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กรมทางหลวง 
 

มาตรฐานพื้นทางตะกรันเหล็กโม (Crushed Slag) 
* * * * * 

 
 งานนี้ประกอบดวย มวลรวมตะกรันเหล็กโม ซึ่งมีขนาดคละกันอยางสม่ําเสมอ จากใหญไปหาเลก็
โดยจะกอสรางเปนชัน้เดียว หรือหลายชัน้ ไปบนชั้นรองพืน้ทาง หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไว และไดรับการ
ตรวจสอบวาถกูตองแลว  โดยการเกลีย่แตงและบดทับใหถูกตองตามแนวระดับ ความลาด ขนาด ตลอดจน
รูปตัดตามที่ไดแสดงไวในแบบ 
 
1. วัสดุ 

วัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมเปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก ม ีOxides ของ Calcium, 
Silica, Iron, Aluminium, และ Magnesium เปนสวนประกอบหลัก และตองเปนวัสดุที่มีเนือ้แข็งเหนยีว   
สะอาด ไมผุและปราศจากวสัดุอ่ืนเจือปน จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงแลว 
 ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัติของวัสดุพืน้ทางตะกรนัเหลก็โมไวเปนอยางอืน่     วัสดุที่ใชทาํพืน้ทาง
ตะกรันเหล็กโมจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

1.1 คาการสึกหรอ  เมื่อทดลองตามวิธกีารทดลองที ่ทล.-ท. 202     “วิธีการทดลองหาคาความสกึ
หรอของ  Coarse Aggregate  โดยใชเครื่อง  Los  Angeles  Abrasion”   ไมเกินรอยละ 40 

1.2 คาของสวนที่ไมคงทน (Loss) เมื่อทดลองตามวิธกีารทดลองที่  ทล.- ท. 213  “วิธีการทดลอง
หาความคงทน  (Soundness) ของมวลรวม”   โดยใชโซเดียมซัลเฟต จํานวน 5 รอบ  แลวไมเกินรอยละ 9 

1.3 สวนละเอียด (Fine Aggregate) ตองเปนชนิดวัสดุและคุณสมบัติเชนเดียวกันกับสวนหยาบ
(Coarse Aggregate) การใชวัสดุสวนละเอียดชนิดอื่นเจือปนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากกรมทางหลวงกอน 

1.4 ขนาดคละ เมือ่ทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 205  “วิธีการทดลองหาขนาดเมด็ของวัสดุ
โดยผานตะแกรงแบบลาง”   ตองมีขนาดใดขนาดหนึ่งตามตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 ขนาดคละของวสัดุพื้นทางตะกรันเหลก็โม 

 
รอยละที่ผานตะแกรงโดยมวล ขนาดตะแกรง 

A B 
          50   มลิลิเมตร     (2 นิว้) 100 100 
          25   มลิลิเมตร     (1 นิว้) - 75-95 
         9.5   มลิลิเมตร     (3/8 นิว้) 30-65 40-75 
        4.75  มลิลิเมตร     (เบอร 4) 25-55 30-60 
        2.00  มลิลิเมตร    (เบอร 10) 15-40 20-45 
       0.425 มลิลิเมตร    (เบอร 40) 8-20 15-30 
      0.075  มลิลิเมตร   (เบอร 200) 2-8  5-20 

 
1.5 สวนละเอียดทีผ่านตะแกรงขนาด  0.075  มิลลิเมตร (ตะแกรงเบอร 200) ตองไมมากกวาสอง

ในสาม  (2/3) ของสวนละเอยีดที่ผานตะแกรงขนาด  0.425  มิลลิเมตร  (ตะแกรงเบอร 40) 
1.6 คา Liquid Limit เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 102 “วิธีการทดลองหาคา Liquid 

Limit   (LL)  ของดิน” ไมเกินรอยละ 25 
1.7 คา Plasticity Index เมือ่ทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 103 “วิธีการทดลองหาคา 

Plastic Limit (PL) และ  Plasticity Index (PI)”  ไมเกินรอยละ 4 
1.8 คา Sand Equivalent เมือ่ทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 203 “วิธีการทดลองหาคา 

Sand Equivalent” ไมนอยกวารอยละ 35 
1.9 คา CBR เมื่อทดลองตามวธิีการทดลองที ่ทล.-ท. 109  “วิธีการทดลองเพื่อหาคา CBR”  ไม

