
 

 

 

 

กิจกรรมสะเตม็ศกึษา 

 

STEM Education 

แรงลอยตวั 

 

โดย 

นางพรรณภรณ์ เพลินไพศาล 

 

 

กลุม่สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนปราจีนกลัยาณี 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 

 

 

 



แรงลอยตวั 

จุดประสงค์ 

 1.อธิบายหลกัการทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัความหนาแนน่แรงพยงุ โมเมนต์ของแรง สมดุลตอ่การ

 หมนุท่ีใช้ในการสร้างแพ 

 2.  หาปริมาตรของทรงกระบอกในการสร้างแพ 

 3.  ถ่ายทอดแนวคิดในการออกแบบแพเพื่ออธิบายและสือ่สารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ 

 4.  เลอืกใช้วสัดใุนการสร้างแพอยา่งเหมาะสมพร้อมทัง้อธิบายเหตผุลสนบัสนนุ 

 5.  สร้างและทดสอบประสทิธิผลของแพ 

วสัดอุุปกรณ์ 

 1.  ขวดพลาสติก   6  ขวด 

 2.  ไม้ไอศกรีม     10  อนั 

 3.  แผน่พลาสติกลกูฟูกขนาด เอ 4 

 4.  ดินน า้มนั 5 ก้อน 

 5.  กลอ่งพลาสติกใส 1 ใบ 

 6.  ถ้วยโฟม  1 ใบ 

 7.  ถ้วยพลาสติกขนาดเลก็  1 ใบ 

 8.  กระดาษกาว 2 หน้าแบบหนา 

 9.  กะละมงั  1 ใบ 

 10.  ไม้เสยีบลกูชิน้  3  อนั 

 11.  เทปกาว 1 ม้วน 

 12.  กรรไกร คตัเตอร์ แผน่รองตดั 1 ชุด 

 13.  เคร่ืองชัง่  1 เคร่ือง 



 14.  ไม้บรรทดั  1 อนั 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

ตอนท่ี 1 ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแพ 

 1.  นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายวา่ปัญหาและอุปสรรคท่ีมากบัน า้ทว่ม มีอะไรบ้าง 

 2.  นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัแนวทางในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์น า้ทว่มวา่ มีวิธีการ

 ใดบ้าง  ท่ีจะไม่ท าให้สิง่ของเปียกเม่ือเผชิญกบัภาวะวิกฤติน า้ทว่ม 

 3.  นกัเรียนแบง่กลุม่ละ 5-6 คน แล้วศกึษารายละเอียดและเงื่อนไขของสถานการณ์ ปัญหาท่ีแต่

ละ กลุม่ต้องแก้ปัญหาคือ 

 "นกัเรียนเป็นวิศวกรท่ีจะต้องออกแบบและสร้างแพส าหรับบรรทกุสิง่ของในช่วงน า้ทว่มให้ได้

 ปริมาณมากท่ีสดุ  โดยใช้งบประมาณในการสร้างอยา่งคุ้มคา่  และระบุปริมาณสิง่ของท่ีแพจะ

 สามารถบรรทกุได้อยา่งแม่นย า เพือ่ปอ้งกนัไม่ให้แพจมน า้จนท าให้สิง่ของเปียกน า้" 

กิจกรรมที่ 1 ท าให้ดินน า้มนัลอยน า้ได้อยา่งไร 

 1.  นกัเรียนแตล่ะกลุม่น าดินน า้มนั 1 ก้อนไปชัง่มวลแล้วบนัทกึผลลงในใบกิจกรรมที่1 ข้อ 1 

 2.  นกัเรียนแตล่ะกลุม่คาดคะเนวา่ ถ้าปัน้ดินน า้มนัทัง้ก้อนเป็นทรงกลม ปริซมึสีเ่หลยีมและแผ่น

 บางๆ  ดินน า้มนัรูปทรงดงักลา่วจะลอยน า้หรือไม่ จากนัน้บนัทกึผลการคาดคะเนลงในใบกิจกรรม

