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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลงซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัดก าแพงเพชร โดยศิลาแลงที่น ามาใช้ทดสอบ มีขนาด 20x40x7.5 ซม. น ามาจากร้านขายศิลาแลง ใน
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร และอ าเภอพรานกระต่าย ท าการจ าแนกประเภทของศิลาแลงตามอายุหลังการขุดขึ้นมาใช้
งาน 3 ประเภท คือ 1) อายุ 1 – 2 เดือน 2) อายุ 2 เดือน – 1 ปี และ 3) อายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ท าการทดสอบ
สมบัติต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ความหนาแน่น การดูดซึมน้ า ก าลังรับแรงอัด และก าลังรับแรงดัด จากนั้นน า
ผลการทดสอบที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อก และคอนกรีตมวลเบา ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุก่อสร้างประเภท
เดียวกัน ผลการศึกษา พบว่า ค่าก าลังรับแรงอัดและก าลังรับแรงดัดของศิลาแลง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหลังการขุด โดย
ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรง คือ ปริมาณเนื้อหิน ปริมาณโพรง และค่าความหนาแน่นของศิลาแลง โดยศิลาแลงที่มีเนื้อหิน
มาก ความหนาแน่นสูงจะส่งผลให้ค่ารับก าลังแรงอัดและแรงดัดมีค่าสูง  ในขณะที่ศิลาแลงที่มีโพรงมาก ความ
หนาแน่นต่ าจะส่งผลให้ค่าก าลังรับแรงอัดและแรงดัดมีค่าต่ าลง โดยศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชรมีค่าก าลังรับแรงอัด
เฉลี่ยใกล้เคียงกับคอนกรีตบล็อกและคอนกรีตมวลเบา อย่างไรก็ตามการน าศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชร ไปใช้งาน
จริงควรค านึงถึงสมบัติด้านอื่นด้วย 
ค าส าคัญ: ศิลาแลง / ก าลังรับแรงอัด / ก าแพงเพชร 
 

Abstract 
This research aims to study the engineering properties of laterite, building material that is 

the identity of Kamphaeng Phet Province. The laterite used for the test measures 20x40x7.5 cm 
and it was taken from a laterite shop in Mueang Kamphaeng Phet District and Phran Kratai District. 
Laterite stone was then classified according to the age after excavation into 3 categories:  
1) age 1 - 2 months 2) age 2 months - 1 year and 3) older than 1 year. Various properties were 
tested in the laboratory such as density, water absorption, compressive strength and flexural 
strength. The test results were then compared with concrete block and lightweight concrete, which 
were considered to be the same types of building material. The results of the study, it was found 
that Compressive strength and flexural strength of laterite It does not depend on the age after 
excavation. The factors that directly affected were the amount of rock, the volume of the cavity, 
and the laterite density. by laterite with a lot of stone High density results in high compressive and 
flexural strength values. While laterite with a very hollow Low density results in lower compressive 
strength and flexural strength. Laterite in Kamphaeng Phet Province has average compressive 
strength similar to concrete block and aerated concrete. However, the laterite Kamphaeng Phet 
Province, in actual use, other properties likewise should be taken into account. 
Keywords: laterite / compressive strength / Kamphaeng Phet 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ศิลาแลง หรือ แม่รัง เป็นวัสดุในธรรมชาติอย่างหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับหิน สีแดง ส้ม หรือน้ าตาลเข้ม มีรู
พรุนทั่วไป นับเป็นวัสดุที่มีความส าคัญในการก่อสร้างในอดีต เนื่องจากมีความแข็งพอสมควร ในประเทศไทยพบศิลา
แลง 2 แบบ คือ 1) แบบที่เชื่อมยึดตัวแน่น เป็นแผ่นต่อเนื่องเป็นพืด เรียกว่า “ศิลาแลง” หรือ “แม่รัง” นิยมตัดเป็น
แท่งคล้ายอิฐ น าไปสร้างสิ่งก่อสร้าง ก าแพง ปูทางเดิน และ 2) แบบที่เกาะตัวกันหลวมๆ ลักษณะร่วน เรียกว่า 
“ลูกรัง” นิยมใช้อัดพื้นถนน เพราะเมื่อมีการบดอัด และได้รับความชื้นจากน้ าแล้ว จะจับตัวแน่นดีกว่าดิน หรือทราย
ธรรมดา เช่นกัน (สนิ สินสกุล, ม.ป.ป.) 
  การน าศิลาแลงมาใช้นั้น เป็นกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากนัก เมื่อเปิดหน้าดินลงไปถึงตัวศิลาแลง จะพบเนื้อดิน
ที่ไม่แข็งนัก ใช้ขวานหรือเหล็กสกัด หรือชะแลง เซาะร่องงัดออกมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ได้ แต่เมื่อยกขึ้น
มาแล้วต้องรีบตัดแต่งให้เข้ารูปตามต้องการโดยเร็ว เพราะหากทิ้งไว้เป็นเวลานาน มันจะแข็งตัวกว่าเดิมมาก เมื่อแต่ง
รูปเสร็จแล้ว วางทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ก็จะแข็งมาก สามารถน าไปก่อสร้างได้เหมือนอิฐ ปัจจุบันมีความนิยมน า
ศิลาแลงมาใช้ตกแต่งสวน เป็นหินปูพื้น ปูทางเดิน ก่อก าแพง และอาจใช้ก่อผนังอาคารบ้านเรือนได้ 
  จังหวัดก าแพงเพชรมีค าขวัญว่า “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ ามันลาน 
กระบือ เลื่องลือมรดกโลก” จากค าขวัญจะพบว่า ศิลาแลง คือวัสดุที่เป็นอัตลักษณ์ส าคัญของจังหวัดนี้ ทั้งนี้  
เนื่องจากโบราณสถานในเมืองมรดกโลกพื้นที่ของจังหวัดก าแพงเพชร มีซากที่ก่อสร้างที่ท าด้วยศิลาแลงจ านวน
มากมายหลายร้อยอาคาร อีกทั้งในปัจจุบันวัสดุศิลาแลงยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่หาได้ในปัจจุบันและยังเป็นวัสดุที่
ประชาชนชาวก าแพงเพชรนิยมน ามาใช้เพื่อตกแต่งอาคารบ้านเรือนอีกด้วย  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลงในจังหวัด
ก าแพงเพชร เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชร 
2.  เพื่อเปรียบเทียบสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชรกับวัสดุก่อสร้างประเภทเดียวกัน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
   
