เรือพระราชพิธี
ROYAL BARGES

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช ๒๕๕๘
Published by the Fine Arts Department,
Ministry of Culture, 2015.

ค�ำน�ำ
เรือพระราชพิธี เป็นเรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค อันเป็นริ้วกระบวนเรือที่จัดขึ้น
เมื่อพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ เสด็จพระราชด�ำเนินไปในการพระราชพิธีหรือในการส่วนพระองค์ใน
ทีต่ า่ งๆ ตัง้ แต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้าน
เมืองทีต่ งั้ อยูร่ มิ น�ำ 
้ และพระมหากษัตริยท์ รงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีสบื เนือ่ งตลอดมา
เรือพระราชพิธีบรรจงสร้างขึ้นด้วยฝีมือประณีต แสดงภูมิปัญญาของช่างหลายแขนง ทั้งช่างแกะสลัก
ช่างรัก ช่างประดับกระจก ช่างไม้ ช่างเขียน เป็นต้น
เพือ่ อนุรกั ษ์ ส่งเสริมและสืบทอดงานช่างศิลปกรรมของไทย ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ ว
กับเรือพระราชพิธีโบราณ กรมศิลปากรจึงจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง เรือพระราชพิธี ขึ้น ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช
๒๕๓๑ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ และในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริยพ์ ระองค์ใดในประวัตศิ าสตร์ชาติไทย เป็นเวลา ๔๒ ปี
๒๓ วัน จากนั้นกรมศิลปากรได้จัดพิมพ์ต่อมาอีกหลายครั้ง ทั้งได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันสมัย
อาทิ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๘ และในโอกาสเสด็จ
พระราชด�ำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ นอกจากจะเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์และเป็นหลักฐานอ้างอิงทาง
วิชาการแล้ว ยังสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาของช่างไทยและตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ
และประชาชน เพราะในแต่ละครั้งได้รับความสนใจอย่างมากจนไม่เพียงพอแก่ความต้องการ การจัดพิมพ์
ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๕ ที่กรมศิลปากรจะได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติเรือพระที่นั่ง ความเป็นมาของเรือ
พระราชพิธี การจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธี หน้าที่ของเจ้าพนักงานในกระบวนเสด็จ การแต่งกายของ
ผู้ประจ�ำเรือพระราชพิธีอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มเติมภาพประกอบเพื่อความสวยงามและ
ความสมบูรณ์ของหนังสืออีกด้วย
กรมศิลปากรหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หนังสือเล่มนีจ้ ะอ�ำนวยประโยชน์แก่ประชาชนและผูส้ นใจโดยทัว่ กัน
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เรือพระราชพิธีโบราณ
บทน�ำ
ในสมัยโบราณมา คนเรามักนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน�ำ้ หรือใกล้นำ�้ กันเป็นส่วนมาก ไม่เฉพาะแต่คน
ไทยเท่านั้น แม้ทุกชาติทุกภาษาก็เป็นเช่นนั้น ทั้งนี้ เพื่อสะดวกแก่การด�ำรงชีพ ด้วยน�้ำเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่ง
ของมนุษย์ เป็นทัง้ เครือ่ งอุปโภคและบริโภค และทีส่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่ แม่นำ�้ ยังเป็นเส้นทางคมนาคมทีส่ ำ� คัญ
ด้วยการเดินทางทางบกตามถนนก็มแี ต่ยงั ไม่สะดวกและเจริญอย่างปัจจุบนั เพราะดินแดนทีอ่ ยูล่ กึ จากทางน�ำ้
เข้าไปเมือ่ ออกนอกเมืองแล้วมักจะเป็นป่าทึบเสียเป็นส่วนมาก เต็มไปด้วยอันตรายทัง้ จากโจรผูร้ า้ ยและสัตว์ปา่
ที่ดุร้าย ด้วยเหตุนี้คนจึงนิยมเดินทางทางน�้ำกันทั้งการติดต่อสื่อสารและการค้าขาย พาหนะทางน�้ำคือ เรือ
จึงเป็นพาหนะทีส่ ำ� คัญ สามารถบรรทุกได้มากและเสียค่าใช้จา่ ยน้อย จึงมีการต่อเรือให้มขี นาดและแบบต่างๆ
เพือ่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ทจี่ ะน�ำมาใช้ ดังนัน้ จึงเห็นว่าเรามีเรือมากมายหลายแบบเพือ่ ใช้ประโยชน์
ในการต่างๆ เช่น เรือบด เรือแจว เรือเป็ด เรือฉลอม เรือแซ เรือเอี้ยมจุ๊น เรือส�ำปั้น เรือส�ำเภา เป็นต้น เรือ
เหล่านี้ล้วนแต่นำ� มาใช้ในการต่างๆ กัน เช่น ใช้สัญจรไปมา ใช้บรรทุกของไปขาย และเป็นเรือรบเพื่อป้องกัน
ข้าศึกและล�ำเลียงยุทโธปกรณ์
การประดับตกแต่งเรือก็ขนึ้ อยูก่ บั ลักษณะหน้าทีข่ องเรือและฐานะของผูเ้ ป็นเจ้าของเรือด้วย ส่วนมาก
แล้วเรือราษฎรจะมีลักษณะเรียบง่ายไม่ตกแต่งลวดลาย แต่เรือของบรรดาเจ้านายและขุนนางชั้นสูงมักจะได้
รับการตกแต่งหรือต่อขึ้นอย่างงดงามวิจิตรบรรจง เพื่อแสดงถึงฐานะของเจ้าของ
เรือนั้นนอกจากจะน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันแล้ว ยังถูกน�ำมาใช้ในพิธีตามความเชื่อถือต่างๆ อีกด้วย
เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับว่ามีเทพเจ้าประจ�ำแม่น�้ำ  จึงมีพิธีบูชาแม่น�้ำขึ้นตามความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ศาสนาพราหมณ์ ในสมัยโบราณ มีพิธีอาศยุช ที่ท�ำกันในเดือน ๑๑ อันเป็นพิธีสังเวยพระนารายณ์ปางเกษียร
สมุทร และพระลักษมี พิธีจองเปรียงในเดือน ๑๒ ซึ่งกล่าวว่าเป็นพิธีบูชาพระแม่คงคาในสวรรค์ เพื่อเป็นการ
ขอบพระคุณต่อพระแม่คงคาที่ให้มีน�้ำมาในโลกเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตแก่มนุษยโลกและเป็นการขอขมาในการที่
มนุษย์ได้ล่วงเกินก่อความสกปรกต่างๆ ให้เกิดขึ้นในน�้ำ ส�ำหรับพิธีแรกนั้นมาในสมัยหลังๆ ได้เลิกไปคงอยู่แต่
พิธีลอยกระทง
ส�ำหรับประเพณีทางพุทธศาสนา การบ�ำเพ็ญบุญเนื่องในเทศกาลออกพรรษา เดือน ๑๑ คือการทอด
กฐิน ถือว่าเป็นการท�ำบุญที่สำ� คัญยิ่งอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน การท�ำบุญในงานนี้จึงจัดขบวนกันใหญ่โต
ถ้าไปทางบกจะมีพวกกลองยาวหรือเถิดเทิงน�ำหน้าริว้ ขบวน ผูค้ นแต่งกายกันอย่างงดงาม พาหนะเชิญผ้ากฐิน
ก็ตกแต่งอย่างวิจติ ร ถ้าวัดตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ ผูค้ นทีไ่ ปท�ำบุญจัดขบวนมาทางน�ำ้ ก็มกั จะเป็นขบวนเรือทีใ่ หญ่โตเช่น
กัน มีการตกแต่งเรืออย่างสวยงามเท่าที่จะท�ำได้ ยิ่งสวยงามเท่าไหร่ก็แสดงถึงความมีหน้ามีตามีฐานะของเจ้า
ภาพเท่านัน้ และยิง่ เป็นการบ�ำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริยก์ ย็ อ่ มต้องมีการจัดริว้ ขบวนเรืออย่างเต็มที่
เรือที่ใช้ในพระราชพีธีนั้น ปกติก็มีการตกแต่งงดงามอยู่แล้ว เมื่อน�ำเรือต่างๆ ที่งดงามจัดรวมเข้าเป็นขบวน
เดียวก็ยงิ่ เพิม่ ความโอ่อา่ แสดงพระบารมียงิ่ ขึน้ ริว้ ขบวนเรือนีเ้ รียกว่า กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึง่ นอกจาก
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จะใช้ในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินซึ่งถือว่าเป็นการจัดขบวนเรือที่ยิ่งใหญ่แล้ว ยังมีพระราชพิธีอื่น ๆ อีก
เช่น พระราชพิธอี ญ
ั เชิญพระพุทธรูปทีส่ ำ� คัญจากเมืองหนึง่ ไปยังอีกเมืองหนึง่ พระราชพิธรี บั พระราชสาส์นและ
ราชทูตของพระเจ้าแผ่นดินประเทศอืน่ ทีท่ รงส่งมาเป็นการเจริญพระราชไมตรีและในโอกาสทีม่ กี ารผลัดเปลีย่ น
แผ่นดินใหม่ พระมหากษัตริย์ที่เสด็จขึ้นเสวยราชย์ใหม่ก็จะทรงแสดงพระบารมีให้พสกนิกรของพระองค์ได้
ชืน่ ชม จึงมีการจัดกระบวนพยุหยาตราเลียบพระนครขึน้ ซึง่ จะมีทงั้ ทางบก และทางน�ำ 
้ ทางบกเรียกว่า กระบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค ถ้าเสด็จเลียบพระนครทางน�้ำเรียกว่า กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งมี
การจัดริว้ ขบวนเรือพระราชพิธดี ว้ ย แต่ในพระราชพิธที เี่ กีย่ วกับกระบวนการพยุหยาตราทางชลมารคทีเ่ ราทราบ
กันดีนั้นคือ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลออกพรรษา เพราะมีการบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลทุกปี แต่ในสมัยปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการประกอบพระราชพิธีสูง จึงมิค่อยได้กระท�ำกัน ปัจจุบัน
อาจกล่าวได้ว่าเป็นพระราชพิธีที่หาชมได้ยาก
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ประวัติเรือพระที่นั่ง
ประเภทเรือแจวพายในแม่นำ�้ ของไทย
การกล่าวถึงกระบวนเรือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่เก่าที่สุดคือ การจัดกระบวนเรือรับพระศรี
ศรัทธาราชจุฬามุนีศรีรัตนลังกาทีปมหาสามีเป็นเจ้า ซึ่งเป็นหลานพ่อขุนผาเมือง และได้ไปบวชเรียนอยู่ที่
ลังกากลับสู่กรุงสุโขทัยในสมัยพระเจ้าลิไท ซึ่งพระองค์ทรงจัดกระบวนเรือรับเสด็จด้วย นอกจากนี้ในหนังสือ
เรื่องนางนพมาศหรือต�ำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ซึ่งเดิมสันนิษฐานว่า น่าจะมีหนังสือเก่าเขียนไว้ในสมัยสุโขทัย
ด้วยกล่าวถึงพระร่วงเจ้า จากหนังสือเล่มนี้พบว่ามีชื่อเรือพระที่นั่ง ๒ ล�ำ  ซึ่งใช้ในพิธีอาศยุชอันเป็นพระราช
พิธีโบราณที่ประกอบขึ้นในเดือน ๑๑ เพื่อสังเวยพระนารายณ์ (วิษณุ) คือเรือพระที่นั่งชัยเฉลิมธรณินกับเรือ
พระที่นั่งชัยสินธุพิมาน และเมื่อตรวจสอบกับชื่อเรือพระที่นั่งที่สร้างในสมัยหลัง โดยเฉพาะในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ไม่ปรากฏว่ามีเรือพระที่นั่งชื่อดัง
กล่าว จึงท�ำให้น่าเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นชื่อเรือพระที่นั่งในสมัยสุโขทัยมาแต่เดิม
แต่อย่างไรก็ดี ในหนังสือนางนพมาศปรากฏชื่อเรือพระที่นั่งประพาสแสงจันทร์ ซึ่งเหมือนกับเรือ
พระทีน่ งั่ ครัง้ รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ จึงอาจจะเป็นเรือ่ งทีม่ กี ารแต่งเติมบางตอนขึน้ ใหม่เข้าไปใน
ต�ำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์เล่มเดิมในรัชกาลที่ ๓ ดังที่สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรง
สันนิษฐานไว้
การใช้เรือพระที่นั่งในสมัยสุโขทัยมีหลักฐานความเป็นมาตามที่กล่าวมา อันเป็นหลักฐานกล่าวถึง
กระบวนเรือ และชื่อเรือพระที่นั่งที่เก่าที่สุดของไทย
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้ปรากฏหลักฐานเกีย่ วกับเรือพระทีน่ งั่ มาตัง้ แต่รชั กาลพระมหาจักรพรรดิ คือ
เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. ๒๑๓๓ - ๒๑๔๘ ) มีเรือพระที่นั่ง
สุพรรษวิมานนาวา ซึ่งทรงใช้เพื่อเสด็จไปเมืองเพชรบุรีและสามร้อยยอด รัชกาลสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ
(พ.ศ. ๒๒๔๕ - ๒๒๕๒) ปรากฏชื่อเรือพระที่นั่งมหานาวาท้ายรถ ในค�ำให้การชาวกรุงเก่าปรากฏชื่อเรือ
พระที่นั่งและเรือขบวน ดังนี้
เรือพระที่นั่ง มี ๘ ล�ำ ล้วนตั้งบุษบกที่กลางล�ำ ได้แก่
๑. ทินครุฑ (ที่นั่งครุฑ)
ศีรษะครุฑ (มงคลสุบรรณ์)
ศีรษะหงส์ (สุพรรณหงส์)
๒. ทินหงส์ (ที่นั่งหงส์)
๓. ทินกิ่ง (ที่นั่งกิ่ง)
ศีรษะช่อดอกไม้ ซึ่งคือลายกนก
๔. เอกไชย
๕. ทองควินปลา (ทองขวานฟ้า ซึ่งคือ ทองแขวนฟ้า)
๖. (ที่นั่ง) ไกรสรมุกข มรธุช
๗. นาคเถร (นาคเหรา)
ศีรษะนาค
๘. นาควาสุกรี (ตรง)
ศีรษะนาค
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ก. ลักษณะของเรือรบจาม สลักหัวเรือเป็นรูปเหรา ซึ่งอาจจะคล้ายกับเรือในสมัยลพบุรี
จากภาพสลักที่ระเบียงฐานทักษิณของปราสาทบายน อายุพุทธศตวรรษที่ ๑๘
		 Ancient Cham warship carved on the base of enclosure gallery of the Prasat Bayon constructed
		 in the early 13th century in Ancient Cambodia.

ข. ลักษณะเรือรบจาม สลักหัวเรือเป็นรูปเหราคายนก
จากภาพสลักที่ระเบียงฐานทักษิณของปราสาทบายน อายุพุทธศตวรรษที่ ๑๘
จากลักษณะเรือดังกล่าวนี้น่าจะคล้ายกับเรือของไทยสมัยลพบุรี
		 Another ancient Cham warship from the Prasat Bayon, carved in the 13th century.
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ค. เรือรบของขอมสมัยบายน ตรงกับสมัยลพบุรีของไทย หัวเรือสลักเป็นรูปหัวเหราคายนก
จากลักษณะของเรือนี้น่าจะมีลักษณะคล้ายเรือของไทย สมัยลพบุรี
		 Ancient Cham warship carved on the Prasat Bayon with Hera spewing bird decorated
at the stern.
จาก Michel Jacq-Hergoualc’H, “L ‘armement et L’organisation de I’armée Khmére aux
XII e et III e siécles” Publications du Musée Guimet, Recherches et Documents d’
Art et d’Archéologie. Tome XII.

ทับหลัง
ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๘ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย แสดงภาพเรือ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเรือพระที่นั่ง
เนื่องจากส่วนโขนเรือหักหายไป แต่จากร่องรอยลวดลายที่เหลือ แสดงว่าเป็นเรือศีรษะนาค ซึ่งแสดงว่าเรือศีรษะ
สัตว์มีใช้มาแล้วตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘
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เรือขบวน มี ๒๘ ล�ำ
๑. มังคลมหรนพ
ศีรษะสิงห์ (มงคลมหรรณพ)
๒. มังคลสุตภุตบันใจ
ศีรษะสิงห์
๓. โทมหรนพ
โต
๔. ติสุตเชยศรี
โต
๕. ศิริเอกเชย
(ศรีประสุนทรไชย)
๖. ไกรสร
(ไกรสรจักร)
๗. ศิริพิมานไชย
(ชลพิมานไชย เดิมอาจจะเป็นศรีพิมานไชยคู่กับไกรสรมาศ)
๘. พิศปะระตยา
๙. อลงกฎนาวา
๑๐. หงส์ทอง
(น่าจะเป็นเอกไชยเหินหาว คู่ชัก)
๑๑. ลาวทอง
(เอกไชยหลาวทอง คู่ชัก)
๑๒. นรสีห์วิสุทธิไชยชิน
(มนุสสสีห์)
๑๓. นรชิน ททวิน อากาศ มนุสสสีห์
สิงโต (น่าจะเป็นครุฑเหินเห็จ)
๑๔. ชินหรตนาต
๑๕. ชินหัสสนาวา
โต (น่าจะเป็นครุฑเตร็จไตรจักร)
๑๖. โลโต แตก ปุปปะแวก
(น่าจะเป็นกระบี่ราญรอญราพณ์)
๑๗. โลโต แตก ปุปปะวัง
(น่าจะเป็นกระบี่ปราบเมืองมาร)
๑๘. เชยสวัต
(น่าจะเป็นไชยสวัสดิ์)
๑๙. เชยรัตนพิมาน
(ไชยรัตนพิมาน)
๒๐. อังวะ เรือพม่า
(เห็นจะเป็นเรือกระแซ)
๒๑. สุระพิมาณ เรือพม่า
๒๒. นุปปสิต เรือพม่า
๒๓. โลกา
๒๔. คชคีรี
(คชสีห์ หรือสมุหกลาโหม)
๒๕. ราชคีรี
(ราชสีห์ หรือสมุหนายก)
๒๖. ม้า
(เรือปลัดทูลฉลองมหาดไทย)
๒๗. เลียงผา
(เรือปลัดทูลฉลองกลาโหม)
๒๘. เรจี
ชื่อเรือเหล่านี้อาจจะผิดเพี้ยนไป ทั้งนี้เพราะอาลักษณ์ของพม่าจดตามที่ตนได้ยินมาจากคนไทยที่ถูก
จับกุมไปเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒
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ความเป็นมาของเรือพระราชพิธี
บรรดาเรือหลวงที่มีไว้ใช้ในราชการนั้น ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีพอเพียงแก่ราชการ เช่น การเดินทาง
ติดต่อส่งข่าวสาร การใช้เป็นพาหนะทางน�้ำเพื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ ตลอดจนการใช้เป็นเรือรบขับไล่ข้าศึก
ทีม่ ารุกราน และการขนส่งบรรทุกทหารและยุทโธปกรณ์ เพือ่ ไปปราบปรามบรรดาหัวเมืองทีอ่ ยูร่ มิ น�ำ 
้ หรือริม
ทะเลซึง่ ท�ำได้รวดเร็วกว่าการเดินทางทางบก โดยเฉพาะการจัดเรือเป็นรูปกระบวนทัพนัน้ มีมาแต่สมัยโบราณ
แล้ว โดยทีม่ ไิ ด้มกี ารแบ่งเหล่าทหารออกเป็นทหารบก และทหารเรืออย่างชัดเจน แต่ในยามสงคราม ทหารจะ
รบได้ทั้งการรบทางบกและทางทะเล ถ้ายกทัพไปทางทะเลก็เลือกแม่ทัพนายกองที่มีความช�ำนาญทางทะเล
เป็นผู้น�ำทัพ และที่เรียกว่าเรือรบนั้นในสมัยโบราณใช้เรือทุกประเภทที่มีกะเกณฑ์กันไป ที่เป็นเรือหลวงมัก
จะมีขนาดใหญ่และยาวกว่าเรือธรรมดา ซึ่งเมื่อในยามว่างศึกก็น�ำมาใช้เป็นเรือค้าขายกับต่างประเทศ เดิมมัก
จะเป็นเรือส�ำเภาซึ่งบรรทุกคนและสินค้าได้มาก และแข็งแรงพอที่จะโต้คลื่นลมในทะเลได้
ส�ำหรับเรือหลวงที่น�ำมาใช้ในพระราชพิธีนั้น ส่วนมากจะเป็นเรือที่มีความใหญ่และยาวพอสมควร
สามารถพายไปได้เร็ว จึงมักมีรปู เพรียว และเดิมใช้เป็นเรือรบประเภทขับไล่ในน�ำ้ เสียมาก ซึง่ แต่เดิมเรือรบทาง
แม่นำ 
�้ มี ๔ ชนิด คือ เรือแซ เรือไชย๑ เรือศีรษะสัตว์ หรือเรือรูปสัตว์ และเรือกราบ มีการสร้างเรือรบขึ้นเป็น
ครัง้ แรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ๒ (พ.ศ.๒๐๙๑ - ๒๑๑๑) โดยโปรดให้ดดั แปลง
เรือแซ ซึ่งเป็นเรือล�ำเลียงส�ำหรับใช้บรรทุกทหารและอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นเรือไชย กับเรือศีรษะสัตว์
โดยได้วางปืนใหญ่ประเภทปืนจ่ารงให้ยิงได้จากหัวเรือ ซึ่งจัดว่าเป็นต้นแบบของเรือรบในสมัยต่อมา เรือแซ
นั้นเป็นเรือยาว ใช้ตีกรรเชียงประมาณล�ำละ ๒๐ คน ส่วนเรือไชย และเรือศีรษะสัตว์เป็นเรือยาวแบบเรือแซ
แต่เปลี่ยนกรรเชียงเป็นใช้พายและบรรทุกทหารให้ลงประจ�ำเรือได้ล�ำละ ๖๐ - ๗๐ คน ซึ่งเมื่อพายแล้วไปได้
รวดเร็วกว่าเรือแซ และให้ชื่อใหม่ว่า “เรือไชย”
เรือศีรษะสัตว์นน้ั สร้างแบบเดียวกับเรือไชย แต่ทำ� หัวเรือกว้างส�ำหรับเจาะช่องตัง้ ปืนใหญ่ได้ เหนือช่อง
ปืนขึ้นท�ำเป็นรูปสัตว์ เช่น ครุฑ ลิง (กระบี่) อันเป็นเครื่องหมายของกองต่างๆ ในกระบวนทัพ ส�ำหรับเรือแซ
เดิมก็ยังคงใช้เป็นเรือส�ำหรับล�ำเลียงอาหารและอาวุธเช่นเดิม
ต่อมาก็มีเรือกราบขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ใช้การแบบเรือไชย แต่แล่นได้เร็วกว่า
อย่างไรก็ตาม ในเวลาว่างศึกสงคราม พระเจ้าอยู่หัวแต่ละพระองค์มักจะโปรดให้ใช้กระบวนทัพเรือ
เสมอโดยเสด็จบ�ำเพ็ญพระราชกุศล เช่น ทอดผ้าพระกฐิน หรือเสด็จนมัสการพระพุทธบาท โดยถือว่าเป็นการ
ฝึกซ้อมเรียกระดมพลไปด้วย กองเรือเหล่านี้จะตกแต่งอย่างสวยงาม มีการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติมขึ้นอีกใน
สมัยหลังจึงมีเรือกิ่ง และเรือศรี ซึ่งก็เป็นการตกแต่งเรือไชย ด้วยการสลักลวดลายให้สวยงามขึ้น เรียกว่าเรือ
พระที่นั่งกิ่ง ถ้ามีการตั้งบุษบกและตกแต่งยิ่งขึ้น เรียกว่า เรือพระที่นั่งศรี หรือเรือศรี

ในหนังสือเล่มนี้ สะกดค�ำว่า “เรือไชย” และ “เรือชัย” ทั้ง ๒ แบบ ในเอกสารเก่าก่อนช่วง พ.ศ. ๒๕๐๐
ส่วนใหญ่ใช้ว่า “เรือไชย” แต่ปัจจุบันนิยมเขียนว่า “เรือชัย” รวมทั้งชื่ออื่นๆ ที่อาจสะกดแตกต่างกันด้วย
๒
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑, หน้า ๒๙.
๑
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เอกสารของชาวฝรั่งเศส ๑ ได้บันทึกเกี่ยวกับเรือของราชอาณาจักรสยามในสมัยรัชกาลสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชไว้ว่า “เรือนั้นล�ำยาวและแคบมาก มักจะท�ำขึ้นจากซุงท่อนเดียว ใช้สิ่วเจาะเอาตามความ
ยาวแล้วถากด้วยเครื่องมือเหล็กแล้วน�ำขึ้นแขวนย่างไฟ และค่อยๆ เบิกไปให้กว้างสุดเท่าที่จะท�ำได้โดยไม่ให้
เนื้อไม้แตก….เรือเหล่านี้มีราคาแพง เรือล�ำหนึ่งๆ ใช้ฝีพายรวม ๕๐ - ๖๐ คน
ที่ตกแต่งกันอย่างสวยงามและท�ำด้วยฝีมือประณีตก็มีเหมือนกัน แตกต่างกันไปตามสถานภาพของ
บุคคลที่เป็นเจ้าของ เรือของขุนนางชั้นผู้ใหญ่นั้นมีฝีพาย ๕๐ ถึง ๖๐ มียกพื้นที่กลางล�ำ ใช้เป็นที่นั่งของพวก
ขุนนางเหล่านั้น เครื่องตกแต่งมีแต่ตัวไม้กับเสื่อล�ำแพนเท่านั้น แต่ประดิษฐ์ลวดลายสวยงามมาก หลังคาเรือ
กัญญาของพวกออกญาท�ำเป็นสามชั้น ของพวกออกพระกับออกหลวงซึ่งล�ำเล็กมากหน่อยมีสองชั้นส่วนของ
พวกขุนนางอืน่ ๆ นัน้ มีชนั้ เดียว เรือของประชาชนไม่มหี ลังคาเลย ถึงจะมีกไ็ ม่ตกแต่งประดับประดาอะไรทัง้ นัน้
ท�ำเป็นรูปหลังคายาวและต�่ำ  การที่ท�ำประทุนเรือแบบนี้ก็เพื่อป้องกันแดดและฝนโดยแท้ มีแต่เรือของท่าน
เสนาบดีผู้ใหญ่สองท่านเท่านั้นที่ทาทอง และหลังคาคลุมด้วยผ้า ท�ำเป็นรูปเปลือกหอยและสูงกว่าของเรือล�ำ
อืน่ ๆ มีอยูบ่ อ่ ยเหมือนกันทีพ่ ระเจ้าแผ่นดินพระราชทานเรือทาทองล่องชาดให้เป็นบ�ำเหน็จแก่ขนุ นางซึง่ มีความ
งามเกือบเท่า ๆ กับของเสนาบดี แต่จะน�ำออกใช้ได้เฉพาะในโอกาสตามเสด็จพระราชด�ำเนิน และในงานพระ
ราชพิธีลางอย่างตามหมายก�ำหนดการเท่านั้น…
นิโคลาส แชรเวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, สันต์ ท. โกมลบุตร แปล.
โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, ๒๕๐๖, หน้า ๑๐๖ - ๑๐๘.
๑
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เรือกัญญาของพวกผู้หญิงมีสกุล แตกต่างจากเรือของพวกข้าราชการ เพียงกั้นเรือนยอดเสียทุกด้าน
เท่านั้นใช้หญิงทาสเป็นฝีพาย…”
นอกจากนี้ ยังมีบันทึกเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด�ำเนินโดยทางชลมารคไว้ด้วยว่า๑ “…การจัดตั้ง
ริ้วขบวนน่าดูมาก…. มีเรือซึ่งกว่าสองร้อยห้าสิบล�ำจอดเรียงรายอยู่เป็นระยะทั้งสองฟากฝั่งแม่นำ 
�้ ในจ�ำนวน
๒๐ หรือ ๓๐ ล�ำ… น�ำเรือพระที่นั่งทรงเป็นคู่ๆ ไปข้างหน้า เรือพระที่นั่งนั้นใช้ฝีพาย พวกแขนแดงซึ่งมีความ
ช�ำนาญมากและได้รับเลือกเฟ้นมาเป็นพิเศษ ทุกคนสวมหมวก เสื้อเกราะ ปลอกเข่า และปลอกแขนท�ำด้วย
ทองค�ำทัง้ สิน้ น่าดูแท้ๆ เวลาเขาพายพร้อมๆ กันเป็นจังหวะจะโคน พายนัน้ ทาทองเหมือนกัน เสียงพายกระทบ
กันเบาๆ ประสานกับท�ำนองเนือ้ เพลงทีเ่ ขาเห่ยอพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน เป็นคล้ายเสียงดนตรีทเี่ สนาะโสต
ของพวกชาวบ้านเมืองเป็นอันมาก… พระวิสตู รเรือพระทีน่ งั่ ทรงนัน้ ประดับด้วยอัญมณีอนั มีคา่ และบนยกพืน้
นัน้ ปูลาดด้วยพรมอย่างดีทนี่ ำ� มาจากต่างประเทศทางตะวันออก มีขนุ นางหนุม่ หกคนหมอบเฝ้าอยูเ่ ป็นประจ�ำ 
ที่ตรงท้ายเรือมีบังสูรย์ปักไว้เป็นส�ำคัญ เพื่อให้เป็นที่สังเกตว่าผิดจากล�ำอื่นๆ มีเรืออีก ๒ ล�ำ  ซึ่งใหญ่โตและ
งดงามเสมอกันแล่นขนาบข้ามไป เขาเรียกว่า เรือแซงรักษาพระองค์ และอีกสองล�ำซึ่งไม่ใหญ่โตและงดงาม
เท่าสองล�ำแรก แต่ปิดพระวิสูตรลงหมดทุกด้านแล่นตามมา เพราะลางทีพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จเสวยพระ
สุธารส หรือพระกระยาหาร นอกจากว่าจะเสด็จถึงพลับพลาที่ประทับหรือพระต�ำหนักแรมระหว่างทางเสด็จ
พระราชด�ำเนินเท่านัน้ จึงจะเสด็จขึน้ ประทับเสวยทีน่ นั่ เรือทาทองอีกห้าสิบล�ำรูปพรรณต่างๆ กัน แต่กง็ ดงาม
๑

12

เล่มเดียวกัน, หน้า ๒๗๓ - ๒๗๕.