 ท่ี 1 ข้อ2 

 3.  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ท าการทดลองโดยน าดินน า้มนัท่ีปัน้เป็นทรงกลม ปริซมึสีเ่หลีย่ม และแผน่

 บางๆ  มาทดสอบการลอยน า้จากนัน้บนัทกึผลการทดลองลงในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 2และ

 เปรียบเทียบผลการคะเน  และผลท่ีได้จากการทดลองวา่เหมือนกนัหรือไม่อยา่งไร 

 4. นกัเรียนแตล่ะกลุม่อภิปราย และลงข้อสรุปร่วมกนัวา่ ดินน า้มนัท่ีปัน้เป็นทรงกลม ปริซมึสีเ่หลี่ยม

 และแผน่บางๆ  สามารถลอยน า้ได้หรือไม่ จากนัน้ร่วมกนัอออกแบบรูปทรงของดินน า้มนัท่ีลอยน า้

 ได้โดยการร่างภาพลงในใบกิจกรรม ท่ี 1 ข้อ 3  

 5  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ท าการปัน้ดินน า้มนัให้เป็นรูปทรงตามท่ีออกแบบไว้ แล้วทดสอบการลอยน า้ 

 โดยสามารถปรับปรุงชิน้งานได้จนกวา่ดินน า้มนัจะลอยน า้ 



 

กิจกรรมที่ 2 บรรทกุสิง่ของได้เทา่ใด 

 1.  นกัเรียนอภิปรายร่วมกนัวา่ จะหาปริมาณสิง่ของท่ีจะบรรทกุเข้าไปในขวดพลาสติกได้มากท่ีสดุ

 เทา่ไร โดยท่ีขวดยงัลอยน า้ได้  โดยศกึษาใบความรู้ท่ี1 แรงพยงุและใบความรู้ท่ี2 เร่ืองความ

 หนาแนน่   

 2.  นกัเรียนเขียนความสมัพนัธ์ ระหวา่งความหนาแนน่ มวล และปริมาตรลงในใบกิจกรรมที่2 ข้อ 

1 

 3.  นกัเรียนเขียนความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดของแรงพยงุ ความหนาแนน่ของของเหลว ปริมาตร

 ของของเหลวท่ีถกูแทนท่ี  และขนาดของความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลกลงในใบกิจกรรมที่

 2 ข้อ2 

 4.  นกัเรียนบอกความหนาแนน่ของน า้โดยบนัทกึลงในใบกิจกรรม ท่ี2 ข้อ3 

 5.  นกัเรียนศกึษาใบความรู้ท่ี3  เร่ืองการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ แล้วแสดงวิธีหา

 ปริมาตร  ของขวดพลาสติกลงในใบกิจกรรมที่ 2 ข้อ4 

 6. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ แสดงวิธีหาปริมาณของสิง่ของท่ีจะบรรทกุเข้าไปในขวดพลาสติกได้มาก

 ท่ีสดุโดยท่ีขวดยงัสามารถลอยน า้ได้ลงในใบกิจกรรมที่2 ข้อ5 

 7.  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ทดสอบผลการค านวณโดยการน าดินน า้มนับรรจุลงในขวดพลาสติกให้ได้

 มวลตามท่ีค านวณไว้ แล้วไปทดสอบการลอยน า้ จากนัน้บนัทกึผลการทดสอบลงในใบกิจกรรมที่2 

 ข้อ6 

 8.  นกัเรียนน าผลท่ีได้จากกิจกรรมนี ้มาคาดการณ์วา่ ถ้าพิจารณาความสามารถในการบรรทกุ

 สิง่ของของแพท่ีใช้ขวดพลาสติกเป็นทุน่จ านวนต่างๆ จะสามารถบรรทกุดินน า้มนัได้มากท่ีสดุ

 เทา่ใด  โดยบนัทกึผลลงในใบกิจกรรมที่2 ข้อ 7 และข้อ 8 

ตอนท่ี2 สร้างแพ 

 1.  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ออกแบบแพท่ีจะสร้าง 

 2.  นกัเรียนลงมือสร้างแพ 



3.  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ท าการทดสอบแพท่ีสร้างขึน้และบนัทกึผลลงในใบกิจกรรม 

4. นกัเรียนสรุปผลการอภิปราย 

 

ใบกิจกรรมที่1 

ท าให้ดินน า้มนัให้ลอยน า้ได้อยา่งไร 

1.  มวลของก้อนดินน า้มนัคือ

............................................................................................................................ 

