
	 ที่ตั้งของกรมการทหารช่าง

ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางเมืองราชบุรีเดิม

ในสมัยรัชกาลที่	 ๒	 ที่มีความสำาคัญ

ทางยุทธศาสตร์	 โดยทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	 ย้ายเมืองจากฝั่งขวาของ 

แม่นำา้แม่กลองมาตั้งทางฝั่งซ้าย	 และ

โปรดเกล้าฯ	 ให้มีพิธีฝังหลักเมือง	 สร้าง

กำาแพงเมือง	ป้อม	ประตูเมือง	และอื่นๆ	

ตัวเมืองราชบุรีแห่งนี้ใช้ เป็นที่ทำาการ 

มาจนถึงสมัยรัชกาลที่	๕	

ปืนใหญ่โบราณใช้รักษาเมือง
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๖๐ - ๒๔๔๘

ประตูเมืองโบราณบานสุดท้าย 
ที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์มากที่สุด   

พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง นอกจากจะเป็นศูนย์รวมแห่งประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ 
ของเหล่าทหารช่างแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมของผลงานต่างๆ นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ที่รอให้ท่านมาศึกษา ณ บ้านทหารช่าง

พิพิธภัณฑ์ทหารช่างยินดีต้อนรับ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี

พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง
ENGINEER MUSEUM Since 1969

เวลาเปิดทำาการ :	จันทร์	-	ศุกร์	๐๘.๓๐-๑๖.๓๐	น.

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

กองวิทยาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐

โทร.	๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔	ต่อ	๕๓๑๕๑									
โทรสาร	๐-๓๒๓๓-๗๒๖๗ 

http://www.engrdept.com

ศูนย์รวมแห่งประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการและผลงาน 
ของ.....เหล่าทหารช่าง

 ปืนเล็กยาวแบบ ๖๖  ปืนกลหนักแบบ ๗๗

							กรมทหารบกราบที่	๔	เป็นหน่วยทหาร
หน่วยแรกที่ย้ายจากโรงทหารสวนดุสิตเข้ามา 
ตั้งในพื้นที่เมืองราชบุรีเดิมเมื่อพ.ศ.	 ๒๔๔๕	
โดยมีจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาฯ	 ทรงเป็น 
ผู้บังคับหน่วย	 และทรงมีคุณูปการต่อหน่วยทหารน้ี
มาตลอด	 ๕๐	 ปีเต็ม	 ค่ายทหารแห่งนี้จึงได้รับ
พระราชทานนามว่า	“ค่ายภาณุรังษี”

จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข 
เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

    แนวก�ำแพงเมืองโบรำณรำชบุรีที่เหลืออยู่ คือร่องรอยแห่งประวัติศำสตร์ 
ที่กรมกำรทหำรช่ำงอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

FIRST IN........ 
......LAST OUT

กรมการทหารช่าง



พพิิธภัณฑ์ทหารช่าง
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.๒๕๑๒	 เพื่อเป็นศูนย์รวม 
ในการเก็บรักษาและเชิดชูเกียรติประวัติ	 ตลอดจนผลงาน
ของบรรพบุรุษและหน่วยทหารช่าง	 ซึ่งถือเป็นมรดกที่มี
คณุคา่	ควรแกก่ารรำาลกึและศกึษาววิฒันาการ	ความเจรญิ
ก้าวหน้าของเหล่าทหารช่าง	นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พระองคเ์จา้บรุฉตัรไชยากร	เปน็พระราชโอรส	องค์ท่ี	๓๕	

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 คือ	 ผู้ทรง

วางรากฐาน	และพฒันาหนว่ยทหารชา่งใหเ้จรญิกา้วหนา้	

มัน่คงมาจนตราบเทา่ทกุวนันี้	จงึไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ปน็	

 

อุโมงค์ขุนตาน ความยาว	 ๑,๓๖๑.๓๐	 เมตร	 บนทาง
รถไฟสายเหนือ	 กิ โลเมตรที่ 	 ๖๘๒	 
เชือ่มตอ่ระหวา่ง	จ.ลำาพนู	กบั	จ.ลำาปาง	คอื	 
ผลงานแห่งความภาคภูมิใจที่ทหารช่าง 
เข้าดำาเนินการต่อจากวิศวกรชาวเยอรมัน
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 สามารถ
เปิดเดินรถไฟลอดอุโมงค์ขุนตานได้ 
เป็นครั้งแรก	เมื่อ	๑	กรกฎาคม	๒๔๖๑

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงบทบาทสำาคัญ	
ของทหารช่างกบักจิการรถไฟในอดตี

พลเอกพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ 
กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน 
ทรงใช้ในการตรวจงานก่อสร้าง 
เส้นทางรถไฟ	
 

 ยามสงคราม 
	 สนับสนุนการเคลื่อนที่ของหน่วยกำาลังรบ	 ขัดขวางการเคลื่อนที่ 
	 ของข้าศึก	และปฏิบัติงานช่างทั้งปวงในสนาม
 ยามปกติ 
	 ยุทโธปกรณ์เครื่องมือช่าง	 ใช้สนับสนุนโครงการก่อสร้างเพื่อการ
	 พัฒนาประเทศ	โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	และการช่วยเหลือ	
	 ประชาชนยามประสบภัยพิบัติต่าง	ๆ