เรือพระราชพิธี : ROYAL BARGES

ไม่แพ้กันตามเสด็จพระราชด�ำเนินไปอย่างมีระเบียบ อันเป็นการสมทบขบวนการแห่แหนเท่านั้น เพราะจะ
มีอยู่ราวสิบหรือสิบสองล�ำที่อยู่ใกล้เรือพระที่นั่งเท่านั้นที่มีผู้คนลงมาเต็มล�ำ  มีเรือทรงของพระราชบุตร เรือ
ของพวกเสนาบดีผู้ใหญ่ และขุนนางคนส�ำคัญๆ ที่โดยเสด็จพระราชด�ำเนินเท่านั้น ขุนนางอื่นๆ จะโดยเสด็จก็
เฉพาะแต่ในวันพระราชพิธีซึ่งจะมีเรือต่างๆ รวมกันถึงสองร้อยกว่าล�ำ ซึ่งเป็นเรือที่ไม่สู้จะงดงามเท่าใดนัก ถึง
จะใหญ่โตและมีรูปพรรณอย่างเดียวกัน แต่แล่นไปได้รวดเร็วเสมอ หรือเร็วกว่ารถม้าโดยสารระหว่างหัวเมือง
ต่อหัวเมืองของเราเสียอีก”
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีกล่าวถึงเรือพระที่นั่งอยู่บ้าง ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระไชยราชา เมื่อพระองค์
เสด็จไปเมืองเชียงไกรเชียงกราน พ.ศ. ๒๐๘๑ ปรากฏชือ่ เรือ ๒ ล�ำในกระบวนกองทัพเรือคือ เรืออ้อมแก้วแสน
เมืองมา และเรือไกรแก้ว ซึง่ โดนพายุเสียหาย และต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พ.ศ. ๒๐๙๑ เมือ่ ครัง้
ที่ทรงผนวชอยู่นั้น ขุนพิเรนทรเทพได้ส่งเรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์ ไปรับที่วัดราชประดิษฐานเพื่อนิมนต์ให้
ลาสิกขาบทและขึ้นเสวยราชย์ และใน พ.ศ. ๒๐๙๕ โปรดให้แปลงเรือแซงเป็นเรือไชยและเรือศีรษะสัตว์
ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปรากฏมีเรือพระที่นั่ง๑ คือเรือพระที่นั่งอลงกตนาวา
เรือพระที่นั่งศรีสมรรถไชย เรือพระที่นั่งพระครุฑพาหะ เรือพระที่นั่งชลวิมานกาญจนบวรนาวา เรือพระที่นั่ง
นพรัตนพิมานกาญจนอลงกตมหานาวาเอกชัย เรือพระที่นั่งจิตรพิมานกาญจนมณีศรีสมรรถชัย เรือพระที่นั่ง
ศรีสุพรรณหงส์ นอกจากนี้มีเรือกระบวนซึ่งได้แก่ เรือดั้ง เรือกัน เรือชัย เรือรูปสัตว์ และเรือขนาน
รัชกาลสมเด็จพระเพทราชา๒ ปรากฏชือ่ เรือพระทีน่ งั่ ไกรสรมุขพิมาน และเรือพระทีน่ งั่ บัลลังก์มา่ นทอง
ซึง่ ชือ่ หลังนีเ้ ข้าใจว่าเป็นการบอกลักษณะเรือมากกว่าทีจ่ ะเป็นชือ่ รัชกาลสมเด็จพระเจ้าเสือ๓ มีเรือพระทีน่ งั่ มหา
นาวาท้ายรถ และเรือพระทีน่ งั่ เอกชัย ส่วนรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ๔ มีเรือพระทีน่ งั่ ไกรสรมุขพิมานและ
ศรีสมรรถไชย
ในสมัยกรุงธนบุรี๕ รัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปรากฏชื่อเรือพระที่นั่งคือ
๑. เรือพระที่นั่งสุวรรณนาวาท้ายรถ มีขนาดยาว ๑๗ วา ปากกว้าง ๓ วาเศษ ใช้พลกรรเชียง
๒๙ คน
๒. เรือพระที่นั่งกราบ มีขนาดยาว ๑๑ วา ถึง ๑๓ วา ใช้พลพาย ๔๐ คน

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, หน้า ๓๕, ๓๖, ๔๓, ๔๕, ๙๑, ๙๖.
เล่มเดียวกัน, หน้า ๑๒๔, ๑๓๖.
๓
เล่มเดียวกัน, หน้า ๑๘๖.
๔
เล่มเดียวกัน, หน้า ๒๑๗, ๒๔๖.
๕
เล่มเดียวกัน, หน้า ๓๓๖.
๑
๒
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สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ มีเรือ
พระที่นั่งปรากฏชื่อดังนี้ ๑ คือ
๑. เรือพระที่นั่งบัลลังก์แก้วจักรพรรดิ
๒. เรือพระที่นั่งสวัสดิชิงชัย
๓. เรือพระที่นั่งบัลลังก์บุษบกพิศาล
๔. เรือพระที่นั่งพิมานเมืองอินทร์
๕. เรือพระที่นั่งบัลลังก์ทินกรส่องศรี
๖. เรือพระที่นั่งส�ำเภาทองท้ายรถ
๗. เรือพระที่นั่งมณีจักรพรรดิ
๘. เรือพระที่นั่งศรีสมรรถไชย ซึ่งโปรดให้สร้างใหม่ กับเรือกระบวนอื่นๆ
การเสด็จเลียบพระนครจัดเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒ เนื่องมาแต่พิธีที่ท�ำใน
พระราชฐาน มีการเสด็จออกท้องพระโรงให้ข้าราชการทั้งปวงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทั่วหน้า เมื่อเสร็จการพิธีใน
พระราชฐานจึงเสด็จออกเลียบพระนคร เพือ่ ให้ประชาชนได้มโี อกาสเข้าเฝ้าโดยทัว่ หน้ากันด้วย แต่ประเพณีการ
เลียบพระนครแห่เสด็จพระเจ้าแผ่นดิน เป็นกระบวนการพยุหยาตราอย่างใหญ่ คล้ายกับยกกองทัพ ผิดกับ
กระบวนแห่เสด็จในการพิธีอื่นนั้น น่าจะสันนิษฐานได้ว่า ประเพณีโบราณเป็นการเสด็จเลียบเมืองรายรอบ
มณฑลราชธานีโดยทางบกบ้างทางเรือบ้าง และประทับรอนแรมไปหลายวันจนกว่าจะรอบมณฑลราชธานีเพือ่
บ�ำรุงความสามิภักดิ์ และให้ประจักษ์พระเดชานุภาพแก่ประชาชนทั้งหลาย ระยะต่อมาเห็นเป็นการล�ำบาก
โดยมิจ�ำเป็น จึงย่นระยะทางลงมาเป็นเสด็จเลียบพระนครราชธานี
การเสด็จเลียบพระนครในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เลียบพระนครทางเรือเคยมีแค่ ๒ ครั้ง คือในรัชกาล
ที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อสร้างพระนคร และเครื่องเฉลิมพระราชอิสริยยศ
ต่างๆ รวมทัง้ เรือกระบวนแห่เสด็จ ส�ำเร็จแล้วท�ำการพระราชพิธบี รมราชาภิเษกเต็มตามต�ำราเมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๘
จึงเสด็จเลียบพระนครทั้งทางบกและทางเรือครั้งหนึ่ง กับรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดให้มีการเสด็จเลียบพระนครทั้งทางบกและทางเรืออีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากในปลายสมัยรัชกาลที่ ๓
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงสร้างและซ่อมแซมเรือพระทีน่ งั่ และเรือกระบวนไว้ เมือ่ พระบรม
ราชาภิเษกในรัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลปัจจุบนั มีการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารคด้วย
การลอยพระประทีปในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เรือบัลลังก์ขนาน ๓
ซึ่งมี ๒ ล�ำ  จอดขนานกัน ในเรือบัลลังก์นั้น แต่เดิมลดในกั้นม่านเป็นที่พระบรรทม ที่สรง ที่ลงพระบังคน
เครื่องที่ส�ำหรับตั้งนั้นก็มี พระสุพรรณราช และมีขันพระสุธารส อย่างเช่นเสวยพระกระยาหาร ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้เลิกที่สรง ที่บรรทมเสีย คงแต่เครื่องพระสุธารส
การจัดเรือพระที่นั่งอีกพิธีหนึ่งที่ปรากฏคือ ในเรือบัลลังก์ทั้งสองล�ำนั้นกั้นม่านสกัดทั้งหัวเรือท้ายเรือ
หัวเรือท้ายเรือเป็นข้างหน้า ที่ตรงม่านสกัดหัวเรือท้ายเรือมีม่านยืดออกไปในน�ำ 
้ บังมิให้เจ้าพนักงานที่อยู่หัว
เรือท้ายเรือแลเห็นเข้ามาข้างใน ต่อเมื่อเวลาจะปล่อยเรือกระทงจึงได้ชักม่าน
เล่มเดียวกัน, หน้า ๔๘๓, ๔๘๗, ๔๙๒, ๔๙๓, ๖๒๘.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕,
ส�ำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๑๔, หน้า ๒๐๐ - ๒๐๑.
๓
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , “การลอยพระประทีป” ใน พระราชพิธสี บิ สองเดือน, แพร่พทิ ยา,
๒๕๑๔, หน้า ๒๕ - ๓๐.
๑
๒
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ริว้ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึง่ บาทหลวงชาวฝรัง่ เศสเขียนไว้ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑)
จากหนังสือ Guy Tachard, Voyage to Siam, White Orchid Press 1981
Royal Barge Procession seen by the French Catholic father during the reign of King Narai
the Great in late 17th century.

ภาพเรือในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑)
จากหนังสือ Guy Tachard, Voyage to Siam, White Orchid Press, Bangkok 1981
Close-up of the two barges in the Royal ฺbarge Procession seen by the same Catholic father.
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การป้องกันรักษามีการล้อมวงในล�ำน�ำ้ ทอดทุน่ เป็น ๓ สาย สายในมีแพหอกรายเป็นระยะ เรือประจ�ำ
ทุ่นสายในข้างเหนือน�ำ้ มีกรมกองตระเวนขวา กรมกองอาสาขวา ประตูกรมพระกลาโหม เจ้ากรมพระต�ำรวจ
นอกขวา กรมเจ้าพระต�ำรวจพระสนมขวา เรือกรมสรรพากรในสรรพากรนอก ส่วนทางใต้น�้ำหัวเรือบัลลังก์
ทุ่นสายใน กรมกองตระเวนซ้าย เรือประตูกรมมหาดไทย กรมกองกลางซ้าย เจ้ากรมพระต�ำรวจนอกซ้าย เจ้า
กรมพระต�ำรวจสนมซ้าย เรือทุ่นกรมท่ากลาง ภายหลังเติมเรือทหารทอดสมอสกัดเหนือน�้ำท้ายน�้ำขึ้นอีกข้าง
เหนือน�้ำ กรมทหารหน้า ๔ ล�ำ ข้างใต้นำ�้ ทหารหน้า ๒ ล�ำ
ทุ่นสายกลางเหนือน�ำ 
้ มีเรือทุ่นกรมอาสาจาม ๒ ล�ำ  เรือทุ่นกรมเรือกันขวา เรือสิงโตกรมอาสาใหญ่
ขวา เรือสางกรมทวนทองขวา เรือเหรากรมอาสารองขวา เรือกิเลนกรมเขนทองขวา เรือทุ่นสามพระคลังทอด
เชือกอย่างละ ๑ ล�ำ ส่วนใต้นำ�้ มีเรือกรมอาสาจาม ๒ ล�ำ เรือกรมเรือกันซ้าย เรือสิงโตกรมอาสาใหญ่ เรือสาง
กรมทวนทองซ้าย เรือเหรากรมอาสารองซ้าย เรือกิเลนกรมเขนทองซ้าย เรือทุ่นสามพระคลังทอดเชือก อย่าง
ละ ๑ ล�ำ 
ที่ทุ่นกลางตรงหน้าบัลลังก์ มีเรือดอกไม้เพลิง ๒ ล�ำ  เรือพิณพาทย์ เรือกลองแขก เรือเจ้ากรมพระ
ต�ำรวจใน และเรือเจ้ากรมพระต�ำรวจใหญ่ มีทั้งเหนือน�้ำ ท้ายน�้ำ แห่งละล�ำ นอกทุ่นสายกลางมีเรือทหารปืน
ใหญ่อยู่นอก ทุ่นสายกลาง เหนือน�ำ 
้ และท้ายน�้ำ แห่งละล�ำ
จะเห็นได้ว่าการจัดสายเรือทอดทุ่นนี้เป็นการจัดกระบวนเรือที่คล้ายกับกระบวนเสด็จพยุหยาตรา
ทางชลมารค และบรรดาเรือทีม่ าทอดทุน่ ก็เป็นเรือของข้าราชการจากกรมต่างๆ เช่นเดียวกับในกระบวนเสด็จ
พยุหยาตราทางชลมารคอีกเช่นกัน
กระทงหลวงส�ำหรับทรงลอยที่มีมาแต่เดิมนั้น คือ เรือรูปสัตว์ต่าง ๆ เรือศรี เรือชัย เรือโอ่ เรือคอน
และเรือหยวก ในพ.ศ. ๒๓๖๘ และ พ.ศ. ๒๓๖๙ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระบรม
วงศานุวงศ์ ข้าราชการ ท�ำกระทงใหญ่ถวาย และมีมาตลอดรัชกาล ซึ่งการท�ำกระทงนี้ต้องลงทุนมาก ครั้นถึง
รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าเปลืองเงินมาก จึงโปรดให้ยกเลิกและภาย
หลังจึงโปรดให้มีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือชัยแต่งแทนกระทงใหญ่สองล�ำ  ในบุษบกเรือพระที่นั่ง
อนันตนาคราชตั้งพระพุทธสิหิงค์น้อย เรือชัยส�ำหรับตั้งพานพุ่มไม่มีเครื่องนมัสการ ต่อมาในรัชกาลที่ ๕
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์แทนเรือชัย
นี่เป็นหลักฐานอีกอย่างหนึ่งถึงการใช้เรือพระที่นั่ง และเรือกระบวนในงานอื่นนอกเหนือไปจากงาน
เสด็จพยุหยาตราทางชลมารค ซึง่ จะเปรียบเทียบได้กบั กระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางชลมารคในรัชกาล
ทางที่ ๓ เช่นเดียวกัน หรือเปรียบเทียบกับกระบวนเสด็จเลียบพระนครทางชลมารครัชกาลที่ ๔ พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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กระบวนเรือพระราชพิธี ที่ใช้ในงานพระบรมศพ
การใช้เรือพระทีน่ งั่ อัญเชิญพระบรมศพปรากฏเป็นครัง้ แรกในรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชา พระองค์ทรง
โปรดให้อัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากเมืองลพบุรี มายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อถวาย
พระเพลิงโดยใช้เรือพระทีน่ งั่ ศรีสมรรถไชย ซึง่ สมเด็จพระเพทราชาได้เสด็จโดยเรือพระทีน่ งั่ ไกรสรมุขพิมานเป็น
กระบวนพยุหยาตรา เมื่อถึงพระราชวังหลวงก็เชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐาน ณ พระที่นั่งสุริยามรินทร
มหาปราสาท เมือ่ ถึงก�ำหนดเวลาถวายพระเพลิงพระบรมศพก็ได้อญ
ั เชิญพระบรมโกศประดิษฐานเหนือบุษบก
พระมหาพิชัยราชรถเข้าริ้วกระบวนแห่ไปยังพระเมรุมาศ
ส�ำหรับการพระราชพิธพี ระบรมศพทีใ่ ช้กระบวนเรือพระราชพิธจี ดั เป็นริว้ กระบวนทีเ่ ด่นชัดนัน้ ปรากฏ
ในงานพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศและพระมเหสี ซึง่ มีการใช้พยุหยาตราทัง้ ทางสถลมารค (ทางบก)
และทางชลมารค (ทางน�้ำ) นั่นคือ เมื่อแห่พระบรมศพจากพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ไปยังพระเมรุมาศ โดย
ใช้กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยอัญเชิญพระบรมศพประดิษฐานบนพระมหาพิชยั ราชรถ มีราชรถน้อย
น�ำ ๓ องค์ คือ ราชรถสมเด็จพระสังฆราชอ่านพระอภิธรรม ราชรถโปรยข้าวตอกดอกไม้ ราชรถโยงผ้ากาสา
แล้วจึงถึงพระมหาพิชัยราชรถ และตามด้วยราชรถที่ใส่ท่อนจันทน์ กฤษณา กระล�ำพักปิดทอง มีรูปเทวดา
เชิญถืออยู่บนรถ ต่อมาเป็นริ้วกระบวนรูปสัตว์ที่ตั้งมณฑป ๒๐ คู่ใส่น�้ำมัน พิมเสน และเครื่องหอมต่าง ๆ ตาม
ด้วยกระบวนเครื่องสูง
หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว อัญเชิญผอบทองพระอัฐิขึ้นประดิษฐานบนเสลี่ยงทองด้วย
กระบวนพยุหยาตราไปขึน้ เรือพระทีน่ งั่ กิง่ แก้วจักรรัตน์ แห่ดว้ ยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยสมเด็จพระเจ้า
เอกทัศน์ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ประทับเรือพระทีน่ งั่ เอกไชย และสมเด็จพระเจ้าอุทมุ พรพระราชโอรสพระองค์
เล็กประทับบนเรือพระที่นั่งทองขวานฟ้า ตามด้วยเรือเกณฑ์แห่ต่าง ๆ ตามหน้าที่ มีเรือพระที่นั่งครุฑเรือ
พระที่นั่งหงส์ ต่อกระบวนด้วยกระบวนเรือซ้ายขวาเป็นคู่ ๆ ได้แก่
เรือนาคเหรา
เรือมังกรมหรรษนพ
เรือเอกไชยเหินหาว
เรือสิงหรัตนาสน์
เรือนรสิงห์วิสุทธิ์สายสินธุ์
เรือไกรสรมุขมณฑป
เรืออังหมสระพิมาน

เรือนาควาสุกรี
เรือมังกรจบสานสินธุ์
เรือเอกไชยหลาวทอง
เรือสิงหาสน์นาวา
เรือนรสิงห์ถวิลอากาศ
เรือไกรสรมุขนาวา
เรือพเศกฬอหา
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จากนั้นตามด้วยเรือของเจ้าพระยา พระยา ตามต�ำแหน่งต่างๆ เช่น เรือคชสีห์ เรือม้า เรือเลียงผา
เรือเสือ เรือเกณฑ์รูปสัตว์ต่าง ๆ เรือดั้ง เรือกันซ้ายขวา จากนั้นเป็นเรือมหาดเล็กเกณฑ์อื่น ๆ ที่อัญเชิญเครื่อง
ราชูปโภคและเครือ่ งสูง พระราชบุตร พระราชธิดาประทับเรือศรีสกั หลาด พระสนมก�ำนัลลงเรือศรีผา้ แดง เรือ
มหาดเล็กขอเฝ้าตามเสด็จหลังกระบวนแห่รวมทั้งนายเพชฌฆาตที่ลงเรือเสือตามเสด็จหลังกระบวนแห่ตาม
ต�ำแหน่ง
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคทีใ่ ช้ในการพระบรมศพนัน้ ยังคงท�ำสืบต่อมาอีกหลายรัชกาล ดังเช่น
งานพระบรมศพสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช งาน
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้ว่าบางรัชกาลจะจัดเฉพาะกระบวนแห่พระอังคาร
เพื่อไปลอยในแม่น�้ำ  เช่น การลอยพระอังคารกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทในรัชกาลที่ ๑ ก็อัญเชิญ
พระอังคารประดิษฐานบนเรือพระที่นั่งกิ่งไปลอยที่หน้าวัดปทุมคงคา โดยเฉพาะการพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปิน่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็นพระมหากษัตริยอ์ งค์ที่ ๒ ร่วมกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระองค์ประทับอยู่ที่พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) พระบรมศพของพระองค์ได้รับการอัญเชิญเข้า
กระบวนแห่จากประตูโอภาสพิมาน ไปออกประตูพิจิตรเจษฎา ถึงพระต�ำหนักน�้ำแล้วอัญเชิญพระบรมศพ
ขึ้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้าในเรือพระที่นั่งไกรสรมุขพิมานแห่ไปขึ้นพระมหาพิชัยราชรถที่หน้าวัด
พระเชตุพนฯ เพื่อเข้ากระบวนแห่ไปยังพระเมรุมาศ เมื่อพระราชทานเพลิงพระบรมศพแล้วได้แห่พระอังคาร
ด้วยกระบวนเรือพระที่นั่ง โดยผอบพระอังคารประดิษฐานบนเรือพระที่นั่งไกรสรมุขพิมานไปลอยที่หน้า
วัดยานนาวา เช่นเดียวกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ของพระองค์ทรงเรือ
พระที่นั่งเอกไชย และริ้วกระบวนประกอบด้วยเรือพระที่นั่งกิ่ง ๒ ล�ำตั้งบุษบก เรือศรี ๔ ล�ำ เรือม่านทองแย่ง
๒ ล�ำ เรือม่านลาย ๒ ล�ำ เรือกราบผูกม่านทอง ๘ ล�ำ มีเรือดั้งเป็นเรือคู่ชัก ๑๐ คู่
ปัจจุบันการใช้กระบวนเรือพระที่นั่งอัญเชิญพระบรมศพหรือพระอังคารมิได้ปรากฏอีก กล่าวว่าได้
หมดความส�ำคัญไปแล้วนั่นเอง
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การจัดริ้วขบวนเรือพระราชพิธี
ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในอดีต
การจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีในสมัยสุโขทัยไม่มีหลักฐานใดแสดงชัดถึงการจัดริ้วกระบวนเรือ
เพียงแต่กล่าวถึงว่า มีการจัดกระบวนเรือพระที่นั่งไปรับพระศรีศรัทธาราชจุฬามณีศรีรัตนลังกาทีปมหาสามี
เป็นเจ้า จากลังกาสมัยพระเจ้าลิไทเท่านั้น ดังนั้นในสมัยสุโขทัย เราจึงไม่อาจทราบถึงระเบียบแบบแผนการ
จัดริ้วกระบวนเรือได้
ตามที่กล่าวมาแล้วว่า การจัดกระบวนเรือพระราชพิธีที่มีเป็นประจ�ำนับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้น
มานัน้ มักจะเป็นกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการบ�ำเพ็ญพระราชกุศลกรานกฐิน หรือถวายผ้าพระกฐิน
เป็นส�ำคัญ กับการเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรี
เรือพระทีน่ งั่ สร้างขึน้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยานัน้ ปรากฏหลักฐานว่า ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง๑
(พ.ศ. ๒๑๗๓ - ๒๑๙๘) ทรงสร้างเรือพระที่นั่งกิ่งขึ้น กับทรงตั้งกฐินบกพยุหยาตราใหญ่เป็นครั้งแรก แม้ว่าจะ
มีการกล่าวถึงชือ่ เรือพระทีน่ งั่ ศรีสพุ รรณหงส์ เรือพระทีน่ งั่ สุพรรณวิมานนาวา และเรือพระทีน่ งั่ มหานาวาท้าย
รถมาในรัชกาลก่อนๆ แล้ว ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑) พระองค์
ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการเขียนริ้วขบวนเสด็จไว้ทั้งกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและกระบวนพยุหยาตรา
ชลมารค ซึ่งหนังสือนี้มีชื่อว่า “ริ้วกระบวนแห่พยุหยาตราชลมารค สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” หนังสือ
นี้เข้าใจว่าคัดลอกมาจากภาพเขียนฝาผนังที่วัดยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพเขียนจริงนั้น ปัจจุบันถูก
ท�ำลายไปหมดแล้ว จากหนังสือกระบวนแห่พยุหยาตราชลมารค สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี้ได้ทราบชื่อ
เรือในริ้วกระบวนว่ามีดังนี้
เริ่มด้วย
ขันทฉาวทรเนน๒
ตามชมไชยเทเพน
ไชยขันใหญ่ขวา
สุพรรณดาวใหญ่ซ้าย
ไชยอัศวบวรม้าขวา
ไชยเขจรภาชีม้าซ้าย
ไชยภาชะนะช้างขวา
ไชฤๅยิ่ง ช้างซ้าย
ไชยอธิการสัศดีขวา หลวงเทพา
ไชยธรญาณทิพัสดีซ้าย หลวงศรีกลาสมุทร
ไชยภูเลิดอาษาขวา พระยาพิไชยสงคราม
เกิดฤๅไชยอาษาซ้าย พระยารามค�ำแหง
ไชยช�ำนะเขนทองขวา พระยาพิไชยโนฤทธิ์
สะฤๅไชยเขนทองซ้าย พระยาวิชิตณรงค์
ไชยเรืองฤทธิ์ พระยาท้ายน�ำ 
้
ไชยพิศณุ พระยาเดโช
ไชยไหว้ธรณี เมือง
ไชยนัดทีหวั่น นา (นทีหวั่น)
ไชยนคร วัง
ไชยขจร คลัง
กรมศิลปากร, ค�ำให้การขุนหลวงหาวัด, (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, ๒๕๑๕), หน้า ๓๒๖.
๒
เขียนตามภาษาเดิม.
๑
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ลักษณะเรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากหนังสือ Guy Tachard, Voyage
to Siam, White Orchid Press, Bangkok 1981.
Close-up of the barges in the Royal Barge Procession during the reign of King Narai the Great.

โขมดญาอาษาวิเศศ ขวากัน
โขมดญาอาษาวิเศศ ซ้ายกัน
โขมดต�ำรวจใหญ่ ขวากัน
โขมดญาต�ำรวจใหญ่ ซ้ายกัน
โขมดญาต�ำรวจใน ขวากัน
โขมดญาต�ำรวจใน ซ้ายกัน
ทองแขวนฟ้า บ้านใหม่ ขวากัน
ทองแขวนฟ้า โพเรียง ซ้ายกัน
โขมดญาทหารใน ขวากัน
โขมดญาทหารใน ซ้ายกัน
โขมดญาสัศดี ขวากัน
โขมดญาสัศดี ซ้ายกัน
เรือพระที่นั่งศรีสามาถไชยล�ำทรงหมื่น นักสราชถือธงหน้าเรือ กิ่งพื้นด�ำ นาคราช จมื่นสรรเพชรภักดี
นาควาสุกรี จมื่นศรีเสาวรักษ
เรือพระที่นั่งชลวิมารไชยดั้งชั้น ๕ กิ่งพื้นด�ำ
เรือพระที่นั่งไกรษรมาศดั้งชั้น ๕ กิ่งพื้นด�ำ
เรือพระที่นั่งศรีพิมารไชยดั้งชั้น ๓ กิ่งพื้นด�ำ
ทรงพระเทวกรรม เรือพระที่นั่งไกรแก้วจักรรัตดั้งชั้น ๒ กิ่งพื้นด�ำ
ทรงพระไชยวัฒน เรือพระที่นั่งษรพรหมไชยดั้งชั้น ๑ กิ่งพื้นแดง
ครุธคู่ชัก
ครุธคู่ชัก
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ลักษณะในกระบวนการพยุหยาตราทางชลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากหนังสือ Guy Tachard,
Voyage  to siam, White Orchid Press, Bangkok 1981.
A part of the Royal Barge Procession during the King Narai Great’s time.

เอกะไชยพื้นด�ำ ไชยบวรสวัสดิ ต�ำรวจใหญ่ขวา เอกะไชยพื้นด�ำ ไชยรัตรพิมาร ต�ำรวจใหญ่ซ้าย
เรือพระที่นั่งไกรษรมุขรอง กิ่งพื้นด�ำ
เรือพระที่นั่งศรีสุนทรไชย กิ่งพื้นด�ำขวากัน เรือพระที่นั่งไกรษรจักร กิ่งพื้นด�ำซ้ายกัน เอกะไชยพื้นด�ำ 
เรือเอกะไชยเหินหาว ต�ำรวจนอกขวา เอกะไชยพื้นด�ำ เรือเอกะไชยหลาวทอง ต�ำรวจนอกซ้าย
เรือพระที่นั่งเอกะไชยพื้นแดง กรมพระวังบวร
เรือพระที่นั่งเอกะไชยพื้นด�ำ เจ้าต่างกรม
เรือม้าน�้ำ หมื่นศรีสะหะเทพ หรือเลียงผา หมื่นนรินทเสนี
เรือพิฆาตประกอบด้วยเรือแซต่อไปนี้
แซศักดิบวร
สมิงนครอิน
แซสรสินธุ
สมิงเพชน้อย
แซวิพรรธชล
พญาเกียร
แซอนนตสมุทร
พญาพระราม
แซวรวารีย์
พระโชดึก
แซศรีสมุทร์
หลวงทองสื่อ
แซสินธุสวัสดิ์
พระสมบัติบาล
แซพิพัฒสาคร
พระยาไชยสวรรค์
หลวงศรียศ
แซจบสาคร
พระยาไชยสวรรค์
แซไชยานพ
แซไชยานพ
หลวงศรียศ
แซจบสาคร
พญาจูลา
โตมะหามะหอระนบ
โตจบภพไตร
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โตก�ำแหงอาทิตย์
โตฤทธิพิไชย
อุทกธารา
ศรส�ำแดงฤทธิ์
คงคากะริน
สิทธิสำ� แดงรณ
สิงหะรัตนาต
สิงหาศนาวา
เสพนัที
สีสุทธชล
ปักษีถวิล
บินอากาศ
สินธุปักษี
อินทรีทิพย์
วิคาไลย
ร�ำไภยบิน
คชสีห์น้อย
พระยาสุรเสนา
คชสีห์ใหญ่ สมุหะพระกลาโหม
ราชสีห์น้อย
พระยามหาอ�ำมาตย์
ราชสีห์ใหญ่ สมุหะนายก
เลียงผาใหญ่
เทพอรชุน
ม้าใหญ่ ราชนิกุล
อังหมะ
หลวงอินนาวา
สุระพิมาร หลวงพรหมนาวา
มกรมะหามะหัศจรรย์
มกรมะหามะหรรนพเดช
มกรเตรจไตรภบ
มกรจบจักรพาฬ
นาคนายก
นาคอุดรราช
นาคถบองรัตน
นาคจักรทาทวนทอง
โขมดญาเกนหัดอย่างฝรั่ง ขวากัน
โขมดญาเกนหัดอย่างฝรั่ง ซ้ายกัน
อย่างไรก็ดี จากริ้วขบวนเรือดังกล่าวนี้ เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับชื่อเรือพระที่นั่งขบวนในค�ำให้การ
ชาวกรุงเก่าแล้ว จะพบว่าในค�ำให้การชาวกรุงเก่านัน้ ชือ่ เรือจะผิดไปมาก ไม่อาจทราบได้วา่ เป็นเพราะพม่าฟัง
ส�ำเนียงไทยไม่ชัด หรือผู้ให้การให้ไปอย่างเลอะเลือน หรืออาจเป็นไปได้ว่า พม่าอาจจะสอบถามกับผู้ที่มิได้มี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรือพระราชพิธีอย่างแท้จริง ผู้ให้การจึงบอกไปเท่าที่จ�ำได้ บางล�ำอาจจะจ�ำไม่ได้ตลอด
ทั้งชื่อ ก็บอกๆ ไปเพียงให้เสร็จๆ ก็เป็นได้
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี้ จัดได้ว่าเป็นริ้วกระบวนใหญ่
แสดงความมัง่ คัง่ โอ่อา่ ของราชส�ำนักไทยในครัง้ นัน้ ได้เป็นอย่างดี ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับริว้ กระบวนเรือในสมัย
หลังๆ จะพบว่าค่อยๆ ตัดทอนลงไปเรื่อยๆ เพราะเรือช�ำรุดไปตามกาลเวลาบ้าง ไม่มีผู้รู้จัดท�ำขึ้นใหม่ให้ถูก
ต้องตามแบบโบราณบ้าง จึงเหลืออยู่เท่าที่พอจะรักษาไว้ได้เท่านั้น
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ (พ.ศ. ๒๒๗๕ - ๒๓๐๑) นัน้ ปรากฏว่าใน พ.ศ. ๒๒๗๕ พระองค์ทรง
แต่งทูตานุทตู ไปเจริญทางพระราชไมตรีกบั เมืองพม่า มีเครือ่ งราชบรรณาการต่าง ๆ มากมาย ในบรรดาเครือ่ ง
ราชบรรณาการนี้มีเรือพระที่นั่งกิ่งล�ำหนึ่งด้วย๑

๑
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ภาพลายเส้นแสดงลักษณะเรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้เขียนขึ้นในรัชกาลสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช จากหนังสือ Guy Tachard, Voyage to Siam, White Orchid Press, Bangkok 1981.
Sketch of the procession’s main part in the reign of King Narai the Great.

