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  งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 น้ี มีการเตรียมการตาง ๆ มาต้ังแตตนป 2560 นับเปนงานสำคัญ

ที่ทุกภาคสวนมีความประสงคเดียวกันที่จะถวายงานเปนครั้งสุดทายและมีสวนรวมใหงานในครั้งนี้สำเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี เพื่อรวมสงเสด็จพระมหากษัตริยที่คนไทยทุกคนเทิดทูน ในการนี้คณะกรรมการฝายจัด

สรางพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสรางประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณราชรถและพระยานมาศ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(โดยมี พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร /รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ฯ)  จึงใหหนวยงานท่ีมีประสบการณ 

มีองคความรู มีผลงานที่มีคุณภาพนาเชื ่อถือ ไววางใจได และเคยไดรับมอบหมายภารกิจใหจัดทำ

เชือกฉุดชักราชรถมาแลวหลายครั้ง  อยางกองทัพเรือ เปนผูดำเนินการ ในการนี้กรมอูทหารเรือ 

(อูทหารเรือธนบุรี กรมอูทหารเรือ) จึงไดรับมอบหมาย ใหจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ สำหรับใชในงานพระราชพิธี ฯ

คร้ังน้ีอีกคร้ังหน่ึง

 ในงานจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ”

     ในอดีตตั้งแตป พ.ศ.2551 เปนตนมา กรมอูทหารเรือ ไดรับมอบหมายงานสำคัญในการจัดทำ

เชือกฉุดชักราชรถ สำหรับการเตรียมงานพระราชพิธีของพระบรมศพและพระศพตาง ๆ อาทิ

ดวยใจภักดิ์

นาวาเอก ภูธรา อินมวง
หัวหนาแผนกแผนงาน กองแผนและประมาณการชาง

 อูทหารเรือธนบุรี กรมอูทหารเรือ

“ถัก เย็บ อยางประณีตบรรจง
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- ในป พ.ศ.2551 จัดทำเชือกฉุดชักราชรถ 

ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

- ในป พ.ศ.2558 จัดทำเชือกฉุดชักราชรถ 

ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก

- ในป พ.ศ.2555 จัดทำเชือกฉุดชักราชรถ 

ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา 

สิริโสภาพัณณวดี

เชือกฉุดชักราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     สำหรับขอบเขตในการดำเนินการในคร้ังน้ี เปนการจัดทำเชือก

ฉุดชักราชรถขึ้นใหม เพื่อใชสำหรับราชรถ จำนวน 6 องค

โดยมีพระมหาพิชัยราชรถ และราชรถนอย 1 องค ใชเปนราชรถ

ในพระราชพิธีจริง   (สวนราชรถองคอื่นๆ เปนราชรถสำรอง)

ราชรถปนใหญรางเกวียน และเกรินบันไดนาค โดยจัดทำข้ึนท้ังหมด

จำนวน 2 ชุด (ชุดสำรอง ใชในการซักซอมกำลังพลฉุดชักราชรถ

และชุดจริง สำหรับงานพระราชพิธี ฯ จริง) รวมแลวมีความยาว

มากกวา1 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดที่จัดทำ ดังนี้
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6  เชือกฉุดชักราชรถ สำหรับราชรถปนใหญ

- เชือกหนาชนิด 15 หวง (15 คน) จำนวน 2 สาย ยาวสายละ 13.50 เมตร

7  เชือกฉุดชัก สำหรับเกรินบันไดนาค

- เชือกหนาชนิด 5 หวง (5 คน) จำนวน 2 สาย ยาวสายละ 8.60 เมตร 

- เชือกหลังชนิด 1 หวง (1 คน) จำนวน 2 สาย ยาวสายละ 8.60 เมตร

1 เชือกฉุดชักราชรถ สำหรับพระมหาพิชัยราชรถ (หมายเลข 9780)

- เชือกหนาชนิด 43 หวง (43 คน) จำนวน 4 สาย ยาวสายละ 40.25 เมตร

- เชือกหลังชนิด 22 หวง (22 คน) จำนวน 2 สาย ยาวสายละ 22.40 เมตร

2 เชือกฉุดชักราชรถ สำหรับเวชยันตราชรถ (หมายเลข 9781)

