
การด าเนินการสนับสนุนกรมศิลปากร 

    

งานที่ด าเนินการ 
 การจัดท าเชือกฉุดชักราชรถ จ านวน ๖ องค์ ได้แก่ 

๑.๑ พระมหาพิชัยราชรถ (หมายเลข ๙๗๘๐)                                                                                                                  
- เชือกหน้าชนิด ๔๓ ห่วง (๔๓ คน) จ านวน ๔ สาย ยาวสายละ ๔๐.๒๕ เมตร                                                                       
- เชือกหลังชนิด ๒๒ ห่วง (๒๒ คน) จ านวน ๒ สาย ยาวสายละ ๒๒.๔๐ เมตร 

๑.๒ เวชยันตราชรถ (หมายเลข ๙๗๘๑)                                                                                                                 
- เชือกหน้าชนิด ๔๓ ห่วง (๔๓ คน) จ านวน ๔ สาย ยาวสายละ ๔๐.๒๕ เมตร                                                                  
- เชือกหลังชนิด ๒๒ ห่วง (๒๒ คน) จ านวน ๒ สาย ยาวสายละ ๒๒.๔๐ เมตร  

๑.๓ ราชรถน้อย (หมายเลข ๙๗๘๒)                                                                                                                        
- เชือกหน้าชนิด ๑๔ ห่วง (๑๔ คน) จ านวน ๔ สาย ยาวสายละ ๑๗.๔๐ เมตร                                                          
- เชือกหลังชนิด ๙ ห่วง (๙ คน) จ านวน ๒ สาย ยาวสายละ ๑๑.๖๕ เมตร  

๑.๔ ราชรถน้อย (หมายเลข ๙๗๘๓)                                                                                                                        
- เชือกหน้าชนิด ๑๔ ห่วง (๑๔ คน) จ านวน ๔ สาย ยาวสายละ ๑๗.๔๐ เมตร                                                          
- เชือกหลังชนิด ๙ ห่วง (๙ คน) จ านวน ๒ สาย ยาวสายละ ๑๑.๖๕ เมตร  

๑.๕ ราชรถน้อย (หมายเลข ๙๗๘๔)                                                                                                                        
- เชือกหน้าชนิด ๑๔ ห่วง (๑๔ คน) จ านวน ๔ สาย ยาวสายละ ๑๗.๔๐ เมตร                                                          
- เชือกหลังชนิด ๙ ห่วง (๙ คน) จ านวน ๒ สาย ยาวสายละ ๑๑.๖๕ เมตร 

๑.๖ ราชรถปืน  
      - เชือกหน้าชนิด ๒๐ ห่วง (๒๐ คน) จ านวน ๔ สาย ยาวสายละ ๒๗.๒๕ เมตร                                                          

- เชือกหลังชนิด ๑๐ ห่วง (๑๐ คน) จ านวน ๒ สาย ยาวสายละ ๒๑.๖๕ เมตร  
๒. สนับสนุนการติดตั้งนั่งร้าน ให้กับ จนท.กรมศิลปากร ท าการบูรณะราชรถ ราชยาน จ านวน ๕ องค์ 

พร้อมกับให้การสนับสนุน จนท.กรมศิลปากร ท าการปรับแต่งนั่งร้านตามท่ีได้รับประสาน 

 



แผนการด าเนินการ 
๑.  การจัดท าเชือกซ้อม ส าหรับราชรถ จ านวน ๖ องค์ ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค.๖๐ 
๒.  การจัดท าเชือกจริง ส าหรับราชรถ จ านวน ๖ องค์ ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ส.ค.๖๐  

ที่ ราชรถ ชนิด ม.ค.๖๐ ก.พ.๖๐ ม.ีค.๖๐ เม.ย.๖๐ พ.ค.๖๐ ม.ิย.๖๐ ก.ค.๖๐ ส.ค.๖๐ ก.ย.๖๐ พ.ย.๖๐ ธ.ค.๖๐

๑ งานจัดท าเชอืฉดุชกัราชรถ

เชอืกจริง

เชอืกซ้อม

เชอืกจริง

เชอืกซ้อม

เชอืกจริง

เชอืกซ้อม

เชอืกจริง

เชอืกซ้อม

เชอืกจริง

เชอืกซ้อม

เชอืกจริง

เชอืกซ้อม

๒ งานติดต้ังนั่งร้าน

ก าหนดการซักซ้อมริ้วขบวน ระหว่าง 21 ก.ย.60 - 22 ต.ค.60

ก าหนดวันถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ ใน 27 ต.ค.60

ผลการประชมุทีท่ าเนียบรัฐบาล  โดยมีสมเดจ็พระเทพรัตนฯ เปน็องค์ประธาน มตทิีป่ระชมุทีส่ าคัญคือ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ในวันศุกร์ที ่๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๙