2.เม่ือน าดินน า้มนัท่ีปัน้เป็นรูปทรงตา่งๆไปวางท่ีผิวน า้ ดินน า้มนัลอยน า้หรือไม่ 

รูปทรง ดินน า้มนัจะลอยน า้ได้หรือไม่ 
การคาดคะเน ผลการทดสอบ 

ทรงกลม   
ปริซมึทรงสีเ่หลีย่ม   
แผน่บาง   
3.  วาดรูปทรงของดินน า้มนัท่ีสามารถลอยน า้ได้ 

4.  มวลของดินน า้มนัตามแบบข้อ3 ท่ีลอยน า้ได้คือ

........................................................................................... 

5.  ดินน า้มนัรูปทรงตา่งๆท่ีจมน า้และดินน า้มนัท่ีปัน้ตามแบบในข้อ 3 มีมวลเทา่กนั

หรือไม่……………………………………………………………………………………………………...… 

6. เพราะเหตใุดดินน า้มนัในข้อ3 จึงลอยน า้ได้

................................................................................................... 

 

 

 

 



ใบกิจกรรมที่ 2 

บรรทกุสิง่ของได้เทา่ใด 

1.ความสมัพนัธ์ระหวา่งความหนาแนน่(p) มวล(m) และปริมาตร(V)คือ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

2.ความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดของแรงพยงุ (𝐹𝐵) ความหนาแน่นของของเหลว (p)ปริมาตรของของเหลวท่ีถกูแทนท่ี(V)แฃ
ละขนาดของความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก(g) คือ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

3.ความหนานน่ของน า้ มีคา่เทา่กบั…………..𝑘𝑔/𝑚3  หรือ …………..𝑔/𝑐𝑚3 

4.จงแสดงวิธีหาปริมาตรของขวดพลาสติก 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

5.จงแสดงวิธีหามวลของขวดพลาสติก 1 อนั ท่ีบรรทกุดินน า้มนัอยูภ่ายในได้มากท่ีสดุ โดยท่ีขวดไม่จมน า้ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

6.มวลของวดัถท่ีุบรรจุอยูใ่นขวดพลาสติกเทา่กบั.................แบง่เป็นมวลของขวดพลาสติก 

เทา่กบั................และมวลดินน า้มนัเทา่กบั...................ผลการทดสอบการลอยน า้พบวา่ 

7.มวลของดินน า้มนั 1 ก้อน ท่ีจะบรรทกุบนแพท่ีสร้างขึน้  มีคา่เทา่กบั............................................. 



     ใบกิจกรรมที่ 5 

    การสร้างแพเพื่อบรรทกุสิง่ของ 

1.แบบร่าง 

 

 

2.รายการวสัดแุละอุปกรณ์ 

รายการ ราคา(บาท) จ านวน รวม 
ขวดพลาสติก 5   

แผน่พลาสติกลกูฟูก 8   
ไม้ไอศกรีม 1   

    
    
  รวม  

 

 

 



3.การค านวณหาปริมาณดินน า้มนัท่ีบรรทกุได้ 

จากการค านวณ พาหนะทางน า้ของนกัเรียน สามารถบรรทกุดินน า้มนัได้มากท่ีสดุ เทา่กบั............ก้อน 

วิธีการค านวณ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

4.อภิปรายผลการท ากิจกรรม 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

 

 

 



