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สวนบริการจัดการสวนปาและผลผลิต 

องคการอุตสาหกรรมปาไม 

15 พฤษภาคม 2558 ปรับปรุงครั้งท่ี 2 



2 

 

 

คูมือการซอม/สรางถนนปาไม 
  
บทบาทของถนนปาไม 

ถนนปาไมเปนปจจัยข้ันพ้ืนฐานและเปนสิ่งจําเปนยิ่ง สําหรับการจัดการปาไมอยางท่ัวถึงและ

สมเหตุสมผล ไมเพียงแตเปนประโยชนแกการนําผลผลิตออกจากปาเทานั้น แตยังชวยเอ้ือประโยชนแกปาไม

หลายประการอีกดวย และนอกจากนี้ถนนปาไมยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองถ่ิน  และทํา

ใหฐานะความเปนอยูของประชาชน ผูอยูอาศัยในบริเวณนั้นดีข้ึนอีกดวย เม่ือถนนไดรับความเสียหายไมวา

สาเหตุใดๆ ก็ตาม จักตองทําการซอมแซมโดยเร็ว ท้ังนี้เนื่องจากตองใชงานจัดการปาไม 

ในการสรางถนนปาไม จะตองมีการพิจารณาวางแผน ท้ังนี้เพ่ือมิใหถนนนั้นเกิดประโยชนตอการจัดการ

ปาไมอยางถูกเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตจะตองคํานึงถึงการใชประโยชนในดานสาธารณะดวย การ

ตรวจสอบโดยท่ัวไป เม่ือมีการกอสรางถนนปาไมสายหลักหรือถนนปาไมธรรมดาข้ึนในพ้ืนท่ีปาไมพัฒนา ควรจะ

ไดมีการสํารวจและออกแบบรูปลักษณะตางๆ ซ่ึงเก่ียวของกับถนนปาไมตามหัวขอตางๆ เปนการลวงหนาดวย

และในการกําหนดแนวเสนทางเพ่ือสรางถนนปาไมนั้น จะตองเลือกดวยความรอบคอบ โดยมิใชพิจารณา

เพียงแตเศรษฐกิจท่ีมีผลตอวิชาการปาไมและ การจัดการปาไมเทานั้น แตตองพิจารณาถึงสิ่งท่ีสาธารณะชนให

ความสนใจดวย เชน การปองกันดินปาไม, แหลงน้ําเพ่ือการเพาะปลูก, การอนุรักษสภาพภูมิประเทศตาม

ธรรมชาติ และอ่ืนๆ 

 เนื่องจากการทําไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม ในปจจุบัน มีปริมาณไมท่ีทําออกนอยไมคุมคากับ
การลงทุนทําถนนดีๆ ดังนั้น การตัดทางเพ่ือขนสงไมจากปาจึงทําไดแตเพียงทางลําลองซ่ึงมีอายุ เพียง 1 – 3 ป 
ระยะเวลาลากขนก็ทําไดดีท่ีสุด เฉพาะในฤดูแลง ซ่ึงมีเวลาเพียง 4 เดือน  พอฝนตกลงมาทางท่ีทําไวก็ใชไดไม
สมบูรณ ตองรอจังหวะท่ีฝนหยุด ถนน และเสนทางแหงดีจึงจะเขาดําเนินการไดตอเนื่อง เม่ือจะเขาไปทําไมในป
ใหมก็ตองซอมหรือทํากันใหมอีกครั้ง ฉะนั้น การลากขนไมในปาจึงตองรีบทํากันใหเสร็จภายในฤดูแลง หรือถา
ใหดีอยูในชวงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกป ในขณะท่ีการทํางานจริงตองวางแผนการลากขนไมโดย
พยายามลากขนไมจากปาออกมาไวริมทางหลวง หรือเสนทางหลัก ใหเสร็จกอนฤดูฝนจะมาถึง เม่ือไมมาถึงริม
ทางหลักแลวก็สามารถลากขนตอไปยังสถานท่ีท่ีตองการไดทุกฤดูกาล เพราะถนนหลักรถสามารถวิ่งไดตลอดป 