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 
วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ ประกอบด้วย ศิลาแลง ขนาด 20x40x7.5 ซม. โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจร้าน

ขายศิลาแลง ในอ าเภอเมือง และอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร จากนั้นได้น าศิลาแลงมาแบ่งประเภท
ตามอายุหลังการขุดขึ้นมาใช้งาน สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1) อายุ 1 – 2 เดือน (แบบ A) 2) อายุ 2 เดือน –  
1 ปี (แบบ B) 3) อายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป (แบบ C) จ านวนอย่างละ 20 ก้อน เพื่อรอการทดสอบต่อไป 

 

ค าขวัญจังหวัดก าแพงเพชร 
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงฯ ล้ าคา่ ศิลาแลงใหญ ่

กล้วยไข่หวาน น้ ามันลานกระบือ เลอืงลอืมรดกโลก” 
ศิลาแลง คือ วสัดุที่เป็นอัตลักษณ์ของก าแพงเพชร 

ศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง 
- ความหนาแน่น 
- การดูดซึมน้ า 
- ก าลังรับแรงอัด 
- ก าลังรับแรงดัด 

 

เปรียบเทียบสมบัติทางวิศวกรรม 
ของศลิาแลง กับวัสดุก่อสร้าง 

ประเภทเดยีวกัน 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างทดสอบศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชรประเภทต่าง ๆ 

 
2. การทดสอบ 

  การศึกษานี้ท าการทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชร โดยมี
รายละเอียดของกระบวนการทดสอบ ดังนี้ 

1) ความหนาแน่น (Density) 
   การทดสอบหาความหนาแน่น สามารถหาได้จากการน าตัวอย่างทดสอบมาท าการวัดขนาด และ
ชั่งหามวล ค่าความหนาแน่นค านวณได้จากสมการ 
    ρ =   

𝑚

𝑉
    (1) 

 
  เมื่อ ρ   คือ  ความหนาแน่นของตัวอย่างทดสอบ, กก./ลบ.ม. 
   𝑚  คือ  มวลของตัวอย่างทดสอบ, กก. 

𝑉   คือ  ปริมาตรที่ได้จากการวัดตัวอย่างทดสอบ, ลบ.ม. 
 