ทัศนียภาพกรุงสยาม (กรุงศรีอยุธยา) และริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ด้านล่างของภาพมีภาษาฝรั่งเศสว่า
Vue de Siam avec diverses Sortes des Ballons, ou Vaisseaux chinoises a rame, Se vend à Augabourg
au Negoeo com de l’ Academie imṕ eriale d’ Empire des Arts libereaux avec Privilege de sa Majesté
Imperiale et avec Defense ni d’en faire ni de vendre les Copies.
General View of the Royal Barge Procession in the reign of King Narai the Great.
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ลวดลายเรืออสุรวายุภักษ์ เป็นลายรดน�้ำดอกพุดตาน
Design on Asura Vayubhak Royal Barge
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ส�ำหรับกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางชลมารค๑ นัน้ ท�ำให้เราได้ทราบถึงกระบวนเรือซึง่ มีแบบ
มาแต่ครั้งกรุงเก่า ซึ่งเรียงตามล�ำดับตั้งแต่ลำ� หน้ากระบวนไปจนถึงท้ายสุด คือ
๑. เรือประตู ๑ คู่ ของพระเทพอรชุน และพระราชนิกุล
๒. เรือกราบ ซึ่งมีฝีพายสวมกางเกง และเสื้อมงคลสีแดงและด�ำ
๓. เรือเสือทะยานชลของหลวงเดชส�ำแดง และเรือเสือค�ำรณสินธุ์ของหลวงแสงศรสิทธิ์ ท้ายล�ำ
ทั้งสองสวมเสื้ออัตลัด นุ่งผ้าสองปัก (สมปัก) คาดรัดประคด ศีรษะโพกขลิบทอง ตรงกลางล�ำตั้งคฤห์สองชั้น
ที่เสาคฤห์มีอาวุธผูกไว้เป็นคู่ๆ คือ ทวน เขน ง้าว เสโล กระบี่ ที่หัวเรือตั้งปืนขานกยาวล�ำละ ๑ กระบอก มี
ฝีพาย ๓๐ คน ล้วนนุ่งกางเกงสวมเสื้อสีแดง ศีรษะสวมมงคลแดงผ้าพื้นปัศตู
๔. เรือแซจระเข้คะนองน�ำ 
้ และเรือแซจระเข้ค�ำรามร้อง เป็นเรือพม่าอาสา
๕. เรือแซมัจฉาพิพัทธชล และเรือแซอานนท์สมุทร เป็นเรือของพวกมอญ กองอาสาอาทมาต
๖. เรือแซช้าง ชื่อ คชร�ำบาญยิน และคชสารสินธู เป็นเรือพวกมอญอีก นุ่งผ้าอย่างมอญ ศีรษะโพก
ผ้าขลิบ สวมเสื้อเป็นผ้าอัตลัด ฝีพาย ศีรษะสวมมงคล สวมเสื้อและกางเกงสีแดง เรือแซนี้ ท้ายเรือปักธงรบสี
แดงทุกล�ำ
๗. เรือกราบ ของเจ้ากรมทั้งหกเหล่า
๘. เรือกลองแขก น�ำระหว่างเรือแซคู่
๙. เรือกราบของปลัดต�ำรวจ มีสนมนอก ๔ กรม ลงประจ�ำเรือล�ำละกรม
๑๐. เรือสาง ยาว ๙ วา ชื่อเรือชาญชลสินธุ์ และค�ำแหงหาญ
๑๑. เรือกิเลนลอยบนสินธุ์ และเรือกิเลนลินลาสมุทร
๑๒. เรือมกรจ�ำแลง และมกรแผลงฤทธิ์
๑๓. เรือเหราสินธุลอยล่อง และ เรือเหราท่องทางสมุทร
๑๔. เรือโตขมังคลื่น และ เรือโตฝืนสมุทร
เรือรูปสัตว์เหล่านี้ฝีพายใส่เสื้อสีแดง กางเกงแดง และสวมมงคลแดง ที่ท�ำจากผ้าปัศตู นายล�ำนุ่งผ้า
สองปัก สวมเสื้ออัตลัด ศีรษะโพกผ้าขลิบทอง คาดรัดประคด ทนายปืน สวมเสื้อกางเกงผ้าปัศตูสีแดงสวม
หมวกกลีบล�ำดวน ขลิบโหมด
๑๕. เรือคฤห์อสุรวายุภักษ์ และอสุรปักษีสมุทร เป็นเรือที่มีโขนเรือสลักเป็นรูปอสูร ตกแต่งด้วยลาย
รดน�้ำฉลุลาย ตั้งคฤห์ ซึ่งมีเสาผูกอาวุธต่างๆ อย่างละคู่ เช่น กระบี่ เสโล เขน ทวนพู่ ๓ ชั้น และง้าวหัวเรือตั้ง
ปืนจ่ารงล�ำละกระบอก ฝีพายสวมเสื้อปัศตูสีแดงขลิบโหมด สวมกางเกงแดง ศีรษะสวมมงคล
๑๖. เรือพาลีมล้างทวีป และเรือสุครีพครองเมือง โขนเรือสลักเป็นรูปพานเรศ (ลิง)
๑๗. เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรือกระบี่ราญรอนราพ โขนเรือสลักเป็นรูปกระบี่ (ลิง)
๑๘. เรือกราบกัญญาของปลัดต�ำรวจ ฝีพายสวมเสื้อกางเกงแดงย้อมจากครั่ง ศีรษะสวมมงคลสีแดง
๑๙. เรือคฤห์ ครุฑเหินเห็จ และเรือครุฑเตร็จไตรจักร หลังคาคฤห์คาดผ้าแดงมีเชิง และชายรอบๆ
ตรงกลางปักเป็นดาวกระจายด้วยทองแผ่ลวด
๒๐. เรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง เป็นเรือคู่ชักน�ำหน้าเรือขบวน
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า   กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส, ลิลติ กระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค,
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางลิน้ จี่ ชยากร ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริยาราม, วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔, หน้า ๑๑๗ - ๑๔๔.
๑
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๒๑. เรือศรีสุนทรไชย ตั้งบุษบกอัญเชิญผ้าไตรกฐิน มีฝีพายสวมเสื้อปัศตูสีแดง แขนจีบ กางเกงยก
เขียว สวมหมวกกลีบล�ำดวน ขุนหมื่นต�ำรวจรอบบุษบกนุ่งผ้าสมปัก สวมเสื้อครุยสีขาว
๒๒. เรือกลอง ฝีพายใส่มงคล สวมเสื้อกางเกงผ้าปัศตูสีแดง
๒๓. เรือพระที่นั่งชลพิมานไชย ตรงกลางตั้งบัลลังก์บุษบก มีม่านกั้น นักสราชเชิญธงห้าแฉก
๒๔. เรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณ มีปืนจ่ารงที่หัวเรือตรงช่วงเท้าของครุฑ มีฝรั่งก�ำกับปืน ๓ นายคือ
พระยาพิเศษสงคราม หลวงชนะทุกทิศ และหลวงฤทธิวารี
เรือพระที่นั่งมีจมื่นสรรเพธภักดี และจมื่นศรีเสาวรักษ์ จมื่นเสมอใจราช และ จมื่นไวยวรนารถ
อยู่ประจ�ำหน้าพระที่นั่ง ที่บัลลังก์นี้ก็มีพระเครื่องราชูปโภคทอดไว้ เช่น พระล่วมมณฑป พระแสงดาบต้น
กระดานชนวน หม้อลงพระบังคน ธารพระกร (หัตถ์ธาร) พระสุพรรณราช และพระสุพรรณศรีทั้งยังมีวิชนี
เครื่องสุธารสชา ชุดกล้อง เข้าใจว่าเป็นไป๊ป์สูบยา เชิงเทียน พระเต้าน�้ำ และพระสุพรรณภาชน์สองชั้น
ส่วนนอกบัลลังก์ด้านหน้าผูกพระแสงปืนคาบศิลา ขนาดยาวสิบคืบ ประดับลวดลายคร�่ำทองเป็นปืน
ที่ใช้ลูกปืนขนาดหกบาท พนักงานประจ�ำปืนชื่อ พระยาอภัยศรเพลิง หลวงเสน่ห์ศรวิชิต และหลวงสนิทอาวุธ
มีเจ้ากรมพระศุภรัต ชื่อ หลวงสุนทรภิรมย์ และจางวางพิชัยพลระดม
ที่ท้ายที่นั่งนอกม่าน มีมหาดเล็ก ๒ คน มีเวรพนักงานภูษามาลา เชิญพระกลด ๒ คน และมีแพทย์
หลวงอีก ๒ คน คือ หมอยาทิพจักร และ หมอนวดราชรักษา
๒๕. เรือพระที่นั่งไชยสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งรอง ผลัดเปลี่ยนกับเรือเหราข้ามสมุทรคือถ้าใช้
เรือพระที่นั่งไชย ก็ใช้เรือเหราเป็นเรือพระที่นั่งรอง ถ้าใช้เรือครุฑเป็นล�ำทรง ก็จะใช้เรือพระที่นั่งครุฑน้อยเป็น
พระที่นั่งรอง เรือพระที่นั่งรองนี้จะประดับเช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งทรง แต่จะผิดกันตรงพายที่จะใช้พายทอง
ล่องชาด มีนกั สราชเชิญธงสามชายอยูท่ ที่ งั้ ด้านหัวเรือและท้ายเรือ ทีบ่ ลั ลังก์บษุ บกตัง้ ผ้าไตร มีพนักงานศุภรัต
๒ คน เฝ้า ชื่อ จมื่นวิสุทธสมบัติ และจมื่นรัตนโกษา
๒๖. หมู่เรือกราบกัญญาของเจ้ากรมพระต�ำรวจ ตลอดจนปลัดกรม
๒๗. เรือขององครักษ์ กรมช่าง
๒๘. เรือประตูหลังของพระนรินทร์เสนี ล�ำขวา และพระยาศรีสหเทพ ล�ำซ้าย
๒๙. เรือตั้งพระเสลี่ยง
๓๐. เรือพระกลดคันยาวทรงเทริด
๓๑. เรือรองขนดเชือก มีพันจันท์ เป็นเวร
๓๒. เรือแสงสรรพยุทธ มีพนักงานเชิญพระเก้าอี้ยาน
๓๓. เรื อ ตาร้ า ย กั้ น ประทุ น และแผง ส� ำ หรั บ บรรทุ ก ปื น คาบศิ ล าและลู ก ปื น มี ห มื่ น ก่ ง ศิ ล ป
และหมื่นก่งศร คุม
๓๔. หมู่เรือเจ้าต่างกรม เป็นเรือกราบกัญญา มีผ้าผูกโขน และพู่ประดับ
หลังจากนั้นจึงเป็นเรือของข้าราชบริพาร คือ เรือของพระสมุหกลาโหม และสมุหนายก (มหาดไทย)
เรือจตุสดมภ์กรมท่า เกษตร และนครบาล ฯลฯ แห่ตามเสด็จ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เราทราบถึงริ้วกระบวนเรือได้จากบทพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือของ
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สรุ ยิ วงศ์ ในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศหรือทีค่ นทัว่ ไปรูจ้ กั กันดีในพระนาม “เจ้าฟ้า
กุง้ ” พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กับกรมหลวงอภัยนุชิต ในบท
พระนิพนธ์เรื่องเห่เรือนี้ทำ� ให้เราได้ทราบถึงเรือพระที่นั่ง และเรือต่างๆ ที่เข้าริ้วกระบวนที่มีในสมัยนั้นซึ่งบท
เห่มีว่า
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๏ ปางเสด็จประเวศด้าว

ทรงรัตนพิมานไชย
พรั่งพร้อมพวกพลไกร
เรือกระบวนต้นแพร้ว
๏ พระเสด็จโดยแดนชล
		
กิ่งแก้วแพร้วพรรณราย
๏ นาวาแน่นเป็นขนัด
		
เรือริ้วทิวธงสลอน
๏ เรือครุฑยุดนาคหิ้ว
		
พลพายกรายพายทอง
๏ สรมุขมุขสี่ด้าน
		
ม่านกรองทองรจนา
๏ สมรรถไชยไกรกาบแก้ว
		
เรียบเรียงเคียงคู่จร
๏ สุพรรณหงส์ทรงภู่ห้อย
		
เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์
๏ เรือไชยไวว่องวิ่ง
		
เสียงเส้าเร้าระดม
๏ คชสีห์ทีผาดเผ่น
		
ราชสีห์ที่ยืนยัน
๏ เรือม้าหน้ามุ่งน�ำ ้
		
เพียงม้าอาชาทรง
๏ เรือสิงห์วิ่งเผ่นโผน
		
ดูยิ่งสิงห์ล�ำพอง
๏ นาคาหน้าดั่งเป็น
		
มังกรถอนพายพัน
๏ เลียงผาง่าเท้าโผน
		
นาวาหน้าอินทรีย์
๏ ดนตรีมี่อึงอล
		
โห่ฮึกครึกครื้นโครม
๏ กรีฑาหมู่นาเวศ
		
เหิมหื่นชื่นกมล
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ชลาไลย
กิ่งแก้ว
แหนแห่
เพริศพริ้งพายทอง
ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย
พายอ่อนหยับจับงามงอน
ล้วนรูปสัตว์แสนยากร
สาครลั่นครั่นครื้นฟอง
ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
ร้องโห่เห่โอ้เห่มา
เพียงพิมานผ่านเมฆา
หลังคาแดงแย่งมังกร
แสงวาววับจับสาคร
ดังร่อนฟ้ามาแดนดิน
งอนชดช้อยลอยหลังสินธุ์
ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม
รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม
ห่มท้ายเยิ่นเดิรคู่กัน
ดูดังเป็นเห็นขบขัน
คั่นสองคู่ดูยิ่งยง
แล่นเฉื่อยฉ�ำ่ ล�ำระหง
องค์พระพายผายผันผยอง
โจนตามคลื่นฝืนฝ่าฟอง
เป็นแถวท่องล่องตามกัน
ดูเขม้นเห็นขบขัน
ทันแข่งหน้าวาสุกรี
เพียงโจนไปในวารี
มีปีกเหมือนเลื่อนลอยโพยม
ก้องกาหลพลแห่โหม
โสมนัสชื่นรื่นเริงพล
จากนคเรศโดยสาชล
ยลมัจฉาสารพันมีฯ
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จากบทเห่เรือของเจ้าฟ้ากุ้ง ปรากฏว่าได้ก�ำหนดเรือกระบวนแห่เสด็จเป็น ๓ จ�ำพวก คือ
๑. เรือต้น ซึ่งเป็นเรือกิ่ง๑ มีอยู่ ๔ ล�ำ เรือครุฑ เรือหงส์ เรือศรีสมรรถไชยและเรือไกรสรมุข
๒. เรือชัย มีเจ้าพนักงานคอยกระทุ้งเส้าให้สัญญาณ ซึ่งก็คือเรือดั้งที่แห่น�ำเสด็จ
๓. เรือเหล่าแสนยากร ซึ่งเป็นเรือศีรษะสัตว์ หรือเรือรูปสัตว์ มีชื่อกล่าวถึงไว้คือ
เรือราชสีห์ มี ๒ ล�ำ เป็น ราชสีห์ใหญ่ ของ สมุหนายก
ราชสีห์น้อย ของ พระยามหาอ�ำมาตย์
เรือคชสีห์ มี ๒ ล�ำ  เป็น คชสีห์ใหญ่ ของ สมุหกลาโหม
คชสีห์น้อย ของ พระยาธรรมไตรโลก
เรือม้า
ของ พระยาราชนิกุล
เรือสิงห์
ของ พระยายมราช
เรือนาค
ของ พระยาพลเทพ
เรือมังกร
ของ พระยาโชฎึก (กรมท่า)
เรือเลียงผา
ของ พระยาเทพอรชุน
เรือนกอินทรี
ของ กรมวัง
ส�ำหรับการเสด็จพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ค่อนข้างละเอียดนั้น มีอยู่ในเรื่อง
ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ซึ่งเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๐ โดยพระบรมราชโองการ
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนั้นปรากฏชื่อ
เรือพระที่นั่งต่าง ๆ คล้ายคลึงกับที่กล่าวถึงในค�ำให้การชาวกรุงเก่า เรือในกระบวนตามที่กล่าวถึงใน ลิลิต
พยุหยาตราเพชรพวง ได้แก่
เรือเสือ
คอยเก็บสิ่งต่าง ๆ ที่ลอยมาตามน�ำ้
เรือพิฆาต ๖ ล�ำ 
ส�ำหรับบรรดาขุนหมื่นโรงศาล เป็นพวกเรือแซ คือ
เรือแซ ๑ คู่ ของพระยาแขก (พระยาจุฬาราชมนตรี)
เรือพวกมอญ
เรือแซศักดิ์บวเรศ
คู่กับ เรือแซสรสินธุ์
เรือพิพัฒชล
คู่กับ เรืออนันตสมุทร
เรือของพระยาโชฎึก เรือแซบวรวารี
คู่กับ เรือแซศรีสมุทร (ของท่องสือ)
คู่กับ เรือแซพิพัฒสาคร (กรมคลังใน)
เรือแซสินธุ์สวัสดิ์
เรือแซไชยาน
คู่กับ เรือแซจบสาคร
ต่อมาเป็น
เรือไชยขันฉาว
คู่กับ เรือไชยขันทรเนน
เรือไชยขันวรรณวาศ คู่กับ เรือไชยสุบรรณดาวดาษ
เรือไชยขจรพาชี
คู่กับ   เรือไชยศรีอัศดร
เรือไชยชนะคชกาล
คู่กับ   เรือไชยช�ำนาญคชกรรม

๑

มีลักษณะเหมือนเรือชัย คือ เป็นเรือชนิดที่มีทวนหัวตั้งสูงขึ้นเป็นหงอน แต่ไม่ทราบว่าเรือทั้งสองประเภทนี้ต่างกัน
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เรือไชยชนะฤๅชา
คู่กับ เรือไชยฤๅยศ
เรือไชยอธิการ
คู่กับ เรือไชยทะยานทิพย์
เรือไชยฤๅเลิศ
คู่กับ เรือเกิดฤๅไชเยศ
เรือเถลิงไชยช�ำนะ
คู่กับ เรือไชยพิพัฒนมงคล
เรือไชยเรืองฤทธิ์
คู่กับ เรือไชยพิษณุ
เรือไชยไหวธรณี
คู่กับ เรือไชยนทีหวั่น
เรือไชยนคร
คู่กับ เรือขจรไชย
เริ่มเรือรูปสัตว์
เรือคชสีห์น้อย
คู่กับ เรือราชสีห์น้อย
เรือคชสีห์ใหญ่
คู่กับ เรือราชสีห์ใหญ่
เรือประตูใช้เรือม้าคือ
เรือวรชุนไชยชาติ
คู่กับ เรือระวังราชริปู
ตามด้วยเรือ
เรืออังหมะ
เรือราชสุรพิมาน
เป็นเรือเครื่องดนตรี
เรือสินธุปักษี
เรืออินทรีย์ทิพย์
เรือวิคาลัย
เรือร�ำไพบิน
เรือว่องวิ่งวารี
เรือศรีสุชลธี
เรือพวกอาสา ๖ เหล่า เรือนก
เรือกิเลน
เรือทักทอ
ชื่อ เรือศรส�ำแดงฤทธิ์
เรือสิทธิกำ� แหง
เรือโต
เรือโตมหรรณพ
เรือโตจบภพไตร
เรือนาคาอุรคราช
เรือนาคนายก
เรือนาคเหราราช
เรือนาควาสุกรี
เรือประตูใน
คือ เรือไชยสวัสดิ์
เรือไชยรัตนพิมาน
ต่อจากเรือประตูในก็เป็นเรือกิ่งของกรมต�ำรวจ ๔ คู่ และเรือตั้ง ๕ ล�ำ ได้แก่
เรือชลพิมานไชย
เรือไกรสรมาศ
เรือศรีพิมานไชย
เรือไกรจักรรัตน
ทรงพระเทวกรรม
เรือศรพรหมไชย
ทรงพระชัย
เรือพระที่นั่ง
คือ เรือพระที่นั่งเหมพิมานบรรยงก์ เป็นเรือพระที่นั่งล�ำทรง
เรือพระที่นั่งไกรสรมุข ตั้งพระที่นั่งจัตุรมุขทอดพระแท่นบรรทม
เป็นเรือพระที่นั่งรอง
เรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งรอง
ปิดขบวนเรือทรง คือ เรือศรีสุนทร
เรือไกรสรจักร
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ต่อไปเป็นเรือกันซึ่งใช้เรือโขมดยามี
เรือของเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง
ซ้าย-ขวา
เรือของกองอาสาวิเศษ
ซ้าย-ขวา
เรือต�ำรวจใหญ่
ซ้าย-ขวา
เรือต�ำรวจใน
ซ้าย-ขวา
เรือทองแขวนฟ้าของบ้านโพเรียง คู่กับเรือทองแขวนฟ้าของบ้านใหม่
เรือเหินหาว คู่กับเรือหลาวทอง
ต่อด้วยเรือเอกไชยของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล และเรือไชยของพระเจ้าลูกเธอ และพระองค์เจ้าต่าง
กรม จากนี้เป็นเรือขบวนคู่ คือ
เรือมังกร
คือ เรือเตร็จไตรภพ
เรือจบจักรพาล
เรือนาค
คือ เรือนาคจักรธาธร
เรือนาคถบองรัตน์
เรือโต
คือ เรือก�ำแหงอาทิตย์
เรือโตฤทธิ์ไชยเดโช เรือมหิศโรรังราช
เรือเลียงผา เป็นเรือประตูคือ เรือของหมื่นนรินทร์เสนี เรือราชดุรง ของหมื่นศรีสหะเทพย์
ตามด้วยริ้วเรือแซ เป็นคู่ๆ ของพวกต�ำรวจ และขุนนาง ขุน พัน ตามล�ำดับ ปิดด้วยเรือพิฆาต ๒ คู่
ของต�ำรวจนอก และต�ำรวจในซึ่งเมื่อรวมเรือพิฆาตในกระบวนแล้ว มีประมาณ ๑๐๐ ล�ำ
จากริ้วกระบวนเรือในลิลิตพหุหยาตราเพชรพวง และบทเห่เรือของเจ้าฟ้ากุ้งนั้น มีที่ต่างกันคือ ริ้ว
กระบวนเรือในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จะจัดใหญ่กว่าครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยมี
สิ่งที่แตกต่าง คือ
๑. ต�ำแหน่งที่ตั้งของเรือ ตรงที่เป็นเรือดั้งในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เดิมในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะเป็นเรือกัน และที่เรือดั้งเดิมจะมีเรือหน้าเรือพระที่นั่ง ซึ่งตรงที่เป็นเรือน�ำใน
สมัยหลังเป็นเรือดั้ง พระซ้าย ตั้งผ้าไตร หรือพานพุ่มดอกไม้ ซึ่งมีหลายล�ำเรียงกัน (เรือดั้งแต่เดิมอยู่น�ำหน้า
เรือพระที่นั่ง)
๒. ริ้วกระบวนเรือ ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจัดแห่ออกเป็น ๔ สาย คือสายใน ๒ สาย
และสายนอก ๒ สาย แต่ตรงตอนใกล้กับเรือพระที่นั่งเท่านั้นมิได้จัด ๔ สาย กระบวน ๔ สาย คือ
สายกลาง เป็นริ้วเรือพระที่นั่ง
เรียกว่า สายพระราชยาน
เป็นริ้วเรือแห่ เรียกว่า สายคู่แห่
สายในซ้าย และสายในขวา
สายนอกซ้าย และสายนอกขวา
เป็นริ้วเรือกัน เรียกว่า สายกัน
๓. ระเบียบกระบวน รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจัดแบ่งออกเป็น ๕ ตอน ตอนหน้าเรียก
ว่ากระบวนนอกหน้า ได้แก่ ทหารกองนอก ถัดมาเป็นกระบวนในหน้า ได้แก่ ทหารรักษาพระองค์ ตอนกลาง
เป็นกระบวนเรือพระราชยาน ตอนหลังชัน้ ในเรียกว่า กระบวนในหลัง ได้แก่ ทหารกองนอกและกระบวนนอก
หลังทั้ง ๕ ตอนนี้ มีเรือประตูคั่นทุกตอน

31

เรือพระราชพิธี : ROYAL BARGES

กระบวนนอกหน้า มี
๑. เรือพิฆาต ๓ คู่ ไม่มีชื่อ พวกขุนศาลลงประจ�ำทั้ง ๖ ล�ำ ไม่ทราบรูปร่างของเรือ
๒. เรือแซ ๕ คู่ มีผู้ลงประจ�ำฝ่ายซ้ายและขวา คือ
๑. สมิงเพชรน้อย
สมิงนครอินทร์
๒. พญาพระราม
พระยาเกียรติ์
๓. หลวงท่องสื่อ
พระโชฎึก
๔. พระยาราไชศวรรย์
พระสมบัติบาล
๕. พระยาจุฬาราชมนตรี
หลวงศรียศ
๓. เรือชัย ๑๐ คู่ มีเรือเข้าริ้ว ฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวา คือ
๑. เรือดาวชัยเทเพนทร์
เรือขันธ์ฉาวธรเณนทร์
๒. เรือสุพรรณดาว
เรือชัยขันธ์
๓. เรือชัยเขจรพาชี
เรือชัยอัศวบวร
๔. เรือชัยฤๅยิ่ง
เรือชัยฤๅชนะ
๕. เรือชัยทะยานทิพ (หลวงศรีกล้าสมุหสัสดี)
เรือชัยอธิการ (หลวงเทพา)
๖. เรือเกิดฤๅชัย (พญารามค�ำแหงกองอาสา)
เรือชัยผู้เลิศ (พญาพิชัยสงคราม)
๗. เรือสฤๅชัย (พญาวิชิตณรงค์) กรมเขนทอง
เรือชัยช�ำนะ (พญาพิชัยรณฤทธิ์)
๘. เรือพิษณุชัย (พญาเดโช)
เรือชัยเรืองฤทธิ์ (พญาท้ายน�้ำ)
๙. เรือชัยนทีหวั่น (กรมนา)
เรือชัยไหวธรณี (กรมเมือง)
๑๐. เรือขจรชัย (กรมคลัง)
เรือชัยนคร (กรมวัง)
๔. เรือรูปสัตว์ ๒ คู่
เรือราชสีห์น้อย (พระมหาอ�ำมาตย์)
เรือคชสีห์น้อย (พญาสุรเสนา)
เรือราชสีห์ใหญ่ (สมุหนายก)
เรือคชสีห์น้อย (พญาสุรเสนา)
๕. เรือรูปสัตว์อีก ๑ คู่ เป็นเรือประตูหน้าชั้นนอก ส�ำหรับคั่นกระบวนนอกหน้ากับกระบวนในหน้า
ฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา คือ
เรือม้าใหญ่ (พระราชนิกุล)
เรือเลียงผาใหญ่ (พระเทพอรชุน)
กระบวนในหน้า มีเรือรูปสัตว์ ๑๒ คู่ ประจ�ำฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา คือ
๑. กระบี่สุรพิมาน (หลวงพรหมนาวา)
เรืออังหมะ (หลวงอินทรนาวา)
๒. เรือน�ำอินทรี
๓. เรือนกหัสดิน อาสาหกเหล่า
๔. เรือนกเทศ
๕. เรือนกหงอนตั้ว
๖. เรือสิงโต (กรมพระต�ำรวจ)
๗. เรือกิเลน (หลวงสิทธิสำ� แดงรณ ฝ่ายซ้าย และหลวงศรส�ำแดงฤทธิ์ ฝ่ายขวา)
๘. เรือสิงห์
๙. เรือนาค ไม่อาจทราบได้ว่ากรมใด
๑๐. เรือนาคสามเศียร
๑๑. เรือเหรา ชื่อ นาควาสุกรี (จมื่นศรีสรรักษ์) เรือนาคเคหา (จมื่นเพชญภักดี)
๑๒. เรือครุฑคู่ชัก
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ลักษณะเรือแซ สมัยกรุงศรีอยุธยา จากสมุดภาพริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
A Group of Rua Sae in the Ayutthaya period from the manuscript.

ลักษณะเรือพิฆาต สมัยกรุงศรีอยุธยา จากสมุดภาพริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
A Group of Rua Phikhat Barges of the Ayutthaya period from the manuscript made during the reign
of King Narai the Great.
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ลักษณะเรือโตและเรือม้าน�ำ 
้ สมัยอยุธยา (จากสมุดภาพริว้ กระบวนพยุหยาตราชลมารค รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
Rua To and Rua Ma Nam in the late Ayutthaya period. (from the manuscript on Royal Barge
Procession made in the reign of King Narai the Great)

ลักษณะเรือนาคหรือนาคา และเรือโขมดยา สมัยอยุธยา
(จากสมุดภาพริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
Rua Nakha and Rua Khamodya in the late Ayutthaya period.
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ลักษณะเรือคชสีห์ สมัยอยุธยา
(จากสมุดภาพริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
Rua Khotchasi in the late Ayutthaya period.

ลักษณะเรือเลียงผาใหญ่ และเรืออังหมะ สมัยอยุธยา
(จากสมุดภาพริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
Rua Liang Pha Yai and Rua Angma in the late Ayutthaya period.
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ลักษณะเรือชัยหรือไชย สมัยกรุงศรีอยุธยา จากสมุดภาพริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
Rua Chai or Chaiya in the King Narai the Great’s Reign.

ลักษณะเรือโขมดยา เรือครุฑคูช่ กั และเรือพระทีน่ งั่ ชลวิมานไชย ในริว้ กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมัยกรุงศรีอยุธยา
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นอกจากนีเ้ รายังทราบถึงการจัดริว้ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคใหญ่แบบ ๔ สาย สายกลาง
เป็นริว้ เรือพระทีน่ งั่ บนฝัง่ จะมีมา้ แซงคอยเฝ้าตระเวนตามกระบวนเรือ เพือ่ ถวายอารักขาอีกชัน้ หนึง่ ด้วย ซึง่ ปัจจุบนั ท�ำไม่ได้แล้ว
Rua Khamodya, Rua Krut Khu Chak and Rua Chon Wimarn Chai in the Royal Barge
Procession during the King Narai the Great’s time.
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ลักษณะเรือรูปสัตว์ต่างๆ เช่น เรือเลียงผาใหญ่ และเรือม้าใหญ่ เรืออังหมะ กับเรือสุระพิมาร สมัยกรุงศรีอยุธยา
จากสมุดภาพริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
Barges with animal figure-heads during the King Narai the Great’s time.