- เชือกหนาชนิด 43 หวง (43 คน) จำนวน 4 สาย ยาวสายละ 40.25 เมตร

- เชือกหลังชนิด 22 หวง (22 คน) จำนวน 2 สาย ยาวสายละ 22.40 เมตร

3 เชือกฉุดชักราชรถ สำหรับราชรถนอย (หมายเลข 9782)

- เชือกหนาชนิด 14 หวง (14 คน) จำนวน 4 สาย ยาวสายละ 17.40 เมตร

- เชือกหลังชนิด 9 หวง (9 คน) จำนวน 2 สาย ยาวสายละ 11.65 เมตร

4 เชือกฉุดชักราชรถ สำหรับราชรถนอย (หมายเลข 9783)

- เชือกหนาชนิด 14 หวง (14 คน) จำนวน 4 สาย ยาวสายละ 17.40 เมตร

- เชือกหลังชนิด 9 หวง (9 คน) จำนวน 2 สาย ยาวสายละ 11.65 เมตร

5 เชือกฉุดชักราชรถ สำหรับราชรถนอย (หมายเลข 9784)

- เชือกหนาชนิด 14 หวง (14 คน) จำนวน 4 สาย ยาวสายละ 17.40  เมตร

- เชือกหลังชนิด 9 หวง (9 คน) จำนวน 2 สาย ยาวสายละ 11.65 เมตร

เกรินบันไดนาคราชรถปนใหญ

ราชรถนอย



47

  

  



ISSN 0857-4766

48

   เชือกฉุดชักราชรถท่ีจัดทำในคร้ังน้ี ทุกข้ันตอนตองอาศัยความประณีต ต้ังแตการถักแทงเชือก 

การจัดทำหวงเหล็ก และการเย็บผาหุม ดังน้ัน อูทหารเรือธนบุรี กรมอูทหารเรือ จึงไดคัดเลือก

ชางท่ีมีความสามารถและมีความชำนาญมารวมจัดทำ โดยคำนึงถึงข้ันตอนท่ีประณีต และเปนไป

ตามระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีเปนสำคัญ และไดพิจารณาใชวัสดุท่ีมีคุณภาพ

โดยเฉพาะวัสดุหลักประเภทเชือกปานมะนิลาและเชือกใยสังเคราะหมาใชในการจัดทำเชือกฉุด

ชักราชรถ ไดแก เชือกเสนหลักของพระมหาพิชัยราชรถ จะใชเชือกปานมะนิลา

ซ่ึงเปนเสนใยธรรมชาติท่ีมีคุณสมบัติ ดานความแข็งแรง มีความยืดหยุนนอยกวาเชือกใยสังเคราะห

เหมาะสมโดยจะทำใหริ้วขบวนสามารถเคลื่อนราชรถไดในกาวยางแรกของการฉุดชักลาก

สวนเชือกฉุดชักราชรถองคอื่นใชเชือกใยสังเคราะหเปนเชือกเสนหลัก ซึ่งมีน้ำหนักไมมาก

ตามแบบพระราชพิธีอ่ืน ๆ ท่ีเคยจัดทำ
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หมายเหตุ

     การเย็บสอยพันลำ คือ การเย็บหุมวัสดุทรงกระบอกหรือเสนตรง เชน เชือก
โดยใชกับผาที่มีลักษณะเนื้อหนาพอประมาณ จำนวน 2 ชิ้น พับทบริมผาแตละชิ้น
แลวนำมาประกบติดกัน จากนั้นใชการเย็บดวยมือโดยใชเสนดายเย็บสอยวนไปตาม
แนวทบผาที่ติดกันทั้ง 2 ชิ้น ดวยฝเข็มถี่ ๆ เพื่อชวยในการยึดติดแนวทบผาเพิ่มความ
แข็งแรงและแนนหนา โดยเก็บซอนปมเสนดายตั้งแตเริ่มตนเย็บจนเสร็จสิ้นการเย็บ
ในแตละครั้งเพื่อใหขึ้นเปนเกลียวสวยงาม