             ใบความรู้ที่ 1 

               แรงพยงุ 

 สารไม่วา่จะอยูใ่นสถานะของแข็งหรือของเหลว หรือแก๊ส ล้วนต้องการที่อยู ่หรือการครองท่ี ใน

กรณีท่ีของแข็.อยูใ่นของเหลวจะเกิดแรงดนัจากของเหลวกระท ากบัวตัถสุว่นท่ีจม  แรงดงักลา่วเป็นสาเหตุ

ให้การชัง่น า้หนกัวตัถใุนของเหลวน้อยกวา่เม่ือชัง่ในอากาศ 

 พิจารณากรณีวตัถจุมน่ิงอยูใ่นของเหลวทัง้ก้อน ท่ีของเหลวระดบัเดียวกนัจะมีแรงเน่ืองจาก

ของเหลวกระท าตอ่วตัถขุนาดเทา่กนัในทิศทางตัง้ฉากกบัผิววตัถ ุนัน่คือ แรงเน่ืองจากของเหลวท่ีกระท าตอ่

วตัถใุนแนวระดบัเดียวกนัทางด้านซ้ายและด้านขวาของวตัถมีุขนาดเทา่กนัแตทิ่ศทางตรงกนัข้าม  แรงลพัธ์

ท่ีกระท าตอ่วตัถใุนแนวระดบัจึงเป็นศนูย์  ในท านองเดียวกนั  แรงเน่ืองจากของเหลวท่ีกระท าตอ่วตัถใุน

ระดบัเดียวกนัทางด้านหน้าและด้านหลงัของวตัถมีุขนาดเทา่กนัแต่ทิศทางตรงกันข้าม  แรงลพัธ์ท่ีกระท าตอ่

วตัถใุนแนวระดบัจึงเป็นศนูย์  สว่นแรงเน่ืองจากของเหลวท่ีกระท าตอ่อวตัถใุนแนวด่ิงท่ีบริเวณผิวด้านบน

และผิวด้านลา่งจะมีคา่ไม่เทา่กนัเน่ืองจากอยูใ่นความลกึตา่งกนั ท่ีบริเวณผิวด้านลา่งจะอยูใ่นองเหลวท่ีมี

ความลกึมากกวา่ จึงถกูแรงดนัเน่ืองจากของเหลวกระท ามากกวา่บริเวณผิวด้านบนท่ีอยูใ่นของเหลวท่ีมี

ความลกึน้อยกวา่ท าให้ขนาดของแรงท่ีกระท าต่อวตัถดุ้านลา่งมีขนาดมากกวา่แรงท่ีกระท าตอ่วตัถดุ้านบน  

แรงลพัธ์ท่ีกระท าตอ่วตัถจุึงอยูใ่นทิศทางขึน้  เม่ือรวมแรงท่ีของเหลวกระท าตอ่วตัถทุัง้หมดจะได้แรงลพัธ์ท่ีมี

ทิศทางขึน้ เรียกแรงนีว้า่ แรงพยงุ(buoyant force:Fb) 

  แรงพยงุ = น า้หนกัวตัถท่ีุชัง่ในอากาศ - น า้หนกัวตัถท่ีุชัง่ในของเหลว 

 นกัปราชญ์ชาวกรีกช่ือ อาร์คิมีดิส (Archimedes) ได้ศกึษาเก่ียวกบัขนาดของแรงท่ีเกิดขึน้ใน

ของเหลวท่ีกระท าตอ่วตัถท่ีุจมอยูใ่นของเหลว  และสรุปเป็นหลกัการเก่ียวกบัแรงพยงุได้  คือ น า้หนกัวตัถุ

สว่นท่ีหายไปเม่ือชัง่ในของเหลว  จะเทา่กบัน า้หนกัท่ีจมอยูใ่นของเหลว  และสรุปเป็นหลกัการเก่ียวกบัแรง

พยงุได้ คือ น า้หนกัวตัถสุว่นท่ีหายไปเม่ือชัง่ในของเหลว จะเทา่กบัน า้หนกัของของเหลวท่ีมีปริมาตรเทา่กบั

