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กรมทางหลวง
มาตรฐานพื้นทางตะกรันเหล็กโม (Crushed Slag)
*

*

*

*

*

งานนี้ประกอบดวย มวลรวมตะกรันเหล็กโม ซึ่งมีขนาดคละกันอยางสม่ําเสมอ จากใหญไปหาเล็ก
โดยจะกอสรางเปนชัน้ เดียว หรือหลายชัน้ ไปบนชั้นรองพืน้ ทาง หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไว และไดรับการ
ตรวจสอบวาถูกตองแลว โดยการเกลีย่ แตงและบดทับใหถูกตองตามแนวระดับ ความลาด ขนาด ตลอดจน
รูปตัดตามที่ไดแสดงไวในแบบ
1. วัสดุ
วัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมเปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก มี Oxides ของ Calcium,
Silica, Iron, Aluminium, และ Magnesium เปนสวนประกอบหลัก และตองเปนวัสดุที่มีเนือ้ แข็งเหนียว
สะอาด ไมผุและปราศจากวัสดุอื่นเจือปน จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงแลว
ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบัติของวัสดุพนื้ ทางตะกรันเหล็กโมไวเปนอยางอืน่ วัสดุที่ใชทาํ พืน้ ทาง
ตะกรันเหล็กโมจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1 คาการสึกหรอ เมื่อทดลองตามวิธกี ารทดลองที่ ทล.-ท. 202 “วิธีการทดลองหาคาความสึก
หรอของ Coarse Aggregate โดยใชเครื่อง Los Angeles Abrasion” ไมเกินรอยละ 40
1.2 คาของสวนที่ไมคงทน (Loss) เมื่อทดลองตามวิธกี ารทดลองที่ 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 เมือ่ ทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 205 “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุ
โดยผานตะแกรงแบบลาง” ตองมีขนาดใดขนาดหนึ่งตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขนาดคละของวัสดุพื้นทางตะกรันเหล็กโม
รอยละที่ผานตะแกรงโดยมวล
A
B
100
100
75-95
30-65
40-75
25-55
30-60
15-40
20-45
8-20
15-30
2-8
5-20

ขนาดตะแกรง
50 มิลลิเมตร
25 มิลลิเมตร
9.5 มิลลิเมตร
4.75 มิลลิเมตร
2.00 มิลลิเมตร
0.425 มิลลิเมตร
0.075 มิลลิเมตร

(2 นิว้ )
(1 นิว้ )
(3/8 นิว้ )
(เบอร 4)
(เบอร 10)
(เบอร 40)
(เบอร 200)

1.5 สวนละเอียดทีผ่ านตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (ตะแกรงเบอร 200) ตองไมมากกวาสอง
ในสาม (2/3) ของสวนละเอียดที่ผานตะแกรงขนาด 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 เมือ่ ทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 103 “วิธีการทดลองหาคา
Plastic Limit (PL) และ Plasticity Index (PI)” ไมเกินรอยละ 4
1.8 คา Sand Equivalent เมือ่ ทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 203 “วิธีการทดลองหาคา
Sand Equivalent” ไมนอยกวารอยละ 35
1.9 คา CBR เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 109 “วิธีการทดลองเพื่อหาคา CBR” ไม
นอยกวารอยละ 80 สําหรับผิวทางแบบแอสฟลตคอนกรีต และไมนอ ยกวารอยละ 90 สําหรับผิวทางแบบ