นอยกวารอยละ 80 สําหรับผิวทางแบบแอสฟลตคอนกรีต  และไมนอยกวารอยละ 90 สําหรับผิวทางแบบ
เซอรเฟสทรีตเมนต หรือตามที่กาํหนดไวในแบบที่ความแนนแหงของการบดอัด รอยละ 95 ของความแนน
แหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตาม วิธกีารทดลองที่ ทล.-ท. 108 “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสูง
กวามาตรฐาน” 

1.10 มีปริมาณการขยายตัว เมื่อทดลองตามวธิีการทดลองที ่ทล.-ท. 217 “วิธีการทดลองหาปริมาณ
การขยายตวัของวัสดุมวลรวมที่เกิดจากปฏิกิริยา Hydration” ไมเกินรอยละ 0.5 
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2. การกองวสัดุ 

บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุพืน้ทางตะกรันเหล็กโม            จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผู 
ควบคุมงานกอน  ตนไม  พุมไม  ตอไม  ไมผุ  ขยะ  วัชพืช  หรือส่ิงไมพึงประสงคตาง ๆ  จะตองกาํจัดออกไป
ใหพนบริเวณ และไดรับการปรับระดับจนแนใจวาน้ําไมทวมขงับริเวณกองวัสดุและมีการระบายน้าํดีพอ  ให
บดทับจนทั่วประมาณ 2-3 เที่ยว จนไดความเรียบและความแนนพอสมควร 
 วัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมจากแหลงผลิต เมื่อไดผานการทดสอบคุณภาพวาใชได และเตรียมที่จะ
นํามาใชงานพืน้ทาง หากมิไดนํามาลงบนชั้นรองพืน้ทางหรือชัน้อืน่ใดที่ไดเตรียมไวโดยตรง ใหกอง 
(Stockpile)  ไวเปนกอง ๆ ในปริมาณที่พอสมควร  และความสงูแตละกองไมควรเกนิ 5 เมตร 
 สําหรับวัสดุมวลรวมตะกรนัเหล็กโมที่ไดจากแหลงผลิตหลาย ๆ แหง ซึ่งผานการทดสอบคุณภาพวา
ใชได ถาจะนํามาลงบนชัน้รองพืน้ทางหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวโดยตรง ใหแยกลงแตละแหลงผลิตเปน
แตละชวงไป ชวงละประมาณ 500 เมตร หรือตามทีน่ายชางผูควบคมุงานกาํหนด   ถาประสงคจะนํามากอง
เพื่อเตรียมไวใชงานพืน้ทาง ก็ใหแยกกองวสัดุแตละแหลงผลิตออกจากกัน ในปริมาณและความสูงของกอง
วัสดุเชนเดียวกับที่ไดกลาวมาแลว หากไมสะดวกในการควบคุมคุณภาพจากแหลงผลิต ก็ใหกองวัสดุเปน
กอง ๆ แยกกนัไปแตละแหลงผลิต         แลวดําเนินการเก็บตัวอยางทดสอบคุณภาพตามวิธีการของกรม
ทางหลวง   หามนําวัสดุมวลรวมตะกรนัเหล็กโมจากแหลงผลิตที่ยังไมผานการทดสอบคุณภาพมาลงบนชัน้
รองพื้นทาง หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวโดยตรง 
 ใหระวงัการเกดิการแยกตัว (Segregation) ของสวนหยาบและสวนละเอียดในการกองวัสดุ   หาก
พิจารณาพบเห็น   นายชางผูควบคุมงานอาจจะเกบ็ตัวอยางทดสอบคุณภาพใหมได 
 กองวัสดุมวลรวมตะกรนัเหลก็โมทีเ่ตรียมไวใชงานพื้นทาง จะตองกองไวในระยะที่ไมหางจาก
บริเวณกอสรางเกนิไปจนอาจเกิดการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอียดเนื่องจากการขนสงได 
 ถาการทดสอบคุณภาพของตัวอยางวัสดุมวลรวมตะกรนัเหล็กโมจากกองวัสดุ  ไมไดตามขอกําหนด
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ผูรับจางจะตองเปลี่ยนหรือแกไขปรับปรุงตามดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงานจน
วัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโม  มีคุณภาพถูกตอง  โดยทีค่าใชจายตางๆ เปนภาระของผูรับจางทัง้สิ้น 
 
3. เครื่องจักรและเครื่องมือ 

กอนเริ่มงาน     ผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ    ที่จาํเปนจะตองใชในการ
ดําเนนิงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน ทัง้นี้ตองเปนแบบ ขนาด และอยูในสภาพที่
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามทีน่ายชางผูควบคุมงานเหน็สมควร 
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 ถาเครื่องจักรและเครื่องมือชิน้ใดทํางานไดไมเต็มที่หรือทาํงานไมไดผลตามวัตถุประสงค ผูรับจาง
จะตองทาํการแกไขหรือจัดหาเครื่องจักรและเครื่องมืออ่ืนใดมาใชแทนหรือเพิ่มเติม    ทั้งนี้ใหอยูในดลุยพินจิ 
ของนายชางผูควบคุมงาน 
 
4. วิธกีารกอสราง 

4.1 การเตรยีมการกอนการกอสราง 
ชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอืน่ใดที่จะรองรับชัน้พื้นทางตะกรนัเหลก็โม จะตองเกลี่ยแตงและบดทับ

ใหไดแนว  ระดับ  ความลาด  ขนาด  รูปราง  และความแนนตามที่ไดแสดงไวในแบบ 
  กอนขนวัสดุมวลรวมตะกรันเหลก็โม ผูรับจางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ  เชน เครื่องจกัร

และเครื่องมือในการทํางานและการบดทบั   เครื่องหมายควบคุมการจราจรที่เกีย่วกับการกอสราง    ทัง้นี้จะ 
ตองไดรับความเหน็ชอบจากนายชางผูควบคุมงาน 

  กอนขนสงวสัดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมไปใชทําชัน้พืน้ทางในสนาม  ควรพนน้าํเขาไปทีก่อง
วัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมและคลุกเคลาใหเขากัน    โดยใหมีปริมาณน้ําใกลเคียง Optimum Moisture 
Content     การตักวัสดุมวลรวมตะกรนัเหล็กโมออกจากกอง และการขนสงวัสดุมวลรวมตะกรนัเหล็กโม
จะตองกระทําดวยความระมดัระวังไมใหเกดิการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอียดได และตอง
ระมัดระวังไมใหความชุมชืน้ที่มีอยูในวัสดุผสมนี้ระเหยไปมาก 

4.2 การกอสราง 
ภายหลงัที่ไดดําเนนิการตามขอ 4.1   ตองทําการพนน้าํลงบนชัน้รองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่

รองรับชั้นพืน้ทางตะกรันเหล็กโมใหชุมชื้นสม่ําเสมอโดยทั่วตลอด ใชเครื่องจักรที่เหมาะสม เชน รถบรรทุก
กระบะยกขนวสัดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมจากกองวัสดุไปปูลงบนชั้นรองพืน้ทาง หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไว
ใหทาํการผสมใหมในสนาม (Road Mix) แลวตีแผ เกลี่ยวัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโม คลุกเคลา และผสมน้าํ
เพิ่มใหมีปริมาณน้ําที ่Optimum Moisture Content + 2 % โดยประมาณ 

หลังจากเกลี่ยแตงวัสดุมวลรวมตะกรนัเหลก็โม  ใหทาํการบดทับทนัทีดวยรถบดลอยางหรือ
เครื่องมือบดทบัอ่ืนใดที่เหมาะสม บดทับทั่วผวิหนาอยางสม่าํเสมอจนไดความแนนตามขอกาํหนด เกลี่ย
แตงวัสดุมวลรวมตะกรนัเหลก็โมใหไดแนว ระดับ ความลาด ขนาด และรูปตัด ตามที่ไดแสดงไวในแบบไมมี
หลุมบอหรือวสัดุที่หลุดหลวมไมแนนอยูบนผิว การบดทับข้ันสุดทาย ถาทาํการบดแตงดวยรถบดลอเหล็ก
หามบดทับจนเม็ดวัสดุแตก 

การบดทับใหกระทําในทิศทางเดียวกับแนวศูนยกลางคันทาง โดยเริ่มจากขอบทางเขาแนว
ศูนยกลางทาง  บริเวณใดที่วัสดุสวนหยาบและสวนละเอียดแยกตัวออกจากกัน  ผูรับจางจะตองทําการ
แกไขโดยการขุดคุย (Scarify) ตลอดความหนาของแตละชั้น      แลวทําการกอสรางใหมตามวธิีการกอสราง 
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ขางตน 

นายชางผูควบคุมงานอาจจะตรวจสอบคุณภาพหลงัการผสมคลุกเคลา หากพบวาคณุภาพไม
ถูกตองตามขอกําหนด ผูรับจางจะตองขนวัสดุเหลานัน้ออกไปและนําวัสดุที่มีคุณภาพถูกตองตาม
ขอกําหนดมาใชแทน     หามนําวัสดุที่คุณภาพไมถูกตองตามขอกาํหนดมาใชทําพืน้ทางหรือนาํวสัดุ  2 ชนิด 
มาผสมกนับนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอืน่ใดที่ไดเตรียมไว   ยกเวนจะไดกาํหนดเปนอยางอืน่ไวในแบบ 

กรณีชั้นพืน้ทางและชั้นไหลทางใชวสัดุตางชนิดกนั หามทํางานไหลทางกอนงานพื้นทางในชวง
ฤดูฝน หากไดมีการกอสรางไหลทางไวกอนทาํพื้นทางแลวเกิดฝนตกระหวางการทํางานหรือมนี้ําขังในพืน้
ทาง ใหผูรับจางรื้อพืน้ทางและไหลทางออก ตรวจสอบชัน้รองพืน้ทาง ถาพบวาไมถกูตองใหร้ือแกไขใหมตาม
วิธีการกอสรางชั้นรองพืน้ทางและไดคุณภาพถกูตองตามขอกําหนด  ทัง้นี้ใหอยูในดุลยพนิิจของนายชางผู
ควบคุมงาน 

หากมีความจาํเปนจะตองกอสรางชั้นพืน้ทางในชวงฤดูฝน  จะตองรีบทําการกอสรางใหแลว
เสร็จและดําเนนิการทําชัน้  Prime Coat  ปดโดยทันท ี

4.3 การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง 
  การกอสรางพื้นทางตะกรนัเหลก็โมใหกอสรางเปนชั้น ๆ    โดยใหมคีวามหนาเทา ๆ กัน    และ

แตละชั้น ไมเกิน 150 มิลลิเมตร 
  เมื่อไดกอสรางพื้นทางตะกรันเหล็กโม ซึง่แบบกําหนดไวหนาไมเกิน 150 มิลลิเมตร จนไดความ

ยาวพอเหมาะในแตละวัน   ใหดําเนินการตรวจสอบคาระดับและทดสอบความแนนของการบดทบั หากผลที่
ไดเปนไปตามขอกําหนดก็ใหดําเนินการกอสรางชั้นทางในชั้นถัดไปได 

  ในกรณีที่แบบพื้นทางตะกรันเหล็กโมกาํหนดไวหนา 200 มิลลิเมตร ใหผูรับจางกอสรางพืน้ทาง
เปน 2 ชั้น หนาชั้นละประมาณ 100 มิลลิเมตร โดยที่เมือ่ไดกอสรางพืน้ทางชัน้แรกจนไดความยาวพอเหมาะ
ที่จะกอสรางพืน้ทางในชั้นถดัไป   ใหดําเนนิการทดสอบความแนนของการบดทับ หากผลทดลองเปนไปตาม
ขอกําหนดก็ใหดําเนินการกอสรางพืน้ทางตะกรันเหล็กโมชั้นถัดไปไดตามขอกําหนด 

  กอนการปูพืน้ทางตะกรันเหล็กโมชั้นถัดไป ตองทาํการพนน้ําลงบนพืน้ทางตะกรันเหล็กโมให
ชุมชื้นสม่าํเสมอโดยทัว่ตลอด ถาผิวหนาของพื้นทางตะกรันเหล็กโมเรียบเปนมนั ใหผูรับจางทําการครูด
ผิวหนาของชัน้พืน้ทางตะกรันเหล็กโมใหเปนร้ิวรอยกอน  แลวคอยพนน้าํใหชุมชื้น 

  ผิวหนาของพื้นทางตะกรนัเหลก็โมที่ไดกอสรางไปแลวควรมีความชุมชื้นพอควร ในขณะทีท่าํ
การปูพืน้ทางตะกรันเหล็กโมในชัน้ถัดไป เพื่อชวยใหชัน้ พื้นทางตะกรนัเหลก็โม แตละชั้นยึดกันด ี ผิวหนาที่
หยาบของพืน้ทางตะกรันเหล็กโม ที่ไดกอสรางไปแลวทีม่ีความชืน้พอเหมาะจะชวยใหเกิดการเกาะยึดที่ดีกับ
ชั้นพืน้ทางตะกรันเหลก็โมทีก่ําลังจะกอสรางทับลงไป 
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  ผูรับจางอาจกอสรางพื้นทางตะกรันเหล็กโมใหมีความหนาแตละชัน้เกนิกวา 150 มิลลิเมตร 