ลักษณะเรือเอกไชยหลาวทอง และเรือโขมดยา สมัยกรุงศรีอยุธยา
จากสมุดภาพริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
Rua Ekkachai Lau thong and Rua Khamodya in the late Ayutthata period.
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เรืออักษรพรหมไชย และเรือพระที่นั่งศรีสมรรถไชย ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งล�ำทรง
สมัยอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
Rua Aksorn Phrom Chai and Rua  Sri Samattha Chai in the King Narai the Great’s time.
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ถัดมาเป็นเรือเอกชัย ๑ คู่ จัดเป็นเรือประตูหน้าชั้นใน คั่นกระบวนในหน้ากับกระบวนพระราชยาน
อันเป็นเรือของกรมพระต�ำรวจใหญ่ฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา คือ
เรือชัยรัตนพิมาน พื้นด�ำ
เรือชัยบวรสวัสดิ์ พื้นด�ำ
ตัง้ แต่เรือนาคสามเศียรในกระบวนในหน้า คูท่ ี่ ๑๐ มา มีเรือโขมดยา ซ้อนสายนอก จัดเป็นเรือกันอีก ๕ คู่
คือ
๑. เรือของกองเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง
๑ คู่
๒. เรือของกองอาสาวิเศษ
๑ คู่
๓. เรือของกรมพระต�ำรวจใหญ่
๑ คู่
๔. เรือของกรมพระต�ำรวจใน
๑ คู่
๕. เรือทองแขวนฟ้า (ชาวบ้านโพเรียง) เรือทองแขวนฟ้า (ชาวบ้านใหม่)
กระบวนเรือพระราชยาน จัดเรียงกันในสายกลางสายเดียว ตามล�ำดับ ดังนี้
๑. เรือพระที่นั่งชลพิมานชัย
เป็นเรือกิ่งพื้นด�ำ
เป็นเรือกิ่งพื้นด�ำ
๒. เรือพระที่นั่งไกรสรมาศ
เป็นเรือกิ่งพื้นด�ำ
๓. เรือพระที่นั่งศรีพิมานชัย
เป็นเรือกิ่งพื้นด�ำ
๔. เรือพระที่นั่งไกรแก้วจักรรัตน์
๕. เรือพระที่นั่งศรพรหมชัย
เป็นเรือกิ่งพื้นแดง
๖. เรือพระที่นั่งศรีสมรรถชัย
เป็นเรือกิ่งพื้นด�ำ 
จัดเป็นเรือพระที่นั่งทรง
๗. เรือพระที่นั่งไกรสรมุข
เป็นเรือกิ่งพื้นด�ำ
จัดเป็นเรือพระที่นั่งรอง
ต่อจากเรือพระที่นั่งรอง ก็จะเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งเรียงคู่อยู่สายใน เป็นเรือพระที่นั่งส�ำรองอีก ๑ คู่ คือ
เรือพระที่นั่งไกรสรจักร ฝ่ายซ้าย กับเรือพระที่นั่งศรีสุนทรชัย ฝ่ายขวา เป็นอันหมดกระบวนเรือพระราชยาน
เท่านี้ จากนั้นเป็นเรือประตูหลังชั้นในคั่นกระบวนเรือพระราชยานกับกระบวนในหลัง โดยใช้เรือเอกชัย ๑ คู่
เป็นเรือของกรมพระต�ำรวจนอก คือ เรือหลาวทอง ฝ่ายซ้าย กับเรือเหินหาว ฝ่ายขวา
แต่ระหว่างเรือพระทีน่ งั่ คูท่ า้ ยเรือประตูหลังชัน้ ในนี้ ทางสายนอกมีเรือโขมดยา จัดเป็นเรือกัน ๒ คูค่ อื
เรือของกองทหารใน
๑ คู่
เรือของกรมพระพัศดี
๑ คู่
กระบวนในหลัง จัดออกเป็น ๓ สาย คือ สายกลาง มีเรือพระที่นั่งเอกชัย เรียงกัน ๒ ล�ำ คือ
๑. เรือพระที่นั่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
๒. เรือพระที่นั่งเจ้าต่างกรม
อีก ๒ สายคือ สายในฝ่ายซ้าย และสายในฝ่ายขวา เป็นเรือรูปสัตว์ ๓ คู่ คือ
คู่กับ เรือมกร (พระพรหมรักษา)
คู่ที่ ๑ เรือมกร (พระอินทร์รักษา)
คู่ที่ ๒ เรือนาคสามเศียร ชื่อ นาคถบองรัตน (จมื่นเสมอใจราช)
คู่กับ เรือนาคจักรคทาธรทอง (จมื่นไวยวรนาถ)
คู่ที่ ๓ เรือสิงโต
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จากนี้ก็เป็นเรือประตูหลังชั้นนอกคั่นกระบวนในหลังกับกระบวนนอกหลัง ซึ่งใช้เรือรูปสัตว์อีก ๑ คู่
จัดฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา คือ
เรือม้าน้อย ของหมื่นศรีสหเทพ กับ เรือเลียงผาน้อย ของหมื่นนรินทรเสนี
กระบวนนอกหลัง ประกอบด้วยเรือแซ ๓ คู่ เรือพิฆาต ๒ คู่ โดยมิทราบกรมที่ประจ�ำล�ำ
รวมเรือในริ้วกระบวนครั้งรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีทั้งสิ้น ๑๑๓ ล�ำ  นอกจากนี้แม้ว่า
จะเป็นกระบวนเรือ แต่ก็ปรากฏว่ามี ม้าแซง เดินแซงบนตลิ่งในระยะกระบวนเรือตอนที่เรียงเป็น ๔ สายอีก
ด้วย ทั้งนี้เพื่อคอยถวายอารักขา และตรวจดูความเรียบร้อยของริ้วกระบวน
ส�ำหรับริว้ กระบวนเรือในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศทีป่ รากฏในบทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
ไชยเชษฐสุรยิ วงศ์ หรือเจ้าฟ้ากุง้ นัน้ ปรากฏชือ่ เรือเพียงไม่กลี่ ำ 
� ซึง่ ท�ำให้เข้าใจว่าอาจจะจัดเป็นเพียง ๓ สายคือ
ฝ่ายขวา มี เรือคชสีห์น้อย ของพระยาสุรเสนา ต่อด้วยเรือคชสีห์ใหญ่ ของสมุหพระกลาโหม
ฝ่ายซ้าย มี เรือราชสีห์น้อย ของพระยามหาอ�ำมาตย์ ต่อด้วยเรือราชสีห์ใหญ่ ของสมุหนายก จากนั้น
ก็เป็นเรือประตูหน้าชั้นนอก
ฝ่ายซ้าย มี เรือม้าใหญ่ ของพระยาราชนิกุล
ฝ่ายขวา เป็นเรือเลียงผาใหญ่ ของพระยาเทพอรชุน
ถัดไปก็เรือรูปสัตว์ ๓ คู่คือ
๑. เรือนกอินทรี
ของกรมอาสาหกเหล่า ประจ�ำทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา
๒. เรือสิงห์
ของกรมพระต�ำรวจ
ประจ�ำทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา
๓. เรือนาควาสุกรี (จมื่นศรีสรรักษ์)
เรือนาคเหรา (จมื่นสรรเพชญภักดี)
แล้วจึงถึงเรือพระที่นั่งเป็นสายกลาง เรียงกัน ๕ ล�ำ คือ
๑. เรือพระที่นั่งครุฑ
เป็นแบบเรือดั้ง
๒. เรือพระที่นั่งรัตนพิมานชัย เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง
๓. เรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์
เป็นเรือพระที่นั่งรอง
๔. เรือพระที่นั่งไกรสรมุข
เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง
๕. เรือพระที่นั่งศรีสมรรถไชย เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง
แต่อย่างไรก็ดี เรือทีก่ ล่าวถึงก็มชี อื่ ซ�ำ้ กัน แสดงว่าได้สบื ทอดต่อมาจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
มิได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก จนมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ก็เข้าใจว่ายังคงมีเรือพระที่นั่งอยู่บ้าง และสร้างขึ้นใหม่บ้างเพื่อให้เพียงพอแก่การน�ำไปใช้ในการรบ ซึ่งมีอยู่
เกือบตลอดรัชกาล เพราะเรือที่มีอยู่เดิมแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานั้นได้ถูกพม่าเผาไปเสียมากนั่นเอง
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ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ปรากฏว่ามีเรือต่างๆ ใช้ดงั กล่าวอยูใ่ นหมายรับสัง่
เรือ่ งโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทกั ษ์ เสด็จขึน้ ไปรับพระแก้วมรกตทีท่ า่ เจ้าสนุก
จังหวัดสระบุรี ซึ่งเรือที่ปรากฏชื่อเป็นลักษณะเรือ มี
๑. เรือพระที่นั่ง
๒. เรือโขมดยาทอง
๓. เรือคู่แห่
๔. เรือโขมดยาใหญ่
๕. เรือโขมดยาน้อย
๖. เรือศีรษะนก
๗. เรือกราบ
๘. เรือพระที่นั่งกราบ
๙. เรือดั้ง
๑๐. เรือสามป้าน
๑๑. เรือกุแหละ
๑๒. เรือญวน
๑๓. เรือโขมดยาแห่ไพร
๑๔. เรือโขมดยาไพรดั้ง
๑๕. เรือโขมดยานวย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช๑ รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ใน
พ.ศ. ๒๓๒๕ ตรงกับวันพุธ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค�ำ 
่ เบญจศก ได้เสด็จไปพระราชทานพระกฐินทางชลมารค ณ
วัดบางหว้าใหญ่ กับวัดหงส์ ทรงใช้กระบวนเรือและเรือพระที่นั่งดังนี้
เรือทรงพระกฐิน ใช้เรือพระที่นั่งใหญ่ แคร่จัตุรมุข มีตำ� รวจใหญ่เป็นพนักงาน มหาดเล็กห่มชมพูพาย
ทอดหน้า ฝีพายต�ำรวจใหญ่พายทอดหลัง ใบพายปิดทองส่วนด้ามพายทาชาดสีแดง หัวหมื่นต�ำรวจใหญ่ถือ
ธงสามชาย ที่หน้าเรือ ๑ คน พายเรือต�ำรวจใหญ่ ๓ คน ขุนหมื่นศุภรัตน์ไปส�ำหรับผ้าพระกฐิน ๑ คน แตร
สังข์ แตรงอน ๑ คู่ แตรฝรั่งของฮอลันดา ๑ คู่ สังข์ ๑ คน ผู้ตบแต่งเรือพระกฐิน คือ นายชิด หลวงอินทรเทพ
หลวงพิเรนทรเทพ หมื่นไชยาภรณ์ หมื่นไชยภูษา ผู้ตรวจตรา คือ พันพรหมราชกลาโหม
เรือดั้งอาสาวิเศษ ซ้ายขวา ชักเรือพระกฐิน พันจันท์เกณฑ์ในเรือดั้งใส่ป่พี าทย์รามัญ ๑ ล�ำ ใส่ละครร�ำ 
๑ ล�ำ เป็นเรือเห่ ๔ ล�ำ
เรือพระที่นั่งทรง คือเรือพระที่นั่งศรีสักหลาด พื้นแดงเขียนลายรดน�้ำ
เรือคู่ชัก ๒ ล�ำ คือ เรือพระที่นั่งทองแขวนฟ้าของบ้านใหม่ กับของโพเรียง
เรือดั้งน�ำเสด็จ ๔ คู่ คือเรือดั้งทหารใน ขวา ๑ ล�ำ ซ้าย ๑ ล�ำ เรือเกณฑ์หัดอย่างฝรั่งขวา ๑ ล�ำ ซ้าย
๑ ล�ำ อีก ๒ คู่ ต้นฉบับขาด
เรือตามเสด็จ มีเรือต�ำรวจใน เรือชาววัง เรือข้าทูลละอองพระบาท
ลักษณะเรือพระที่นั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทราบได้จากใน
“กลอนนิราศ” พระนิพนธ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ซึ่งทรงเป็นแม่ทัพเรือ
ยกทัพไปตีทัพพม่าที่นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๓๒๙ ได้ทรงบรรยายลักษณะเรือพระที่นั่งไว้ด้วยว่าเป็นเรือครุฑ

๑
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“...ที่นั่งครุฑทอดท่าเตรียมเสด็จ
จับพระยานาคินทร์บินรวบรัด
ลงยันต์ลายทองต�ำรับหลวง
จ่ารงคร�่ำใส่ช่องสองข้างครุฑ

ดังจะเห็จนภามาศดูอาจอัด
สองหัตถ์ถือธงพิไชยยุทธ
เด่นดวงเป็นรูปวายุบุตร
ฝรั่งคอยเตรียมชุดจะจุดปืน...”

เรือพระที่นั่งครุฑนี้เมื่อยามว่างศึก ก็น�ำมาเข้าริ้วกระบวนพยุหยาตราประกอบพระราชพิธีถวายผ้า
พระกฐินหรือเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทด้วยนั่นเอง
ในรัชกาลนี้ นอกจากจะมีกระบวนหลวงทีจ่ ดั เป็นกระบวนพยุหยาตรากรีธาทัพเรืออย่างโบราณแล้ว๑
พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท และประชาราษฎร์ที่มีฐานะยังได้ตกแต่งเรือด้วยลักษณะต่างๆ
เช่น ท�ำเป็นจระเข้ เป็นหอย เป็นปลา และเป็นสัตว์นำ�้ ต่างๆ มาสมทบเข้ากระบวน เป็นกระบวนน�ำและกระบวน
ตามกระบวนหลวง เรือบางล�ำก็มวี งปีพ่ าทย์และการเล่นต่างๆ ไปในเรือด้วยซึง่ เรือดนตรีในกระบวนนีก้ ม็ มี าแต่
โบราณแล้ว เพื่อให้ฝีพายไม่เหน็ดเหนื่อยเร็ว แต่ให้มีความสนุกสนานไปด้วย
อย่างไรก็ดี พบว่ามีการใช้กระบวนเรือในงานพระเมรุด้วย แต่เป็นไปอย่างน้อย ดังเช่นในงานพระเมรุ
พระบรมศพสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จโดยกระบวน
เรือซึ่งเรียกว่า กระบวนทางชลมารคไปยังวัดบางยี่เรือ (ปัจจุบัน คือ วัดอินทาราม ฝั่งธนบุรี) ในกระบวนทาง
ชลมารค ประกอบด้วยเรือ ดังนี้
เรือพระที่นั่ง ศรีสักหลาด พลพาย ๕๘ คน
เรือพระที่นั่ง ทองแขวนฟ้า บ้านใหม่ พลพาย ๕๗ คน
เรือพระที่นั่ง ทองแขวนฟ้า โพเรียง พลพาย ๕๗ คน
เรือดั้งทหารในซ้าย
เรือเกณฑ์หัดอย่างฝรั่งซ้าย
เรืออาสาวิเศษซ้าย

เรือดั้งทหารในขวา
เรือเกณฑ์หัดอย่างฝรั่งขวา
เรืออาสาวิเศษขวา

(พลพายล�ำละ ๖๐)
(พลพายล�ำละ ๕๒)
(พลพายล�ำละ ๖๗)

อย่างไรก็ดี บริเวณล�ำน�้ำระหว่างทางเสด็จตั้งแต่ฉนวนน�้ำประจ�ำท่าถึงวัดบางยี่เรือมีการรักษาความ
ปลอดภัยด้วยเรียกว่า เรือจุกช่อง ส่วนที่วัดบางยี่เรือ มีการเกณฑ์ทหารคบหอกไปล้อมวง และตั้งกองคอย
เหตุอยู่ท้ายน�ำ้ ที่ด่านบางหลวง ๑๓ คน มีหลวงสรเสนี ขุนราม ขุนชนะ พร้อมไพร่ถือหอก ๑๐ คน เรือจุกช่อง
ของกองต่างๆ มีดังนี้
๑. เรือต�ำรวจใหญ่ ซ้าย
๒ คน
จุกช่องที่ แม่น�้ำกฎีจีน
๒ คน
ที่ คลองริมบ้านพระอภัยวานิช (วัดกัลยาณมิตร)
๒ คน
ที่ คลองวัดบางสะไก่
๒ คน
ที่ คลองวัดบางยี่เรือ
๒ คน
๑

ม.ร.ว.แสงสูรย์ ลดาวัลย์, กระบวนพยุหยาตรา, ต�ำราสอนในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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๒. เรือต�ำรวจใหญ่ ขวา
จุกช่องที่ คลองคูกรุงธนบุรีต่อคลองบางกอกใหญ่
คลองวัดสังข์กระจาย
คลองบางล�ำเจียก

๒ คน
๒ คน
๒ คน

นอกจากนี้มีพวกล้อมวง อีก ๒๘๐ คน แบ่งเป็น
ต�ำรวจใหญ่ ซ้าย และ ขวา
กองละ
๓๐ คน
ทหารในซ้าย และ ขวา
กองละ
๒๐ คน
ทนายเลือกหอก ซ้ายและขวา กองละ
๒๐ คน
สนมทหารซ้าย และขวา
กองละ
๑๕ คน
อาวุธพิเศษที่ใช้ คือ ปืนท้ายที่นั่ง รวม ๑๒ กระบอก  
๓๖ คน
แบ่งเป็น ต�ำรวจในซ้ายและขวา
ปืนกองละ
๒ กระบอก
คนกองละ
๖ คน
ต�ำรวจใหญ่ ซ้ายและขวา
ปืนกองละ
๒ กระบอก
คนกองละ
๖ คน
อาสาเดโช และอาสาท้ายน�้ำ
ปืนกองละ
๑ กระบอก
คนกองละ
๖ คน
อาสาซ้าย และอาสาขวา
ปืนกองละ
๑ กระบอก
คนกองละ
๓ คน
ในสมัยรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่ง
เรือเป็นกระบวนพยุหยาตราอย่างใหญ่ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน มีเรือทีพ่ ระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละออง
ธุลีพระบาทแต่งเป็นรูปต่างๆ เข้ากระบวนเช่นรัชกาลก่อน ในรัชกาลต่อมาก็ได้จัดให้มีเช่นกันแต่อาจจัดเป็น
กระบวนใหญ่บ้าง กระบวนน้อยบ้าง เพื่อไปถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลเข้าพรรษาสืบต่อเรื่อยมา แม้ว่าใน
สมัยหลังจะเป็นยุคที่พ้นสมัยที่จะใช้เรือรบทางแม่น�้ำในการรบแล้วก็ยังคงรักษาเรือเหล่านั้นไว้ส�ำหรับการ
พระราชพิธีด้วย
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชา่ งท�ำเรือ
พระที่นั่งกราบ พระที่นั่งเอกไชย พระที่นั่งประกอบ ขึ้นไว้เป็นเกียรติยศส�ำหรับแผ่นดิน๑
๑. พระที่นั่งประกอบพื้นครามอ่อน ชื่อ รัตนดิลก ยาว ๑๙ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว ก�ำลัง ๖ ศอก
๒. พระที่นั่งประกอบพื้นแดง ชื่อ ศรีสุนทรไชย ยาว ๑๗ วา ก�ำลัง ๔ ศอก ๑ คืบ
๓. พระที่นั่งเอกไชยเขียนทองแดงพื้นแดง ยาว ๑๔ วา ๒ ศอก ๕ นิ้ว ก�ำลัง ๕ ศอก ๕ นิ้ว
๔. พระที่นั่งประกอบครุฑ ชื่อ มงคลสุบรรณ ยาว ๑๗ วา ๒ ศอก ก�ำลัง ๖ ศอก ๖ นิ้ว
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ เล่มที่ ๒, ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, ๒๕๐๔
หน้า ๑๗๕ - ๑๗๘. ส่วนหนึง่ ภาพเขียนริว้ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น.
๑
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๕. พระที่นั่งเหราประกอบ ชื่อ สุวรรณเหรา ยาว ๑๗ วา ๒ ศอก ก�ำลัง ๖ ศอก ๕ นิ้ว
๖. พระที่นั่งกราบ ชื่อ สุดสายตา พระวิเศษเทียนส่วยมาศ เมืองจันทบุรี ตัดไม้มาศยาว ๑ เส้นเศษ
ถวาย ๑ ล�ำ โปรดให้หลาวเป็นเรือ ยาวตลอดทั้งโคน ๑ เส้น ๓ วา ก�ำลัง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว
๗. พระที่นั่งรอง ชื่อ กลีบสมุทร เมืองไชยา ตัดไม้มาศถวาย โปรดให้หลาวเป็นเรือยาว ๑๕ วา
๒ ศอก ก�ำลัง ๕ ศอก ๕ นิ้ว
๘. พระที่นั่งกราบ ชื่อ ขจรกรุง เมืองไชยาตัดไม้มาศถวาย โปรดให้หลาวเป็นเรือยาว ๑๕ วา ๒ ศอก
๑ คืบ ๕ นิ้ว ก�ำลัง ๕ ศอก
๙. พระที่นั่งกราบ ชื่อ รุ้งประสานสาย ยาว ๑๖ วา ๘ นิ้ว ก�ำลัง ๔ ศอก ๑ คืบ ๓ นิ้ว
๑๐. พระที่นั่งกราบ ชื่อ ชายลมหวล ยาว ๑๖ วา ๒ ศอก ก�ำลัง ๔ ศอก ๓ นิ้ว
๑๑. พระที่นั่งกราบ ชื่อ ประพาศแสงจันทร์ ยาว ๑๕ วา ๑ ศอก ๖ นิ้ว ก�ำลัง ๕ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว
๑๒. พระที่นั่งกราบ ชื่อ ตะวันส่องแสง ยาว ๑๕ วา ๑ ศอก ๖ นิ้ว ก�ำลัง ๕ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว
๑๓. พระที่นั่งกราบ ชื่อ แท่งทองหล่อ ยาว ๑๕ วา ๓ ศอก ๑ คืบ ๑๐ นิ้ว ก�ำลัง ๕ ศอก ๘ นิ้ว
๑๔. พระที่นั่งกราบ ชื่อ ล่อใจชื่น ยาว ๑๔ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว ก�ำลัง ๔ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว
๑๕. พระที่นั่งกราบ ชื่อ รื่นใจชม ยาว ๑๗ วา ๓ นิ้ว ก�ำลัง ๔ ศอก ๑๑ นิ้ว
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๑๖. พระที่นั่งกราบ ชื่อ สมทรงสลวย ยาว ๑๕ วา ๓ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว ก�ำลัง ๔ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว
๑๗. พระที่นั่งกราบ ยาว ๑๕ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๓ นิ้ว ก�ำลัง ๔ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว
๑๘. พระที่นั่งกราบ ชื่อ ราไน ยาว ๑๒ วา ๒ ศอก ก�ำลัง ๔ ศอก ๑ คืบ ๑๐ นิ้ว
๑๙. พระที่นั่งกราบ ชื่อ สุทธาทิพย์ ยาว ๑๑ วา ๑ ศอก ๖ นิ้ว ก�ำลัง ๖ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว
๒๐. พระที่นั่งกราบ ชื่อ บัลลังก์ทอง ยาว ๑๒ วา ๑ ศอก ก�ำลัง ๖ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว
๒๑. พระที่นั่งกราบ ชื่อ บัลลังก์เงิน ยาว ๑๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๒ นิ้ว ก�ำลัง ๖ ศอก ๑ คืบ
๒๒. พระที่นั่งกราบ ชื่อ บัลลังก์แก้ว ยาว ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว ก�ำลัง ๖ ศอก ๘ นิ้ว
๒๓. พระที่นั่งกราบ ชื่อ บรรทัดทอง ยาว ๑๔ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ก�ำลัง ๔ ศอก ๗ นิ้ว
๒๔. พระที่นั่งกราบ ชื่อ กล้องสลัด ยาว ๑๔ วา ก�ำลัง ๔ ศอก ๗ นิ้ว
รวมทั้งเรือศรี เรือประกอบ เรือเอกไชย เรือกราบ เป็นเรือพระที่นั่ง ๒๔ ล�ำ
อย่างไรก็ดี พระยามหามนตรี หลวงสุนทรภิรมย์ และหลวงอุดมภักดี ได้เรียบเรียงไว้ทั้ง เรือพระที่นั่ง
ทรง และเรือพระที่นั่งรองทั้งล�ำเก่าล�ำใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีทั้งหมด ๕๖ ล�ำ แยกประเภทของเรือ ดังนี้
๑. เรือไชยลายสลัก มี ๕ ล�ำ
- เรือพระที่นั่งกิ่งศรีสมรรถไชย พื้นสีแดง ขนาดยาว ๑๘ วา ๖ นิ้ว กว้าง ๑ วา ศอก ๔ นิ้ว
ท้องลึก ศอก คืบ ๕ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งกิ่งไกรสรมุข พื้นสีดำ 
� ขนาดยาว ๑๙ วา ๑ ศอก กว้าง ๑ วา ๑ ศอก ๗ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๖ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๑ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชย พื้นสีด�ำ  ขนาดยาว ๑๘ วา กว้าง ๑ วา ๑ ศอก ๕ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๕ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๕ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งไกรแก้วจักรรัตน์ พื้นสีเขียว ขนาดยาว ๑๗ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๓ นิ้ว กว้าง ๑ วา
๑ คืบ ๖ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก ๖ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๑ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งศรีสุนทรไชย พื้นสีแดง ขนาดยาว ๑๗ วา ๒ ศอก กว้าง ๑ วา ๑ คืบ ๘ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๗ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๓ นิ้ว
๒. เรือไชยลายเขียน มี ๓ ล�ำ
- เรือพระที่นั่งไกรสรจักร พื้นสีเขียว ขนาดยาว ๑๗ วา ๒ ศอก กว้าง ๑ วา ๑ คืบ ๔ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๖ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๓ นิ้ว
- เรื อ วั ง หน้ า เรื อ พระที่ นั่ ง ชลพิ ม านไชย พื้ น สี แ ดง ขนาดยาว ๑๒ วา ๓ ศอก ๖ นิ้ ว
กว้าว ๓ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๒ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งไกรสรมาศ พื้นสีแดง ขนาดยาว ๑๔ วา กว้าง ๔ ศอก ท้องลึก ๑ ศอก ๒ นิ้ว
ก�ำลัง ๔ ศอก
๓. เรือพระที่นั่งศรีลายสลัก มี ๘ ล�ำ
- เรือพระที่นั่งศรีรัตนดิลก พื้นสีแดง ขนาดยาว ๑๙ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว กว้าง ๑ วา ๑ ศอก
๔ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก ๓ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๖ นิ้ว
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- เรือพระที่นั่งศรีบุษบกพิศาล พื้นสีน�้ำเงิน ขนาดยาว ๑๕ วา กว้าง ๑ วา ๑ คืบ ๒ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๒ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๒ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งศรีวิมานเมืองอินทร พื้นสีเขียว ขนาดยาว ๑๒ วา ๓ ศอก ๑ คืบ กว้าง ๑ วา
๖ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๒ ศอก
- เรือพระที่นั่งสวัสดิชิงไชย พื้นสีเขียว ขนาดยาว ๑๖ วา กว้าง ๑ ศอก ๔ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก
๖ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก
- เรือพระที่นั่งศรีแก้วจักรพรรดิ พื้นสีนำ�้ เงิน ขนาดยาว ๑๖ วา ๒ ศอก กว้าง ๑ วา ๔ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๓ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๖ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งเทวาธิวัตถ์ ของวังหน้า ขนาดยาว ๒๔ วา ๔ นิ้ว กว้าง ๑ วา ๑ ศอก ๑๐ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๑๐ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งเพชรัตน์ดาราราย ขนาดยาว ๒๐ วา ๒ นิ้ว กว้าง ๑ วา ๑ ศอก ๕ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๙ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๖ นิ้ว
- เรือพระทีน่ งั่ ทวยเทพย์ถวายกร ขนาดยาว ๑๘ วา กว้าง ๑ วา ๑ คืบ ๔ นิว้ ท้องลึก ๑ ศอก ๑๐ นิว้
ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก
๔. เรือศรีลายเขียน ๗ ล�ำ ของวังหน้า คือ
- เรือพระที่นั่งศรีรังสีทิพยรัตน์ พื้นสีแดง ขนาดยาว ๑๕ วา กว้าง ๑ วา ๑ คืบ ๒ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๓ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๑ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งศรีจักรพรรดิภิรมย์ พื้นสีดำ 
� ขนาดยาว ๑๔ วา ๒ ศอก ๕ นิ้ว กว้าง ๑ วา ๑ คืบ
๔ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก ๘ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งศรีทินกรส่องสี พื้นสีม่วง ขนาดยาว ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ กว้าง ๓ ศอก ๓ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๑ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๕ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งศรีมณีจักรพรรดิ พื้นสีเขียว ขนาดยาว ๑๓ วา ๕ นิ้ว กว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว
ท้องลึก ๑ คืบ ๑๐ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๒ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งศรีรอง อนงคนิกร ขนาดยาว ๑๓ วา ๑๐ นิ้ว กว้าง ๑ วา ท้องลึก ๑ ศอก
ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก
- เรือพระที่นั่งศรีรอง อัปสรส�ำราญ พื้นสีม่วง ขนาดยาว ๑๓ วา ๑ ศอก กว้าง ๑ วา ๑ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๒ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งศรีวิไลเลขา พื้นสีด�ำ  ขนาดยาว ๑๕ วา ๓ ศอก ๑ คืบ กว้าง ๑ วา ๓ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๔ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๗ นิ้ว
๕. เรือพระที่นั่งของวังหน้า ๕ ล�ำ คือ
- เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ขนาดยาว ๒๑ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว กว้าง ๑ วา ๑ คืบ ๕ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๕ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๙ นิ้ว
� ขนาดยาว ๑๘ วา กว้าง ๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ พื้นสีดำ 
ท้องลึก ๑ ศอก ๗ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๓ ศอก
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- เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ พื้นสีแดง ขนาดยาว ๑๗ วา ๒ ศอก กว้าง ๑ วา ๑ ศอก
๕ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก ๖ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๖ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งสุวรรณเหรา พื้นสีน�้ำเงิน ขนาดยาว ๑๕ วา ๑ ศอก กว้าง ๑ วา ๔ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๑ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๖ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งเหราข้ามสมุทร ขนาดยาว ๑๕ วา ๑ ศอก กว้าง ๑ วา ๑ คืบ ท้องลึก ๑ ศอก
๗ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว
๖. เรือพระที่นั่งกราบ ๒๘ ล�ำ คือ
- เรือพระที่นั่งหลักไตรโลกย์ ขนาดยาว ๒๔ วา กว้าง ๑ วา ๑ ศอก ๕ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก
๖ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก
- เรือพระที่นั่งศรีเมือง ขนาดยาว ๑๔ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว กว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก
- เรือพระที่นั่งเฟื่องฟ้า ขนาดยาว ๑๔ วา ๒ ศอก กว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก
๒ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๕ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งทิพากร ขนาดยาว ๑๔ วา ๒ ศอก กว้าง ๑ วา ๑ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก ๒ นิ้ว
ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๕ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งขจรกรุง ขนาดยาว ๑๕ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว กว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ ๑๐ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๑ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก
- เรือพระที่นั่งรุ้งประสานสาย ขนาดยาว ๑๖ วา ๘ นิ้ว กว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ ๓ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ก�ำลัง ๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว
- เรื อ พระที่ นั่ ง ชายลมหวน ขนาดยาว ๑๖ วา ๒ ศอก กว้ า ง ๓ ศอก ๑ คื บ ๕ นิ้ ว
ท้องลึก ๑ คืบ ๑๐ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๓ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งกระบวนบางร�ำ  ขนาดยาว ๑๖ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว กว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ
๘ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก ก�ำลัง ๑ วา ๑ คืบ ๑๐ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งประจ�ำทวีป ขนาดยาว ๑๗ วา ๓ ศอก ๑ คืบ กว้าง ๑ วา ๑ คืบ ๖ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งกลีบสมุทร ขนาดยาว ๑๖ วา ๒ ศอก ๑ คืบ กว้าง ๑ วา ๓ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก
๓ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๕ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งสุดสายตา ขนาดยาว ๒๓ วา กว้าง ๑ วา ๑ คืบ ๖ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก ๑๐ นิ้ว
ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งช้านางนอน ขนาดยาว ๑๖ วา ๒ ศอก ๘ นิ้ว กว้าง ๑ วา ๑ คืบ ๕ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๑ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งกรนางนาดของวังหน้า ขนาดยาว ๑๔ วา กว้าง ๑ วา ๑๐ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก
๑ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก
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- เรือพระที่นั่งประพาสแสงจันทร์ของวังหน้า ขนาดยาว ๑๖ วา ๑ ศอก กว้าง ๑ วา ๑๐ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๔ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๒ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งตะวันส่องแสง ขนาดยาว ๑๕ วา ๑ ศอก ๖ นิ้ว กว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๓ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๒ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งแท่งทองหล่อ ขนาดยาว ๑๕ วา ๓ ศอก กว้าง ๑ วา ๑๐ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก
๓ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๘ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งล่อใจชื่น ขนาดยาว ๑๔ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว กว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๘ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งรื่นใจชม ขนาดยาว ๑๗ วา ๓ นิ้ว กว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว ท้องลึก ๑ คืบ
๖ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑๑ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งสมทรงสลวย ขนาดยาว ๑๕ วา ๓ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว กว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๑ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๑ คืบ ๙ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งเหลาใหม่ ขนาดยาว ๑๕ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๓ นิ้ว กว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ก�ำลัง ๑ วา ๑ คืบ ๔ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งประทัดทอง ขนาดยาว ๑๔ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ก�ำลัง ๑ วา ๗ นิ้ว กว้าง ๑ วา
๗ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก
- เรือพระที่นั่งกล้องสลัด ขนาดยาว ๑๔ วา กว้าง ๓ ศอก  ๑ คืบ ๒ นิ้ว ท้องลึก ๑ คืบ ๘ นิ้ว
ก�ำลัง ๑ วา ๗ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งแก้วชิงดวง ขนาดยาว ๑๓ วา ๕ นิ้ว กว้าง ๓ ศอก ๖ นิ้ว ท้องลึก ๑ ศอก
ก�ำลัง ๑ วา ๕ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งพวงแก้ว ขนาดยาว ๑๓ วา กว้าง ๓ ศอก ๙ นิ้ว ท้องลึก ๑ คืบ ๘ นิ้ว
ก�ำลัง ๑ วา ๑ ศอก ๕ นิ้ว
- เรื อ พระที่ นั่ ง บั ล ลั ง ก์ ท อง ขนาดยาว ๑๒ วา ๑ ศอก กว้ า ง ๑ วา ๑ ศอก ๓ นิ้ ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๘ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งบังลังก์แก้ว ขนาดยาว ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว กว้าง ๑ วา ๑ ศอก ๓ นิ้ว
ท้องลึก ๑ ศอก ๗ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๘ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งสุทธาทิพย์ ขนาดยาว ๑๑ วา ๑ ศอก ๖ นิ้ว กว้าง ๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ
ท้องลึก ๑ ศอก ๙ นิ้ว ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว
- เรือพระที่นั่งบัลลังก์เงิน ขนาดยาว ๑๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ กว้าง ๑ วา ท้องลึก ๑ ศอก
ก�ำลัง ๑ วา ๒ ศอก ๑ คืบ
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ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ ขึ้น ๒ ค�่ำ  เดือนหก ปีกุนแล้ว ได้โปรดให้เสด็จเลียบ
พระนครทั้งทางสถลมารคและชลมารค โดยเสด็จเลียบพระนครทางชลมารค ในวันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม
การเสด็จเลียบพระนครครั้งนี้ มีกระบวนเรือเตรียมแห่รับเสด็จ ดังนี้
ตอนที่ ๑
๑. เรือแง่ทราย น�ำเสด็จ ๖ ล�ำ เรือยาว ๑๐ วา มีธงหน้าธงท้าย มีปืนเปรียบน�ำเรือล�ำละกระบอก
๒. เรือประตูแห่กระบวนหน้าเป็นเรือกัญญา พระเทพผลู ล�ำซ้าย พระราชรองเมือง ล�ำขวา
๓. เรือเหราลายก�ำมะลอ มีกูบจัตุรมุขมีปืนใหญ่หน้าเรือ ๑ กระบอก ๒ ล�ำ  เป็นของฝรั่งแม่นปืน
ลงเรือล�ำละ ๔ คน หลวงเสน่ห์สรชิตเป็นนายล�ำ
๔. เรือแซคชร�ำบาญ ของพระยารัตนจักล�ำขวา เรือแซสารสินธุ์ พระยาภักดีสงคราม ล�ำซ้าย
๕. เรือแซตลุมระเวง พระยาสีหราชา ล�ำขวา เรือแซตะเลงละวล พระยาฤทธิค�ำรณ ซ้าย
๖. เรือแซวรวารี พระยาก�ำแหงหาญณรงค์ ล�ำขวา เรือแซศรีปัทมสมุทร พระยาจงใจหาญ ซ้าย
๗. เรือแซจระเข้คำ� รามร้อง พระยาจัตุรงคฤทธิ์ ล�ำขวา เรือแซจระเข้คะนองน�้ำ พระยาอัคศิริ ซ้าย
๘. เรือแซชิงไชเยศ พระยาแผลงศัตรู เรือนแซเพชรปูมคาบ พระยาปราบปัจจามิตร มีธงท้ายผูกปืน
หน้าเรือฝรั่งแม่นปืนล�ำละ ๒ คน
ตอนที่ ๒
๙. เรือพาลีรั้งทวีป ท้ายเรือเจ้าพระยาพระคลัง ว่าที่สมุหพระกลาโหม ซึ่งโปรดให้เรียกว่า เจ้าพระยา
อัครอุดมบรมเสนาบดีเป็นนายล�ำ มีทนายหมอบอยู่หน้า ฝีพาย ๖๐ คน
๑๐. เรือกัญญา พระยาเทพอรชุน ล�ำขวา พระยาราชนิกุล ล�ำซ้าย ฝีพาย ๔๐ คน
๑๑. เรือสารวัตร ๒ ล�ำ มีขุนนางเป็นนายล�ำ ฝีพายล�ำละ ๒๓ คน

