าตัดที่ได้เป็นรูปอะไร

ตอบ รูปวงกลมขนาดต่างๆ กัน โดยวงกลมที่มีระนาบผ่านจุดศูนย์กลางจะเป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุด

2. หน้าตัดที่นักเรียนแต่ละคนได้ในข้อ 1. มีขนาดเท่ากันทุกรูปหรือไม่

ตอบ ไม่เท่ากันทุกรูป โดยหน้าตัดของวงกลม จะขึ้นอยู่กับต�าแหน่งของระนาบที่ถูกตัดออกจากทรงกลม

3. วงกลมใหญ่ของทรงกลมที่ก�าหนดให้ มีกี่วง

ตอบ มีหลายวงนับไม่ถ้วน เพราะระนาบที่ผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกลม มีได้มากมายหลายทิศทาง 

4. ถ้าก�าหนดจุดจุดหนึ่งบนทรงกลม จะมีวงกลมใหญ่ผ่านจุดนี้ได้กี่วง

ตอบ มีหลายวงนับไม่ถ้วน เพราะระนาบที่ผ่านจุดจุดหนึ่งของทรงกลม มีได้มากมายหลายทิศทาง 

ปริมำตรของปริซึมและทรงกระบอก
1.	 กำรหำปริมำตรของปริซึม

 ปริมาตรของปริซึมต่างๆ หาได้จากสูตร

ปริมาตรของปริซึมใดๆ = พื้นที่ฐาน × ความสูง

 โดยการหาพื้นที่ฐาน จะต้องพิจารณาว่าปริซึมนั้นเป็นปริซึมฐานแบบใด ดังนี้

 (1) ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมมุมฉาก สามารถหาพื้นที่ฐานจากสูตร

  พื้นที่ฐาน = ความกว้าง × ความยาว

 (2) ปริซึมฐานสามเหลี่ยม สามารถหาพื้นที่ฐานจากสูตร

  พื้นที่ฐาน = 1
2
× × ความยาวฐาน × ความสูง

  การหาปริมาตรของปริซึมที่มีความซับซ้อน อาจต้องท�าการแยกส่วนปริซึมน้ันๆ ออกมาเป็นส่วนย่อย แล้ว 

  ค�านวณปริมาตรของส่วนย่อยเหล่านั้น หลังจากนั้นจึงน�าเอาปริมาตรที่หาได้ในแต่ละส่วนมารวมกัน
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2.	 กำรหำปริมำตรของทรงกระบอก

 ปริมาตรของทรงกระบอก หาได้จากสูตร

ปริมาตรของปริซึมใดๆ = พื้นที่ฐาน × สูง

 โดยพื้นที่ฐานของทรงกระบอก หาได้จากฐานที่เป็นรูปวงกลม ดังนี้

 พื้นที่รูปวงกลม = πr2 เมื่อ r เป็นความยาวรัศมีของวงกลม

 ดังนั้น จะได้สูตรปริมาตรของทรงกระบอก = πr2 h เมื่อ h เป็นความสูงของทรงกระบอก

แบบฝึกหัด 1.2 ก 

%% Note

หลักการส�าคัญในการหาปริมาตรของปริซึม

1. การหาค�าตอบต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจและใช้ข้อมูลที่โจทย์บอกมาเพื่อการค�านวณ 

2. หาพื้นที่ฐานและความสูง 

• พื้นที่ฐานปริซึมสี่เหลี่ยม = ความกว้าง × ความยาว

• พื้นที่ฐานปริซึมสามเหลี่ยม = 1
2
× × ความยาวฐาน × ความสูง 

3. น�าพื้นที่ฐานคูณกับความสูงตามสูตร 

  ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน × สูง

4. ถ้าโจทย์ไม่มีรูป ควรวาดรูปประกอบ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

5. ควรมีความรู้ในเรื่องการแปลงหน่วยของขนาด ความยาว หรือปริมาตรให้ตรงกับค�าถามในโจทย์

1. จงหาปริมาตรของปริซึมต่อไปนี้ (ความยาวที่ก�าหนดให้มีหน่วยเป็นเซนติเมตร)

 1) 

วิธีท�ำ จากรูปที่โจทย์ก�าหนด จะเห็นว่า เป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานกว้าง 3
1

2
× หรือ 3.5 เซนติเมตร 

ยาว 4 เซนติเมตร และมีความสูง 6 เซนติเมตร 

 จากสูตรปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน × สูง  

 แต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอกขนาดพื้นที่ฐานมาให้ เราจึงต้องหาพื้นที่ฐานก่อน

 เนื่องจากพื้นที่ฐานของสี่เหลี่ยมมุมฉากใดๆ = กว้าง × ยาว 

 จะได้พื้นที่ฐานรูปนี้ = 3
1

2
×× 4 = 14 ตารางเซนติเมตร   

 ดังนั้น ปริมาตรของปริซึมนี้ = 14 × 6 = 84 ลูกบาศก์เซนติเมตร   

ตอบ ปริมาตรของปริซึมนี้เท่ากับ 84 ลูกบาศก์เซนติเมตร