   “รวมแรง รวมใจ” โดยเจาหนาท่ีโรงงานเชือกรอกและการอู แผนกโรงงานเบ็ดเตล็ด

กองโรงงาน  อูทหารเรือธนบุรี กรมอูทหารเรือ ทำหนาท่ีถักแทงเชือก และถักหวงคลองไหล

เขากับเชือกเสนหลัก ใหเกิดความสวยงาม มีระยะระหวางพลฉุดชักราชรถตามแบบท่ีกำหนด

จากน้ันเจาหนาท่ีโรงงานชางเย็บ แผนกโรงงานเบ็ดเตล็ด กองโรงงาน อูทหารเรือธนบุรี

กรมอูทหารเรือ จะนำผาโทเรสีแดงซึ่งมีคุณสมบัติเบา สีไมตก มาเย็บหุมเชือกใหดูแลว

เหมือนเปนเสนเดียวกัน โดยไมใหมีรอยตอ หรือถามีรอยตอก็ใหดูเรียบเนียนที่สุด

วิธีการเย็บใชวิธีเย็บดวยมือลวน ๆ เรียกวาเปน “การเย็บสอยพันลำ”

  เพราะเปนวิธีการเย็บท่ีมีความแข็งแรงและแนนหนาท่ีสุด  ทำใหเชือกท่ีหุมผาสีแดงมีความ

สวยงาม และขึ้นเปนเกลียว
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   กวา 9 เดือนท่ีผานมา อูทหารเรือธนบุรี กรมอูทหารเรือ ถือเปนตัวแทน

ของกองทัพเรือในการถวายงาน โดยกำลังพลของอูทหารเรือธนบุรี

กรมอูทหารเรือทุกคนมีสวนรวมและมีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง

ทั้งที่เปนกำลังพลผูดำเนินการจัดทำโดยตรง บางสวนเปนผูใหการ

สนับสนุน และอีกหลายสวนเปนผูใหกำลังใจ อยางไรก็ตามในฐานะ

กำลังพลของอูทหารเรือธนบุรีแลว ทุกคนภูมิใจที่ไดมีสวนรวมใน

การถวายงานเปนครั้งสุดทาย เพื่อใหเชือกฉุดชักราชรถ ซึ่งถือเปน

สวนหนึ่งที่มีความสำคัญในการสรางความสมบูรณใหกับริ้วขบวน

พระบรมราชอิสริยยศ เชือกฉุดชักราชรถน้ี จะทำหนาท่ีผูกโยงสงแรงให

กำลังพลฉุดชักราชรถทุกนาย ขับเคล่ือนราชรถในร้ิวขบวนทุกองค

ใหเปนไปดวยความสงางาม สมพระเกียรติ สมกับเปนราชพาหนะ

แหงองคพระราชาไปยังพระเมรุมาศ อีกท้ังยังเปนส่ิงท่ีแสดงความ

จงรักภักดีท่ีเหลาทหารเรือพรอมใจกันเรียงรอย ถักทอ อยางประณีต

บรรจง และคงไวซ่ึงแบบแผนตามโบราณราชประเพณี เพ่ือใชสำหรับ

งานพระราชพิธี ฯ ท่ีจะอยูในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตลอดกาล

     ในภาพรวมน้ัน การดำเนินการเปนไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว ทุกข้ันตอน

โดยเม่ือเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ไดสงมอบเชือกฉุดชักราชรถชุดสำรองให

กับทางกรมศิลปากร และกรมสรรพาวุธทหารบก นำไปซักซอมกำลังพล

ฉุดชักราชรถได และเม่ือเดือน กันยายน พ.ศ.2560  ไดสงมอบเชือกฉุดชุดจริง

สำหรับงานพระราชพิธี ฯ จริง ครบถวนทั้งหมดและนอกเหนือจากการ

จัดทำเชือกฉุดชักราชรถ ฯ แลว อูทหารเรือธนบุรี กรมอูทหารเรือ ยังไดรับ

มอบภารกิจท่ีสำคัญไมแพกันอีกงานหน่ึงไดแก การสนับสนุนการติดต้ังน่ังราน

เพ่ือใชสำหรับการบูรณะราชรถ ราชยาน สำหรับการเตรียมงานพระราชพิธี ฯ

ซ่ึงไดดำเนินการแลวเสร็จเรียบรอยเปนไปตามท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี