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, ๒๕๒๑,
หน้า ๓๑-๔๐.
๑
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๑๒. เรือเอกไชยพื้นด�ำ มีธงหน้าธงท้าย กลางเรือมีมณฑปทรงพระไชย มีฉัตร ๕ ชั้น ปักเคียงมณฑป
ต�ำรวจใหญ่ซ้ายเป็นนายล�ำ ฝีพาย ๕๘ คน
๑๓. เรือกัญญากลอง น�ำเสด็จ พระยาวิชิตณรงค์เป็นนายล�ำ ฝีพาย ๒๕ คน
๑๔. เรือกิง่ ชลพิมานไชย ล�ำขวา เรือกิง่ ไกรศรมารถ ล�ำซ้าย มีธงปักหน้าปักท้าย มีมณฑปกลางตัง้ พระ
มหากฐินกับวางผ้าทรงพระพุทธรูป มีฉัตร ๕ ชั้น ปักซ้ายขวาข้างมณฑป เจ้าพนักงานเป็นนายล�ำฝีพายล�ำละ
๕๒ คน หมู่ ๑ คน
ตอนที่ ๓
๑๕. เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ พระอนุรักษ์โยธา ล�ำขวา เรือกระบี่ปราบเมืองมาร พระมหาสงคราม
ล�ำซ้าย
๑๖. เรือเสือทะยานชล หลวงเดชส�ำแดง ล�ำขวา เรือเสือค�ำรณชลสินธุ์ หลวงแสงสรสิทธิ์ ล�ำซ้ายเป็น
เรือเจ้ากรมทหารปืนปากน�ำ 
้ ในเรือมีคนกระทุ้งเส้า ฝีพายล�ำละ ๓๘ คน
๑๗. เรือโตขมังคลื่น หลวงวิจารณ์โกษา ล�ำขวา เรือโตฝืนสมุทร หลวงโยธาภักดี ล�ำซ้าย ในเรือมีคน
กระทุ้งเส้า ฝีพายล�ำละ ๓๐ คน
๑๘. เรือสางก�ำแหงหาญ หลวงพิทักษ์โยธา ล�ำขวา เรือสางชาญชลสินธุ์ หลวงนราเรืองเดช ล�ำซ้าย
เป็นเรือเจ้ากรมไพร่หลวงอาสาใหญ่ กรมเก่า มีฝีพาย ๓๐ คน
๑๙. เรือเหราล่องลอยสินธุ์ หลวงวิเชียรไพชยนต์ ล�ำขวา เรือเหราลีลาสมุทร หลวงสกลพิมาณ ล�ำซ้าย
เป็นเรือเจ้ากรมไพร่หลวงกรมวัง ฝีพายล�ำละ ๓๐ คน
๒๐. เรือกิเลนประลองเชิง หลวงเทพเดช ล�ำขวา เรือกิเลนละเลิงชล หลวงสุรนิ ทรเดช ล�ำซ้ายเป็นเรือ
เจ้ากรมท�ำลุ มีฝีพาย ๓๐ คน
๒๑. เรือมังกรจ�ำแลงอาสา หลวงรามเดชะ ล�ำขวา เรือมังกรแผลงฤทธิ์อาสา หลวงเพชรก�ำแหง
ล�ำซ้ายเป็นเรือเจ้ากรมอาสา ๖ เหล่า มีฝีพาย ๓๐ คน หมู่ ๑ คน
ตอนที่ ๔
๒๒. เรืออสุรวายุภกั ษ์ หลวงศรส�ำแดง ล�ำขวา เรืออสุรปักษี หลวงจงพยุห ล�ำซ้าย เป็นเรือปลัดเขนทอง
มีฝีพาย ๔๐ คน
๒๓. เรือครุฑเหินเห็จ หลวงไชยเดชะ ล�ำขวา เรือครุฑเตร็จไตรจักร หลวงจตุรงควิไชย ล�ำซ้ายฝีพาย
ล�ำละ ๔๐ คน
๒๔. เรือสุวรรณเหรา ล�ำขวา เรือเหราข้ามสมุทร ล�ำซ้าย มีเจ้าพนักงานเป็นนายก�ำกับล�ำ มีนกั สราชถือ
ธงหักทองขวางหน้าเรือท้ายเรือ มีกลองชนะท�ำด้วยเงิน ล�ำละ ๕ คน มีฝีพาย ๔๘ คน มีเรือกลองน�ำไปหว่าง
กลาง พระยาพิไชยรณฤทธิ์เป็นนายล�ำ ฝีพาย ๒๕ คน
๒๕. เรือมงคลสุบรรณ ล�ำขวา เรือศรีสุพรรณหงส์ ล�ำซ้าย นักสราชถือธงหักทองขวาง หน้าเรือ ท้าย
เรือ มีกลองชนะท�ำด้วยเงิน ล�ำละ ๕ คน ฝีพายล�ำละ ๖๕ คน
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๒๖. เรือกิง่ ศรีสมรรถไชย ล�ำขวา เรือกิง่ ไกรแก้วจักรรัตน์ ล�ำซ้าย มีนกั สราชถือธงหน้าธงท้าย มีมณฑป
ตั้งพระเจดีย์เงิน ตั้งพระสุพรรณบัฏ มีแตรงอน แตรฝรั่ง ล�ำละ ๑๗ คน ฝีพายล�ำละ ๖๕ คน
๒๗. เรือกิง่ ศรีสนุ ทรไชย หมืน่ สิทธิโสรบ ล�ำขวา เรือกิง่ ไกรสรจักร หมืน่ ภักดีศวร ล�ำซ้ายเป็นเรือต�ำรวจ
ใน มีนักสราชถือธงหน้าธงท้าย มีคชาธารปักฉัตร ๗ ชั้น ฝีพาย ๕๖ คน
๒๘. เรือกระโห้ หลวงลักษมณา ล�ำขวา เรือกระโห้ หลวงสุรินทรภักดี ล�ำซ้าย เป็นเรือของอาสาจาม
ฝีพายล�ำละ ๓๕ คน
๒๙. เรือกระโห้ หลวงคชเสนี ล�ำขวา เรือกระโห้ ขุนวิชิตสงคราม ล�ำซ้าย เป็นเรือของอาสาจามซ้าย
ขวา ฝีพายล�ำละ ๓๕ คน หมู่ ๑ คน
ตอนที่ ๕
๓๐. เรือกันขวา
เรือดั้งซ้าย
๓๑. เรือดั้งกองกลาง ขวา
เรือดั้งกองกลาง ซ้าย
๓๒. เรือดั้งต�ำรวจสนม ขวา
เรือดั้งต�ำรวจสนม ซ้าย
๓๓. เรือดั้งต�ำรวจนอก ขวา
เรือดั้งต�ำรวจนอก ซ้าย
๓๔. เรือดั้งต�ำรวจใหญ่ ขวา
เรือดั้งต�ำรวจใหญ่ ซ้าย
๓๕. เรือดั้งต�ำรวจใน ขวา
เรือดั้งต�ำรวจใน ซ้าย
๓๖. เรือดั้งล้อมวัง ขวา
เรือดั้งล้อมวัง ซ้าย
๓๗. เรือดั้งเกณฑ์หัด ขวา
เรือดั้งเกณฑ์หัด ซ้าย
๓๘. เรือดั้งอาสาวิเศษ ขวา
เรือดั้งอาสาวิเศษ ซ้าย
๓๙. เรือดั้งน�ำหน้าฉาน ขวา
เรือดั้งน�ำหน้าฉาน ซ้าย
๔๐. เรือดั้งผลาญสมุทร ขวา
เรือดั้งผลาญสมุทร ซ้าย
๔๑. เรือดั้งบ้าบิ่น ขวา
เรือดั้งทองขวานฟ้า ซ้าย
เรือดั้งตั้งแต่หมายเลข ๒๐-๔๑ มีนายก�ำกับล�ำถือปืนคาบศิลา ล�ำละ ๔ คน มีคนกระทุ้งเส้า
ล�ำละ ๒ คน ฝีพายล�ำละ ๔๕ คน มีเรือกัญญาสารวัตรไปกลางแถวล�ำหนึ่ง มีจมื่นสมุหพิมาน เป็นนายล�ำ 
ฝีพาย ๓๕ คน
ตอนที่ ๖
๔๒. เรือเอกไชยหลาวทอง ขวา เรือเอกไชยเหิรหาว ซ้าย มีนักสราชถือธงหักทองขวางหน้าเรือ
ท้ายเรือมีกลองมโหระทึกประโคมล�ำละ ๕ คน ฝีพายล�ำละ ๔๕ คน
๔๓. เรือกลองน�ำเสด็จ พระยาพิไชยสงคราม เป็นนายล�ำ ฝีพาย ๒๕ คน
๔๔. เรือกิ่งศรีประภัศรไชย ล�ำพระที่นั่งทรง
๔๕. เรือกิ่งไกรสรมุข พระที่นั่งรอง
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ทั้งสองล�ำมีนักสราชถือธงหักทองขวางหน้าท้าย มีมณฑปยอดเป็นพระที่นั่งประดับพลอยสีต่าง
มีเศวตฉัตรขาวลายทอง ๗ ชั้น ปักเคียงพระมณฑปซ้ายขวา เครื่องสูงอภิรุมชุมสาย ตั้งรายไปตามเรือฝีพาย
๑๐๐ คน
๔๖. เรือกราบ มีกัญญาผ้าหน้าโขนหักทองขวาง จางวางเจ้ากรม ปลัดกรม ต�ำรวจหน้า ต�ำรวจหลัง
ทหารในรักษาพระองค์ กรมวัง แสงต้น มหาดเล็กเป็นนายล�ำตามเสด็จ พายไป ๔ แถวๆ ละ ๖ ล�ำ  รวมเรือ
๒๔ ล�ำ
๔๗. เรือตาร้าย เกณฑ์หัดแสงปืนประทุนแดง ๔ ล�ำ  มีพระอัคเนศร พระศรส�ำแดงเดช จมื่นก่งศิลป
จมื่นก่งศร เป็นนายล�ำแต่ละล�ำ บรรทุกปืนเครื่องอาวุธเตรียมไป ฝีพายล�ำละ ๒๕ คน
๔๘. หมู่เรือศรีประกอบเขียนลายทอง เป็นเรือประเทียบม่านทองแย่ง รวม ๖ ล�ำ  ของกรมฝ่ายใน
ฝีพายล�ำละ ๕๐ คน ได้แก่
เรือสวัสดิชิงไชย
เรือวิไลเลขา
เรือรังสีทิพยรัตน์
เรือจักรพรรดิภิรมย์
เรือทินกรส่องศรี
เรือมณีจักรพรรดิ
๔๙. หมู่เรือแซ มี ๔ ล�ำ ทวนปักท้ายเรือ มีฝีพายล�ำละ ๓๕ คน ได้แก่
เรือแซหมู่ชลจร พระยาเกียรติ
เรือแซสุกรก�ำเหลาะ พระยาพระราม
เรือแซวิภัชนชล พระยาปราบปัจจามิตร
เรือแซอนันตสมุทร พระยาแผลงศัตรู
๕๐. เรือกราบกัญญา พระนรินทเสนี เรือกราบกัญญา พระราชเสนา (แทนพระศรีสหเทพ) เป็นเรือ
ประตูหลัง มีฝีพายล�ำละ ๓๕ คน หมู่ ๑ คน
๕๑. เรือกัญญาผูกผ้าหน้าโขนหักทองขวาง ผูกพู่ ผูกดาว เป็นเรือพระเจ้าน้องยาเธอ พระเจ้าลูกยาเธอ
พระเจ้าหลานเธอ และพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ มีรวม ๒๓ ล�ำ ฝีพายละล�ำ ๕๐ คน
๕๒. เรือสุครีพครองเมือง พระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า เจ้าพระยาบรม
มหาพิชัยญาติ เสนาบดีผู้ใหญ่เป็นนายล�ำ  เรือนี้มีธงหักทองขวางปักหน้าเรือและท้ายเรือ มีทนายหมอบหน้า
ฝีพาย ๖๐ คน
๕๓. เรือกราบกัญญาหมู่มุขมาตยาผู้ใหญ่ ผู้น้อย ที่มิได้เข้ากระบวนเป็นนายล�ำ มีฝีพาย ๓๐-๔๐ คน
๕๔. หมู่เรือเก๋งฟั้ง ขุนนางจีนเจ้าภาษี ๒๐ ล�ำ
๕๕. เรือส�ำปัน้ ขุนนางน้อยๆ ซึง่ มิได้เข้ากระบวนแห่ เรือนีย้ าว ๖-๘ วา มีฝพี ายล�ำละ ๑๔, ๑๕, ๒๐ คน
รวมเรือในกระบวน ๒๖๘ ล�ำ เจ้าพนักงานและพลพาย ๑๐,๐๐๐ คนเศษ เรือนอกกระบวนประมาณ ๕๐
ล�ำเศษ จากเรือ่ ง พระราชพิธที วาทศมาส๑ ซึง่ เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยา
บ�ำราบปรปักษ์ ทรงกล่าวถึงริว้ กระบวน ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั อันสามารถ
น�ำมาเปรียบเทียบกับเรือ่ งราวในพระราชพงศาวดารได้เริม่ ต้นด้วยเรือดัง้ ซึง่ เป็นเรือรูปสัตว์ แล้วตามด้วยเรือแซ
เรือญวน แล้วจึงถึงเรือพระที่นั่งกิ่ง ๒ ล�ำ  ล�ำหนึ่งเป็นเรือพระที่นั่งทรง อีกล�ำหนึ่งเป็นเรือพระที่นั่งรอง
ดังบทความโคลงที่ว่า
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาบ�ำราบปรปักษ์, พระราชพิธีทวาทศมาส, เจ้าพระยาธรรมาธิ
กรณาธิบดี ให้พมิ พ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์แป้น เจ้าจอมในรัชกาลที่ ๔, โรงพิมพ์เจริญผล, หน้า ๕๗ - ๗๗.
๑
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			 ๏ ชลมารคพยุหยาตรย้าย

เป็นขบวน
เรือรูปสัตว์จำ� นวน
คู่ดั้ง
เรือแซอีกเรือญวน
แจวคู่ น่าเฮย
เรือกิ่งที่นั่งทั้ง
คู่ไท้ทรงรอง
				 ๏ ทหารญวนล้วนสอดเสื้อ
จีนประจ�ำ
สามคู่อยู่แจวน�ำ
แห่หน้า
ท้ายธงปักทุกล�ำ
อาวุธ อีกเลย
กรมพระต�ำรวจ
ปืนใหญ่แม่นปืนกล้า
อยู่ยั้งล�ำลสอง
				 ๏ เรือแซแห่เหล่าด้วย
มวญมอญ
ล�ำหนึ่งหมู่ชลจร
ชื่อแท้
อีกล�ำหนึ่งสุกร
ก�ำเหลาะ
กองทหารใน
น้าวหน่วงกรรเชียงแต้
โยกโย้ เต็มตึง
				 ๏ แซชิงไชเยศอ้าง
ออกนาม
อีกเพศภุกามตาม
คู่ลำ�้
จรเข้ชื่อ ค�ำราม
ร้องเรียก เรือแฮ
หนึ่งชื่อคนองน�ำ้
หกถ้วนขบวนเดิม
นั่นคือมีเรือญวนพายน�ำหน้า ๓ คู่ ต่อมาเป็นเรือแซ ซึ่งมีพวกมอญลงประจ�ำ ๑ คู่ ซึ่งเรือหมู่ชลจรกับ
เรือสุกรก�ำเหลาะ แล้วเป็นเรือแซของพวกภุกาม (พม่า) อีก ๑ คู่ แต่มิได้เอ่ยถึงชื่อเรือ จากนั้นก็เป็นเรือดั้งรูป
สัตว์ ๑ คู่ หัวรูปจระเข้ชื่อ เรือค�ำรามร้อง และเรือคะนองน�้ำ รวมเรือน�ำที่กล่าวมาแล้วเป็นเรือ ๖ คู่ ถัดไปเป็น
เรือรูปสัตว์ และเรือกราบ ซึ่งมีเสนาบดีต่างๆ คุมไปแต่ละล�ำดังนี้
เรือเสือชื่อ เรือเสือทะยานชล (หลวงเดชส�ำแดง) เรือเสือค�ำรณสินธุ์ (หลวงแสงศรสิทธิ)
เรือกราบกัญญา ๒ ล�ำ ของพระราชวรานุกูล กับของ พระเทพอรชุน
เรือสางชื่อ เรือก�ำแหงหาญ (หลวงพิทักษ์โยธา) เรือชาญชลสินธุ์ (หลวงนราเรืองเดช)
เรือกิเลนชื่อ เรือประลองเชิง (หลวงเทพเดชะ) เรือละเลิงชล (หลวงสุรินทร์เดชะ)
เรือมกรชื่อ เรือมกรแผลงฤทธิ์ (พระรามพิชัย) เรือมกรจ�ำแลง (พระเผด็จสงคราม)
เรือเหราชื่อ เรือล่องลอยสินธุ์ (หลวงสกลพิมาน) เรือลินลาสมุทร (หลวงวิเชียรไพชยนต์)
เรือโต๑ ชื่อ เรือฝืนสมุทร (ขุนช�ำนาญภักดี) เรือหมุนแผ่นน�้ำ (ขุนศรีสังหาร) เรือดังกล่าวนี้จะตั้งคฤห์
กลางล�ำ  ลวดลายที่ลำ� เรือทาน�้ำมัน หลังคาคฤห์คาดผ้าแดง ต่อมาเป็นเรือรูปสัตว์อีก ๔ คู่ ตั้งคฤห์ตรงกลาง
หลังคาคาดแดง ปักทองลายกรวยเชิง ลวดลายที่เรือเป็นลายรดน�้ำ หรือลงรักปิดทองนั่นเอง ซึ่งได้แก่
เรือกระบี่ ชื่อ เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ (หลวงศรีณรงค์) เรือกระบี่ปราบเมืองมาร (หลวงมหาโยธี)
เรือยักษ์ ชื่อ เรืออสุรวายุภักษ์ (หลวงเสนานนท์) เรืออสุรปักษีสมุทร (หลวงพลอาไศรย)
เรือกระบี่ ชื่อ เรือพาลีรั้งทวีป (ขุนพรหมรักษา) เรือสุครีพครองเมือง (ขุนอินทร์รักษา)
๑

เรือโต ไม่ทราบแน่ว่าหมายถึงสิงโต หรือโลโต.
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เรือครุฑ ชื่อ เรือครุฑเหินระเห็จ (ขุนบัญชาพล) เรือครุฑเตร็จไตรจักร (ขุนฤทธิ์พิชัย) ต่อจากเรือครุฑ
เป็นเรือกราบ ๑ คู่ พายน�ำหน้า เรือคู่ชัก จากนั้นก็ตามด้วยเรือพระที่นั่งกิ่ง ชื่อ เรือศรีสมรรถไชย ตรงกลางล�ำ
ตั้งบัลลังก์บุษบก ดังบทโคลงที่ว่า
ตัดถึงเรือกิ่งแก้ว
ศรีสมรรถ ไชยเฮย
ประกอบกาบกนกสบัด
ชดช้อย
บัลลังก์บุษบกรัตน์
เรืองโรจ
แสงสุวรรณสุกย้อย
ยอดหลิ้ว เลอหาว
ถัดจากเรือศรีสมรรถไชย เป็นเรือชัย ๑ คู่ อยู่ฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา คือ
เรือไชยเหินหาว (หลวงอภัยเสนา) เรือหลาวทองเอกไชย (หลวงสุเรนทรวิชิต)
ตามด้วยเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ซึ่งมีโขนเรือเป็นรูปพระยานาค ๗ เศียร และ เรือพระที่นั่งรอง
ซึ่งเป็นเรือศรี อีก ๒ ล�ำ มิได้บอกชื่อไว้ จากนั้นก็เป็นกระบวนในหลัง
กระบวนในหลัง ใช้เรือกราบกัญญา ๘ คู่ ซึ่งเป็นเรือราชองครักษ์ทั้ง ๘ กรม ล้วนมีเจ้ากรมควบคุมจึง
เรียกชื่อตามชื่อของเจ้ากรมที่ประจ�ำ ฝ่ายซ้าย และฝ่ายขวา ดังนี้
๑. เรือพระยาอภัยรณฤทธิ์
เรือพระยาอนุชิตราชา
๒. เรือพระมหาเทพ
เรือพระมหามนตรี
๓. เรือพระพิเรนทรเทพ
เรือพระอินทรเทพ
๔. เรือพระอินทรเดช
เรือพระราชวรินทร์
๕. เรือพระพรหมบริรักษ์
เรือพระสุริยภักดี (กรมสนม)
๖. เรือพระยามหานุภาพ
เรือพระยาราชสงคราม (องครักษ์)
๗. เรือพระราชโยธาเทพ
เรือพระวิสุทธิโยธามาตย์
๘. เรือพระหฤไทย
เรือพระอภัยสุรินทร์
ตามด้วยเรือปลัดกรมพระต�ำรวจ ๓ คู่ และกรมรักษาพระองค์ ๒ คู่คือ
๑. เรือหลวงกรรภยุบาทว์
เรือหลวงราชเสวกชาญ
๒. เรือขุนปลัดราชพิมาร
เรือขุนอินทร์ประสาท
จากนัน้ เป็นเรือของพวกตรวจไฟ มี จ่าหาญ จ่าห้าว จ่าผลาญ จ่าเร่ง จ่าเขบง จ่าเขม้น จ่าเผ่น จ่าโผน
จ่าช่วง และจ่าโชน ต่อจากพวกตรวจไฟก็เป็น เรือกรมทนายเลือก เรือกรมรักษาพระองค์ปลายหอก ซึง่ มี ๒ คู่
๑. เรือพระอภิบาล
เรือหลวงบรมราช
๒. เรือขุนอาจ
เรือขุนอมร
เรือทหารเกณฑ์หัด มีเรือ ๒ คู่
เรือพระอัคเนศรแสงใหญ่
๑. เรือพระศรส�ำแดงเดช
๒. เรือหมื่นก่งศร
เรือหมื่นก่งศิลป์
เรือทหารมหาดเล็ก ๓ ล�ำ เป็นเรือของหลวงสาตราธิกรณ์ หลวงสรจักรานุกิจ และหลวงวิทยาธิกรณ์
นอกจากนี้มีเรือแซง เรือกัญญาของเหล่านายเวร จ่า มหาดเล็ก และหุ้มแพร ตามด้วยเรือของพวกจมื่น
ปลัดวังอีก ๔ ล�ำ โดยมีเรืออนุรักษ์ และเรือบ�ำเรอภักดิ์ อยู่คู่ท้ายของกระบวนในหลัง
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กระบวนในนอก มีเรือประตูหลังของพวกปลัดบัญชี ซึ่งจัดฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวา คือ
เรือพระนรินทร์เสนี
เรือพระยาศรีสิงหเทพ
ตามด้วยเรือแซตั้งคฤห์ คือ เรือวรวารี
เรือศรีปัดสมุทร
เรือกราบกัญญาของพระองค์เจ้าและเจ้าต่างกรม แล้วจึงถึงเรือกัญญาของพวกขุนนาง
อย่างไรก็ดี ในตอนท้ายของบทได้กล่าวว่า มีการแก้ไขพยุหยาตราทางชลมารคใหม่ ดังความในบท
โคลงที่ว่า

				 ๏ ชลมารคพยุหยาตรานี้

มีวัน หนึ่งนา
ต่ออีกนั้นจัดสรร
ใหม่แท้
พรหมราชที่พัวพัน
หมายบอก
เรือรูปสัตว์ผลัดแก้
เปลี่ยนตั้งธรรมเนียม
นั่นคือการจัดริ้วขบวนพยุหยาตราครั้งนี้มีการแก้ไขใหม่ด้วย โดยการเปลี่ยนแปลงเรือรูปสัตว์ไปบ้าง
อีกด้วย คือ ให้คงเรือญวน ๓ คู่ ไว้กับเรือเสือ ๑ คู่ เรือแซ ๓ คู่ รวมเป็น ๔ คู่ มีเรือประตูกับเรือกลองน�ำขบวน
ริ้วนอก มีเรือปลัดกรมพระต�ำรวจหน้า เรือต�ำรวจ เรือกลอง เรือประตู และเรือเสือ อย่างละคู่ รวม ๕ คู่ มีเรือ
ที่เรียกว่า กองกลาง ซึ่งจัดฝ่ายขวา ฝ่ายซ้ายดังนี้
๑. เรือดั้งนอก คือ เรือของขุนจงใจหาญ ขุนผลาญไพรี
๒. เรือกันของกรมสุรัสวดี คือ เรือของขุนนราฤทธิไกร ขุนพิไชยชาญยุทธ
๓. เรือดั้งต�ำรวจ
๔. เรือดั้งของพวกเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง คือ เรือของขุนคงปืนไฟ ขุนไล่พลรบ
๕. เรือดั้งของพวกล้อมวัง คือ เรือของหลวงอภัยพลชาญ หลวงชนะไพริน
๖. เรือดั้งของพวกอาสาวิเศษ คือ เรือของขุนอนุชิตสงคราม ขุนรณฤทธิ์พิไชย
๗. เรือดั้งของทหารใน คือเรือของหมื่นจงใจสนิท หมื่นจิตรรักษา
ต่อมามีเรือปลัดต�ำรวจน�ำหน้าเรือทหารใน จากนั้นเป็นเรือกลอง ซึ่งอยู่หน้าเรือคู่ชัก แล้วจึงถึงเรือ
พระที่นั่งเอกไชยตั้งบุษบก ซึ่งเรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชย ส�ำหรับตั้งผ้าพระกฐิน ตามด้วยเรือพระที่นั่งรอง
๒ ล�ำคู่กัน คือเรือทองบ้าบิ่น อยู่ฝ่ายขวา มีชาวโพเรียงเป็นพลพาย เรือทองแขวนฟ้า อยู่ฝ่ายซ้าย มีชาวบ้าน
ใหม่เป็นพลพาย ถัดไปเป็นเรือพระที่นั่งเทวาธิวัตถ์ เรือพระที่นั่งเพชรัตนรายดารา และเรือพระที่นั่งรัตนดิลก
จากนั้นเป็นเรือพระที่นั่งกราบ ๓ ล�ำ ๑ คือ เรือพระที่นั่งประจ�ำทวีป เรือพระที่นั่งกลีบสมุทร และเรือพระที่นั่ง
ประพาสแสงจันทร์ และต่อด้วยเรือศรีอีก ๒ ล�ำ  คือ เรือพระที่นั่งจักรพรรดิภิรมย์ และเรือพระที่นั่งพิมาน
อมรินทร์
นี่เป็นริ้วกระบวนเรือพยุหยาตราในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งมีที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่
บ้าง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพื่อให้มีความสวยงามและความโอ่อ่ายิ่งขึ้นนั่นเอง

๑

วันละล�ำ.

เรือทั้ง ๓ ล�ำนี้กล่าวกันว่า “ป่าใต้” (คงหมายถึงปักษ์ใต้) ต่อถวายมาไว้เป็นเรือพระที่นั่งต้น ส�ำหรับผลัดเปลี่ยน
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นอกจากพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินที่ต้องใช้เรือพระที่นั่งแล้ว ก็ปรากฏว่าในพระราชพิธีลอยพระ
ประทีป ๑ หรือที่สมัยโบราณเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียง และคนไทยปัจจุบันรู้จักกันว่าลอยกระทงนั้นใน
สมัยโบราณการประกอบพระราชพิธีนี้ก็มีการใช้เรือพระที่นั่ง และเรือดั้ง เรือกันด้วย นั่นคือให้พันพรหมราช
ท�ำหมายบอกล้อมวงบริเวณที่ใช้ทำ� พระราชพิธี มีพลเรือน ทหาร และกรมท่าทอดทุ่นใหญ่น้อย ความหมายที่
ตัง้ ทุกกอง พวกทีท่ อดทุน่ ริว้ สายใน พวกปลัดกรม นัง่ เรือคฤห์ ซึง่ ใช้เรือรูปสัตว์เขียนลายน�ำ้ มัน ไปทอดทุน่ ด้าน
ขวา ๔ ทุ่น ด้านซ้าย ๔ ทุ่น ทางเหนือน�้ำสุดเป็นเรือของขุนเทพราช ส่วนท้ายสุดเป็นเรือของขุนศรีนรินทร์
ริ้วสายนอก ให้พวกกองท�ำลุ กองเกณฑ์หัดฝรั่ง กองสนม และกองต�ำรวจ ทอดทุ่น
ริว้ สายกลาง เป็นเรือพิณพาทย์ มีกลองแขกน�ำ มีเรือนอก ๒ ล�ำ เป็นเรือคอยจุดดอกไม้เพลิง ตรงกลาง
เป็นเรือบัลลังก์ขนานที่จะมาทรงลอยพระประทีป ด้านหน้าของเรือบัลลังก์ขนาน มีเรือต�ำรวจในทอดอยู่ ส่วน
ทางหน้าฉาน เป็นเรือของกรมพระต�ำรวจใหญ่ กองกลาง มีเรือดั้งของกรมอาสา และเรือกันนอกจากนี้จะเห็น
ได้ว่า การทอดทุ่นยังมีเรือปืนที่เรียก “กันโบด” (Gun Boat) ๔ ล�ำ อยู่ด้านเหนือน�้ำ ๒ ล�ำ ใต้นำ�้ อีก ๒ ล�ำ
ชั้นนอกออกไปเป็นเรือส�ำหรับกักเรืออื่นๆ มิให้ผ่านเข้ามาในบริเวณที่จะประกอบพระราชพิธีโดยมี
พวกอาสาจามคอนตีฆอ้ งกระแตบอกเตือน ส่วนพวกนครบาลซึง่ ทอดทุน่ อยูใ่ นชัน้ นอกสุดนัน้ คอยเก็บสิง่ ต่างๆ
ที่ลอยมาตามน�ำ้ ให้ออกไป ในยามค�ำ่ ก็มีเรือต�ำรวจติดโคมเพชร โคมสาน และโคมกลีบบัวส่องเพื่อไม่ให้พวก
แล่นเรือในคืนนัน้ ผ่านเข้ามาในเขตด้วยการตีฆอ้ งกระแตเตือน ในเรือรูปสัตว์ของพวกต�ำรวจจะมีปนื จ่ารงติดตัง้
อยู่ ส่วนบนตลิ่งทั้งสองด้านมีพันพุฒิ และพันเทพราชไปตั้งกองรักษาความปลอดภัย โดยทางฝั่งตะวันออกมี
๖ กรม เช่น ทหารใน ทหารเลือกหอก ทหารกองรักษาพระองค์ กองอาสาญี่ปุ่น กรมไพรีคลังสินค้า ส่วนทาง
ฝั่งตะวันตกมีกองรักษาความปลอดภัย ๑๐ กรม เป็นพวกกองตระเวน
เมือ่ ได้เวลาเสด็จถึง เจ้าพนักงานก็จะชักโคมสัญญาณขึน้ ยอดเสา บรรดาเรือทุน่ ก็จะจุดโคมรายบรรดา
พิณพาทย์และกลองแขกก็ประโคม ทหารก็เป่าแตร พระเจ้าอยูห่ วั ก็จะเสด็จลงเรือพระทีน่ งั่ อนันตนาคราช ล่อง
ไปทีเ่ รือบัลลังก์ขนาน ในกระบวนนีม้ เี รือตัง้ บุษบกประดิษฐานพระพุทธสิหงิ ค์จำ� ลองล�ำหนึง่ ตัง้ พุม่ พานทองอีก
ล�ำหนึง่ เรือในริว้ กระบวนถัดไปมีเรือโขมดยา เรือดัง้ เรือรูปสัตว์ ซึง่ ล้วนตัง้ คฤห์กญ
ั ญาคาดผ้าแดงลายทอง ส่วน
เรือพระที่นั่งต้นมี เรือนาค เรือครุฑ เรือหงส์ เรือเหรา เรือกิ่งแก้ว เรือเอกไชย เรือกราบ เรือพวกนี้ ตั้งบัลลังก์
มณฑปตรงกลางล�ำมีม่านปักดิ้นทอง ในเรือกราบล้วนเป็นพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งการจัดเรือพระราชพิธีใน
พระราชพิธีจองเปรียง กับเรือในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินจะคล้ายกัน เพียงแค่ริ้วเรือในพระราชพิธีจอง
เปรียงไม่ใหญ่โตมากมายอย่างในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน
อย่างไรก็ดี ส�ำหรับกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคนี้ มีวิธีการจัดกระบวนเป็น ๒ กระบวน๒ เรียกว่า
“กระบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) ชลมารค” และ “กระบวนพยุหยาตรา (น้อย) ชลมารค” อีกกระบวนหนึ่ง
แต่ในโบราณท่านจัดลักษณะกระบวนทั้งสองนี้แตกต่างกันอย่างไร กระบวนใดใช้เรือกี่ล�ำ  เรืออะไรบ้างนั้นยัง
ไม่มีใครสามารถที่จะค้นคว้าหาหลักฐานมารวบรวมไว้ให้สมบูรณ์ได้ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินติ ครัง้ ทรงท�ำหน้าทีแ่ ทนเสนาบดีกระทรวงทหารเรืออยูใ่ นรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพยายามที่จะค้นคว้าหาหลักฐานเพื่อวางเป็นระเบียบปฏิบัติไว้ก็ไม่อาจ
๑
๒
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ทรงกระท�ำได้ ดังนั้นเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐ จึงได้ทรงท�ำหนังสือกราบบังคมทูลผ่านทางราช
เลขาธิการ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตวางระเบียบริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเสียใหม่โดยจัดรูป
กระบวนเข้าหาจ�ำนวนเรือที่มีอยู่เป็นส�ำคัญ ยึดหลักโบราณราชประเพณีแต่เพียงอนุโลม ซึ่งริ้วกระบวนเรือ
ซึ่งจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทูลเกล้าฯ ถวายมีดังนี้