แตไมเกิน 200 มิลลิเมตร ก็ได   ทั้งนี้ตองแสดงรายการเครื่องจักรและเครื่องมือทีเ่หมาะสม   แสดงวิธีการ
ปฏิบัติงาน และตองกอสรางแปลงทดลองยาวประมาณ 200-500 เมตร  ใหตรวจสอบคุณภาพกอน   เพื่อขอ 
รับการพิจารณาอนุญาตจากกรมทางหลวง           หากพบวาระหวางการกอสรางผวิหนาของพืน้ทางตะกรัน 
เหล็กโมแตกละเอียดมากเกนิไป  หรือมีปญหาเกีย่วกับความแนนของพืน้ทางสวนบนและสวนลางไมไดตาม 
ขอกําหนด    นายชางผูควบคุมงานอาจพจิารณาระงับการกอสรางพื้นทางชั้นละมากกวา 150 มิลลิเมตร ได 

4.4 การทดสอบความแนนของการบดทบั 
  งานพืน้ทางตะกรันเหล็กโม จะตองทําการบดทับใหไดความแนนแหงสม่ําเสมอตลอดไมตํ่ากวา

รอยละ 95 หรือตามทีก่ําหนดไวในแบบของความแนนแหงสงูสุดที่ไดจากการทดลองตัวอยางวัสดุมวลรวม
ตะกรันเหล็กโมเก็บจากหนางานในสนามหลังจากคลุกเคลาผสมและปูลงบนถนน   ตามวิธกีารทดลองที่
ทล.-ท. 108 “วิธีการทดลอง Compaction Test  แบบสูงกวามาตรฐาน” 

  การทดสอบความแนนของการบดทับ ใหดําเนินการทดสอบตามวิธกีารทดลองที่ ทล.-ท. 603 
“วิธีการทดลองหาคาความแนนของวัสดุในสนามโดยใชทราย” ทุกระยะประมาณ 100 เมตร ตอ 1 ชอง
จราจร หรือประมาณพืน้ที่ 500 ตารางเมตร ตอ 1 หลุมตัวอยางหรือตามที่กาํหนดไวในแบบเปนอยางอืน่ 

4.5 การบาํรุงรกัษาและการเปดจราจร 
  หลังจากการกอสรางเสร็จและคุณภาพผานขอกําหนดทกุอยาง ในกรณีที่ผูรับจางยังไมลาด

แอสฟลตชั้น Prime Coat ถาตองการเปดใหการจราจรผาน ใหทําการบํารุงรักษาผิวหนาของพืน้ทางตะกรัน
เหล็กโม   ดวยการพนน้ําบาง ๆ ลงบนพืน้ทางตะกรันเหล็กโมใหผิวหนาชุมชื้นตลอดเวลา เพื่อปองกันไมให
ฝุนฟุงกระจายเปนมลภาวะตอประชาชนสองขางทางขณะเปดการจราจร 

4.6 การลาดแอสฟลตชัน้ Prime Coat 
  ใหผูรับจางทาํการลาดแอสฟลตชั้น Prime Coat ภายหลงัจากที่ไดทําการกอสรางพืน้ทาง

ตะกรันเหล็กโม เสร็จในเวลาอันสมควร 
  การลาดแอสฟลตชั้น Prime Coat ใหผูรับจางดําเนนิการตามมาตรฐานที ่ ทล.-ม. 402 “การ

ลาดแอสฟลต Prime Coat”   สวนปริมาณแอสฟสตที่ใชลาดนายชางผูควบคุมงานจะเปนผูกาํหนดใหเปน
แตละชวงไป        ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความแนนแหงเฉลี่ยที่ทดสอบไดจากสนามในแตละชวงที่จะดาํเนินการลาด
แอสฟสต   Prime Coat 
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5. หนังสืออางอิง 

- American Society for Testing and Materials. Standard Specification for Graded 
Aggregate  Material  For  Bases  or  Subbases  for  Highways  or  Airports:    ASTM  Designation: 
D 2940-98 
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