: ทีม่า ขอ้มูลจาก ผู้ประสานงานของกรมศิลปากร

ต.ค.๖๐

ราชรถน้อย (หมายเลข ๙๗๘๒) 

ราชรถน้อย (หมายเลข ๙๗๘๓) 

ราชรถน้อย (หมายเลข ๙๗๘๔) 

ราชรถปนืใหญร่างเกวียน

๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

๑.๕

๑.๖

พระมหาพิชยัราชรถ (หมายเลข ๙๗๘๐)

เวชยนัตราชรถ (หมายเลข ๙๗๘๑

 



 

การด าเนินการที่ผ่านมา 

 เมื่อ ๘ พ.ย.๕๙  รอง ผอ.อธบ..อร. และคณะ ประชุมหารือร่วมกับกรมศิลปากร และกรมสรรพาวุธทหารบก 
ในการเตรียมการพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
โดยมี อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุม 

 

 เมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๑๔.๔๙ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
จก.อร.  ผอ.อธบ.อร. และคณะท างาน ฯ ร่วมพิธีบวงสรวงเพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และ
เครื่องประกอบในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ที่กรมศิลปากรจัดขึ้น โดยมี พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวง 
ทั้งนี้ เพื่อให้งดงามและสมพระเกียรติ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 

 



 อธบ.อร. (รง.เชือกรอกและการอู่ ฯ กงน.อธบ.อร.) ด าเนินการติดตั้งนั่งร้าน สนับสนุนให้กับ จนท.กรมศิลปากร 

ท าการบูรณะราชรถ ราชยาน จ านวน 5 องค์ ได้แก่ พระมหาพิชัยราชรถ เวชยันราชรถ  และ ราชรถน้อย 

จ านวน 3 องค ์

        
 

รูปภาพ งานติดตั้งและปรับแต่งนั่งร้าน พระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ 
    

     
 

รูปภาพ งานติดตั้งและปรับแต่งนั่งร้าน ราชรถน้อย ทั้ง ๓ องค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๐ อธบ.อร. จัดผู้แทนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงราชรถปืนใหญ่รางเกวียน ณ กองโรงงานซ่อมสร้าง
ยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  
(กรซย.ศซส.สพ.ทบ.) ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  และร่วมกับ  
จนท. ของ สพ.ทบ. ตรวจสอบแบบในการการติดตั้งห่วงส าหรับลากราชรถ ฯ ให้สามารถใช้งานร่วมกับ  
เชือกฉุดชักราชรถ ฯ ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า ได้อย่างถูกต้อง  

 
 

       
 

       
รูปภาพ งานตรวจสอบแบบในการการติดตั้งห่วงส าหรับลากราชรถ ฯ 

 
 
 
 
 
 



 อธบ.อร. (รง.ต่อเรือเหล็ก ฯ, รง.เชือกรอกและการอู่ ฯ และ รง.ช่างเย็บ ฯ) ด าเนินการจัดท าเชือกฉุดชักราชรถ  
 

ที ่ ราชรถ เชือกซ้อม เชือกจริง 
๑ พระมหาพิชัยราชรถ  

(หมายเลข ๙๗๘๐) 
ด าเนินการแล้วเสร็จ รอด าเนินการ 

๒ เวชยันตราชรถ  
(หมายเลข ๙๗๘๑) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ รอด าเนินการ 

๓ ราชรถน้อย (หมายเลข ๙๗๘๒)                                                                                                                        ด าเนินการแล้วเสร็จ รอด าเนินการ 

๔ ราชรถน้อย (หมายเลข ๙๗๘๓)                                                                                                                         อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จัดท าเชือก และเย็บผ้าหุ้มเชือก 

รอด าเนินการ 

๕ ราชรถน้อย (หมายเลข ๙๗๘๔)                                                                                                                         อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จัดท าเชือก และเย็บผ้าหุ้มเชือก 

รอด าเนินการ 

๖ ราชรถปืนใหญ่รางเกวียน รอด าเนินการ รอด าเนินการ 

 
 

                 

     
               

รูปภาพ งานจัดท าเชือกฉุดชักราชรถ ฯ  
 
 
 

จัดท าเมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๐ 
แผนกแผนงาน กผป.อธบ.อร. 