กระบวนพยุหยาตราใหญ่
จัดเป็น ๔ สาย มีเรือคือ
๑. เรือประตูหน้า
๑ คู่
๒. เรือพิฆาต
๑ คู่
๓. สายนอก เรือดั้ง
๑๑ คู่
๔. สายใน เรือรูปสัตว์
๔ คู่
ถือล�ำดับแต่หลังไปหน้า คือ
เรือครุฑ (กลองชนะ)
เรือกระบี่
เรือพญาวานร
เรืออสูร
กลองใน ๑
๕. เรือกลองนอก ๑
๖. เรือต�ำรวจนอก ๑
ใน ๑
๗. เรือเอกชัย ทอดบุษบก ทรงผ้าไตรหรือพระพุทธรูป หรือพุ่มแล้วแต่งาน มีเครื่องสูง ธงสามชาย
แตรสังข์
๘. เรือคู่ชัก ใช้เรือเอกชัยเหินหาว และเรือเอกชัยหลาวทอง มีแตร สังข์ มโหระทึก
๙. เรือพระที่นั่งทรง ใช้เรือพระที่นั่งกิ่ง ทอดพระที่นั่งบุษบก มีเครื่องสูง ธงสามชาย
๑๐. เรือพลับพลา ใช้เรือพระที่นั่งศรี ทรงบัลลังก์กัญญา
๑๑. เรือพระที่นั่งรอง ใช้เรือพระที่นั่งศรี ทรงบัลลังก์กัญญา
๑๒. เรือต�ำรวจ ตาม
๑ คู่
๒ คู่
๑๓. เรือทหาร แซง
๑๔. เรือประตูหลัง
๑ คู่
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กระบวนพยุหยาตราน้อย
จัดเป็น ๒ สาย มีเรือต่างๆ คือ
๑. เรือประตูหน้า
๑ คู่
๒. เรือพิฆาต
๑ คู่
๓. เรือดั้ง
๗ คู่
๔. เรือรูปสัตว์
๔ คู่
ถือล�ำดับแต่หลังไปหน้า คือ
เรือครุฑ เรือกระบี่ เรือพญาวานร
เรืออสูร กลองชนะเรือครุฑ
๕. เรือกลองนอก ๑
กลองใน ๑
๖. เรือต�ำรวจนอก ๑
ใน ๑
๗. เรือเอกชัยทอดบุษบก ทรงผ้าไตร หรือพระพุทธรูป หรือพุ่ม
๘. เรือคู่ชัก ใช้เรือเอกชัยเหินหาว เรือเอกชัยหลาวทอง มีแตร สังข์ มโหระทึก
๙. เรือพระที่นั่งทรง ใช้เรือศรี งดธง คงมีแต่เครื่องสูง
๑๐. เรือพระที่นั่งรอง ใช้เรือศรีทรงบัลลังก์กัญญา
๑๑. เรือต�ำรวจหลวง ตาม
๑ คู่
๑๒. เรือทหาร แซง
๒ คู่
๑๓. เรือประตูหลัง
๑ คู่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ำริเห็นชอบ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอื เป็นระเบียบปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นต้นมา
ซึ่งเมื่อน�ำไปเปรียบเทียบกับกระบวนพยุหยาตราใหญ่เลียบพระนครคราวบรมราชาภิเษกสมโภชรัชกาลที่ ๖
และคราวบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๗ แล้วก็ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ถา้ เปรียบเทียบกับริว้ กระบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารคครั้งรัชกาลที่ ๔ ที่กล่าวไปแล้ว จะเห็นได้ว่าเรือบางประเภท เช่น เรือแซ เคยใช้เป็นกระบวนหน้า
น�ำหน้าเรือพิฆาตนั้นหายไป เรือพิฆาตที่เคยมีมาแต่เดิม ก็น�ำมาเข้ากระบวนถึง ๖ คู่ คือ
เรือมังกรจ�ำแลง
คู่กับ
เรือมังกรแผลงฤทธิ์
เรือเหราล่องลอยสินธุ์
คู่กับ
เรือเหราลินลาสมุทร
คู่กับ
เรือสางชาญชลสินธุ์
เรือสางก�ำแหงหาญ
เรือโตขมังคลื่น
คู่กับ
เรือโตฝืนสมุทร
เรือกิเลนประลองเชิง
คู่กับ
เรือกิเลนละเลิงชล
เรือเสือทะยานชล
คู่กับ
เรือเสือค�ำรณสินธุ์
เรือดังกล่าวทั้งหมดนี้ เป็นเรือที่สร้างขึ้นไว้ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทั้งสิ้น แต่ในกระบวนพยุหยาตราสมัย
ต่อมามีเรือพิฆาตเพียงคู่เดียว คือ เรือเสือทะยานชล กับเรือเสือค�ำรณสินธุ์
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แผนผังริ้วกระบวนเสด็จพระราชด�ำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราใหญ่ชลมารค
คราวฉลองพระนครครบ ๑๕๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕
เรือกราบกัญญา (เรือประตูหน้า)

เรือกราบกัญญา (เรือประตูหน้า)

เรือพิฆาตเสือค�ำรณสินธุ์

เรือพิฆาตเสือทะยานชล

เรือดั้ง

    เรือพระต�ำรวจนอก

เรือดั้ง

เรือดั้ง
เรือดั้ง

เรือดั้ง
เรือกระบี่ปราบเมืองมาร
     เรือกลองนอก

เรือดั้ง
เรือดั้ง

เรือกระบี่ราญรอนราพณ์

เรืออสุรปักษา

เรือดั้ง
เรืออสุรวายุภักษ์

เรือดั้ง
เรือดั้ง

เรือดั้ง
เรือดั้ง

เรือสุครีพครองเมือง

เรือพาลีรั้งทวีป

     (กลองชนะ)

  (กลองชนะ)

เรือดั้ง
เรือดั้ง

เรือดั้ง

เรือดั้ง
เรือดั้ง

เรือครุฑเตร็จไตรจักร

เรือครุฑเหินเห็จ

   (สังข์แตร)

   (สังข์แตร)

เรือดั้ง

เรือดั้ง
เรือดั้ง

เรือดั้งชื่อ

เรือกลองใน

เรือดั้งชื่อ

ทองขวานฟ้า

ทองบ้าบิ่น

เรือเอกชัยหลาวทอง

เรือเอกชัยเหินหาว

(มโหระทึก)

(มโหระทึก)
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
ทอดบัลลังก์บุษบก เป็นเรือพระที่นั่งทรง
เรืออเนกชาติภุชงค์
ทอดบัลลังก์กัญญา เป็นเรือพระที่นั่งรอง

เรือต�ำรวจหลวง เรือต�ำรวจหลวง
เรือกราบกัญญา
(เป็นเรือประตูหลัง)

       เรือต�ำรวจหลวง

  เรือต�ำรวจหลวง       เรือต�ำรวจหลวง
เรือกราบกัญญา
(เป็นเรือประตูหลัง)
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ข้อที่ผิดกันอีกประการหนึ่ง คือ การล�ำดับเรือรูปสัตว์ครั้งรัชกาลที่ ๔ นั้น เอาเรือกระบี่น�ำเป็นคู่หน้า
เรืออสูรเป็นคู่ที่ ๒ เรือพญาวานรเป็นคู่ที่ ๓ เรือครุฑเป็นคู่ที่ ๔ แต่ในการจัดกระบวนเรือพระราชพิธี เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๗๐ นัน้ ได้นำ� เรือกระบีม่ าเป็นคูท่ ี่ ๓ เลือ่ นเรืออสูรเป็นคูท่ ี่ ๑ และเรือพญาวานรเป็นคูท่ ี่ ๒ แต่ตอ่ มา
เมื่อคราวจัดกระบวนพยุหยาตราใหญ่ในงานฉลองพระนครครบรอบ ๑๕๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ นั้น ได้จัด
ล�ำดับเรือรูปสัตว์เช่นเดียวกับที่จัดในรัชกาลที่ ๔
กระบวนเรือครั้งนี้ไม่มีเรือทรงผ้าไตร หรือผ้าทรงสะพักพระพุทธรูป เพราะมิได้เสด็จขึ้นทรงนมัสการ
หรือบ�ำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระอารามหลวง ดังเช่นเสด็จถวายผ้าพระกฐินหรือเสด็จเลียบพระนคร และไม่มี
เรือพลับพลา เพราะมิได้ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ไม่ต้องทรงเปลื้องพระมหาพิชัยมงกุฎ หรือพระ
ชฎามหากฐิน
ส�ำหรับกระบวนพยุหยาตราน้อยชลมารค ที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถือเป็นแบบตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นต้นมานั้น มีข้อแตกต่างจากกระบวนที่เคยจัดกันมาแต่ก่อนดังนี้ คือ
๑. เดิมไม่เคยใช้เรือรูปสัตว์ คราวนี้ได้น�ำเอาเรือรูปสัตว์มาเข้ากระบวนด้วย โดยจัดให้เป็นคู่ที่ ๘ ถึง
๑๑ รวม ๔ คู่ โดยตัดเรือดั้งเดิม ๔ คู่ออกไป
๒. เรือพระที่นั่งเป็นเรือทอดบัลลังก์กัญญา แต่เดิมเรือที่ทอดบัลลังก์กัญญาไม่ใช้เครื่องสูง แต่ใน
กระบวนที่จัดใหม่เปลี่ยนให้มีเครื่องสูงด้วย
ต่อมาเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ สถานการณ์บ้านเมืองได้
เปลี่ยนแปรไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จประทับอยู่ในพระราชอาณาจักร การถวายผ้าพระ
กฐินโดยกระบวนพยุหยาตราจึงมีอันต้องระงับไปเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี และในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูจารีตประเพณีการเสด็จพระราชด�ำเนิน
ถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน
ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ ๒๐๐ ปี รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้น
พระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งคือ การเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ ๕ เมษายน และกระบวนพุทธ
พยุหยาตราในวันที่ ๑๓ เมษายน โดยอัญเชิญพระพุทธสิหงิ ค์แห่ออกเพือ่ ให้ประชาชนได้สรงน�ำ้ ในวันสงกรานต์
อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย และถือเป็นสิริมงคลในการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี การจัดกระบวน
พยุหยาตราของทั้งสองวันนี้ ได้ใช้แผนผังการจัดริ้วกระบวนการแบบเดียวกัน เพียงแต่ว่าในวันที่ ๑๓ เมษายน
มิได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ออกด้วยเท่านั้น
การเสด็จพยุหยาตราทางชลมารคในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ นั้น รัฐบาลได้กราบบังคมทูลพระ
กรุณาขอพระราชทานให้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช โดยกระบวน
พยุหยาตราใหญ่ชลมารค เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ได้เตรียมจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราใหญ่เช่นเมื่อครั้ง
ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินกลับจากการเสด็จเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้า
คราวฉลองพระนครครบ ๑๕๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ แต่ที่แตกต่างออกไปคือเพิ่มเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
ทอดบุษบกบัลลังก์ เชิญพระชัยหลังช้างขึ้นอีกหนึ่งล�ำ  แต่ครั้นได้มีการซ้อมใหญ่ริ้วกระบวนดังกล่าวได้มีผู้น�ำ
ความกราบบังคมทูลให้ทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาทว่า กระบวนพยุหยาตราใหญ่ชลมารคทีซ่ อ้ มเตรียมถวายให้
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เป็นกระบวนเสด็จพระราชด�ำเนินนัน้ มองดูไม่งดงามเป็นสง่าเท่าทีค่ วร เพราะเรือพระทีน่ งั่ ไปอยูท่ า้ ยกระบวน
มีเรือตามแต่เรือกรมวัง ๑ ล�ำ  กับเรือแซงอีก ๑ ล�ำเท่านั้น ส่วนในสมัยโบราณนั้นมีเรือพระบรมวงศานุวงศ์
ตามเสด็จเป็นกระบวนหลังอีกหลายล�ำ  เรือพระทีน่ งั่ จึงดูไม่รงั้ ท้ายกระบวน ส่วนปัจจุบนั ไม่มเี รือพระบรมวงศานุวงศ์
ตามเป็นกระบวนหลัง เรือพระที่นั่งจึงกลายเป็นกระบวนหลังไม่งดงาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชด�ำริเห็นพ้องตามค�ำกราบบังคมทูลนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระด�ำริแก้ไข๑ จัดรูปกระบวนเรือเสียใหม่ให้ดูงาม โดยได้
ประทานข้อคิดเห็นในการปรับปรุงกระบวนพยุหยาตราใหญ่ชลมารค คือ
๑. ถอนเรือประตูหน้า ซึ่งเดิมก�ำหนดใช้เรือดั้งทอง คือ เรือทองขวานฟ้า และทองบ้าบิ่นแล่นน�ำอยู่
สายนอกนั้น ลงมาเป็นเรือกระบวนหลังสายในแนวเดียวกับเรือรูปสัตว์ในกระบวนหน้า
๒. จัดเรือดั้งคู่ ๑๑ ขึ้นไปเป็นเรือประตูหน้า แต่ให้แล่นน�ำอยู่สายในแนวเดียวกับเรือพิฆาตและเรือ
รูปสัตว์
๓. กระบวนหน้าสายนอก ซึ่งริ้วกระบวนเดิมเป็นเรือดั้ง ๑๑ คู่นั้น ให้ลดลงเหลือเพียง ๖ คู่ และมีเรือ
รูปสัตว์ ๔ คู่ เป็นเรือสายใน
๔. ถอนเรือดั้ง คู่ที่ ๗ ถึง ๑๐ รวม ๔ คู่ มาเป็นเรือกระบวนหลังริ้วนอก
การจัดกระบวนเรือตามพระด�ำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ท�ำให้รูปกระบวนงดงามขึ้นคือ มีทั้งกระบวนหน้า กระบวนเรือพระที่นั่ง กระบวนแซงเสด็จ และกระบวนหลัง
เป็นลักษณะดุจดาวล้อมเดือน คือมีเรือพระที่นั่งเป็นเดือน เรืออื่นในกระบวนหน้า ในกระบวนแซง และใน
กระบวนหลัง เป็นดาวล้อมอยู่ทุกด้าน ริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
๒๐๐ ปี จึงเปลี่ยนไปจากริ้วกระบวนแต่โบราณ

คณะกรรมการเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี , กระบวนพยุ ห ยาตรา, ๒๕๒๕,
หน้า ๒๕ - ๒๖.
๑
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กระบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) ชลมารค
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ๕ เมษายน ๒๕๒๕
The Large Royal Barge Procession held on April 5, 1982
in Celebration of Bicentennial of Bangkok
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เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
Suphannahong Royal Barge

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
Ananta Nagaraj Royal Barge
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กระบวนพระราชอิสริยยศอย่างน้อย แห่อัญเชิญพระชัยหลังช้าง จากเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
ไปยังพลับพลาท้องสนามหลวง ในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕
Royal Procession of Phra Chai Lang Chang (Buddha Image of Victory)
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำ�เนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช ณ ปะรำ�พิธีท้องสนามหลวง
ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕
His Majesty The King and Her Majesty The Queen paid homage to the ancestors during the Ceremony
of Celebration of Bicentennial of Bangkok on April 5, 1982
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ลวดลายไม้จำ�หลักของเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
Wood carving design on Ananta Nagaraj Royal Barge
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เรือกระบี่ปราบเมืองมาร ตกแต่งโขนเรือเป็นรูปหนุมาน หรือกระบี่สีขาว
The Krabi Prab Muang Mara Royal Barge has Hanuman monkey figure - head painted in white.

เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ แต่งโขนเรือเป็นรูปกระบี่ (ลิง) สีลูกหว้า
The Krabi Ran Ron Rap Royal Barge has monkey figure - head in bark purple.
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เรือเสือได้แก่ เรือเสือทะยานชล และเสือคำ�รณสินธุ์ ตกแต่งโขนเป็นรูปเสือใช้เป็นเรือปืน หรือเรือพิฆาตในสมัยก่อน
The Royal Barges with tiger figure - head are Rua Sua Thayan Chon, and Rua Sua Khamron Sinthu,
which are ancient warships with muskets.

โขนเรือเสือ ตกแต่งโขนเป็นรูปเสือ และใช้เป็นเรือปืนหรือเรือพิฆาตในสมัยก่อน
The tiger figure - head barges with muskets.
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เรือทองขวานฟ้า (แผลงมาจากชื่อ ทองแขวนฟ้า)
Rua Thong Khwan Fa meaning Golden Sky Axe Royal Barge.

เรือแซง เดิมเรียก เรือแซ ในสมัยอยุธยาใช้เป็นกลุ่มเรือพวกพลอาสามอญ กองอาทมาต
Rua Saeng was formally called Rua Sae, which was for the Mon volunteers during the Ayutthaya period.
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เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
Suphannahong Royal Barge.

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ : โขนเรือแกะสลักเป็นรูปหงส์ไทยอย่างงดงาม
Suphannahong Royal Barge with beautifully carved figure - head in the form
of celestial swan in Thai style.
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เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
Suphannahong Royal Barge.

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
Ananta Nagaraj Royal Barge.
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เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
Anekachat Bhujong Royal Barge.
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เรือเอกชัยเหินหาว
Rua Ekkachai Hoen Hao Royal Barge.
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เรือพิฆาต :  เรือเสือทะยานชล และเรือเสือคำ�รณสินธุ์
Rua Phikhat Royal Barges with tiger figure - head : Rua Sua Thayan Chon and Rua Sua Khamron Sinthu.

เรือครุฑเตร็จไตรจักร
Rua Krut Tret Trai Chak Royal Barge.
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เรือดั้ง ในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
Rua Dang Barges in the Royal  Barge Procession.
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เรือกระบี่ปราบเมืองมาร : โขนเรือเป็นรูปหนุมาน จากเรื่องรามเกียรติ์
Monkey figurehead royal barges : Royal Barge with Hanuman figure - head from the Ramakien epic.

เรือสุครีพครองเมือง : โขนเรือเป็นรูปสุครีพ (วานรสีแดง) จากเรื่องรามเกียรติ์
Rua Sukrip Khrong Mueang has the figure - head
Sukhrip from the Ramakien epic in the shape of red monkey.
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เรืออสุรวายุภักษ์
Half Demon Half bird Royal Barge called Rua Asura Wayuphak.

เรือครุฑเหินเห็จ
Rua krut Hoen Het Royal Barge.
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ริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕
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กระบวนพระราชอิสริยยศอย่างน้อย แห่เชิญพระชัย (หลังช้าง)
ไปยังพลับพลาท้องสนามหลวง
นำ�ริ้ว
ธงสามชาย
มโหระทึก
กลองชนะ
จ่าปี่ จ่ากลอง
แตรฝรั่ง
แตรงอน
สังข์
เครื่องสูงหน้า ๗ ชั้น
๕ ชั้น
บังแทรก
เครื่องสูงหลัง ๗ ชั้น
๕ ชั้น
บังแทรก
กำ�กับเครื่องสูง
สารวัตรแตร
สารวัตรกระบวน
ผู้กำ�กับกระบวน
ราชรถเชิญพระชัย
คนฉุดชัก

(หน้า ๑๖)
(หลัง ๘)

กำ�กับราชรถ
บังพระสูรย์
พระกลด
อินทร์ เชิญพุ่มดอกไม้ทอง  (๘)
พรหม เชิญพุ่มดอกไม้เงิน   (๘)
กำ�กับกระบวนหลัง
ประคองพระชัย
สารถีราชรถ

}

๑
๒
๒
๔๐
๓
๒๐
๔
๒
๒
๖
๔
๒
๔
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๒๔

๒
๑
๑๖
๒
๑
๑
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อนึ่ง นายภิญโญ ศรีจ�ำลอง ได้ประพันธ์กาพย์เห่เรือ ชมพระราชพิธีเสด็จทางชลมารค เป็นบทชม
กระบวนเรือในทัศนะของกวีผู้ประพันธ์ ซึ่งกาพย์เห่เรือฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี นี้ใช้เห่ในงานพระราช
พิธีเสด็จพระราชด�ำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕ ด้วย

ชมพระราชพิธีเสด็จทางชลมารค
โคลงสี่

			 ๏ พระราชพิธีชลมารคใช้

ฉลองรัตนโกสินทร์เสริม
สองศตวรรษกรุงเติม
สามสิบหกศกธิราชได้

ชูเฉลิม
ศักดิ์ให้
เต็มเกียรติ เกริกแฮ
เด่นป้องครองถวัลย์ฯ

กาพย์ยานี ๑๑

		 ๏ พระราชพิธีศรีโสภาคย์

แดนชลมารคหลากนาวา
จ้าเจิดยศสดใสแสน

			 ๏ นาวาห้าสิบสองล�ำ

เลิศล�ำ้ ชื่อลือลั่นแดน
ไม่แม้นที่ฝีมือไทย

		๏ สุพรรณหงส์แห่งจอมราช

งามผงาดผาดผายไป
ไพจิตรแพร้วแก้วกาญจน์กรอง

เร่งเร้าเจ้าพระยา
แม้มีฝีมือแมน

ลวดลายพรายพิไล

			
๏ เรือหลามงามหน้าหลัง
อึงมี่ปี่ฆ้องกลอง

		๏ ฉลองสองร้อยปี

บุรีเรืองเมืองสวรรค์
บันลือศักดิ์จักรีวงศ์

		๏ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ชูโชคชัยไทยยรรยง
ส่งศักดิ์ชาติศาสนา

		๏ จวบเข้าเก้ารัชกาล

เพิ่มไพศาลงานนานา
อารยธรรมย�ำ้ เกียรติยศ

		๏ บรมกษัตริย์ปัจจุบันนี้

ชี้ชื่อไทยไกรปรากฏ
งดงามค่าจ้าศักดิ์ศรี

รัตนโกสินทร์อัน
เริ่มกรุงรุ่งด�ำรง
วัตถุลุเจริญตา

โลกเห็นเพ็ญภาพพจน์
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๏ สามสิบหกศกครอง
มงคลดลทวี

กรุงฉลองสองร้อยปี
เปรมปรีดิ์สุขทุกหมู่ชน

		
๏ คราวเสด็จแดนชลมารค
เต็มตื้นชื่นกมล

สองฝั่งฟากมากผู้คน
ยอบตนซ้องพร้องพรถวาย

		
๏ เดชจรัสรัตนตรัย
อ�ำนาจพระแก้วฉาย

พิสุทธิ์ใสแผ่คุณปราย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์บันดาล

			๏ เดชะพระสิหิงค์

โปรดดลสิ่งมิ่งขวัญประทาน
ดาลเดชกล้าบารมี

			
๏ น�ำรัฐฉัตรชัยชาติ
รุ่งศักดิ์จักรีศรี

ประชาราษฎร์เปรมปรีดี
ทวีเฟื่องเรืองเจริญ

สู่พระองค์ทรงสุขศานต์

		๏ บรรดาประชาไทย

แสนสุขใสใจเพลิดเพลิน
จงเหินห่างร้างผองภัย

		๏ ฉลองสองร้อยปี

นิมิตรดีศรีไผท
พิไลโลกโชคชื่นชู

			
๏ ฉลองชาติศาสน์กษัตริย์
จิตใจไทยตราตรู

สมโภชรัฐจัดฟื้นฟู
อยู่ยืนมั่นนิรันดรฯ

ทุกข์ยากหากเผชิญ
รัตนโกสินทร์สมัย
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ส�ำหรับการเสด็จพระราชด�ำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราใหญ่ทางชลมารคครั้งนี้ นอกจากจะมี
พระบรมราชโองการให้เปลี่ยนริ้วกระบวนใหม่แล้ว ยังมีสิ่งซึ่งถือว่าเป็นประวัติการณ์ครั้งแรกของการเสด็จ
พระราชด�ำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เจ้านายฝ่ายในร่วมกระบวนเสด็จฯ ด้วย คือ
๑. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเสด็จในเรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์
ด้วย โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ประทับพระราชอาสน์ทางเบือ้ งซ้าย สมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประทับบนกระทงในบัลลังก์กญ
ั ญาตรงข้ามทีป่ ระทับ และสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับบนกระทงในบัลลังก์กัญญาแทบพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๒. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ตามเสด็จในเรือพระทีน่ งั่ อเนกชาติภชุ งค์
ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งรอง โดยประทับบนกระทงในบัลลังก์กัญญาไม่ทอดพระเก้าอี้
อย่างไรก็ดี ต่อมาในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชด�ำเนินใน
พระราชพิธถี วายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม โดยมีการจัดกระบวน
เรือตามแบบกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ใหญ่) เมือ่ ครัง้ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมือ่ วันที่ ๕ เมษายน
๒๕๒๕ และใช้บทเห่เดิมของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ เป็นบทเห่ชมกระบวนเรือ ชมทิวทัศน์ ชมนก ชมปลา และ
ชมไม้ น.ต. มงคล แสงสว่าง เป็นเจ้าหน้าที่เห่ นอกจากนี้ มี พ.จ.อ.สุจินต์ สุวรรณ์ และ พ.จ.อ. ทวี นิลวงษ์
เป็นผู้ช่วยในการเห่ด้วย
ก่อนจะถึงวันพระราชพิธี กองทัพเรือได้น�ำเรือพระที่นั่งออกจัดกระบวนเรือฝึกซ้อมใหญ่ ๒ ครั้ง คือ
วันที่ ๖ และ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๐
ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ เป็นวันมหามงคลของราชอาณาจักรไทยอีกวาระหนึ่ง ด้วยเป็นวันที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ได้ ๔๒ ปี ๒๓ วัน ซึ่งนานกว่าสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราช
ทุกพระองค์ในอดีต รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมฉลอง พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น ในงานนี้ระหว่าง วันที่ ๒-๕
กรกฎาคม มีการเห่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ที่
ท่าราชวรดิฐ โดยบทเห่นั้น คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ รองอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นเป็นผู้ประพันธ์
ด้วย
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กาพย์เห่เรือ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
เนื่องในมหามงคลสมัยรัชมังคลาภิเษก
๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑
คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ประพันธ์
				 พระคือรวีรุ่งฟ้า
ยงยิ่งกฤดาการ
พระกรุณาส่องฉายฉาน
“ภูมิพลมหาราช” เจ้า
พระคือรวีรุ่งฟ้า
พระกรุณล�้ำเลอแสง
พระทรงด�ำรงราชย์
ไอศวรรย์ยิ่งยงอดุลย์
ภูมิพลมหาราชเจ้า
ทรงราชย์เนิ่นนานสมัย
แผ่นดินมีธัญญา
กันดารพระประทานชล
รัชมังคลาภิเษก
รอนเข็ญเย็นปถพี
ขอจงทรงพระเจริญ
ทวยราษฎร์ผดมชม
เผยแผ่พระกฤษฎา
แหล่งหล้าสาธุการ
พระเดชปกเกศชาติ
ภิญโญเดโชปถัมภ์
ทรงสดับศัพท์เทวษ
ขจัดพิบัติไกล
เกษตรเขตราบลุ่ม
ค้นคิดผลิตฝน

แรงศาน ติสุขนา
ก่องเกล้า
โลกชื่น
แหล่งหล้าบังคม
พระกฤษฎาด�ำรงแสดง
ทุกหล้าแหล่งบังคมคุณ
ประชาชาติชื่นชมบุญ
อุ่นศิรเกล้าผองเผ่าไทย
พระผ่านเผ้าเกียรติเกรียงไกร
ยิ่งกษัตริย์ใดไพบูลย์ผล
น�ำ้ มีปลาค่าอนนต์
ทุกดวงกมลพร้อมภักดี
พระบุญเอกอัจฉรีย์
ทีฆายุโกโหตุอุดม
เชิญทิพย์พรกรประนม
ภิรมย์รัชย์โชติชัชวาล
งามสง่าปรีชาชาญ
พระบริบาลทศพิธธรรม
ปกทวยราษฎร์นานฉน�ำ
ล�ำ้ ดินฟ้าตรึงตราหทัย
คูณหารเหตุเภทพาลภัย
เพื่อถิ่นไทยไพบูลย์ผล
ดอนดินชุ่มคุ้มชีพชน
ผลพิเศษเขตขัณฑ์งาม
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			 พระน�ำความหวังชาติ
สยามรัฐเลิศลือนาม
เชิดชาติสืบศาสนา
ทรงธรรมน�ำวิถี
ประทีปช่วงดวงใดเปรียบ
พุทธศาสน์ก่องตระการ
สว่างล�ำ้ ธรรมประภาพ
สังฆานุภาพดล
งามสง่าจรรยาวัตร
ทรงผนวชน้อมมนุญ
สรรพศาสตร์แลศึกษา
ดนตรีศิลปกรรม
กีฬาพลานามัย
พระมหาการุณมุ่ง
โรงเรียนนาม “ร่มเกล้า”
กันดารผ่านพงไพร
“ภูมิพล” “สวฤกษ์” ทุน
ส่งเสริมเพิ่มพูนเพียร
กองทัพสรรพอาวุธ
บกเรืออากาศสรรพ์
โองการพระผ่านฟ้า
ต่อเรือเพื่อปรับปรุง
น่านน�ำ้ แนวประเทศ
เรือ ต.ต่อเองประเมิน
นอบน้อมพร้อมพิทักษ์
ปกป้องขัตติยวงศ์
พระเอยพระจอมจักร
ถวายชีพภูบดี
พระเอยพระมหาราช
พระคุณเลิศพรรณราย
งามเอยสุพรรณหงส์
รัชมงคลสมัย
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ร่มเกล้าราษฎร์ทุกเขตคาม
ความไพบูลย์พูนทวี
บุญกิริยาอาจารี
พุทธิจรีย์ทวีศานต์
มิทันเทียบบรมสมภาร
พระบริบาลบ�ำรุงชน
ทวยราษฎร์กราบบาทยุคล
ผลพิสุทธิ์อุตดมคุณ
ราชปฏิบัติจรัสบุญ
เอกอดุลย์บุญโญปถัมภ์
วิทยาอารยธรรม
วรรณศิลป์ลำ�้ เลิศบ�ำรุง
แข่งเรือใบทรงผดุง
ชีพชนรุ่งเกริกกรุงไกร
เมตตาเยาวชนไทย
โปรดเกล้าให้ได้อ่านเขียน
ทรงค�้ำจุนผู้เล่าเรียน
คุ้มเศียรเกล้าทุกเผ่าพันธุ์
พร้อมรบยุทธเชี่ยวช�ำนัญ
พระทรงธรรม์ทรงบ�ำรุง
ทัพแกร่งกล้าอาทรผดุง
ทัพเรือรุ่งจรุงเจริญ
ทุกคามเขตหาญเผชิญ
สมรรถนะด้วยพระองค์
จอดจิตภักดิ์พระจอมพงศ์
เพื่อไตรรงค์ชีพคงพลี
ไพร่ฟ้าสมัครสามัคคี
มั่นมิมีวันคลอนคลาย
เกียรติภูวนาถเกริกก�ำจาย
น้อมใจกายถวายไท
เห่เทิดองค์พระทรงชัย
ทุกดวงใจไทยปรีดา
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งามเอยอนันตนาคราช
เพริศพิพัฒน์รัชมังคลา
พระเกียรติเกริกปรากฏ
บรมราชจักรี
อัญเชิญเทพสิทธิ์ศักดิ์
ไตรรัตน์คุณากร
ขอจงทรงพระเจริญ
เกษมสุขนิรัติศัย

งามผงาดราชนาวา
งามสง่าพระบารมี
ยิ่งพระยศภูบดี
ศรีสวัสดิ์มั่นนิรันดร
อภิรักษ์พระภูธร
ประทานพรพิบูลชัย
โลกสรรเสริญจอมไผท
ไอศวรรย์สวัสดิ์พิพัฒน์เทอญ

ลักษณะของรูปกระบวนพยุหยาตราและเรือประเภทต่างๆ
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๐ กระบวนเรือประกอบไปด้วยริ้ว
กระบวน ๕ ริ้ว ใช้เรือรวมทั้งสิ้น ๕๑ ล�ำ  ระยะต่อระหว่างล�ำ  ๔๐ เมตร เว้นระหว่างเรือพระที่นั่ง ๕๐ เมตร
ระยะเคียงระหว่างริ้ว ๒๐ เมตร ความยาวของกระบวนยาว ๑,๑๑๐ เมตร กว้าง ๙๐ เมตร เรือประเภทต่างๆ
ที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตรามีดังนี้
๑. เรือประตูหน้า เป็นเรือน�ำริ้วกระบวน ประกอบไปด้วยเรือ ๒ ล�ำ  เป็นเรือล�ำหน้าสุดของริ้วที่ ๒
และ ๔ (นับจากขวา) ใช้เรือดั้งทอง ๒๑ (ขวา) และเรือดั้งทอง ๒๒ (ซ้าย)
๒. เรือพิฆาต เป็นเรือรบที่อยู่ในริ้วที่ ๒ และที่ ๔ ถัดจากเรือประตูหน้าเข้ามาในกระบวนหัวเรือเป็น
รูปเสือ มีปืนจ่ารงตั้งที่หัวเรือ ได้แก่ เรือเสือทยานชล (ขวา) และเรือเสือค�ำรณสินธุ์ (ซ้าย) เรือดังกล่าวนี้ปกติ
จะแล่นสาย โดยเรือเสือทะยานชลแล่นสายนอกด้านขวา และเรือเสือค�ำรณสินธุ์แล่นสายนอกด้านซ้าย
๓. เรือดั้ง เป็นเรือไม้ทาน�ำ้ มัน บางล�ำทาสีทอง (ดั้ง ๒๑ และ ๒๒) ไม่มีลวดลาย ใช้สำ� หรับเป็นเรือ
รอบนอกของกระบวนโดยอยู่ในริ้วขวาสุดและริ้วซ้ายสุด
- ริ้วนอกด้านหน้าของกระบวนมี ๖ คู่ หรือ ๑๒ ล�ำ  ได้แก่เรือดั้ง ๑ - ๑๒ เลขคี่อยู่ด้านขวา
เลขคู่อยู่ด้านซ้าย
- ริ้วนอกด้านท้ายของกระบวนมี ๔ คู่ ๘ ล�ำ ได้แก่เรือดั้ง ๑๓ - ๒๐
๔. เรือกลองใน - กลองนอก เป็นเรือกราบ อยู่ในริ้วกลางหรือริ้วที่ ๓ มีปี่ชวาและกลองแขกส�ำหรับ
บรรเลงมี ๒ ล�ำได้แก่
- เรือกลองใน (ใช้เรือแตงโม) อยู่บริเวณกลางกระบวนข้างหน้าเรือพระที่นั่งเป็นเรือส�ำหรับ
ผู้บัญชาการกระบวนเรือ
- เรือกลางนอก (ใช้เรืออีเหลือง) อยูห่ น้าสุดของริว้ กลาง เป็นเรือส�ำหรับรองผูบ้ ญ
ั ชาการกระบวนเรือ
๕. เรือต�ำรวจใน – ต�ำรวจนอก เป็นเรือกราบ มีพระต�ำรวจหลวงชั้นปลัดกรมนั่งคฤห์มี ๒ ล�ำ ได้แก่
- เรือต�ำรวจใน อยู่ในริ้วกลางหน้าเรืออนันตนาคราช
- เรือต�ำรวจนอก อยู่หน้าถัดจากเรือต�ำรวจใน
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๖. เรือรูปสัตว์ เป็นเรือแกะสลัก เรือเป็นรูปขุนกระบี่ รูปอสูร รูปพญาวานร และรูปครุฑ
- ปัจจุบันมีอยู่ ๘ ล�ำ หรือ ๔ คู่
- จัดให้อยูใ่ นริว้ กระบวนที่ ๒ และที่ ๔ อยูถ่ ดั ระดับเรือต�ำรวจนอกเข้ามาโดยมีตำ� แหน่งเรือ ดังนี้
อสุรปักษี
อสุรวายุภักษ์
กระบี่ปราบเมืองมาร
กระบี่ราญรอนราพณ์
(ซ้าย)
(ขวา)
สุครีพครองเมือง
พาลีรั้งทวีป
ครุฑเตร็จไตรจักร
ครุฑเหินเห็จ
๗. เรือพระที่นั่ง จัดว่าเป็นเรือส�ำคัญที่สุดและสง่างามที่สุดในกระบวน
- มีเรือพระที่นั่งกิ่ง ได้แก่ เรือสุพรรณหงส์ เรืออนันตนาคราช เรือพระที่นั่งศรี ได้แก่ เรืออเนก
ชาติภุชงค์
- ในกระบวนพยุหยาตราครั้งนี้ เรืออนันตนาคราช จะเป็นเรือทรงผ้าไตร เรือสุพรรณหงส์ เป็น
เรือพระที่นั่งทรงและเรืออเนกชาติภุชงค์จะเป็นเรือพระที่นั่งรอง ต�ำแหน่งของเรือจะเป็นไปตามแผนผังรูป
กระบวนเรือ
๘. เรือคู่ชัก เป็นเรือที่ท�ำหน้าที่น�ำเรือพระที่นั่ง โดยอยู่ทางเบื้องขวาเฉียงไปข้างหน้าล�ำหนึ่งได้แก่
เรือเอกชัยเหินหาว และอยู่ทางเบื้องซ้ายเฉียงไปข้างหน้าอีกล�ำหนึ่ง ได้แก่ เรือเอกชัยหลาวทอง
๙. เรือต�ำรวจตาม ใช้เรือกราบกัญญา ใช้เป็นพาหนะของพระต�ำรวจหลวงรักษาพระองค์ทตี่ ามเสด็จ
ในกระบวน มีตำ� แหน่งเรืออยู่ในริ้วกลางต่อจากเรือพระที่นั่งรอง (เรืออเนกชาติภุชงค์)
๑๐. เรือแซง ใช้เรือกราบกัญญา เป็นเรือทหารเรือแซงเสด็จทั้ง ๒ ข้างของเรือพระที่นั่ง โดยอยู่ในริ้ว
นอกสุดของกระบวน มี ๖ ล�ำ หรือ ๓ คู่ โดยแซงด้านขวา ๓ ล�ำ (ได้แก่เรือแซง ๑, ๓, ๕) และแซงด้านซ้าย ๓
ล�ำ (ได้แก่เรือแซง ๒, ๔, ๖)
นอกจากนั้นยังจัดเรือแซง ๗ อีก ๑ ล�ำปิดท้ายริ้วกลางของกระบวนต่อจากเรือต�ำรวจตาม
๑๑. เรือประตูหลัง ใช้เรือกราบกัญญาเช่นเดียวกับเรือประตูหน้า เป็นเรือส�ำหรับข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่
ก�ำกับท้ายกระบวน ๒ ล�ำ โดยมีเรือทองขวานฟ้าอยู่ขวาและทองบ้าบิ่นอยู่ซ้าย
หมายเหตุ เรือทั้งหมดที่เตรียมไว้มี ๕๓ ล�ำ แต่จะใช้ในกระบวนพยุหยาตรา ๕๑ ล�ำ อีก ๒ ล�ำที่เหลือได้แก่เรือ
รุ้งประสานสาย และเรือเหลืองใหญ่ จัดไว้สำ� หรับฝึกและส�ำรอง
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ลักษณะหน้าที่และความเป็นมาของเรือพระที่นั่ง
และเรือในริ้วกระบวน
ในการเสด็จพระราชด�ำเนินทางชลมารคของพระเจ้าอยูห่ วั ในสมัยโบราณนัน้ เข้าใจว่าแต่กอ่ นจะมีเรือ
๒ ส�ำรับ เป็นเรือทอง อันหมายถึงเรือที่แกะสลักลวดลายและลงรักปิดทองส�ำรับหนึ่ง จะใช้เป็นเวลาเสด็จใน
กระบวนที่เป็นพระราชพิธี ส่วนอีกส�ำรับหนึ่งเป็นเรือไม้ซึ่งมักจะใช้ทรงในเวลาปกติทั่วไป ไม่ปะปนกัน
จากการจัดริ้วกระบวนเรือ จะมีชื่อเรือต่างๆ มากมายที่มาร่วมในกระบวน ซึ่งเรือเหล่านี้มีลักษณะ
แตกต่างกันไปตามความส�ำคัญและลักษณะที่มาคือ
๑. เรือประตู มีลักษณะเป็นเรือกราบ กลางล�ำมีกัญญา เรียกกันว่า เรือกราบกัญญา ท�ำหน้าที่เป็น
เรือน�ำริ้วกระบวน มีข้าราชการผู้ใหญ่ชั้นปลัดทูลฉลองนั่งในกัญญาล�ำละ ๑ ท่าน
๒. เรือพิฆาต เป็นเรือรบไทยโบราณประเภทหนึ่ง มีปืนจ่ารงตั้งที่หัวเรือ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ มี ๕ คู่ ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ มี ๖ คู่ ต่อมาภายหลังตัง้ แต่รชั กาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นต้นมา มี ๑ คู่
คือ เรือเสือทะยานชล และเรือเสือค�ำรณสินธุ์ หัวเรือท�ำเป็นรูปหัวเสือ มีคฤห์ส�ำหรับอ�ำมาตย์ฝ่ายทหารนัง่ แต่
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้เรือแซ เรือพิฆาตนี้มีนายเรือ นายท้ายฝีพาย และคนนั่งคฤห์ รวม ๓๑ นาย
๓. เรือดั้ง เป็นเรือไม้ทาสีนำ�้ มัน ไม่มีลวดลายอย่างใด ใช้เป็นเรือกระบวนสายนอก กลางล�ำมีคฤห์ซึ่ง
มีนายทหารนั่งล�ำละ ๑ นาย ในเรือนี้มีพลปืน ๔ นาย และมีนายเรือ นายท้ายและฝีพาย ล�ำละ ๒๙ - ๓๕ คน
ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของเรือ และมีคนกระทุง้ เส้าล�ำละ ๒ นาย เรือทีก่ ระทุง้ เส้าในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพวกเรือชัย
ซึ่งเป็นเรือชนิดที่มีทวนหัวตั้งสูงและงอนขึ้นไป ซึ่งกล่าวว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับเรือกิ่ง แต่ไม่ทราบว่าต่างกัน
ตรงไหน แต่ปัจจุบันเรือดั้งหัวเรือปิดทอง ถ้าหัวเรือยังเขียนลายน�้ำยา ใช้เป็นเรือประจ�ำยศพระราชาคณะ
๔. เรือกลองนอก-กลองใน เป็นพวกเรือกราบ มีนายเรือ นายท้าย และฝีพายล�ำละ ๓๐ นาย มีนาย
ั ชาการ
ทหารชัน้ ผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการกระบวนพยุหยาตรานัง่ คฤห์ พร้อมทนายในเรือกลองและมีผบู้ ญ
กระบวนพร้อมทนาย นั่งคฤห์เรือกลองใน ภายในเรือมีพนักงานปี่ชวาและกลองแขกบรรเลงล�ำละ ๖ นาย
๕. เรือต�ำรวจนอก - ต�ำรวจใน ใช้เรือกราบ มีนายเรือ นายท้าย และฝีพาย ในสองล�ำไม่เท่ากัน
ล�ำหนึ่งมี ๒๒ นาย ล�ำหนึ่งมี ๒๗ นาย มีพระต�ำรวจหลวงชั้นปลัดกรม นั่งคฤห์
๖. เรือรูปสัตว์ เป็นเรือที่แกะสลักหัวเรือเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ทั้งสัตว์จริงและสัตว์ในเทพนิยาย
ความเป็นมาของเรือรูปสัตว์ หรือที่เดิมเรียกว่า เรือศีรษะสัตว์นี้ สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ ๒ ทาง๑ คือ
๑. อาจได้รบั อิทธิพลมาจากทางเขมร ทัง้ นีเ้ พราะทีป่ ราสาทหินนครวัดได้มภี าพสลักรูปเรือทีม่ หี วั
เรือเป็นหน้าสัตว์ เช่น หน้าหงส์ หน้านาค หน้าเหรามังกร ซึ่งอาจท�ำขึ้นเพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ ปราสาทหิน
นครวัดมีอายุระหว่าง พ.ศ. ๑๖๕๓ - ๑๗๒๐
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒,
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, ๒๕๑๐, หน้า ๒๒๑.
๑
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๒. อาจได้รบั อิทธิพลจากอินเดีย ซึง่ ทีอ่ นิ เดียนัน้ บรรดาขุนรถจะมีตราประจ�ำต�ำแหน่งของตนติด
อยู่ที่รถ แต่ไทยเราน�ำมาเป็นตราติดที่เรือ คือท�ำเป็นรูปหัวเรือเสีย เวลาเข้าในริ้วกระบวนก็ทราบว่าเรือล�ำใด
เป็นของกรมใด หรือของขุนนางผูใ้ ด และแต่เดิมขุนนางหรือเสนาบดีถา้ มิได้ตามเสด็จก็ไม่ได้เข้าในริว้ กระบวน
แต่ในสมัยหลัง แม้ว่าตัวเสนาบดีจะมิได้ตามเสด็จก็เกณฑ์เรือไปโดยไม่ต้องควบคุมไปก็ได้
จากข้อสันนิษฐานอาจจะกล่าวได้ว่า เรือรูปสัตว์ของไทยคงได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย เพราะแม้แต่
ตราประจ�ำต�ำแหน่งของเสนาบดีตงั้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มักใช้รปู สัตว์ทงั้ สิน้
เช่น ราชสีห์ คชสีห์ ครุฑ นาค ฯลฯ ตราต�ำแหน่งนี้มีปรากฏอยู่ในกฎหมายลักษณะศักดินาซึ่งตั้งขึ้นในรัชกาล
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. ๑๙๙๘ แล้ว และเรือรูปสัตว์นี้จากพงศาวดารปรากฏขึ้นในรัชกาลสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ พ.ศ. ๒๐๗๖ ซึ่งพระองค์ทรงแก้เรือแซเป็นเรือชัย และเรือรูปสัตว์ต่างๆ เพื่อจะให้ตั้งปืน
ใหญ่ได้ที่หัวเรือ เรือรูปสัตว์นั้นถ้าเป็นเรือดั้งน่าจะท�ำเป็นคู่ คือ เรือครุฑ ๑ คู่ เรือกระบี่ (ลิง) ๒ คู่ เรืออสูร ๒
คู่ และจะเห็นได้ว่าเรือเสนาบดีและเรือประตูเป็นเรือรูปสัตว์จากตราต�ำแหน่งของตนทั้งสิ้น จึงกล่าวได้ว่า เรือ
รูปสัตว์นนั้ มาจากตราต�ำแหน่งนัน่ เอง เพราะเมือ่ เทียบเรือรูปสัตว์กบั ต�ำแหน่งเสนาบดีทลี่ ดหลัน่ ลงมาก็จะเห็น
ว่าตรงกัน
เรือพระที่นั่งก็มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ ตามพระราชลัญจกรเช่นกัน อย่างเช่นเรือครุฑ มีพระราชลัญจกร
“พระครุฑพ่าห์” หัวเรือแต่เดิมก็ท�ำเป็นรูปครุฑเท่านั้น และมีเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ ซึ่งเดิมก็มีแต่รูปครุฑ
เปล่าๆ สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ท�ำองค์พระนารายณ์เติมเข้าไปด้วย หรือเรือพาลีรั้งทวีปและเรือสุครีพ
ครองเมือง ซึ่งเป็นเรือของพวกกองอาสา เช่น กรมเขนทองซ้าย กรมเขนทองขวา ก็มีตราเป็นรูปลิงซึ่งเรียกว่า
“กระบี่ธุช”
ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีเรือครุฑซึ่งมีชื่อว่า “เรือมงคลสุบรรณ” ซึ่งก็มิได้มีองค์พระนารายณ์อยู่ด้วย
แต่ท�ำเป็น “ครุฑยุดนาค” ดังปรากฏในบทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) ที่ว่า
“เรือครุฑยุดนาคหิ้ว” นั่นเอง
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เรือรูปสัตว์นี้ ก็มีชื่อเท่าที่ปรากฏในรัชกาลที่ ๔ คือ
เรือครุฑ มีชื่อว่า “ครุฑเหินเห็จ” และ “ครุฑเตร็จไตรจักร”
เรือพญาวานรมีชื่อว่า “พาลีรั้งทวีป” และ “สุครีพครองเมือง”
เรืออสูร มีชื่อว่า “อสุรวายุภักษ์” และ “อสุรปักษา”
เรือกระบี่ มีชื่อว่า “กระบี่ราญรอนราพณ์” และ “กระบี่ปราบเมืองมาร” เป็นต้น
แต่ชอื่ ของเรือรูปสัตว์ทกี่ ล่าวถึงแล้วนัน้ ปรากฏว่ามีแตกต่างไปจากชือ่ ในท�ำเนียบครัง้ รัชกาลที่ ๑ อยู่ ๓ ล�ำ คือ
เรืออสุรปักษี
เรืออสุรปักษา
ในท�ำเนียบมีชื่อว่า
เรือพาลีรั้งทวีป
ในท�ำเนียบมีชื่อว่า
เรือพาลีล้างทวีป
เรือครุฑเหินเห็จ
ในท�ำเนียบมีชื่อว่า
เรือครุฑเหิรระเห็จ
เรือรูปสัตว์นี้แต่ละล�ำมีปืนจ่ารงประจ�ำล�ำละ ๑ กระบอก อาวุธอื่นมี เขน ดาบ ทวน หอก ง้าว และ
มีหางนกยูงประดับ มีนายเรือ นายท้าย และฝีพาย ล�ำละ ๓๗ นาย มีนายเส้า ๒ นาย ผู้เชิญธงสามชาย
ทางท้ายเรือล�ำละ ๑ นาย ผู้เชิญธงสามชายนี้ในสมัยก่อนเป็นหน้าที่ของต�ำรวจหลวง
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โขนเรือครุฑ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร
The Garuda figure-head of the
early Bangkok period in the
National Museum, Bangkok.

ในคฤห์เรือกระบี่ และเรืออสูร มีนายทหาร ๑ นาย พลปืนเล็ก ๖ นาย นั่งประจ�ำ ส่วนในคฤห์เรือพญา
วานรและเรือครุฑ เป็นเรือกลองชนะ มีเจ้าหน้าที่กลองล�ำละ ๑๐ นาย อาจจะมีเพิ่มเป็น ๖ ล�ำ หรือลดเหลือ
๒ ล�ำ
ส�ำหรับเรือรูปสัตว์ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันมี
๑). เรือครุฑเหินเห็จ ล�ำเดิมสร้างในรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช เป็นเรือรูปสัตว์พื้นด�ำ ยาว ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ กว้าง ๔ ศอก ลึก ๑ ศอก ๑๐ นิ้ว ก�ำลัง๑ ๕ ศอก
๑ คืบ ๑๑ นิ้ว แต่ได้ถูกระเบิดเสียหายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ กรมศิลปากรได้เก็บหัวเรือและท้ายเรือไว้
และสร้างขึ้นใหม่เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕ น�้ำหนัก ๗ ตัน กว้าง ๑.๕๙ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร
ลึก ๐.๕๙ เมตร กินน�ำ้ ลึก ๐.๓๒ เมตร ฝีพาย ๓๘ คน นายท้าย ๒ คน
๒). เรือครุฑเตร็จไตรจักร ล�ำเดิมเป็นเรือพื้นด�ำยาว ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ กว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ
๖ นิ้ว ลึก ๑ ศอก ๙ นิ้ว ก�ำลัง ๕ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว ล�ำเก่าถูกระเบิดช�ำรุด กรมศิลปากรเก็บหัวเรือและท้าย
เรือไว้ ล�ำปัจจุบันสร้างใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ น�ำ้ หนัก ๕.๙๗ ตัน กว้าง ๑.๙๐ เมตร ยาว
๒๗.๑๐ เมตร ลึก ๐.๕๒ เมตร กินน�ำ้ ลึก ๐.๒๙ เมตร ฝีพาย ๓๔ คน นายท้าย ๒ คน
๑
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๓). เรือพาลีรั้งทวีป ล�ำเดิมเป็นเรือพื้นด�ำ น�้ำหนัก ๖.๙๗ ตัน ยาว ๑๓ วา ๓ ศอก กว้าง ๔ ศอก
ลึก ๑ ศอก ๒ นิ้ว ก�ำลัง ๕ ศอก ๕ นิ้ว หรือยาว ๒๗.๕๔ เมตร กว้าง ๑.๙๙ เมตร ลึก ๐.๕๙ เมตร กินน�้ำลึก
๐.๓๑ เมตร หัวเรือกว้างมีรกู ลมโผล่ไปทางหัวเรือ ส�ำหรับติดตัง้ ปืนใหญ่บรรจุทางปากกระบอกได้ ๑ กระบอก
ขนาดปากกระบอก ๖๕ มม. เหนือช่องปืนแกะเป็นรูปขุนกระบี่สีเขียว ฝีพาย ๓๔ คน นายท้าย ๒ คน
๔). เรือสุครีพครองเมือง ล�ำเดิมเป็นเรือพื้นด�ำ น�้ำหนัก ๖.๕๖ ตัน ยาว ๑๔ วา กว้าง ๓ ศอก ๑
คืบ ๑๐ นิ้ว ลึก ๑ ศอก ๓ นิ้ว ก�ำลัง ๕ ศอก ๔ นิ้ว หรือยาว ๒๗.๔๕ เมตร กว้าง ๑.๓๙ เมตร ลึก ๐.๕๙ เมตร
กินน�ำ้ ลึก ๐.๓๑ เมตร หัวเรือกว้างมีรูกลมโผล่ไปทางหัวเรือส�ำหรับติดตั้งปืนใหญ่บรรจุทางปากกระบอกได้ ๑
กระบอก ขนาดปากกระบอก ๖๕ มม. เหนือช่องปืนแกะเป็นขุนกระบี่สีแดง
๕). เรือกระบี่ปราบเมืองมาร ล�ำเดิมเป็นเรือพื้นด�ำ ยาว ๑๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ กว้าง ๔ ศอก ลึก
๑ ศอก ก�ำลัง ๕ ศอก ๔ นิ้ว ล�ำเดิมถูกระเบิดเสียหาย กรมศิลปากรเก็บหัวเรือท้ายเรือไว้ ส่วนล�ำปัจจุบันสร้าง
ใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ น�้ำหนัก ๕.๖๒ ตัน ยาว ๒๖.๘๐ เมตร กว้าง ๒.๑๐ เมตร ลึก ๐.๕๑ เมตร กินน�้ำลึก
๐.๒๕ เมตร ฝีพาย ๓๖ นาย นายท้าย ๒ นาย หัวเรือมีช่องส�ำหรับติดตั้งปืนใหญ่ ๑ กระบอก ขนาด ๖๕ มม.
เหนือช่องปืนและเป็นรูปขุนกระบี่สีขาว
๖). เรืออสุรวายุภกั ษ์ โขนเรือเป็นรูปครึง่ ยักษ์ครึง่ นก มีสว่ นบนเป็นยักษ์ ส่วนล่างเป็นนก องค์เป็น
สีม่วง ลักษณะและขนาดของเรือใกล้เคียงกับเรือกระบี่ปราบเมืองมาร
๗). เรืออสุรปักษา โขนเรือเป็นรูปครึง่ ยักษ์ครึง่ นก มีสว่ นเป็นยักษ์ ส่วนล่างเป็นนก องค์เป็นสีเขียว
ลักษณะและขนาดของเรือใกล้เคียงกับเรือกระบี่ปราบเมืองมาร
๗. เรือแซ มีรูปร่างเป็นเรือชัยโกลน หัวท้ายเขียนลายน�้ำยา มีตัวอย่างคือ เรือเสือทะยานชล เรือเสือ
ค�ำรณสินธุ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พลพายเรือแซ หน้ากระบวนพวกมอญ
๘. เรือแซง ใช้เรือกราบกัญญา เป็นเรือของทหารเรือแซงอยู่ตรงเรือพระที่นั่งในริ้วกระบวนมักมี ๒ คู่
๙. เรือริ้ว หมายถึงว่า เรือที่เข้ากระบวนยาวเป็นเส้นเป็นสาย๑ หลายเส้นหลายสายเรียงขนานกัน
และบรรดาเรือทุกล�ำทีต่ อ้ งเกณฑ์เข้ากระบวนแล้วจัดเป็นเรือริว้ ทัง้ สิน้ และเรือกระบวนโดยมากมีธงประจ�ำเรือ
ตัง้ แต่เรือพระทีน่ ั่งลงไป เป็นต้น ถ้าเป็นเรืออย่างหัวเป็นงอนก็มธี งทัง้ หัวเรือและท้ายเรือ ถ้าเป็นเรือรูปสัตว์ก็มี
ธงแต่ท้ายเรือ บรรดาเรือแซงก็ปักธงท้ายทุกล�ำ จึงสมกับค�ำที่ว่า “เรือริ้วทิวธงสลอน”
๑๐. เรื อ กิ่ ง ในริ้ ว กระบวนจั ด เป็ น เรื อ ที่ เ ป็ น เครื่ อ งประดั บ ยศ เกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ๒ บ้างก็ว่าในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
(พ.ศ. ๒๑๖๓-๒๑๗๑) มีรบั สัง่ ให้เอากิง่ ดอกเลาประดับเรือ ต่อมาภายหลังพนักงานจึงคิดเขียนลายกิง่ ไม้ประดับ
ไว้ทหี่ วั เรือ โปรดเกล้าฯ ให้เรียกชือ่ ชนิดนัน้ ว่า “เรือพระทีน่ งั่ กิง่ ” คือเป็นเรือชัน้ สูงสุด มิโปรดเกล้าฯ ให้พระบรม
วงศานุวงศ์ชั้นใดประทับเว้นแต่บางครั้งโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเรือทรงผ้าไตร หรือผ้าทรงสะพักพระพุทธรูป
หรือพานพุม่ ดอกไม้และเป็นเรือทรงพระชัยในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ถวายผ้ากฐิน เรือพระทีน่ งั่ กิง่
ที่เคยใช้เป็นเรือทรงผ้าไตรแต่เดิมมาที่ปรากฏในท�ำเนียบแต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยา คือ เรือพระทีน่ งั่ ศรีสมรรถไชย
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๐ ใช้เรือพระทีน่ งั่ ประภัศรไชยซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งเอกชัย มิใช่เรือพระที่นั่งกิ่ง แต่ในรัชกาล
ปัจจุบัน เรือพระที่นั่งประภัศรไชยช�ำรุด จึงใช้เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งแทน
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒,
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, หน้า ๒๒๕, ๒๓๖.
๒
ค�ำให้การชาวกรุงเก่า, หน้า ๓๒๖.
๑
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เรือพระที่นั่งกิ่งนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มี ๙ ล�ำ  เมื่อเวลาอยู่ในริ้ว
กระบวน เรือพระที่นั่งกิ่งจะทอดบัลลังก์บุษบก ปักฉัตร เครื่องสูงกลางล�ำ  ทั้งตอนหน้าและตอนหลังบุษบก
ดังนี้
ฉัตร ๗ ชั้น หน้า ๑ องค์ หลัง ๑ องค์
ฉัตร ๕ ชั้น หน้า ๓ องค์ หลัง ๒ องค์
มีเจ้าพนักงานกั้นพระกลด ๑ นาย บังพระสูรย์ ๑ นาย และอยู่งานพัดโบก ๑ นาย เบื้องหน้าบุษบกมี
เจ้าพนักงานประโคมแตรงอน ๖ นาย แตรฝรั่ง ๘ นาย มีคนแห่ ๒ นาย นักสราชเชิญธงท้ายเรือ ๑ นาย สมัย
รัชกาลที่ ๔ มีนักสราชเชิญธงหน้าเรือด้วยอีก ๑ นาย
เรือพระที่นั่งกิ่งนี้มีนายเรือ นายท้าย และฝีพายดังนี้
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
มีนายเรือ
๒ นาย
นายท้าย
๒ นาย
ฝีพาย
๕๔ นาย
เรือพระที่นั่งประภัศรไชย
นายเรือ
๒ นาย
นายท้าย
๒ นาย
ฝีพาย
๔๓ นาย
พายทีใ่ ช้ในเรือพระทีน่ งั่ กิง่ จะเป็นพายทอง และฝีพายจะพายในท่านกบิน เรือกิง่ นีอ้ าจจะเอาแบบอย่าง
มาจากเรือค้าขายล�ำใหญ่ๆ ของพม่า๑ เว้นแต่ของเขาไม่มีกิ่งเท่านั้น ถ้าเอากิ่งดอกเลาปักขึ้นที่หัวเรือท้ายเรือก็
เหมือนเรือกิ่งของเรา
๑๑. เรือคูช่ กั เดิมใช้สำ� หรับเป็นเรือชักลากเรือพระทีน่ งั่ ชนิดพายไม่ได้ เรียกว่า เรือพระทีน่ งั่ ขนานหรือ
บัลลังก์ขนาน แต่ต่อมาได้เลิกใช้ไปเพราะไม่สะดวกรวดเร็ว เรือพระที่นั่งขนานจึงเปลี่ยนมาใช้เรือพระที่นั่งกิ่ง
แทน แต่ยงั คงเรือคูช่ กั ไว้ เรือคูช่ กั นีเ้ ป็นเรือดัง้ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เรือดัง้ คูช่ กั มีชอื่ ว่าเรือทองแขวนฟ้า ๒ และ
เรือทองบ้าบิ่น เรือทั้งสองล�ำนี้น�ำหน้าเรือพระที่นั่งล�ำทางเรือทองแขวนฟ้า (หรือบางทีก็เป็นทองขวานฟ้า)
ใช้พลพายเป็นคนชาวบ้านใหม่ ขึ้นกับหลวงสุเรนทรนุชิต ส่วนเรือทองบ้าบิ่น ใช้พลพายเป็นชาวบ้านโพเรียง
ขึ้นอยู่กับหลวงอภัยเสนา และตรงกับครั้งกรุงศรีอยุธยาทุกอย่าง ผิดกันแต่ในต�ำรานี้ว่าเป็น “เรือพระที่นั่ง”
ตามแบบชั้นหลังว่า เป็นเรือคู่ชัก ซึ่งมีหัวเรือและท้ายเรือปิดทองห้อยพู่สีแดงและสักหลาดดาดหลังคากัญญา
นั้น ปักสายทองเต็มทั้งผืน แต่เรือดั้งทั่วไป หัวเรือและท้ายเรือไม่ปิดทองห้อยพู่สีขาวกับสักหลาด ดาดหลังคา
กัญญาปักทองเฉพาะตรงขอบ
เรือดัง้ คูช่ กั มีสทิ ธิผดิ กับเรืออืน่ ทีแ่ ห่เสด็จ เพราะเรือพระทีน่ งั่ นัน้ บรรดาพลพายต้องถูกคัดเลือกเอาแต่
เฉพาะพวกทีม่ กี ำ� ลังพายเรือ แล่นเร็ว และพายทนกว่าพลพายของเรืออืน่ เรือดัง้ คูต่ อ้ งพายน�ำให้เร็วทันหนีเรือ
พระที่นั่ง ถ้าหากจะหนีไม่พ้น พอหัวเรือพระที่นั่งเกี่ยวแนวท้ายเรือคู่ชักเข้าไป เรียกกันว่า “เข้าดั้ง” เรือคู่ชักก็
ใช้อุบายแกล้งคัดเรือให้ใกล้กันจนช่องน�ำ้ แคบ เรือพระที่นั่งไม่สามารถจะพายแทรกกลางแข่งขึ้นไปได้
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๗,
หน้า ๓๑๒.
๒
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑๒,
หน้า ๖๖.
๑
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เหตุทเี่ ลือกแต่ชาวบ้านใหม่และชาวบ้านโพเรียงเป็นฝีพายเรือคูช่ กั ก็เพราะชาวบ้านทัง้ สองนัน้ ช�ำนาญ
การพายเรือมาก จึงได้รับการเลือกมาทุกคราว
เรือแขวนฟ้านั้นที่เรียกเช่นนี้อาจจะหมายถึงเรือทรงที่เป็นเรือเร็วส�ำหรับใช้ในเวลาเสด็จออกรบด้วย
และคงจะเร็วเหมือนบินในอากาศ จึงเรียกว่า เรือแขวนฟ้า ต่อมาเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วจึงน�ำเรือมาปิดทอง
ตกแต่งให้งดงาม เอาน�ำหน้าเรือพระที่นั่ง ล�ำทรงในกระบวนแห่เสด็จทางชลมารค จึงเรียกว่า “เรือพระที่นั่ง
ทองแขวนฟ้า” ทั้ง ๒ ล�ำ และใช้เป็นแบบต่อมา แต่จะเปลี่ยนเป็นเรือดั้งคู่ชักมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาหรือมา
เปลี่ยนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ไม่อาจทราบได้
๑๒. เรือชัยหรือเรือไชย เป็นเรือชนิดทีม่ ที วนหัวตัง้ สูงขึน้ ไปเป็นงอน มีลกั ษณะเช่นเดียวกับเรือกิง่ เรือ
ชัยนี้เดิมเป็นเรือที่ข้าราชการนั่งในริ้วกระบวน และมีเจ้าพนักงานคอยกระทุ้งเส้าให้จังหวะ แต่ถ้าเป็นเรือที่นั่ง
เจ้านายและเรือประตู เรียกว่า เรือเอกชัย
ตามที่ปรากฏในโคลงพระราชพิธีทวาทศมาสนั้นมีชื่อว่า เรือไชยเหินหาว ขึ้นอยู่กับหลวงอภัยเสนา
และเรือหลาวทองเอกไชย ขึ้นอยู่กับหลวงสุเรนทรวิชิต หลังคาเรือคาดผ้าสีแดงลายก้านแย่ง เรือตกแต่งด้วย
ลายรดน�ำ 
้ (ลงรักปิดทอง) มีนักสราชถือธงทั้งหน้าเรือและท้ายเรือ มีกลองมโหระทึก และแตรประจ�ำในเรือมี
อาวุธประจ�ำอย่างละคู่ คือ หอกชัด หางโมรี ดาบ ง้าว ทวนทอง ดาบเชลย และเขน ซึ่งล้วนติดพู่สีแดง
เรือไชยเหินหาว หรือเอกชัยเหินหาวนั้นเป็นเรือพื้นด�ำ ยาว ๑๔ วา ๑ ศอก ๕ นิ้ว กว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ
๑๐ นิ้ว ลึก ๑ ศอก ๓ นิ้ว ก�ำลัง ๕ ศอก ๔ นิ้ว เรือเดิมถูกระเบิดเสียหายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ กรมศิลปากรได้
เก็บหัวเรือและท้ายเรือไว้ในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธเี พือ่ เป็นประโยชน์ในการศึกษาเมือ่ พ.ศ.
๒๔๙๑ ส�ำหรับล�ำปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ มีน�้ำหนัก ๖.๙๓ ตัน กว้าง ๑.๙๗
เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร กินน�้ำลึก ๐.๗๒ เมตร ฝีพาย ๓๘ คน นายท้าย ๒ คน
ส่วนเรือหลาวทองเอกไชย หรือเอกชัยหลาวทอง เป็นเรือพื้นด�ำ ยาว ๑๔ วา ๑ ศอก ๕ นิ้ว กว้าง ๔
ศอก ลึก ๑ ศอก ๒ นิ้ว ก�ำลัง ๕ ศอก ๔ นิ้ว ล�ำเดิมนี้ถูกระเบิดเช่นเดียวกับเรือเอกชัยเหินหาว ล�ำปัจจุบันได้
สร้างใหม่พร้อมกับล�ำแรก มีนำ�้ หนัก ๗ ตัน กว้าง ๑.๕๙ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร ลึก ๕๙ เมตร กินน�้ำลึก
๐.๓๒ เมตร ฝีพาย ๓๘ คน นายท้าย ๒ คน
๑๓. เรือโขมดยา โขมดแปลว่าหัว ยา หมายถึง น�ำ้ ยาที่เขียนลายที่หัวเรือ แต่ลักษณะเรือโขมดยาครั้ง
กรุงศรีอยุธยา หัวเรือท้ายเรือเรียบ เชิดขึน้ มีลายแกะเป็นรูปกลีบบัวส�ำหรับผูกผ้า ตรงกลางตัง้ คฤห์ดาดผ้าแดง
๑๔. เรือพระที่นั่งทรง เรือพระที่นั่งล�ำทรง ถ้าเป็นกระบวนพยุหยาตราใหญ่ใช้เรือพระที่น่ังกิ่งทอด
พระที่นั่งบุษบกเป็นที่ประทับ ปักฉัตรเครื่องสูงหักทองขวาง มีพนักงานถวายอยู่งานพระกลด บังพระสูรย์
พัดโบก มีนกั สราชเชิญธงท้ายเรือ สีม่ มุ บุษบกมีมหาดเล็กเชิญพระแสงรายตีนตอง ในการเสด็จพระราชด�ำเนิน
ถวายผ้าพระกฐินมีมหาดเล็กเชิญหอกอยูเ่ บือ้ งหน้าบุษบกอีก ๒ นาย ข้าราชการผูใ้ หญ่ในราชส�ำนักหมอบเฝ้าฯ
หน้าพระที่นั่งบุษบก ๒ นาย
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เรือพระที่นั่งกิ่งที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราใหญ่ชลมารค ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จะใช้ล�ำใดล�ำหนึ่ง
ใน ๓ องค์คือ
เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ เป็นเรือที่แกะสลักโขนเรือเป็นรูปหงส์ ส�ำหรับล�ำปัจจุบันนี้สร้างขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ โปรดให้สร้างขึน้ แทนล�ำเดิมทีส่ ร้างในสมัยรัชกาล
ที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่ความจริงแล้วเรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์มมี าแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาแล้ว ดังทราบได้จากบทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ฯ ที่ว่า