     การซอมสรางถนนปาไมท่ีชํารุดในสวนปาตางๆ ในสังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน 
อาทิ งานสวนปาแมทรายคํา งานสวนปาแมมาย งานสวนปาแมจาง งานสวนปาแมยาว-แมซาย งานสวนปาแมลี้ 
งานสวนปาแมหลักหม่ืน เปนตน เปนปญหาอันเนื่องมาจากฝนและสภาพพ้ืนดินในแตละภูมิประเทศซ่ึงเปนท้ัง
พ้ืนท่ีท่ีเปนดิน หิน ทราย ทําใหการปฏิบัติงานยากลําบาก ซ่ึงทุกๆปการซอมสรางถนนจึงมีความจําเปนท่ีตอง
ปรับปรุงเสนทางถนนสายหลักภายในสวนปาฯ ใหพรอมกับการชักลากไมออกจากพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิ์ภาพ
ควบคูกับการดําเนินการแกไข เพ่ือใหสามารถดําเนินการสอดคลองตามแผนและเปาหมายของสวนปาตางๆ
ตามท่ีวางไว ท้ังนี้ เพ่ือใหมีผลเสียหายตอสวนปาฯท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะยาวใหนอยท่ีสุด 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ืออํานวยความสะดวก สามารถปฏิบัติงานไดตอเนื่องและใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสุด 
2. เพ่ือใหหนวยงานดําเนินการสอดคลองตามแผนและเปาหมาย มีรายไดสูงสุด 
3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในแตละสวนปามีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลมากท่ีสุด 
4. เพ่ือลดคาใชจายดําเนินงานลากขนไม และทําใหปริมาตรงานเพ่ิมข้ึน 
5. เพ่ือเปนการสนับสนุนการทําไม และบรรเทาความเดือดรอนในการขนสง 
6. เพ่ือประโยชนในการบํารุง ปลูกสรางสวนปา  
7. เพ่ือใชเปนเสนทางคมนาคมของชุมชน เพ่ือความสัมพันธท่ีดีระหวางหนวยงานกับราษฎรใน

ทองท่ี 
8. เพ่ือเปนเสนทางในการตรวจตราปองกันและลาดตระเวน ในพ้ืนท่ีสวนปาและรอบบริเวณ 
9. เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด และไมเปนการเปดพ้ืนท่ีสรางถนนใหม  

เครื่องมือเครื่องจักรและอัตรากําลังท่ีใช 

1. รถแทรกเตอรตีนตะขาบ    จํานวน 1  คัน                
2. รถมอเตอรเกรด     จํานวน 1  คัน        
3. รถแทรกเตอรตีนตะขาบขุดดิน (แบ็คโฮ)  จํานวน 1  คัน        
4. รถบดถนน     จํานวน 2  คัน                         
5. รถยนตบรรทุกน้ํา     จํานวน 1  คัน           
6. รถยนตกระบะบรรทุก (ดัมพ)   จํานวน 2  คัน            
7. บุคลากร (หมุนเวียนเขาปฏิบัติงานตามความสามารถ) จํานวน 6 – 8 คน 

      เ ม่ือไดรับบันทึกขอสนับสนุนจากสวนปาฯ เบื้องตนผู เ ก่ียวของจัดทําบันทึกรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบทันที พรอมขออนุมัติเดินทางเขาพ้ืนท่ีตามท่ีไดรับการรองขอ ทําการสํารวจพ้ืนท่ีพรอม
บันทึกภาพบริเวณท่ีตองเขาดําเนินการ ทําการประเมินยานพาหนะและเครื่องจักรกล ประเมินคาใชจาย และ
ประมาณการตางๆ ฯลฯ ท่ีจะเขาไปปฏิบัติงานแลวเสร็จ เพ่ือรายงานใหผูบังคับบัญชาและสวนปาฯทราบตามท่ี
ท่ีรองขอ เพ่ือชี้แจงรายละเอียด จากนั้นเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกลพรอมบุคลากรเขาดําเนินงาน หาก
ไดรับการอนุมัติเห็นชอบ 
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แผนผังการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนป่าขออนมุตัิซอ่ม/สร้างถนนป่าไม้ 

สจผ.ออกสาํรวจพืน้ท่ีเบือ้งต้นร่วมกบัสวนป่า 

สรุปรายงานผลการสาํรวจพร้อมวางแผน การ

ดําเนินงาน  

 

ดําเนินการซอ่ม/สร้างถนนป่าไม้ 

สรุปผลการดําเนินงาน 
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ระยะเวลาดําเนินการ       

 

ข้ันตอน/วัน 1-3 3-5 2-3     

ขออนุมัติ        

สํารวจพ้ืนท่ี        

วางแผนงาน        

ดําเนินการ        

- งานถนน    ประมาณ  กิโลเมตร ละ 7 วัน 

- งานวางทอ    ประมาณ  จุดละ 2-3 วัน 

- งานสะพาน    ประมาณ แหงละ 3-5 วัน 

สรุปผลงาน       3-5 วัน 

 

งบประมาณ 

      ไดจากการปฏิบัติงานตามท่ีสวนปาฯนั้นๆรองขอ โดยผูรับผิดชอบโครงการ สามารถขอรับการ
สนับสนุน โดยใหสวนปาฯเปนผูดําเนินการ อาทิ 
 

     1. คาน้ํามันเชื้อเพลิง คิดตามราคาปจจุบัน  
     2. คาน้ํามันหลอลื่น คิดตามราคาปจจุบัน 
     3. คาเบี้ยเลี้ยง วันละ ๗๐ บาท/คน/วัน   
     4. คาวัสดุอุปกรณตางๆ 
     5. คาซอมแซม จัดซ้ือ/จัดจาง คาอะไหลตางๆ  
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การทําทางลากขนไมในปา และใชในการปลูกสรางสวนปา 

ชนิดของถนนปาไม กลาวเฉพาะภายในเขตของสวนปา  แบงออกไดดังนี้ 

1. ถนนหลัก สําหรับรถยนตบรรทุก 

a. ถนนลาดยาง เปนถนนหลัก ท่ีลากผานสวนปา(บางสวนปา)   หรือหมูบานในบางจุดท่ี

สวนปาจําเปนตองใชในการสัญจรไป มา ระหวางพ้ืนท่ีทํางาน หรือทางหนวยงานรัฐบาล

กอสรางถนนตัดผานเขตสวนปา ถนนลักษณะนี้ การซอมบํารุง การดูแลรักษา เปนหนาท่ี

ของหนวยงานท่ีกอสราง มีผิวจราจรกวางมากกวา 2.0 -4.0 เมตร สวนปาตองระมัดระวัง

ในการใช และบํารุงรักษา กรณีท่ีทําความสกปรก ตอถนน ควรทําความสะอาดใหอยูใน

สภาพดีหลังการใชงานแตละวันเพ่ือความปลอดภัยตอผูสัญจรท่ัวไป 

b. ถนนลูกรัง เปนถนนหลัก ท่ีอาจเปนถนนท่ีทางหนวยงานราชการสราง หรือเปนถนนเดิมท่ี

ทางสวนปา ไดสรางไว ตั้งแตเริ่มมีการปลูกสรางสวนปา มีลักษณะบดอัดท่ีแนนหนา การ

บํารุงดูแลรักษา ถาเปนในเขตของสวนปายอมเปนหนาท่ีของหนวยงานสวนปาในการ

ดําเนินงาน มีผิวจราจรกวางมากกวา 2.0 -3.0 เมตร 

2. ถนนรอง / ทางลําลอง /ทางเกวียน  เปนถนนรอง ท่ีเชื่อมระหวางถนนหลักในเขตสวนปา มักเปน

เสนทางชั่วคราว หรือ มีความกวางเล็กนอย เพียง 1 – 2 เมตร ใชสําหรับ สัญจรโดยทางสัตว หรือ

สวนปาใชในการชักลากไมในจุดท่ีเขาถึงยาก สรางข้ึนเฉพาะชวง  

การวางแผนสรางถนนปาไม 

 เนื่องจากในปจจุบนั การสรางถนนปาไม ของสวนปาองคการอุตสาหกรรมปาไม ไมไดมีการดําเนินงาน

เพ่ิมเติมแลว มีเพียงการซอมแซมและบํารุงรักษาเสนทางคมนาคมท่ีมีอยูเดิมใหเกิดประโยชนสูงสุด ฉะนั้นในท่ีนี้ 

จะไมกลาวถึงการสรางถนนใหม หรือมีก็เพียงเล็กนอย เพ่ือเปนการหลบหลีกเสนทางเดิมท่ียากจะบูรณะ จะมี

เพียงการกลาวถึงในสวนของการซอมแซมและบํารุงถนนปาไมท่ีมีอยูเดิม เปนสําคัญ โดยมีลําดับข้ันตอนการ

ทํางาน ดังนี้ 

1. การสํารวจพ้ืนท่ีเบื้องตน 

เม่ือทางหนวย ซอมสรางถนนปาไมไดรับคําขอรับการสนับสนุนใหดําเนินการซอมแซมถนนปาไมท่ี

มีอยูเดิม เพ่ือการชักลากไมสักทอน หรือเพ่ือการคมนาคมของสวนปา แลว ทางหนวยงาน จะสงพนักงานท่ีมี

ความรูความสามารถ ออกเดินทางไปสํารวจพ้ืนท่ีในเบื้องตน รวมกันกับพนักงานสวนปา  กอนการดําเนินงานท่ี

กําหนดข้ึน ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอม การอนุรักษพ้ืนดิน  ลักษณะทางกายภาพ ตรวจสอบปญหาอุปสรรค

ทางเทคนิคตอการซอม/สรางถนนปาไม  
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ขอมูลท่ีทําการสํารวจ ประกอบดวย 