เซอรเฟสทรีตเมนต หรือตามที่กาํ หนดไวในแบบที่ความแนนแหงของการบดอัด รอยละ 95 ของความแนน
แหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตาม วิธกี ารทดลองที่ ทล.-ท. 108 “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสูง
กวามาตรฐาน”
1.10 มีปริมาณการขยายตัว เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 217 “วิธีการทดลองหาปริมาณ
การขยายตัวของวัสดุมวลรวมที่เกิดจากปฏิกิริยา Hydration” ไมเกินรอยละ 0.5
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2. การกองวัสดุ
บริเวณที่เตรียมไวกองวัสดุพนื้ ทางตะกรันเหล็กโม
จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผู
ควบคุมงานกอน ตนไม พุม ไม ตอไม ไมผุ ขยะ วัชพืช หรือสิง่ ไมพึงประสงคตาง ๆ จะตองกําจัดออกไป
ใหพน บริเวณ และไดรับการปรับระดับจนแนใจวาน้ําไมทวมขังบริเวณกองวัสดุและมีการระบายน้าํ ดีพอ ให
บดทับจนทั่วประมาณ 2-3 เที่ยว จนไดความเรียบและความแนนพอสมควร
วัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมจากแหลงผลิต เมื่อไดผานการทดสอบคุณภาพวาใชได และเตรียมที่จะ
นํามาใชงานพืน้ ทาง หากมิไดนํามาลงบนชั้นรองพืน้ ทางหรือชัน้ อืน่ ใดที่ไดเตรียมไวโดยตรง
ใหกอง
(Stockpile) ไวเปนกอง ๆ ในปริมาณที่พอสมควร และความสูงแตละกองไมควรเกิน 5 เมตร
สําหรับวัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมที่ไดจากแหลงผลิตหลาย ๆ แหง ซึ่งผานการทดสอบคุณภาพวา
ใชได ถาจะนํามาลงบนชัน้ รองพืน้ ทางหรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวแลวโดยตรง ใหแยกลงแตละแหลงผลิตเปน
แตละชวงไป ชวงละประมาณ 500 เมตร หรือตามทีน่ ายชางผูควบคุมงานกําหนด ถาประสงคจะนํามากอง
เพื่อเตรียมไวใชงานพืน้ ทาง ก็ใหแยกกองวัสดุแตละแหลงผลิตออกจากกัน ในปริมาณและความสูงของกอง
วัสดุเชนเดียวกับที่ไดกลาวมาแลว หากไมสะดวกในการควบคุมคุณภาพจากแหลงผลิต ก็ใหกองวัสดุเปน
กอง ๆ แยกกันไปแตละแหลงผลิต
แลวดําเนินการเก็บตัวอยางทดสอบคุณภาพตามวิธีการของกรม
ทางหลวง หามนําวัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมจากแหลงผลิตที่ยังไมผานการทดสอบคุณภาพมาลงบนชัน้
รองพื้นทาง หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไวโดยตรง
ใหระวังการเกิดการแยกตัว (Segregation) ของสวนหยาบและสวนละเอียดในการกองวัสดุ หาก
พิจารณาพบเห็น นายชางผูควบคุมงานอาจจะเก็บตัวอยางทดสอบคุณภาพใหมได
กองวัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมทเี่ ตรียมไวใชงานพื้นทาง
จะตองกองไวในระยะที่ไมหา งจาก
บริเวณกอสรางเกินไปจนอาจเกิดการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอียดเนื่องจากการขนสงได
ถาการทดสอบคุณภาพของตัวอยางวัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมจากกองวัสดุ ไมไดตามขอกําหนด
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ผูรับจางจะตองเปลี่ยนหรือแกไขปรับปรุงตามดุลยพินิจของนายชางผูควบคุมงานจน
วัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโม มีคุณภาพถูกตอง โดยทีค่ าใชจายตางๆ เปนภาระของผูรับจางทัง้ สิ้น
3. เครื่องจักรและเครื่องมือ
กอนเริ่มงาน ผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือตาง ๆ ที่จาํ เปนจะตองใชในการ
ดําเนินงานทางดานวัสดุและการกอสรางไวใหพรอมที่หนางาน ทัง้ นี้ตองเปนแบบ ขนาด และอยูในสภาพที่
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามทีน่ ายชางผูค วบคุมงานเห็นสมควร
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ถาเครื่องจักรและเครื่องมือชิน้ ใดทํางานไดไมเต็มที่หรือทํางานไมไดผลตามวัตถุประสงค ผูรับจาง
จะตองทําการแกไขหรือจัดหาเครื่องจักรและเครื่องมืออื่นใดมาใชแทนหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินจิ
ของนายชางผูค วบคุมงาน
4. วิธกี ารกอสราง
4.1 การเตรียมการกอนการกอสราง
ชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอืน่ ใดที่จะรองรับชัน้ พื้นทางตะกรันเหล็กโม จะตองเกลี่ยแตงและบดทับ
ใหไดแนว ระดับ ความลาด ขนาด รูปราง และความแนนตามที่ไดแสดงไวในแบบ
กอนขนวัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโม ผูรบั จางจะตองเตรียมพรอมในดานตาง ๆ เชน เครื่องจักร
และเครื่องมือในการทํางานและการบดทับ เครื่องหมายควบคุมการจราจรที่เกีย่ วกับการกอสราง ทัง้ นี้จะ
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงาน
กอนขนสงวัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมไปใชทําชัน้ พืน้ ทางในสนาม
ควรพนน้าํ เขาไปทีก่ อง
วัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมและคลุกเคลาใหเขากัน โดยใหมีปริมาณน้ําใกลเคียง Optimum Moisture
Content
การตักวัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมออกจากกอง และการขนสงวัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโม
จะตองกระทําดวยความระมัดระวังไมใหเกิดการแยกตัวของสวนหยาบและสวนละเอียดได
และตอง
ระมัดระวังไมใหความชุมชืน้ ที่มีอยูในวัสดุผสมนี้ระเหยไปมาก
4.2 การกอสราง
ภายหลังที่ไดดําเนินการตามขอ 4.1 ตองทําการพนน้าํ ลงบนชัน้ รองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดที่
รองรับชั้นพืน้ ทางตะกรันเหล็กโมใหชมุ ชื้นสม่ําเสมอโดยทั่วตลอด ใชเครื่องจักรที่เหมาะสม เชน รถบรรทุก
กระบะยกขนวัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมจากกองวัสดุไปปูลงบนชั้นรองพืน้ ทาง หรือชั้นอื่นใดที่ไดเตรียมไว
ใหทาํ การผสมใหมในสนาม (Road Mix) แลวตีแผ เกลี่ยวัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโม คลุกเคลา และผสมน้าํ
เพิ่มใหมีปริมาณน้ําที่ Optimum Moisture Content + 2 % โดยประมาณ
หลังจากเกลี่ยแตงวัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโม ใหทาํ การบดทับทันทีดวยรถบดลอยางหรือ
เครื่องมือบดทับอื่นใดที่เหมาะสม บดทับทั่วผิวหนาอยางสม่าํ เสมอจนไดความแนนตามขอกําหนด เกลี่ย
แตงวัสดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมใหไดแนว ระดับ ความลาด ขนาด และรูปตัด ตามที่ไดแสดงไวในแบบไมมี
หลุมบอหรือวัสดุที่หลุดหลวมไมแนนอยูบ นผิว การบดทับขั้นสุดทาย ถาทําการบดแตงดวยรถบดลอเหล็ก
หามบดทับจนเม็ดวัสดุแตก
การบดทับใหกระทําในทิศทางเดียวกับแนวศูนยกลางคันทาง โดยเริ่มจากขอบทางเขาแนว
ศูนยกลางทาง บริเวณใดที่วัสดุสวนหยาบและสวนละเอียดแยกตัวออกจากกัน ผูรับจางจะตองทําการ
แกไขโดยการขุดคุย (Scarify) ตลอดความหนาของแตละชั้น แลวทําการกอสรางใหมตามวิธีการกอสราง
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ขางตน
นายชางผูควบคุมงานอาจจะตรวจสอบคุณภาพหลังการผสมคลุกเคลา หากพบวาคุณภาพไม
ถูกตองตามขอกําหนด
ผูรับจางจะตองขนวัสดุเหลานัน้ ออกไปและนําวัสดุที่มีคุณภาพถูกตองตาม
ขอกําหนดมาใชแทน หามนําวัสดุที่คุณภาพไมถูกตองตามขอกําหนดมาใชทําพืน้ ทางหรือนําวัสดุ 2 ชนิด
มาผสมกันบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอืน่ ใดที่ไดเตรียมไว ยกเวนจะไดกาํ หนดเปนอยางอืน่ ไวในแบบ
กรณีชั้นพืน้ ทางและชั้นไหลทางใชวสั ดุตางชนิดกัน หามทํางานไหลทางกอนงานพื้นทางในชวง
ฤดูฝน หากไดมีการกอสรางไหลทางไวกอนทําพื้นทางแลวเกิดฝนตกระหวางการทํางานหรือมีน้ําขังในพืน้
ทาง ใหผูรับจางรื้อพืน้ ทางและไหลทางออก ตรวจสอบชัน้ รองพืน้ ทาง ถาพบวาไมถกู ตองใหรื้อแกไขใหมตาม
วิธีการกอสรางชั้นรองพืน้ ทางและไดคุณภาพถูกตองตามขอกําหนด ทัง้ นี้ใหอยูในดุลยพินิจของนายชางผู
ควบคุมงาน
หากมีความจําเปนจะตองกอสรางชั้นพืน้ ทางในชวงฤดูฝน จะตองรีบทําการกอสรางใหแลว
เสร็จและดําเนินการทําชัน้ Prime Coat ปดโดยทันที
4.3 การควบคุมคุณภาพขณะกอสราง
การกอสรางพื้นทางตะกรันเหล็กโมใหกอ สรางเปนชั้น ๆ โดยใหมคี วามหนาเทา ๆ กัน และ
แตละชั้น ไมเกิน 150 มิลลิเมตร
เมื่อไดกอสรางพื้นทางตะกรันเหล็กโม ซึง่ แบบกําหนดไวหนาไมเกิน 150 มิลลิเมตร จนไดความ
ยาวพอเหมาะในแตละวัน ใหดําเนินการตรวจสอบคาระดับและทดสอบความแนนของการบดทับ หากผลที่
ไดเปนไปตามขอกําหนดก็ใหดําเนินการกอสรางชั้นทางในชั้นถัดไปได
ในกรณีที่แบบพื้นทางตะกรันเหล็กโมกาํ หนดไวหนา 200 มิลลิเมตร ใหผูรับจางกอสรางพืน้ ทาง
เปน 2 ชั้น หนาชั้นละประมาณ 100 มิลลิเมตร โดยที่เมือ่ ไดกอสรางพืน้ ทางชัน้ แรกจนไดความยาวพอเหมาะ
ที่จะกอสรางพืน้ ทางในชั้นถัดไป ใหดําเนินการทดสอบความแนนของการบดทับ หากผลทดลองเปนไปตาม
ขอกําหนดก็ใหดําเนินการกอสรางพืน้ ทางตะกรันเหล็กโมชั้นถัดไปไดตามขอกําหนด
กอนการปูพนื้ ทางตะกรันเหล็กโมชั้นถัดไป ตองทําการพนน้ําลงบนพืน้ ทางตะกรันเหล็กโมให
ชุมชื้นสม่าํ เสมอโดยทัว่ ตลอด ถาผิวหนาของพื้นทางตะกรันเหล็กโมเรียบเปนมัน ใหผูรับจางทําการครูด
ผิวหนาของชัน้ พืน้ ทางตะกรันเหล็กโมใหเปนริ้วรอยกอน แลวคอยพนน้าํ ใหชมุ ชื้น