2) การดูดซึมน้ า (Absorption) 
             การดูดซึมน้ าสามารถบอกถึงความคงทนของตัวอย่างทดสอบ การทดสอบการดูดซึมน้ า ปกติให้
แช่อิฐในน้ าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยค่าการดูดซึมน้ า หมายถึง อัตราส่วนระหว่างน้ าหนักของน้ าที่มีอยู่ในตัวอย่าง
ทดสอบ หลังจากน าไปแช่น้ าต่อน้ าหนักที่อบแห้ง  
 

   ร้อยละการดูดซึมน้ า =   
𝑊𝑤−𝑊𝑠

𝑊𝑠
𝑥 100  (2) 

 
  เมื่อ 𝑊𝑤   คือ  น้ าหนักหลังแช่น้ า, กก. 

𝑊𝑠   คือ  น้ าหนักที่อบแห้ง, กก. 
 

 
1) วัดขนาด 2) แช่น้ า 3) น้ าหนักเปียก 4) อบแห้ง 5) น้ าหนักแห้ง 

ภาพที่ 3 การทดสอบสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่น และการดูดซึมน้ า 
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3) ก าลังรับแรงอัด (Compressive strength) 
   ก าลังรับแรงอัด หมายถึง อัตราส่วนระหว่างแรงอัดต่อพื้นที่รับแรง มีหน่วยเป็น กก./ตร.ซม. 
สามารถค านวณได้จากสมการ 

    𝜎 =  
𝑃

𝐴
    (3) 

 
  เมื่อ 𝜎   คือ  ก าลังรับแรงอัด, กก./ตร.ซม 
   𝑃  คือ  แรงอัดสูงสุด, กก. 

𝐴   คือ  พื้นที่รับแรงอัดของตัวอย่างทดสอบ, ตร.ซม. 
 

4) ก าลังรับแรงดัด (Flexural strength)  
   ก าลังรับแรงดัด หมายถึง ความต้านทานการโก่งเมื่อมีแรงกระท าเป็นจุด การทดสอบก าลังรับ
แรงดัดเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าโมดูลัสของการแตกร้าว  (modulus of rupture) ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
สามารถค านวณได้จากสมการ 

    𝐹𝑏 =  
3𝑃𝐿

2𝑏𝑑2
    (4) 

 
  เมื่อ 𝐹𝑏   คือ  ก าลังรับแรงดัด, กก./ตร.ซม 
   𝑃  คือ  แรงกดสูงสุด, กก. 

𝐿   คือ  ความยาวของตัวอย่างทดสอบ, ซม. 
   𝑏  คือ  ความกว้างของตัวอย่างทดสอบ, ซม. 

𝑑   คือ  ความหนาของตัวอย่างทดสอบ, ซม. 
 

  
1) ก าลังรับแรงอัด (Compressive Strength) 2) ก าลังรับแรงดัด (Flexural strength) 

ภาพที่ 4 การทดสอบก าลังรับแรงดัด และก าลังรับแรงดัด 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ลักษณะพื้นผิว 
  ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ศิลาแลงที่ขุดขึ้นมาทิ้งไว้
ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน จะมีลักษณะของสี และพื้นผิวที่แตกต่าง ๆ กัน เนื่องจากศิลาแลงเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เมื่อขุดขึ้นมาทิ้งไว้สัมผัสอากาศก็จะเกิดความแข็ง แต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้นานจะถูกสภาพอากาศกัดกร่อน
ท าให้ศิลาแลงมีสีซีด และรูพรุนเพิ่มข้ึน ลักษณะทางกาพภาพแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพของศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชร 

ตัวอย่าง 
ทดสอบ 

อายุหลังขุด ลักษณะทางกายภาพ ภาพขยาย 
(130 เท่า) 

ผลการทดสอบ 

A  1 - 2 เดือน 

  

- สีส้มแดง 
- ผิวเรียบ 
- เนื้อแน่น 
- ไม่มีรูพรุน 
 

B 2 เดือน - 1 ปี 

 

 

- สีส้มแดง 
- ผิวขรุขระ 
- เนื้อแน่น 
- มีรูพรุน 

 

C 1 ปี ขึ้นไป 

 

 

- สีส้มซีดออกน้ าตาล 
- ผิวขรุขระ 
- เนื้อกลวง 
- มีรูพรุน 

 
 

2. ความหนาแน่น และการดูดซึมน้ า 
  ผลการทดสอบ พบว่า ศิลาแลงที่น ามาทดสอบจะมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2,000–2,500 
กก./ลบ.ม.  โดยค่าความหนาแน่นจะมีค่าต่ าลงตามอายุหลังการขุดขึ้นมาใช้งาน ในขณะที่เมื่อน าผลการทดสอบมา
หาค่าการดูดซึมน้ า พบว่า ศิลาแลงที่มีอายุหลังการขุดยิ่งมากส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ ามีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย โดยศิลา
แลงที่ขุดขึ้นมาใหม่จะมีพื้นผิวที่แน่น และรูพรุนน้อย แต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานโดยไม่มีการเก็บรักษาที่ดี ศิลา
แลงจะถูกสภาพอากาศกัดกร่อนท าให้เกิดการสึกกร่อนจนเกิดรูพรุน และมีช่องว่างระหว่างโพรงจึงท าให้ค่าการดูดซึม
น้ าสูงขึ้นตามไปด้วย  
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซึมน้ า กับความหนาแน่นของศิลาแลง จังหวัด
ก าแพงเพชร (ภาพที่ 5) พบว่า ค่าการดูดซึมน้ าจะมีความสัมพันธ์กับค่าความหนาแน่น โดยศิลาแลงที่มีความ
หนาแน่นสูง อัตราส่วนช่องว่างน้อยท าให้ค่าการดูดซึมน้ าต่ า ในขณะที่ศิลาแลงที่มีความหนาแน่นต่ า อัตราส่วน
ช่องว่างมาก จะมีค่าการดูดซึมน้ าสูงตามไปด้วย 
 

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซึมน้ า กับความหนาแน่นของศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชร 
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3. ก าลังรับแรงอัด และก าลังรับแรงดัด 
  ผลการทดสอบก าลังรับแรงอัด และก าลังรับแรงดัด พบว่า ค่าก าลังรับแรงอัด และก าลังรับแรงดัด
ของศิลาแลงที่มีอายุหลังการขุด 1 – 2 เดือน มีค่าเท่ากับ 28.68 และ 19.88 กก./ตร.ซม. ตามล าดับ ซึ่ งมีค่าสูงสุด 
(ดังภาพที่ 6) โดยเมื่อพิจารณาที่ค่าก าลังรับแรงอัด พบว่า อายุหลังการขุดไม่ได้ส่งผลต่อค่าก าลังรับแรงอัด โดยปัจจัย
ที่ส่งผลโดยตรงต่อค่าก าลังรับแรงอัดของศิลาแลง คือ ปริมาณเนื้อหิน และปริมาณโพรงของศิลาแลง โดยศิลาแลงที่มี
เนื้อหินมาก (โพรงน้อย) จะส่งผลให้ค่ารับก าลังแรงอัดมีค่าสูง ในขณะที่ศิลาแลงที่มีโพรงมาก (สังเกตจากตารางที่ 1 
แบบ B มีโพรงมากที่สุด) จะส่งผลให้ค่าก าลังรับแรงอัดมีค่าต่ าลง เนื่องจากศิลาแลงที่มีปริมาณโพรงสูงมีโอกาสที่ดิน
และวัสดุอินทรีย์ชนิดอื่นจะเข้าไปแทรกตัวอยู่ ซึ่งวัสดุเหล่านี้ไม่ได้มีสมบัติในการรับแรงจึงท าให้ค่าก าลังรับแรงอัดที่ได้
มีค่าต่ ากว่าศิลาแลงที่มีปริมาณโพรงน้อย นอกจากนี้สภาพอากาศที่กัดกร่อนส่งผลให้ศิลาแลงเกิดรูพรุนได้ ในขณะที่
เมื่อพิจารณาที่ค่าก าลังรับแรงดัด พบว่า อายุหลังการขุดไม่ได้ส่งผลต่อค่าก าลังรับแรงดัดเช่นเดียวกัน โดยปัจจัยที่
ส่งผลโดยตรงต่อค่าก าลังรับแรงดัดของศิลาแลง คือ ค่าความหนาแน่นของศิลาแลง โดยศิลาแลงที่มีความหนาแน่นสูง 
จะมีค่าก าลังรับแรงดัดมากตามไปด้วย แสดงดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 6 ก าลังอัดรับแรงอัด และก าลังรับแรงดัดของศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