1. ลักษณะทางกายภาพและลักษณะโดยท่ัวไป (ตามแบบประเมินอัตราคาจางทําไม ออป.แนบ) 

2. ประเมินผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม (ตามแบบประเมิน Site Inspection) 

3. ปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะ 

อุปกรณท่ีใชในการสํารวจ 

1. แผนท่ีแสดงภูมิประเทศ หรือ

ภาพถายทางอากาศ  

2. แบบฟอรมประเมินผลกระทบ    

(Site Inspection) 

3. กลองบันทึกภาพ 

 

2. การวางแผนการดําเนินงาน 

 เม่ือไดดําเนินการสํารวจ และรายงาน

ผลการสํารวจใหผูเก่ียวของไดรับทราบแลว 

หนวยงานท่ีดําเนินการซอม/สรางถนนปาไม จะตอง

มาดําเนินการวางแผนการทํางาน เพ่ือใหผลการ

ทํางานเปนไปอยางรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และลด

ปญหาอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน  โดยในแผนการ

ดําเนินงานจะตองประกอบดวย ขอมูลท่ีตองใชในการทํางาน ดังนี้ 
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1. ระยะเวลาดําเนินงาน  

2. จํานวน/ ชนิด ยานพาหนะและอุปกรณ ท่ีจําเปนตองใช 

3. บริเวณท่ีจะดําเนินการ เชน จุดท่ีตองขุดตักดินลูกรัง จุดท่ีตองวางทอระบายน้ํา บริเวณท่ีตอง

ทําทางหลีก จุดท่ีตองสรางสะพานขาม บริเวณท่ีตองสรางเสนทางรอง บริเวณท่ีตองทําการถมหินเพ่ือสราง

เสนทางลากผานลําหวยลําธาร จุดท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษ ทางชุมชนและสิ่งแวดลอม เปนตน 

4. ประมาณการคาใชจายท่ีตองใชในการ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ จํานวน/ขนาดทอระบาย

น้ําท่ีตองซ้ือ เปนตน 

5. การวางแผนเรื่องจุดพัก การรักษาความปลอดภัยขณะทํางานและหลังเลิกการทํางาน 

การดําเนินการซอม / สรางถนนปาไม  แบงตามข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 

1. งานดิน 

ในการซอม / สรางถนนปาไมท่ีมีอยูเดิม แตไดชํารุดเสียหายไปตามกาลเวลา จําเปนตองบูรณะใหอยูใน
สภาพใชงานไดดี อยางนอยชั่วระยะเวลา การทํางานในพ้ืนท่ี ใหแลวเสร็จเปนสําคัญ การเตรียมดิน ท่ีสําคัญ ดิน
ท่ีใชควรเปนดินลูกรัง โดยปกติในสวนปา อ.อ.ป.จะมีจุดท่ีเปนดินลูกรัง สามารถขุดข้ึนมาใช ท้ังนี้จุดท่ีจะขุด จะ
ไดจากการสํารวจพ้ืนท่ีในเบื้องตนแลว และตองมีปริมาณท่ีเพียงพอ หากไมเพียงพอตองดําเนินการขออนุมัติ
จัดซ้ือในพ้ืนท่ีขางเคียง (ถาจําเปน) หากไมสามารถดําเนินการไดเลย ควรพิจารณาหาดินท่ีพอเหมาะสมใน
บริเวณพ้ืนท่ีขางเคียงในสวนปา แลวดําเนินการบดอัดใหแนนเพียงพอตอการรับน้ําหนักใหไดดี  โดยการขุดดิน
ลูกรัง ปกติจะใชรถแทรคเตอรตีนตะขาบทําหนาท่ีในการไถเตรียมรวมกอง หรือบางครั้งอาจใชรถแบ็คโฮ ในการ
ดําเนินการแทน พรอมใชรถตักดินใสรถบรรทุกดัมพ เพ่ือขนสงไปยังจุดท้ิงดินถมถนนตอไป หากไมมีรถแบคโฮ 
ใหพิจารณาใชรถแทรคเตอรติดบุงก๋ี แทนก็เปนไปได 

 

2. งานไถปรับพ้ืนท่ีผิวถนน 

 เนื่องจากสวนใหญแลว งานสรางถนนปาไมจะเปนงานบํารุงถนนปาไมเดิมท่ีชํารุดใชการไมไดดี 
จําเปนตองใชรถแทรคเตอรตีนตะขาบไถปรับพ้ืนผิวถนนใหเรียบ ลดรองรอยของถนนเดิมใหบางลง รวมท้ัง
กําจัดเศษก่ิงไม กอนหินตางๆท่ีขวางเสนทางเดิมออก อีกท้ังถนนในบริเวณจุดพิเศษสูงชัน หรือทางหักโคง ควร
พิจารณาดําเนินการเพ่ิมเติม ตามหนังสือแนะนําของ ดร.อํานวย คอวนิช ดร.อํานวย คอวนิช ,การทําไม
(LOGGING) p.261) ดังนี้ 
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การตัดทางลากไมบนเขาไมควรใหมีทางลาดชันเกิน 12 % และทางลาดชันระดับนี้ไมควรใหมี
ระยะทางยาวเกิน 50 เมตร ถายาวเกินไปจะเปนเหตุใหรถยนตหมดกําลังลงกลางทาง เกิดอุบัติเหตุไดงาย    
(ในกรณีท่ีจําเปนตองตัดทางท่ีมีความลาดชันตั้งแต 6 % ข้ึนไป ควรทํารองระบายน้ําขวางถนนทุกๆ 50 – 100 
เมตร  กรณีเปนเสนทางลําลอง เพ่ือใชในการชักลากไมชั่วคราวเฉพาะชวงระยะเวลาไมนาน หรือไมใชฤดูฝน 
อาจไมจําเปนตองทํารองระบายน้ําดานขาง หรือ ถนนลําลองบางชวงไมสามารถทํารองระบายน้ําดานขางได  
ใหพิจารณาปรับรองการไหลของน้ําใหผานดานกลางถนน หากไมสามารถกําหนดหรือทําไดให ถือปฏิบัติโดย
การใชเฉพาะชวงฤดูกาลท่ีไมมีฝนตก และควรทําการซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีใชการไดตามความเหมาะสมของ
ถนนนั้นๆ กรณีท่ีจําเปนตองทําเสนทางท่ีมีความลาดชันมากกวา 12 % แตไมควรเกิน 20 % เพ่ือเปนการรักษา
ความปลอดภัยในการทํางาน ไมควรใชสําหรับรถท่ีบรรทุกไมลากไมในขณะข้ึนเนินนั้นๆ ควรวิ่งเฉพาะรถเปลา 
และใหใชความระมัดระวัง หากมีความยาวของถนนมากควรทําการไถจุดพัก เปนระยะๆ 

 

เลี้ยวโคงหักบนเขา ควรใหกวางพอสมควร มิฉะนั้นจะลากขนไมยาวไมได และตรงทางโคงหักนี้ ควร
พยายามตัดทางเบี่ยงอีกเสนหนึ่งเพ่ือใหรถเปลาท่ีเสร็จจากการขนสงไมใชหลีกเลี่ยงสวนทางกับรถบรรทุกไมบน
ทางโคงหัก ทางเบี่ยงนี้แมวาจะชันเล็กนอยรถตัวเปลาก็พอจะข้ึนได ดังนั้น ในการสวนทางกันบนเขารถท่ีกําลัง
บรรทุกไมซ่ึงเปนรถหนักหรือบรรทุกไม ตองอยูดานในของภูเขา สวนรถตัวเปลาตองอยูริมนอกของภูเขา ไมวา
จะเปนดานซายหรือขวา ท้ังนี้ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน 
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3. งานปรับผิวถนนใหเรียบ  

หลังจากท่ีรถแทรคเตอรตีนตะขาบไดดําเนินการกรุยดิน และไถปรับผิวหนาดินแลว ข้ันตอนตอไปใหใช
รถมอเตอรเกรดทําการดําเนินการปรับเกลี่ยหนาดินใหเรียบ ปรับมุมผิวถนนใหเหมาะสมในแตละชวงใน
เบื้องตน  

 

 

 

4. งานถมดิน ปรับพ้ืนท่ีผิวดินชั้นแรก 

ใชรถกระบะบรรทุกดั้มพ ทําการบรรทุกดินลูกรังจากบอขุด มาถมผิวถนนปาไมเดิม เพ่ือเติมเต็มผิว
ถนนเดิมท่ีเปนรอง หลุม และชํารุดจากการใชงานมายาวนาน  
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5. งานเกลี่ยผิวดิน  

ใชรถแทรคเตอรมอเตอรเกรดเดอร ทําการไถเกลี่ยดินท่ีรถบรรทุกๆมาถมผิวถนนเดิม โดยใหรักษา
ระดับผิวถนนใหอยูในมุมองศาเดิม คือ บริเวณท่ีเปนแนวราบใหปรับพ้ืนท่ีเปนเนินหลังเตา พรอมท้ังทําแนว
ระบายน้ําท้ังสองดาน  หากพ้ืนท่ีลาดชันมาก ใหทําการระบายการไหลของรองน้ําออกนอกแนวถนนเปนระยะๆ 
ประมาณ 50 – 100 เมตร  สวนบริเวณท่ีเปนแนวโคง ใหทําการปรับผิวถนนใหลาดเอียงไมเกิน 15 องศา ตาม
แนวเอียงเดิม โดยใหมุมเอียงอยูชิดดานในโคงตลอด โดยแนวลาดท่ีเหมาะสมคือ 3-5 องศา และทําแนวระบาย
น้ําดานในเพ่ือปองกันการกัดเซาะของน้ําทําใหผิวถนนเสียหาย 
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6. งานบดอัดผิวถนนชั้นแรก  

ทําการบดอัดผิวถนนใหเรียบดวยเครื่องบดถนน ขนาดเล็ก ประมาณ 2-3 ตัน บดอัดจนแนน ประมาณ 
3-5 รอบ  ระหวางการบดอัดดินใหใชรถน้ํา ราดผิวถนนเพ่ือชวยทําใหการบดอัดแนนดีข้ึน  
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7. งานถมถนน พรอมปรับแตงผิวดิน 

ใชรถบรรทุกดัมพ บรรทุกดินเพ่ือเสริมในจุดท่ีเปนหลุมบอหลังจากอัดดิน ใหเต็มหนาถนน จากนั้นใช
มอเตอรเกรดลุยปรับพ้ืนท่ีใหเรียบพรอมตกแตง ยกรองทางระบายน้ําใหเปนรูปราง และปรับระยะ
ความกวางของถนนใหไดแนวมาตรฐานท่ีความกวาง 2-4 เมตร ตามสภาพถนนเดิม  

 

8. งานบดอัดผิวถนนรอบสุดทาย 

          ใชรถบดถนนขนาดใหญ ประมาณ 5 ตัน พรอมใสระบบสั่นสะเทือน เพ่ืออัดหนาดินใหเรียบเกาะกัน
แนนแข็งแรง และสามารถรับน้ําหนักและใชงานไดยาวนาน โดยปรับใหไดความหนาท่ีประมาณ 3 นิ้วจากผิวดิน
เดิม ในระหวางนี้ใชรถน้ําชวยชโลมหนาดิน เพ่ือใหการบดอัดดินไดแนนยิ่งข้ึน 

หนวยงานท่ีมีการลากขนไมมากๆ ควรมีรถยนตบรรทุกน้ําคอยรดน้ําเชาและเย็นจะทําใหถนนแนน ชวยใหลาก
ขนไมไดสะดวกข้ึน รถบรรทุกน้ําควรราดถนนท่ีลากไมผานหมูบานไวเสมอ เพ่ือเปนการชวยบรรเทาฝุนมิใหไป
รบกวนชาวบานอันจะกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญและบางครัง้อาจเปนอุปสรรคในการลากขนไมดวย 
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การทําทางระบายน้ํา 

 รางระบายน้ําขางถนน มีไวสําหรับระบายน้ํา จากผิวถนน และรองรับน้ําจากพ้ืนท่ีลาดเอียงดานท่ีสูง
กวาหรือดานบนใหไหลลงไปสูพ้ืนท่ีลาดดานลาง ถาพบวาไมมีอันตรายอันเกิดจากความไหลแรงของน้ําแลว ราง
ระบายน้ําดังกลาว อาจเปนรางระบายน้ําถามธรรมชาติ หรือรางดินก็ได แตถาภูมิประเทศนั้น มีน้ําไหลอยูเสมอ 
หรือขางทางมีภูเขาท่ีเปนการสรางกันดินพังทลายแลว ควรสรางเปนรางระบายแบบซีเมนต 

 การระบายน้ําของ ทางถนนปาไมของสวนปา เนื่องจากเปนแนวถนนของเดิมท่ีไดดําเนินการสราง
มาแลว การระบายน้ําสวนมากจะเปนแนวระบายน้ําตามธรรมชาติ หรือรางดิน โดยใชรถมอเตอรเกรดไถ
ปรับแตงใหเปนรอง ลึกใหต่ํากวาผิวถนน ใหน้ําระบายไหลออกลงเปนระยะจนถึงจุดต่ําสุด บางจุดท่ีลาดชันมาก
ตองทําการระบายออกดานขางเปนระยะ เพ่ือลดความแรงของน้ําลง  

