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กองทพัเรือ โดย กรมอูทหารเรือ
ดําเนินการจัดทําเชือกฉุดราชรถ และเครื่องประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในงานพิธีพระราชทานเพลงิพระศพ 

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

              ภายหลังการสิ้นพระชนม  สํานักพระราชวังไดจัดใหมีการบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพอยางสมพระเกียรติ  
พรอมทั้งเร่ิมดําเนินการเตรียมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ฯ ในการนี้กองทัพเรือโดยกรมอูทหารเรือไดมีสวนรวม
ในการเตรียมขบวนราชรถ   ตามหนังสือจากกรศิลปากร   ที่  วช.๐๔๑๔/๓๘๗   ลง ๒๙ ม.ค.๕๑   เร่ือง  ขอความอนุเคราะห 
จากกรมอูทหารเรือ เพื่อดําเนินการจัดทําเชือกชักฉุดราชรถและเครื่องประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในงานพระราชพิธี ฯ 
             กรมอูทหารเรือ ไดเร่ิมดําเนินการสํารวจเชือกชักฉุดราชรถและเกรินบันไดนาค พรอมทั้งประมาณการวัสดุในการ
จัดทําเปนที่เรียบรอยแลว  ขณะนี้อยูในข้ันตอนดําเนินการจัดทําเชือกชักฉุดราชรถ  

       รายการที่กรมอทหารเรือดาํเนินการจัดทํา       รายการทกรมอูทหารเรอดาเนนการจดทา
          ๑. เชือกชักฉุดพระมหาพิชัยราชรถ จํานวน ๑ องค องคละ ๑ ชุด ชุดละ ๖ เสน (หนา ๔ เสน,หลัง ๒ เสน)
               ๑.๑ เชือกหนา(เชือกชักลาก) จํานวน ๔ เสน ชนิดเสนละ ๔๓ หวง (๔๓คน)
               ๑.๒เชือกหลัง(เชือกฉุด) จาํนวน ๒ เสน ชนิดเสนละ ๒๒ หวง (๒๒คน)
          ๒.เชือกชักฉุดราชรถนอย จํานวน ๒ องค องคละ ๑ ชุด ชุดละ ๖ เสน (หนา ๔ เสน,หลัง ๒ เสน)                 
               ๒.๑ เชือกหนา(เชือกชักลาก) จํานวน ๔ เสน ชนิดเสนละ ๑๔ หวง (๑๔คน)
               ๒.๒เชือกหลัง(เชือกฉุด) จํานวน ๒ เสน ชนิดเสนละ ๙ หวง (๙คน)
          ๓.เชือกชักฉุดเกรินบันไดนาค จํานวน ๒ องค องคละ ๑ ชุด ชุดละ ๒ เสน

เชือกสําหรับใชในการชักฉุดราชรถ ฯ 

พระมหาพิชัยราชรถ
๑. เชือกชักฉุดพระมหาพชิยัราชรถ จํานวน ๑ องค องคละ ๑ ชุด ชุดละ ๖ เสน (หนา ๔ เสน,หลงั ๒ เสน)

          ๑.๑ เชือกหนา(เชือกชกัลาก) จํานวน ๔ เสน ชนิดเสนละ ๔๓ หวง (๔๓คน)
ื                 ๑.๑.๑ ขนาดเชือก

                            เชือกชกัลาก ขนาดเสนรอบวง ๔ ๑/๒ นิว้ ยาวเสนละ ๔๐.๒๕ ม.
                            เชือกหวงคลองไหล ขนาดเสนรอบวง ๒ นิว้ จํานวน ๔๓ หวง
          ๑.๒เชือกหลงั(เชือกฉุด) จํานวน ๒ เสน ชนิดเสนละ ๒๒ หวง (๒๒คน)
                  ๑.๒.๑ ขนาดเชือก
                             เชือกฉุด ขนาดเสนรอบวง ๔ ๑/๒ นิ้ว ยาวเสนละ ๒๒.๔๐ ม.
                             เชือกหวงคลองไหล ขนาดเสนรอบวง ๒ นิว้ จํานวน ๒๒ หวง

พระมหาพิชัยราชรถ
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ราชรถนอยราชรถนอย

๒. เชือกชักฉุดราชรถนอย จํานวน ๒ องค องคละ ๑ ชุด ชุดละ ๖ เสน (หนา ๔ เสน,หลงั ๒ เสน) 
     ๒.๑ เชือกหนา(เชือกชักลาก) จํานวน ๔ เสน ชนิดเสนละ ๑๔ หวง (๑๔คน)
             ๒.๑.๑ ขนาดเชือก
                         เชือกชักลาก ขนาดเสนรอบวง ๔ ๑/๒ นิ้ว ยาวเสนละ ๑๗.๔๐ ม.
                         เชือกหวงคลองไหล ขนาดเสนรอบวง ๒ นิ้ว จาํนวน ๑๔ หวง
     ๒.๒เชือกหลัง(เชือกฉุด) จํานวน ๒ เสน ชนิดเสนละ ๙ หวง (๙คน)
             ๒.๒.๑ ขนาดเชือก
                          เชือกฉุด ขนาดเสนรอบวง ๔ ๑/๒ นิว้ ยาวเสนละ ๑๑.๖๕ ม.
                          เชือกหวงคลองไหล ขนาดเสนรอบวง ๒ นิ้ว จาํนวน ๙ หวง

                                            ราชรถนอย

๓. เชือกชักฉุดเกรินบันไดนาค 

เกรินบันไดนาค เชือกสาํหรับชักฉุดเกรินบันไดนาค 

-เชือกชักฉุดเกรินบันไดนาค จํานวน ๒ องค องคละ ๑ ชุด 
  ชุดละ ๒ เสน รวม ๔ เสน
  (เชือกขนาดเสนรอบวง 2  3/4นิ้ว ยาวเสนละ8.60ม.)

เกรินบันไดนาค

เชือกดานติดกับเกรินบันไดนาค ปลายเชือกดานติดกับเกรินบันไดนาค 

เชือกดานเจาหนาทีช่ักลากฯ 
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เชือกและอุปกรณประกอบเชือกชักฉุดราชรถฯ

ชนิด 43 หวง (43คน)
ชนิด 22 หวง (22คน)

ชนิด 14 หวง 
(14คน)

ื  ื

ปลายเชือกดานฉดชักราชรถฯหวงเหล็กปลายเชือกดานติดกับราชรถฯ

เชือกและอุปกรณประกอบเชือกชักฉุดราชรถฯ

ปลายเชอกดานฉุดชกราชรถฯ

หวงคลองไหลสําหรับฉุดชักราชรถฯ

หวงเหลกปลายเชอกดานตดกบราชรถฯ

ขนาด - ชนิดเชือกฉุดชกัราชรถฯ

เชือกชักฉุดราชรถฯขนาดเสนรอบวง 4 1/2”

เชือกหวงคลองไหล
ขนาดเสนรอบวง 2”

ข้ันตอนการทําเชือกสําหรับใชในการชักฉุดราชรถ ฯ 

ื ื ี่ เชือกสาํหรับทําเชือกชักฉุดฯ วัดตัดตามขนาดทีตองการ

เชือกชักฉดฯเตรียมหมผา เชือกหวงคลองไหลเตรียมหมผา เชอกชกฉุดฯเตรยมหุมผา เชอกหวงคลองไหลเตรยมหุมผา 

ตัดผาเตรียมเย็บหุมเชือกฯ เย็บผาหุมเชือกชักฉุดฯ
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วิธีนําผาหุมเชือกชักฉุดฯ

เชือกชักฉุดฯที่หุมผาเสร็จแลวรอการแทงเชือกฯ

เย็บผาหุมเชือกหวงคลองไหล นําผาหุมเชือกหวงคลองไหล

เชือกหวงคลองไหลที่หุมผาเสร็จแลว วัดตําแหนงเชือกฯเพ่ือแทงเชือกหวงคลองไหล

กรีดผาหุมเชือกฯตาํแหนงแทงเชือกหวงคลองไหล เชือกฯรอการแทงเชือกหวงคลองไหล
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วัดปลายเชือกหวงคลองไหลเชือกฯรอการแทงเชือกหวงคลองไหล

แทงเชือกหวงคลองไหล เชือกหวงคลองไหลเม่ือแทงเสร็จ

เชือกชักฉุดฯเมื่อแลวเสร็จเย็บผาหุมเม่ือแทงเชือกหวงคลองไหลเสร็จ

หวงเหล็กเชือกชักฉุดดานติดกับราชรถ ฯ 
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สนับสนุนกรมศิลปากรติดตั้งนั่งรานเพื่อซอมทําราชรถฯ

๑๔ ก.พ. ๕๑ ติดตั้งนั่งรานเพื่อซอมราชรถที่โรงเก็บราชรถ 
                     พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

พิธีบวงสรวงราชรถที่โรงเก็บราชรถ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พล.ร.ต.มานิตย สูนนาดํา และคณะ 
รวมพิธีบวงสรวงราชรถ ๕ก.พ.๕๑