ปริมาตรวตัถท่ีุจม นัน่คือ 

 ขนาดของแรงพยงุ=ขนาดน า้หนกัของของเหลวท่ีถกูวตัถแุทนท่ี 

 จากหลกัของอาร์คิมีดิส  สามารถพิสจูน์ได้วา่ 

 FB =pVg 

โดย  p คือ ความหนาแนน่ของของเหลว มีหนว่ยเป็น กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร(kg/m3) 



 V คือ ปริมาตรของของเหลวท่ีถกูแทนท่ี มีหนว่ยเป็น ลกูบาศก์เมตร (m3) 

 g คือ ขนาดของความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก มีหนว่ยเป็น เมตรตอ่วินาทีก าลงัสอง 

(m/s2) 

 FB คือ ขนาดของแรงพยงุ มีหนว่ยเป็น  นิวตนั (N) 

 เม่ือน าวตัถตุา่งๆ ไปวางในของเหลว จะพบวา่ วตัถบุางชนิดจมอยูใ่นของเหลวทัง้ก้อน ตบ่างชนิด

จมบางสว่นและมีบางสว่นลอยพ้นผิวของของเหลว เม่ือวตัถเุหลา่นัน้อยูใ่นของเหลวจะมีแรงพยงุกระท าอยู่

เสมอ วตัถท่ีุจมในของเหลวแสดงวา่น า้หนกัของวตัถมุากกวา่แรงพยงุในของเหลว และวตัถท่ีุลอยอยูใ่น

ของเหลวแสดงวา่แรงพยงุในของเหลวมีคา่เทา่กับน า้หนกัของวตัถ ุการเพิ่มแรงพยงุสามารถท าได้โดยการ

ท าได้โดยการรท าให้วตัถแุทนท่ีของเหลวมีปริมาตรมากขึน้เป็นผลท าให้วตัถลุอยในของเหลวได้ เช่น ดิน

น า้มนัซึง่เป็นวตัถท่ีุจมน า้ แตเ่ม่ือน ามาปัน้เป็นวตัถท่ีุมีท่ีวา่งตรงกลาง  ท าให้มีปริมาตรเพิ่มขึน้  เม่ือวางบน

ผิวน า้จะแทนท่ีน า้ได้มากขึน้ แรงพยงุจะเพิ่มขึน้ ท าให้ดินน า้มนัลอยน า้ได้ เรือท่ีท าด้วยเหลก็สามารถลอย

น า้ได้ด้วยเหตุผลเดียวกัน หลกัของอาร์คิมีดิส 

 ท่ีพบเห็นได้โดยทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั เช่นน า้แข็งลอยเหนือผิวน า้ เรือทุน่ลอยบนน า้ เรือด าน า้โคมลอย

หรือบอลลนู การด ารงชีวิตปลาในน า้ เป็นต้น นอกจากนี ้การฝึกปฏิบติัการของมนษุย์อวกาศในน า้เพื่อ

เลยีนแบบสถานการณ์ไร้น า้หนกัในอวกาศก็อาศยัหลกัการแรงพยงุ 

ตัวอย่าง 1.1 เม่ือน าวตัถกุ้อนหนึง่ใสล่งในน า้ ปรากฏวา่วตัถลุอยน า้ โดยมีปริมาตรสว่นท่ีจมน า้เป็น  

150 ลกูบาศก์เซนติเมตร น า้หนกัของวตัถนีุมี้คา่เป็นเทา่ใด ถ้าก าหนดให้ ความหนาแน่นเทา่กบั  

1.00*103kg/𝑚3 

วิธีท า ในกรณีวตัถลุอยในน า้ ดงันัน้ 

 ขนาดน า้หนกัของวตัถทุัง้ก้อน = ขนาดของแรงพยงุ 

Mg = pVg 

M   = pV 

ความหนาแนน่ของน า้มีคา่เทา่กบั 1.00*103kg/𝑚3  หรือ 1 g/𝑚3 แทนคา่จะได้ 

M =( 1 g/𝑚3)  (150 cm3) 