การตัดทางลากขนไมในปา มักจะประสบปญหาเรื่องหลมหรือท่ีท่ีมีน้ําขังอยูเสมอ สถานท่ีเชนนี้ควร
หาทางระบายน้ําออกโดยขุดเปนรองเล็กๆ พอใหน้ําไหลออกได คนขับรถยนตลากไมหรือผูรับผิดชอบมักจะ
ละเลยในเรื่องนี้ ซ่ึงจะทําใหทางตรงนั้นเปนหลุมลึกลงทุกที เม่ือมีรถบรรทุกไมผาน ถาไมมีทางระบายน้ําออกจะ
ใชวิธีวิดน้ําชวยก็ยังดีกวาปลอยไวเฉยๆ ถาเปนหลมมากๆ ควรวางลูกระนาด คือตัดไมทอนเล็กๆวางเรียงขวาง
ถนนแลวใชทอนไมบังคับริมลูกระนาดท้ัง 2 ขาง 

ทางลากไม บางแหงอาจเปนทราย เม่ือรถลากไมผานบอยครั้งทรายก็จะเปนรองลึกมากข้ึน ในกรณี
เชนนี้ ควรใชไมไผขัดแตะวางทาบบนทรายนั้น เพ่ือใหรถผานไปมาไดสะดวก ถนนท่ีมีทรายหรือฝุนมาก เม่ือฝน
ตกลงมาก็จะเกิดเปนหลมไดงายกวาถนนธรรมดา 
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การทําทางผานลําหวย แมน้ํา   

 ทางรถยนตท่ีผานลําหวยท่ีมีน้ํา  ควรทําสะพานขามเสมอ ไมควรปลอยใหรถลากไมวิ่งผานไปในน้ํา 
เพราะน้ําจะเขาไปในหามลอ ทําใหหามลอไมอยู เกิดอุบัติเหตุไดงาย ถาเปนหวยเล็กๆ ควรถมหวยแลวฝงทอให
น้ําผาน ถังน้ํามันเปลาๆ ขนาด ๒๐๐ ลิตร อาจนํามาตอกันใชทําทอระบายน้ําไดดี  

การทําสะพานลากไมช่ัวคราวขามลําหวยใหญ  

เม่ือการทําทางชักลากไมตองผานเสนทางลําหวยใหญ การทําสะพานไมชั่วคราว ก็เปนสิ่งท่ีจําเปนตอง
ทําเพ่ือใหสวนปาสามารถประหยัดคาใชจายในการเดินทางออมเสนทางอ่ืนๆ หรือ เพ่ือประหยัดเวลา เพ่ิม
ปริมาณการชักลากไมใหไดผลงานมากข้ึน การทําสะพานขามแมน้ํา ลําหวยหรือลําธาร เรียกสะพานลักษณะนี้
วา “สะพาน อกแตก” โดยใชไมท้ังตน ขนาดเสนผาศูนยกลางราว 25 - 30 ซม. เรียงขวางกับลําหวย เปน 2 
แถวๆละ 4 - 5 ตน เวนตรงกลางไวเปนชอง ไมท้ัง 2 แถวนี้ วางบนทอนไมซ่ึงฝงขวางไวท้ัง 2 ฝงลําหวยอีกแหง
หนึ่ง แลวยึดไมท้ังหมดใหติดกันดวยปลิงเหล็กรูปตัวยู ถากผิวบนของแถวไมตอนบนใหเรียบสักเล็กนอย เพ่ือให
รถวิ่งไดสะดวกข้ึน ไมทอนท้ัง 2 แถว ใหเรียงกันใหพอดีกับชวงลอรถยนตและลอพวง สวนตรงกลางท่ีเวนชองไว
ก็เพราะไมมีประโยชนและเปนการประหยัดไมไดหลายตน ซํ้าเปนการปองกันลอเกวียนผานไดดวยสะพาน  
สวนปลายของสะพาน ท้ังสองดานจะยาวประมาณ 50 – 100 เซนติเมตร ปดทับไมดวยการกลบดินใหมิดเพ่ือ
ปองกันการสะดุดขณะสัญจรผานไปมา  สะพานท่ีมีความยาววัดระยะระหวางหวยหากไมเกิน 3 เมตรไมตองใช
ไมหลักในการทําเสาสะพานเพ่ิม แตหากมีความยาวมากกวา นั้น ก็ควรพิจารณาฝงเสาไมเพ่ือรับน้ําหนักใหไดดี
ตามความเหมาะสม  สะพานดังกลาวนี้ ทําไดไว มีคาใชจายนอย มีความทนทานและไดผลดีพอสมควรบางครั้ง
อาจทนนานเกิน 1 ป เสียดวยซํ้า  