 
 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าก าลัง กับความหนาแน่นของศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชร 
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4. เปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างประเภทอื่น ๆ 
 จากการศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้น าผลการทดสอบมาท า
การเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อก และคอนกรีตมวลเบา ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทเดียวกัน โดยท าการ
ทดสอบก าลังรับแรงอัด ผลการทดสอบ พบว่า ค่าก าลังรับแรงอัดเฉลี่ยของศิลาแลงแบบ A, B และ C มีค่าเท่ากับ 
28.68, 15.67 และ 19.86 กก./ตร.ซม. ตามล าดับ ในขณะที่คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตมวลเบา มีค่าก าลังรับ
แรงอัดเฉลี่ย เท่ากับ 25.42 และ 26.67 กก./ตร.ซม. ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน  
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ มอก.58-2533 คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนัก และมอก.1505-2541  
คอนกรีตบล็อกมวลเบา ชั้นคุณภาพ 2 ก าหนดค่าก าลังรับแรงอัดแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า 20  กก./ตร.ซม. และค่า
ก าลังรับแรงอัดเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 25 กก./ตร.ซม. (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2561 ; ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศอบไอน้ า, 2541) 
พบว่า ศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชร มีค่าก าลังรับแรงอัดแต่ละก้อนที่มากกว่าค่าก าลังรับแรงอัดมาตรฐาน  
  นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าก าลังรับแรงอัดเฉลี่ย พบว่า ศิลาแลงที่มีอายุหลังการขุด 1 – 2 
เดือน (A) มีค่าก าลังรับแรงอัดสูงกว่ามาตรฐาน ขณะที่ศิลาแลงที่มีอายุหลังการขุด 2 เดือน – 1 ปี (B) และอายุหลัง
การขุดมากกว่า 1 ปี (C) มีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน ดังภาพที่ 9 
  

   
1) ศิลาแลง 2) คอนกรีตบล็อก 3) คอนกรีตมวลเบา 

 

ภาพที่ 8 การทดสอบก าลังอัดรับแรงอัดของศิลาแลง คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตมวลเบา 
  

 
 

ภาพที่ 9 ก าลังอัดรับแรงอัดเฉลี่ยของศิลาแลง เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อก และคอนกรีตมวลเบา 

มอก.58-2533, 1505-2541 Compressive Strength ≥ 25 ksc 
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อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  ค่าการดูดซึมน้ าจะมี
ความสัมพันธ์กับค่าความหนาแน่น โดยศิลาแลงที่มีความหนาแน่นสูง ปริมาณโพรงของน้ าและอากาศภายในเนื้อวัสดุ
จะน้อยท าให้ค่าการดูดซึมน้ าต่ า ในขณะที่ศิลาแลงที่มีความหนาแน่นต่ า ปริมาณโพรงของน้ าและอากาศภายในเนื้อ
วัสดุจะมากท าให้ค่าการดูดซึมน้ าสูง ซึ่งสอดคล้องกับนท แสงเทียน และคณะ  (2548) และ แสงสุรีย์ พังแดง และ
คณะ (2563) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซึมน้ ากับก าลังรับแรงอัด พบว่า ศิลาแลงที่มีค่า
การดูดซึมน้ าสูงขึ้นจะส่งผลให้ค่าการก าลังรับแรงอัดมีค่าต่ าลง ซึ่งสอดคล้องกับ แสงสุรีย์ พังแดงและคณะ (2563) 
ที่ว่า สภาพความชื้นของวัสดุศิลาแลงจะมีอิทธิผลอย่างมากต่อความแข็งแรงของวัสดุ โดยสภาพความชื้นที่เพิ่มขึ้นจะ
ส่งผลให้ค่าก าลังลดลงอย่างชัดเจน 
  อย่างไรก็ตามศิลาแลงเป็นวัสดุตามธรรมชาติ ดังนั้น การน าศิลาแลงไปใช้งานจริงควรค านึงถึงสมบัติด้าน
อื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ความหนาแน่น การดูดซึมน้ า ก าลังรับแรงอัด และก าลังรับ
แรงดัด ของศิลาแลง จังหวัดก าแพงเพชร สามารถน าผลการทดสอบที่ได้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับใช้ในการ
ตัดสินใจน าศิลาแลงไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขอบเขตแหล่งที่มาของศิลาแลงที่น ามาใช้ในการทดสอบจาก
ในอ าเภอเมืองก าแพงเพชร และอ าเภอพรานกระต่ายเท่านั้น ดังนั้น ในการท าวิจัยขั้นต่อไปควรมีการเพิ่มแหล่งที่มา
ของตัวอย่างทดสอบให้กระจายอย่างทั่วถึง นอกจากควรท าการทดสอบสมบัติทางเคมีเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลการ
ทดสอบที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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