M= 150 g                              ตอบ น า้หนกัของวตัถเุทา่กบั 150 กรัม 

    ใบความรู้ท่ี 2 

 ความหนาแนน่ (density) เป็นสมบติัเฉพาะของสาร หาได้จากปริมาณมวลหนึง่หนว่ยปริมาตร ถ้า

ให้ m เป็นมวลของสาร V และ p (อ่านวา่ โร rhO ) เป็นความหนาแนน่ของสารจะได้ 

                   P = 
𝑚

𝑉
 

ความหนาแนน่ มีหนว่ย กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร (kg/m3) 

ตาราง ความหนาแนน่ของสารบางชนิดท่ีอุณหภมิู 0 องศาเซลเซียส และความดนั 1 บรรยากาศ 

 

สาร ความหนาแนน่(kg/m3) 
   ของแข็ง  
ทอง 19.3 * 103 
เหลก็ 7.8 * 103 
อะลมิูเนียม 2.7 * 103 
 แก้ว 2.4-2.8 * 103 
น า้แข็ง 0.92 * 103 
ไม้ 0.3-0.9 *103 
โฟม 0.10 * 103 

 

สาร ความหนาแนน่(kg/m3) 
   ของเหลว  
ปรอท 13.6 * 103 
น า้ทะเล  1.03 * 103 
น า้ 1.00 * 103 
 แก๊ส  
อากาศ 1.29 
ฮีเลยีม 0.179 



คาร์บอนไดออกไซด์ 1.98 
 

ตวัอยา่ง เหลก็ทรงลกูบาศก์ภายในกลวงมีปริมาตร 0.80 ลกูบาศก์เมตร และมวล 1.00 กิโลกรัม  เหลก็ก้อน

นีมี้ความหนาแนน่เทา่ใด 

วิธีท า   จากสมการ                   P = 
𝑚

𝑉
 

ในท่ีนี ้ ปริมาตรของเหลก็ทรงลกูบาศก์ในกลวง V = 0.8 m3  

 มวลของเหลก็    m = 1.0 kg 

 แทนคา่จะได้    p = 1.00𝑘𝑔

0.80 𝑚3
 = 1.25 kg/m3 

ตอบความหนาแนน่ ของเหลก็ทรงลกูบาศก์ภายในกลวงเทา่กบั 1.25 กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ใบความรู้ท่ี 3  

    การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ลกูบาศก์ ปริซมึ ทรงกระบอก พีระมิด กรวย หรือ 

ทรงกลม เป็นการวดัคา่ความจุของรูปเรขาคณิตสามมิตินัน้ๆ มีหนว่ยเป็น ลกูบาศก์หนว่ย การหาปริมาตร

หรือการวดัคา่ความจุของรูปเรขาคณิตเป็นการหาวา่จะต้องใช้ลกูบาศก์ท่ีมีความกว้าง ความยาว และความ

สงู 1 หนว่ย ในการตวงวตัถ ุเช่นน า้ ก่ีครัง้หรือด้วยอตัราสว่นเทา่ไหร่ จึงจะเต็มรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี

ต้องการพอดี 

การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ สามารถค านวณได้ดงันี  ้

1.การหาปริมาตรปริซมึ 

 ปริมาตรปริซมึ = พืน้ท่ีฐาน (A) * สงู (h) 

2.การหาปริมาตรทรงกระบอก  

 ปริมาตรทรงกระบอก = ๚𝑟2h 

3.การหาปริมาตรพีระมิดตรง 

 ปริมาตรพีระมิดตรง = 
1

3
 * พืน้ท่ีฐาน (A) * สงู (h) 

4.การหาปริมาตรกรวย 

 ปริมาตรกรวย = 
1

3
๚𝑟2h 

5.การหาปริมาตรทรงกลม 

 ปริมาตรทรงกลม  = 
4

3
๚𝑟2 

 