     ในกรณีไมทําสะพานหายาก จะใชไมท่ีจะลากขน มาทําสะพานก็ได เม่ือลากไมเท่ียวสุดทายก็รื้อไม
นั้นออกแลวขนข้ึนรถเปนเท่ียวสุดทายไปเลย โดยปกติการเตรียมทําทางชักลากไมจะตองเริ่มเตรียมกันตั้งแต
ปลายฤดูฝน ราวเดือนตุลาคม เพ่ือใหการสรางทางและสะพานเสร็จเรียบรอยและลากไมไดทันในชวงฤดูแลงซ่ึง
มีระยะเวลาจํากัดอยู มิฉะนั้น จะลากไมไมหมด ทําใหไมตกคางไปอีก 1 ป ตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน 

 

 การชักลากหรือทําถนนผานลําหวยตื้นๆ  

บางครั้งลําหวยท่ีจําเปนตองสัญจรผาน ตองผานลําหวย ท่ีไมลึกมาก หรือตองผานตลอดแนวยาวลํา
หวย การทําสะพานขามลําหวย อาจไมสามารถทําได หรือไมมีความจําเปนมากพอ การปรับทองลําหวยดวยรถ
แทรคเตอรตีนตะขาบ ใหราบ แลวนําหินแมน้ําหรือหาหินกอนขนาดใหญมาเทตามแนวลําหวย จากนั้นใชรถบด
ถนนบดกอนหินใหแนน แตใหสายน้ําสามารถไหลผานไดตอเนื่องไมมีการขังหรือติดขัดเนื่อง จากการกระทํา
ดังกลาวก็สามารถแกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง ท้ังนี้หากไมสามารถถมลําธารดวยกอนหินดังกลาวก็อาจจะใช
กระสอบใสทรายแทนก็ได 
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การวางทอระบายน้ํา 

 ในบางพ้ืนท่ีมีความจําเปนตองทําการวางทอซีเมนตระบายน้ํา ท้ังการซอมแซมของเดิมท่ีชํารุดเนื่องจาก
สภาพการใชงาน หรือการถูกสายน้ําท่ีพัดรุนแรงกัดเซาะ หรือการพิจารณาฝงทอระบายน้ําเพ่ิมเติมจากจุดท่ี
สมควรตองวางทอซีเมนต  โดยจํานวน และขนาดของทอซีเมนตจะข้ึนอยูกับขนาดของลําหวย ความลาดชัน
ของพ้ืนท่ี ความรุนแรงของกระแสน้ํา และความกวางของถนนปาไม  โดยปกติทอซีเมนตท่ีใชเปนทอซีเมนตอัด
แรงเสริมเหล็ก  มีขายในทองตลาดใกลบริเวณสวนปา หรือภายในรานกอสรางในตัวเมือง มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางตั้งแต 30 – 150 เซนติเมตร ความยาวท่ี 100 เซนติเมตร  ซ่ึงทางหนวยซอมสรางทางตองพิจารณา
ความเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยปกติ ความยาวของทอท่ีวางจะใชจํานวน 7 ทอเรียงติดตอกันเปน
สําคัญ และมีข้ันตอนในการวางทอระบายน้ํา  ดังนี้ 

1. ขุดปรับพ้ืนท่ี โดยใชรถแบ็คโฮ ขุดบริเวณท่ีจะวางทอ ใหมีความกวางและลึกตามสภาพพ้ืนท่ี และ
ทําการอัดรองแนววางทอท่ีจะวาง ใหพ้ืนดินทองน้ํามีความแนนและราบ 

2. วางทอซีเมนตเสริมเหล็กอัดแรง ตามแนวขวางถนน 

3. เทปูนซีเมนตเพ่ือเชื่อมวงทอใหแนนและติดกัน โดยถาใหดีควรเปนปูนท่ีแหงเร็ว 

4. กลบดินท้ังบริเวณใหท่ัว และบดอัดดวยรถบดถนน 

5. ใชแมคโครแตงพ้ืนท่ีหนาทอเพ่ือใหเปนหลุมท่ีพักชะลอความแรงน้ํา โดยมีขนาดหลุมประมาณ     
2 x 2 เมตร ลึกท่ี 1.5 เมตร   

6. ใชแมคโคร ปรับผิวดานทายทอ ท่ีจะระบายน้ํา ทําการเทพ้ืนซีเมนตเพ่ือรองรับน้ํา ท้ิงใหยาว
ประมาณ  1-2 เมตร 
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7. ใชมอเตอรเกรดปรับแตงผิวดินใหเรียบ เพ่ิมจํานวนดินลูกรังใหเหมาะสมและกลบหลุมบอ      
บริเวณวางทอใหสมํ่าเสมอ 

8.   ใชรถบดถนน ขนาดใหญ อัดสั่นสะเทือนใหแนน ปรับความหนาของดินเหนือทอใหไดประมาณ   

   15 – 20 นิ้ว 
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