ผิวหนาของพื้นทางตะกรันเหล็กโมที่ไดกอสรางไปแลวควรมีความชุม ชื้นพอควร ในขณะทีท่ าํ
การปูพนื้ ทางตะกรันเหล็กโมในชัน้ ถัดไป เพื่อชวยใหชนั้ พื้นทางตะกรันเหล็กโม แตละชั้นยึดกันดี ผิวหนาที่
หยาบของพืน้ ทางตะกรันเหล็กโม ที่ไดกอสรางไปแลวทีม่ ีความชืน้ พอเหมาะจะชวยใหเกิดการเกาะยึดที่ดีกับ
ชั้นพืน้ ทางตะกรันเหล็กโมทกี่ ําลังจะกอสรางทับลงไป
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ผูรับจางอาจกอสรางพื้นทางตะกรันเหล็กโมใหมีความหนาแตละชัน้ เกินกวา 150 มิลลิเมตร
แตไมเกิน 200 มิลลิเมตร ก็ได ทั้งนี้ตอ งแสดงรายการเครื่องจักรและเครื่องมือทีเ่ หมาะสม แสดงวิธีการ
ปฏิบัติงาน และตองกอสรางแปลงทดลองยาวประมาณ 200-500 เมตร ใหตรวจสอบคุณภาพกอน เพื่อขอ
รับการพิจารณาอนุญาตจากกรมทางหลวง
หากพบวาระหวางการกอสรางผิวหนาของพืน้ ทางตะกรัน
เหล็กโมแตกละเอียดมากเกินไป หรือมีปญ
 หาเกีย่ วกับความแนนของพืน้ ทางสวนบนและสวนลางไมไดตาม
ขอกําหนด นายชางผูควบคุมงานอาจพิจารณาระงับการกอสรางพื้นทางชั้นละมากกวา 150 มิลลิเมตร ได
4.4 การทดสอบความแนนของการบดทับ
งานพืน้ ทางตะกรันเหล็กโม จะตองทําการบดทับใหไดความแนนแหงสม่ําเสมอตลอดไมต่ํากวา
รอยละ 95 หรือตามทีก่ ําหนดไวในแบบของความแนนแหงสูงสุดที่ไดจากการทดลองตัวอยางวัสดุมวลรวม
ตะกรันเหล็กโมเก็บจากหนางานในสนามหลังจากคลุกเคลาผสมและปูลงบนถนน
ตามวิธกี ารทดลองที่
ทล.-ท. 108 “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสูงกวามาตรฐาน”
การทดสอบความแนนของการบดทับ ใหดําเนินการทดสอบตามวิธกี ารทดลองที่ ทล.-ท. 603
“วิธีการทดลองหาคาความแนนของวัสดุในสนามโดยใชทราย” ทุกระยะประมาณ 100 เมตร ตอ 1 ชอง
จราจร หรือประมาณพืน้ ที่ 500 ตารางเมตร ตอ 1 หลุมตัวอยางหรือตามที่กาํ หนดไวในแบบเปนอยางอืน่
4.5 การบํารุงรักษาและการเปดจราจร
หลังจากการกอสรางเสร็จและคุณภาพผานขอกําหนดทุกอยาง ในกรณีที่ผูรับจางยังไมลาด
แอสฟลตชั้น Prime Coat ถาตองการเปดใหการจราจรผาน ใหทําการบํารุงรักษาผิวหนาของพืน้ ทางตะกรัน
เหล็กโม ดวยการพนน้ําบาง ๆ ลงบนพืน้ ทางตะกรันเหล็กโมใหผิวหนาชุมชื้นตลอดเวลา เพื่อปองกันไมให
ฝุนฟุง กระจายเปนมลภาวะตอประชาชนสองขางทางขณะเปดการจราจร
4.6 การลาดแอสฟลตชนั้ Prime Coat
ใหผูรับจางทําการลาดแอสฟลตชั้น Prime Coat ภายหลังจากที่ไดทําการกอสรางพืน้ ทาง
ตะกรันเหล็กโม เสร็จในเวลาอันสมควร
การลาดแอสฟลตชั้น Prime Coat ใหผรู ับจางดําเนินการตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 402 “การ
ลาดแอสฟลต Prime Coat” สวนปริมาณแอสฟสตที่ใชลาดนายชางผูควบคุมงานจะเปนผูกาํ หนดใหเปน
แตละชวงไป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความแนนแหงเฉลี่ยที่ทดสอบไดจากสนามในแตละชวงที่จะดําเนินการลาด
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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