จดัแสดงเครือ่งมอืหนกัทีผ่า่นสมรภมูทิัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ	อาทิ.-	

	 สนับสนุนยุทธการ	“ผาเมืองเผด็จศึก”	

	 พื้นที่เขาค้อ	จ.เพชรบูรณ์	

	 โครงการ	ฮารับบันบารู	ใน	๕	จังหวัดภาคใต้	

	 โครงการอีสานเขียว

	 สนับสนุนการรบในสงครามเวียดนาม	

	 ร่วมรักษาสันติภาพในประชาคมโลก	 เช่น	 	

	 กัมพูชา		ติมอร์ตะวันออก		อัฟกานิสถาน	

	 อิรัก		บุรุนดี		ฯลฯ	

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

รถโยกตรวจทางรถไฟ รถจกัรไอนำ้า

รถถากถางล้อสายพาน

รถปั้นจั่นประกอบถังงัดตัก รถตักบรรทุกขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์หลา

รถสะพานขนาด ๖ ตัน   รถบดล้อเหล็ก 

 ขวานหงอน  พลั่วหางเหยี่ยว

สมอ เลือ่ยโซย่นตส์มยัสงครามโลกครัง้ที ่๒

เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด
ใช้ในสงครามเวียดนาม   เข็มทิศตลับเล็ง 

กล้องสตาร์ไลท์สโคป 
ใช้ในสงครามเวียดนาม

 กล้องส่องทางไกล

	 ในสงครามมหาเอเชียบูรพาทหารช่างสนับสนุนกองพลสร้างทาง

คมนาคม	โดยใช้เครื่องมือช่างสมัยโบราณได้แก่	พลั่ว	จอบใช้ขุดดิน	ขวาน	เลื่อย	

ใช้ตัด	ถากถาง	สิ่ว	ขวาน	ใช้ในงานไม้	ฯลฯ

ภารกิจทหารช่าง
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เครื่องมือช่างสมัยโบราณ เป็นรากฐาน
ของวิวัฒนาการเครื่องมือช่างที่ทันสมัยในปัจจุบัน

พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน

   “พระบิดาเหล่าทหารช่าง”



ห อ ง ที่  ๗  “ห อ ง ท ห า ร ช า ง กั บ ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ 
ผูประสบภัยสึนามิ”  จัดแสดงการเกิดเหตุการณคลื่นยักษสึนามิ
ถลม ๖ จังหวัดภาคใตชายฝงทะเลอันดามัน เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๔๗ และ
การชวยเหลือ  การฟนฟูบูรณะอยางตอเนื่องของหนวยทหารชาง  
โดยจัดแสดงทั้งภาพนิทรรศการและวีดิทัศนติดตั้งไวภายในหอง
จัดแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จัดแสดงเกียรติประวัติของนายทหารชางที่สรางชื่อเสียง
ใหแกเหลาทหารชาง 

ชั้นล าง   หองเทิดเกียรติพลเอกชัยสิทธิ์    ชินวัตร               
ผูบัญชาการทหารบกและผูบัญชาการทหารสูงสุด ป พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ชั้นบน  หองพลเอกธวัช    เกษรอังกูร  ปลัดกระทรวง
กลาโหม ป พ.ศ.๒๕๔๓   
 
 
 
 
 
 

                                                                       
 
(สรางเมื่อป พ.ศ.๒๔๙๒)  

จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่ เกี่ยวกับความ
เปนมาของหนวยทหารชางและประวัติบุคคลสําคัญที่เกี่ยวกับ
ทหารชาง  
 
 
 
 
  

ชั้นลาง  จัดแสดงเครื่องแตงกายทหารชางสมัยโบราณ 
ประวัติหนวยทหารชางและอาวุธปนโบราณตาง ๆ  
 ชั้นบน  “หองจอมพลสมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิ
มุข  เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช” ผู
ทรงมีคุณูปการตอหนวยทหารในพื้นที่ราชบุรี 
 “หองพลเอกพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชร
อัครโยธิน” พระบิดาเหลาทหารชาง 
 “หองพลเอก ประยุทธ  จารุมณี”  ผูบัญชาการทหารบก 
ป พ.ศ.๒๕๒๔ 
 “หองพลเอก  บรรจบ    บุนนาค” รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงกลาโหม ป พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พิพิธภัณฑทหารชาง 
เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปพ.ศ.๒๕๑๒  บนพื้นที่ประมาณ 

๒๐๐ ตารางวา ตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกของ คายภาณุรังษี    
ติดกับริมแมน้ําแมกลองไดรับการปรับปรุงพัฒนาโดยลําดับจนถึง
ปจจุบันมีพื้นที่ประมาณ ๒ ไรเศษ 
 พิพิธภัณฑทหารชาง เปนศูนยรวมในการเก็บรักษาและ
เชิดชูเกียรติประวัติ   ตลอดจนผลงานของบรรพบุรุษและหนวย
ทหารชาง  ซึ่งถือเปนมรดกที่มีคุณคาแกการศึกษาวิวัฒนาการและ
ความเจริญกาวหนาของเหลาทหารชางตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 
 

อาคารพิพิธภัณฑ ๒ ชั้น (อาคารจัสแมก) 

พิพิธภัณฑทหารชาง (เปดใหเขาชม ทุกวันราชการเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น.) 
การเขาชมเปนหมูคณะ  ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่   
กองวิทยาการ  กรมการทหารชาง  คายภาณุรังษี  อ.เมือง  จว.ราชบุร ี
โทร.๐๓๒ - ๓๓๗๒๖๗ , ๐๓๒ - ๓๓๗๐๑๔  ตอ ๕๓๑๕๑ 

อาคารแปดเหลี่ยม 



 
  

เหลาทหารชางถือกําเนิดมาพรอมๆกับกองทัพไทย
ตั้งแตสมัยโบราณ  แตยังมิไดแยกออกเปนเหลาอิสระชัดเจน  
จนกระทั่งตนยุครัตนโกสินทรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงตั้ง “กองทหารอินยิเนีย” ขึ้นเมื่อวันที่ 
๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๑๘  เพื่อใหออกไปปฏิบัติงานตรวจทาง  
กรุยแนวและปกเสาโทรเลขจากจังหวัดพระนครถึงจังหวัด
สมุทรปราการ  ซึ่งถือเปนตนกําเนิดของเหลาทหารชาง   จากนั้น
เหลาทหารชางไดรับการพัฒนามาโดยลําดับ  จนกระทั่งป พ.ศ.
๒๔๙๕ กรมจเรทหารชางไดแปรสภาพเปนกรมการทหารชาง  
ขึ้นตรงตอกองทัพบก   มีที่ ตั้งปกติถาวรอยู  ณ  คายภาณุรังษี          
ต.โคกหมอ อ.เมือง จว.ราชบุรี  โดยมี พลเอกพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน  ทรงเปนพระบิดาของเหลา  
ทหารชางและวันที่ ๒๓ มิถุนายน เปน “วันทหารชาง” 

 
  
พิพิธภัณฑกลางแจง  สวนที่ ๑  จัดแสดงเครื่องมือที่ใชในงาน
กอสรางตาง ๆ เชน รถปนจั่น รถถากถาง รถบด รถเกลี่ย รถตัก
บรรทุก รถโกยตัก รถสะพานและเรือยนตสรางสะพาน เปนตน 
    สวนที่ ๒ จัดแสดงหัวรถจักรไอน้ําและโบกี้
รถไฟ  เนื่องจากในอดีตทหารชางเคยมีสวนรวมในการกอสรางทาง
รถไฟสายสําคัญ ๆ และเคยมีการจัดตั้ง “กองรอยทหารชางรถไฟ” 
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดแสดงผลงานของทหารชางโดยแบงการจัดแสดง
ออกเปน ๗ หองดังนี้ 

หองที่ ๑ “หองอดีตเจากรมการทหารชาง”  จัดแสดง
ภาพและประวัติเจากรมการทหารชางทานแรกจนถึงทานปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
หองที่ ๒ “หองทหารชางในอดีต” จัดแสดงเครื่องมือชาง

สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเกี่ยวกับกิจการรถไฟในอดีต 
  

 
 
 
 
 
หองที่ ๓ “หองทหารชางกับการพัฒนาประเทศ”  เชน           

โครงการอีสานเขียว ,โครงการฮารับบันบารู ,โครงการกอสราง
เสนทางเพื่อความมั่นคง บานปอน- บานหวยโกน จว.นาน ฯลฯ 
 
 
 
 
  

 หองที่ ๔ “หองทหารชางกับการชวยเหลือประชาชน” 
จัดแสดงภาพการปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ เชน    
วาตภัยไตฝุนเกย  จว.ชุมพร ,อัคคีภัยชุมชนคลองเตย  กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 หองที่ ๕ “หองทหารชางชวยเหลือประชาชนและรักษา
สันติภาพ”  จัดแสดงภาพโครงการกําจัดผักตบชวาพัฒนาลุมน้ํา 
นครชัยศรี  จว .นครปฐม  ,การปฏิบั ติภารกิจรักษาสันติภาพ         
ณ  ประเทศอัฟกานิสถาน  ,อิรัก  ,บุรุนดี  และการชวยเหลือ
ผูประสบภัยแผนดินไหว ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหราน 
  

 
 
 
 
หองที่ ๖ “หองเกียรติศักดิ์ทหารชางไทยในกัมพูชา”   

จัดแสดงภาพการปฏิบัติงานกองพันทหารชางเฉพาะกิจที่ ๑ และ
กองพันทหารชางเฉพาะกิจที่ ๒ (สหประชาชาติ) ปฏิบัติภารกิจ
รักษาสันติภาพ ณ ประเทศกัมพูชา ป ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ 
 
 
 

 
 
 

กรมการทหารชาง 

ลักษณะการจัดแสดงพิพิธภัณฑทหารชาง 

อาคารชั้นเดียว (อาคารรูปตัวแอล) 