			 ๏ สุพรรณหงส์ทรงพู่ห้อย

เพียงหงส์ทรงพรหมิน

งอนชดช้อยลอยหลังสินธุ์
ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม

หรือจากลิลิตพยุหยาตราเพชรพวงของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ว่า

				 ๏ สุวรรณหงส์เหินเห็จฟ้า
ดุจพ่าห์พรหมินบิน
จตรมุขพิมานอินทร์
เป็นที่นั่งรองร้อน

ชมสินธุ์
ฟ่องฟ้อน
อรอาสน์
ทุเรศร้างวังเวง

ส�ำหรับล�ำปัจจุบนั นีไ้ ด้มกี ารประกอบพิธลี งน�ำ้ เมือ่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นเรือพืน้ ด�ำ
น�ำ้ หนัก ๑๕.๖ ตัน กว้าง ๓.๑๕ เมตร ยาว ๔๔.๗๐ เมตร ลึก ๐.๙๐ เมตร กินน�ำ้ ลึก ๐.๔๑ เมตร ฝีพาย
๕๐ นาย นายท้าย ๒ นาย นายเรือ ๒ นาย พายที่ใช้เป็นพายทอง พลพายจะพายในท่านกบิน และถือเป็น
ธรรมเนียมว่า ถ้าจะเปลี่ยนท่าพายเป็นพายธรรมดา หรือพายกระเดียด จะต้องรับพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตเสียก่อน จึงเปลี่ยนท่าพายได้
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง ซึ่งมีโขนเรือเป็นรูปพญานาค ๗ เศียร ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์นนั้ สร้างขึน้ ในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ๑ ซึง่ ทรงพระราชด�ำริวา่ พระทีน่ งั่
ครุฑของเดิมก็มีอยู่แล้ว แต่พระที่นั่งนาคยังหามีไม่ จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
กรมขุนราชสีหวิกรม เอามาดเส้น๒ ๔ ศอก ท�ำเป็นเรือพระที่นั่งนาค ๗ เศียร ชื่อว่าพระที่นั่งอนันตนาคราช
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดใช้เรือพระทีน่ งั่ อนันตนาคราชเป็นเรือ
พระทีน่ งั่ ล�ำทรง ๓ ซึง่ จะตัง้ บุษบกผูกม่านท�ำด้วยผ้าตาดมีนกั สราชประจ�ำทัง้ ด้านหน้าและด้านหลัง ทีห่ วั เรือตัง้
ปืนจ่ารงคร�ำ่ เงิน หน้าบุษบกจะตั้งเครื่องสูง ด้านหน้ามีฉัตร ๗ ชั้น ๑ องค์ ฉัตร ๕ ชั้น ๓ องค์ ด้านหลังบุษบก
เป็นฉัตร ๗ ชั้น ๑ องค์ ๕ ชั้น ๒ องค์ และมีพระกลด พัดโบก บังพระสูรย์ บังแทรก (บังดั้น) ด้านหน้าพระ
แทนมีอาวุธผูกติด คือ ปืนนกสับ พระแสงง้าวนากถมเงิน ด้านท้ายพระแท่นมีทวน ๑ คู่ ขุนนางที่อยู่ประจ�ำ
เรือ มีจมื่นมหาดเล็กข้างละ ๒ ท่าน ส�ำหรับเชิญพระแสงตีนตอง มีจางวางปลัดทูลฉลอง และหุ้มแพรอยู่หน้า
พระที่ พวกพลเลวอยู่ท้าย ๒ คน พลพายใช้พายทอง เช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓, ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, ๒๕๑๕, หน้า ๓๖๘.
มาดเส้น มาจากค�ำ  “มาดเหลา” ซึ่งหมายถึงเรือไม้ขุดทั้งล�ำเรือ เกลาแต่งผิวให้เรียบ เรื่อที่มีขนาดใหญ่ที่ยาว ๑
เส้น หรือ ๔๐ เมตรขึ้นไปเรียกว่ามาดเส้น เป็นการเรียกขนาดเรือไปด้วย.
๓
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ�ำราบปรปักษ์. อ้างแล้ว, หน้า ๕๓.
๑
๒
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ส�ำหรับเรือพระทีน่ ั่งอนันตนาคราชล�ำปัจจุบัน สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๖ แทนล�ำเดิม สร้างเสร็จเมื่อวันที่
๑๕ เมษายน ๒๔๗๕ เป็นเรือพื้นเขียว น�้ำหนัก ๑๕.๓๖ ตัน กว้าง ๒.๙๕ เมตร ยาว ๔๒.๙๕ เมตร ลึก ๐.๗๖
เมตร กินน�ำ้ ลึก ๐.๓๑ เมตร ฝีพาย ๕๔ นาย นายท้าย ๒ นาย มีการซ่อมใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๒ อาจท�ำให้นำ�้ หนัก
เปลี่ยนไป
เรือพระที่นั่งศรีสมรรถไชย เรือพระที่นั่งนี้มีมาแล้วแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ปรากฏในต�ำราริ้วกระบวน
แห่พยุหยาตราชลมารค สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นเรือกิ่งพื้นด�ำ  และมีปรากฏชื่อในโคลงพระราชพิธี
ทวาทศมาส ๑ ในรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย เป็นเรือพระที่นั่งส�ำหรับทรงเปลื้องเครื่องเพราะมี
การตั้งบัลลังก์บุษบก อัญเชิญพระชฎามหากฐิน น�ำหน้าเรือพระที่นั่งล�ำทรง ตั้งเครื่องสูงด้านหน้าฉัตร ๗ ชั้น
๑ องค์ ฉัตร ๕ ชั้น ๒ องค์ ด้านหลังบุษบกตั้งฉัตร ๗ ชั้น ๑ องค์ ฉัตร ๕ ชั้น ๒ องค์ ม่านบุษบกเป็นผ้าตาดมี
ต�ำรวจประจ�ำเรือ ๖ นาย นักสราชนั่งเชิญธง ด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ ๑ นาย
ในรัชกาลปัจจุบนั เนือ่ งจากเรือพระทีน่ งั่ ศรีสมรรถไชยช�ำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนัน้ เรือพระทีน่ งั่
ส�ำหรับทรงเปลื้องเครื่อง จึงใช้เรือพระที่นั่งศรีแทนเรือพระที่นั่งกิ่ง คือใช้เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุงค์แทน โดย
ั ญามีมา่ นกัน้ โดยปกติเมือ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนินโดยกระบวน
การทอดบัลลังก์กญ
พยุหยาตราใหญ่นั้น จะทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์ และทรงพระมหามงกุฎ หรือพระชฎามหากฐินทรง
พระมาลาเส้าสูง เรือที่ใช้ทรงเปลื้องเครื่องนี้เรียกว่า เรือพลับพลา เรือนี้จะเข้าเทียบเท่าก่อน แล้วเรือพระที่นั่ง
ล�ำทรงเทียบด้านนอกเรือพลับพลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จสูพ่ ลับพลา เปลือ้ งพระมหามงกุฎ หรือ
พระชฎามหากฐินแล้ว จึงเสด็จขึ้น ตอนเสด็จลงก็เช่นกัน เสด็จลงเรือพลับพลาทรงพระมหามงกุฎ หรือ
พระชฎามหากฐินก่อน จึงเสด็จขึ้นประทับเรือพระที่นั่ง ในเวลาเสด็จกลับเรือพลับพลาแล่นหลังเรือพระที่นั่ง
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ มีนายเรือ ๒ นาย นายท้าย ๒ นาย ฝีพาย ๖๑ นาย ใช้พายทองพาย
ท่านกบินเช่นเดียวกับเรือพระที่นั่ง ไม่มีนักสราญเชิญธง เพราะถือเป็นธรรมเนียมว่า เรือพระที่นั่งศรีถ้าทอด
บัลลังก์กัญญา จะไม่มีธงท้าย เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ลำ� ปัจจุบัน สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเรือพระที่นั่งสีพื้นชมพู น�ำ้ หนัก ๗.๗ ตัน กว้าง ๓.๑๕ เมตร ยาว ๔๕.๔๐ เมตร
ลึก ๑.๑๑ เมตร กินน�ำ้ ลึก ๑.๔๖ เมตร ก�ำลัง ๓.๕ เมตร ซ่อมใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๗ น�ำ้ หนักอาจเปลี่ยนแปลงได้
๑๕. เรือพระที่นั่งรอง ใช้เรือพระที่นั่งศรี ทอดบัลลังก์กัญญาเช่นเดียวกับเรือพลับพลา มักมี ๒ องค์
หลังคาดาดผ้าลายก้านแย่ง บัลลังก์มีม่านกั้นผูกผ้าพู่จามรี
๑๖. เรือศรี ค�ำว่าเรือศรีนี้ บางทีก็มีคำ� ว่า “เรือศรีสักหลาด” คู่ไปด้วย แสดงว่าคงจะมีลักษณะต่าง
กันตรงดาดหลังคากัญญา อาจจะเป็นได้วา่ แต่เดิมคงจะดาดหลังคากัญญาด้วยผ้าธรรมดาจึงเรียกว่าเรือศรีอนั
หมายถึง สีผา้ หลังคากัญญา ต่อมาเมือ่ ใช้ผา้ สักหลาดมาดาดหลังคากัญญาแทนผ้าธรรมดา ซึง่ คงจะดาดเฉพาะ
เรือที่ส�ำคัญ เช่น เรือพระที่นั่ง จึงเรียกชื่ออีกค�ำหนึ่งเป็นการเน้นชื่อผ้า ว่า เรือศรีสักหลาด ต่อมาในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ การดาดหลังคากัญญาเรือศรีด้วยสักหลาดมีทุกล�ำจึงงดค�ำ “สักหลาด” ไป เรียกแต่เรือศรี
๑๗. เรือกราบ เป็นเรือรบที่ใช้ฝีพายของไทยแต่โบราณ มีไม้กระดานติดด้านข้างเรือไปตามแนวนอน
ส�ำหรับเดิน
๑

“กระบวนเสด็จโดยทางชลมารค” ใน ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ เล่ม ๒, ส�ำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๑๕, หน้า ๙ - ๑๒.
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หน้าที่ของเจ้าพนักงานในกระบวนเสด็จ
กระบวนเสด็จโดยทางชลมารค ครัง้ กรุงศรีอยุธยา๑ แต่มาช�ำระในปลายรัชกาลพระเจ้าตากสินมหาราช
ใน พ.ศ. ๒๓๒๓ มีระเบียบดังนี้คือ ถ้าเป็นการเสด็จทางชลมารคไปประพาสแห่งใดโดยที่มิได้ประทับแรมนั้น
เจ้าพนักงานต่างๆ ล้วนมีหน้าที่ดังนี้
พันทิพราชกลาโหม เวรพระต�ำหนัก คุมเจ้าพนักงานสีต่ ำ� รวจท�ำฉนวนพลับพลารับเสด็จของพระมหา
กษัตริย์
สนมต�ำรวจ ท�ำฉนวนท�ำพลับพลา เจ้าต่างกรม ข้างหน้า ข้างใน
หลวงอินทรเทพ หลวงพิเรนทรเทพ จัด แต่งเรือพระที่นั่ง ศรีสักหลาดล�ำทรงและเรือพระที่นั่ง
หมื่นชัยภูษา หมื่นไชยาภรณ์ รอง เกณฑ์บโทนพันหัวพันท้าย และฝีพาย
หน้าเรือพระที่นั่ง มีมหาดเล็ก หัวหมื่น หรือนายเวรลง ๑ คน
มีชาวแสงปืนต้น ถือปืน หรือกระสุน
หมื่นอัคนิศรหรือ หมื่นศรส�ำแดง ก�ำนันพระแสงลง ๑ คน
ท้ายเรือพระที่นั่ง มีมหาดเล็กหุ้มแพร หรือ มหาดเล็กเลวคุมพระเต้า ลงพระบังคน หีบใส่เงินพระแสง
กระสุน ๑ คน
มีชาวพระภูษามาลาเอาถุงสักหลาดใส่พระภูษามาลาไป ๑ คน
ทั้งมหาดเล็กและภูษามาลาที่ลงท้ายเรือนี้ต้องพายเรือด้วย
พันพรหมราชกลาโหม เกณฑ์เรือดั้งรับเสด็จ รวมทั้งสิ้น ๗ ล�ำ ได้แก่
เรือคูช่ กั ๒ ล�ำ เรือพระทีน่ งั่ ทองแขวนฟ้า ล�ำหนึง่ มีฝพี ายเป็นชาวบ้านใหม่ มีหลวงสุเรนทรวิชติ ควบคุม
อีกล�ำหนึ่งมีฝีพายเป็นชาวบ้านโพเรียง มีหลวงอภัยเสนา ควบคุม โดยมีหมออยู่งานลงเรือพระที่นั่งนี้ ๑ คน
เรือดั้งทหารในขวา-ซ้าย มีหลวงพิพิธเดชะเป็นเจ้ากรม ซึ่งมีปลัดกรมคุม
ล�ำขวา-ซ้าย คือ ขุนพิพิธณรงค์ และขุนทรงวิชัย แต่เข้ากระบวนเพียงล�ำเดียว
เรือดั้งอาสาวิเศษ ขวา-ซ้าย มีหลวงเสนานนท์ และหลวงพลอาศรัย คุม
ในเรือดั้งทั้ง ๕ ล�ำนี้ จะมีชาวแสงเกณฑ์ทนายเลือก ถือปืนคาบศิลาลงเรือดั้งล�ำละ ๑ คนเป็น ๑
กระบอก
เรือข้าทูลทูลละอองฯ มีทั้งที่มีต�ำแหน่งน�ำเสด็จ มี ๒ ล�ำ ตามเสด็จมี ๒๑ ล�ำ
เรือน�ำเสด็จ
๑. เรือของมหาดไทย หลวงราชนิกุล เจ้ากรม
๒. เรือปลัดกรมต�ำรวจ ผู้อยู่เวร
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔, ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, ๒๕๒๑,
หน้า ๓๑ - ๓๙.
๑
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เรือตามเสด็จ
๑. เรือต�ำรวจในขวา ของหลวงมหามนตรี กับของหมื่นทิพเสนา ปลัดกรม
๒. เรือต�ำรวจในซ้าย ของหลวงมหาเทพ กับของหมื่นราชามาตย์ ปลัดกรม
๓. เรือต�ำรวจนอกขวา ของหลวงราชรินทร์ กับหมื่นทิพรักษา ปลัดกรม
๔. เรือต�ำรวจนอกซ้าย ของหลวงอินทรเดช กับหมื่นราชาบาล ปลัดกรม
๕. เรือต�ำรวจใหญ่ ขวา-ซ้าย ของพลวงพิเรนทรเทพ กับหลวงอินทรเทพ
๖. เรื อ ต� ำ รวจใน มี ๓ ล� ำ  ล� ำ ขวาของหลวงวิ สู ต รโยธามาตย์ ล� ำ กลางของพระราชสงคราม
และล�ำซ้ายของหลวงราชโยธาเทพ
๗. เรือของบ้านใหม่ หลวงสุเรนทรวิชิต คู่กับเรือของบ้านโพเรียง ของหลวงอภัยเสนา
๘. เรือกรมวัง ของหลวงรักษามณเฑียร คู่กับ ของหลวงบ�ำเรอศักดิ์
๙. เรือจมื่นจงขวา คู่กับ เรือจมื่นจงซ้าย
๑๐. เรือปลัดวังขวา คู่กับ เรือปลัดวังซ้าย
ต่อมาเป็นเรือของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เรือของพระเจ้าหลานเธอ ตามด้วย เรือใช้ ๘ ล�ำ คือ
๑. เรือทนายเลือกหอก ขวาของขุนภักดีอาสา ซ้ายของขุนโยธาภักดี
๒. เรือทนายเลือกปืน ขวาของหมื่นอัศนิศร ซ้ายของหมื่นศรส�ำแดง
๓. เรือต�ำรวจใหญ่ ขวาของหลวงอินทรเทพ ซ้ายของหลวงพิเรนทรเทพ
๔. เรือทหารใน ขวาของหลวงวิสูตรโยธามาตย์ ซ้ายของหลวงราชโยธาเทพ
เรือทุกล�ำนี้ เจ้ากรม ปลัดกรมได้แต่งพันทนายไปล�ำละ ๖ คน
บรรดาข้าทูลละอองฯ ทั้งหมดนี้ นายเวรมหาดไทย และนายเวรกลาโหม ส่งรายชื่อต่อชาววัง แล้ว
ชาววังน�ำส่งมหาดเล็กผู้รับเวร เมื่อถึงที่ประทับ กรมวังตรวจบัญชีเรือผู้ตามเสด็จชั้น ๑ ชั้น ๒ และเรือผู้ใด
ตามทันหรือไม่ทัน แล้วน�ำความขึ้นกราบบังคมทูล
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การแต่งกายของผู้ประจ�ำเรือ
ในริ้วกระบวนเรือพระราชพิธี
จากการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารคในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ท�ำให้เราได้ทราบการแต่งกายของนายเรือและฝีพายได้อย่างดี
๑. เรือแง่รายน�ำเสด็จ เจ้ากรมทหารปืนปากน�้ำเป็นนายล�ำแต่งตัว นุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบ
ทอง ฝีพายสวมเสื้อแดง กางเกงขาว สวมหมวกฝาชี
๒. เรือประตู เป็นเรือกัญญา นายล�ำคือพระเทพผลู และพระราชรองเมือง นุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ
โพกขลิบทอง ฝีพายสวมเสื้อแดง หมวกแดง
๓. เรือเหราสายก�ำมะลอ หลวงเสน่หส์ รชิต นายล�ำนุง่ ปูม สวมเสือ้ เข้มขาบ โพกขลิบทอง ฝีพาย สวม
เสื้อแดง
๔. เรือแซงต่างๆ นายล�ำแต่งตัวเป็นรามัญ คนตีกรรเชียงแต่งตัวโพกผ้าแพรรามัญ สวมเสื้อสีคราม
๕. เรือพาลีรั้งทวีป เจ้าพระยาอัครอุดมบรมเสนาบดี นายล�ำ  แต่งตัวสวมมาลา สวมเสื้อตาดอย่าง
น้อย ทนายหมอบหน้า สวมเสื้ออัตลัด โพกแพรสี ฝีพาย สวมกางเกงมัสรู่
๖. เรือกัญญา ของพระยาเทพอรชุน นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อทรงประพาส หมวกตุ้มปี่
๗. เรือกัญญากลองน�ำเสด็จ ของพระยาวิชิตณรงค์ นายล�ำสวมเสื้อทรงประพาส หมวกตุ้มปี่
๘. เรือกระบีร่ าญรอนราพณ์ และเรือกระบีป่ ราบเมืองมารของพระอนุรกั ษ์โยธา และพระมหาสงคราม
นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๙. เรือเสือทะยานชล และเรือเสือค�ำรณสินธุ์ นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๑๐. เรือโตขมังคลื่น และเรือโตฝืนสมุทร นายล�ำนุ่งปูน สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๑๑. เรือสางก�ำแพงหาญ และเรือสางชาญชลสินธุ์ นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๑๒. เรือเหราล่องลอยสินธุ์ และเรือเหราลีลาสมุทร นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๑๓. เรือกิเลนประเลน และเรือกิเลนละเลิงชล นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๑๔. เรือมังกรจ�ำแลง และเรือมังกรแผลงฤทธิ์ นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๑๕. เรืออสุรวายุภักษ์ และเรืออสุรปักษี นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๑๖. เรือครุฑเหินเห็จ และเรือครุฑเตร็จไตรจักร นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๑๗. เรือสุวรรณเหรา และเรือเหราข้ามสมุทร นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๑๘. เรือกลอง นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อทรงประพาส สวมหมวกตุ้มปี่
๑๙. เรือมงคลสุบรรณ และเรือศรีสุพรรณหงส์ นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง ฝีพาย
ใส่เสื้อสักหลาดขลิบโหมด หมวกกลีบล�ำดวน กางเกงมีกรวยเชิง ใช้พายทอง
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๒๐. เรือกิ่งศรีสมรรถไชย และเรือกิ่งไกรแก้วจักรรัตน์ นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๒๑. เรือกิ่งศรีสุนทรไชย และเรือไกรสรจักร นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๒๒. เรือกระโห้อาสาจาม นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๒๓. เรือกัญญาสารวัตร นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๒๔. เรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๒๕. เรือกลองน�ำเสด็จ นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อทรงประพาส หมวกตุ้มปี่
๒๖. เรือในกระบวนหน้า ฝีพายสวมเสื้อแดง หมวกแดง กางเกงแดง
๒๗. เรือกิง่ ศรีประภัศรไชย และเรือกิง่ ไกรสรมุข ฝีพาย สวมเสือ้ หมวกสวมกางเกงสักหลาดขลิบโหมด
๒๘. เรือกราบมีกัญญา ผ้าหน้าโขนหักทองขวาง นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อทรงประพาส หมวกตุ้มปี่
สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๒๙. เรือตาร้ายเกณฑ์หัด แสงปืนประทุนแถว นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง ฝีพาย
สวมเสื้อแดง กางเกงแดง หมวกแดง
๓๐. เรือศรีประกอบเขียนลายทอง เป็นเรือประเทียบ ๖ ล�ำ ฝีพายสวมเสือ้ แดง กางเกงแดง หมวกแดง
๓๑. เรือแซต่างๆ นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อทรงประพาส หมวกตุ้มปี่ ฝีพายแต่งตัวโพกศีรษะ สวมเสื้อ
เป็นรามัญ
๓๒. เรือกราบมีกัญญา เป็นเรือประตูหลัง นายล�ำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
๓๓. เรือกัญญา ของพระเจ้าน้องยาเธอ พระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าหลานเธอ พระราชวรวงศ์เธอ บรรดา
เจ้านายแต่งพระองค์ ทรงเครื่องฉลองพระองค์จีบเอว สวมพระมหามาลาเส้าสูง ปักขนนก๑
เจ้าพระยาพระคลัง (หน), “ลิลติ พยุหยาตราเพชรพวง”, ใน วรรณคดีเจ้าพระยาพระคลัง (หน), ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์,
๒๕๑๖, หน้า ๑๓๔ - ๑๔๗ และ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ�ำราบปรปักษ์, โคลงพระราชพิธที วาทศมาส, ห้างหุน้ ส่วน
สามัญนิตบิ คุ คล ไทยวัฒนาพาณิช พิมพ์แจกในการทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดบรมวงศ์อศิ รวราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๙.
๑
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๓๔. เรือสุครีพครองเมือง ของเจ้าพระยาบรมมหาพิชยั ญาติเป็นนายล�ำ สวมมาลา เสือ้ ตาดอย่างน้อย
ทนายหมอบหน้า สวมเสื้ออัตลัด โพกแพรสี ฝีพาย สวมกางเกงมัสรู่
๓๕. เรือกัญญา ของขุนนางต่างๆ ทีม่ ไิ ด้เข้ากระบวน นายล�ำนุง่ ปูม สวมเสือ้ ทรงประพาส หมวดตุม้ ปี่
ฝีพายสวมกางเกงต่างๆ
๓๖. เรือเก๋งพั้ง ขุนนางจีน แต่งตัวอย่างขุนนางเมืองจีน ฝีพายสวมกางเกง เสื้อกั๊ก หมวกจีโบ
จาก สารานุกรมไทย ๑ เราจะทราบการแต่งกายของทหารเรือพระราชพิธีที่ค่อนข้างละเอียด ดังนี้
๑. นายเรือ มี ๒ แบบ คือ
๑. สวมเสื้อผ้าโหมดเทศ นุ่งผ้าม่วงเชิงทอง สวมหมวกทรงประพาสสีด�ำยอดเกี้ยว คาดเข็มขัด
แถบทองทั้งพู่กระบี่ ขัดดาบ สวมถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าชูติดโบว์
๒. สวมเสือ้ ผ้าอัตลัด นุง่ ผ้าเกีย้ วลาย คาดผ้าโหมดเทศ สวมหมวกทรงประพาส ผ้าโหมดเทศยอด
เกี้ยว สวมถุงเท้ายาวสีขาว และรองเท้าหนังสีด�ำ
๒. คนนั่งคฤห์ในกัญญา ในเรือรูปสัตว์ ๒ เรือกลองและเรือต�ำรวจเอก สวมเสื้อนอกสีขาว นุ่งผ้าม่วง
มีเชิง สวมหมวกทรงประพาสสีนำ�้ เงิน สวมถุงเท้ายาวสีขาว และรองเท้าหนังสีด�ำ
๓. คนนั่งคฤห์ในกัญญา ในเรือต�ำรวจใน เรือดั้งและเรือแซ สวมเสื้อนอกสีขาว นุ่งผ้าเกี้ยวลาย สวม
หมวกทรงประพาสผ้าโหมดเทศยอดจุก สวมถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีด�ำ
๔. คนเห่ สวมเสื้อผ้าโหมดเทศ นุ่งผ้าเกี้ยวลาย คาดผ้าคาดโหมดเทศ สวมหมวกทรงประพาสยอด
เกี้ยว สวมถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าชูติดโบว์
๕. คนกระทุ้งเส้า สวมเสื้อผ้ามัสรู่ไหม นุ่งผ้าเกี้ยวลาย คาดผ้าคาดโหมดเทศ สวมหมวกหูกระต่าย
ผ้าสีแดง แถบลูกไม้ใบข้าว สวมถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าชูติดโบว์
๖. ภูษามาลาและพนักงานศุภรัต สวมเสือ้ นอกสีขาว นุง่ ผ้าม่วงเชิงทอง คาดผ้ารัดประคดแพรสีแดง
สวมหมวกทรงประพาสก�ำมะหยี่สีดำ 
� สวมถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าชูติดโบว์
๗. มหาดเล็กเชิญหอก และถวายงานพัด สวมเสื้อนอกสีขาว นุ่งผ้าม่วงเชิงเงิน คาดผ้ารัดประคด
สีนำ�้ เงินดอกขาว สวมหมวกทรงประพาสสีนำ�้ เงิน สวมถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าชูติดโบว์
๘. คนเชิญพระกลด บังพระสูรย์ และพัดโบก สวมเสื้อนอกสีขาว นุ่งผ้าเกี้ยวลาย สวมเสื้อครุยแพร
ใหญ่ ศีรษะสวมลอมพอก๓ สีขาว สวมถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีด�ำ
๙. นักสราช หรือคนเชิญธง สวมเสื้อผ้ามัสรู่ไหม นุ่งผ้าเกี้ยวลาย คาดผ้าโหมดเทศ สวมหมวกหู
กระต่ายสีแดง ลูกไม้แถบใบข้าว สวมถุงเท้าขาวสียาว รองเท้าหนังสีด�ำ
๑๐. คนสัญญาณ สวมเสื้อผ้าอัตลัด นุ่งผ้าเกี้ยวลาย คาดผ้าโหมดเทศ สวมหมวกหูกระต่ายสีแดง ติด
ลูกไม้แถบใบข้าว สวมถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีด�ำ
ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมไทย เล่ม ๖, ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘, หน้า ๓๔๐๔ - ๓๔๐๗.
เรือรูปสัตว์ เช่น เรือเสือทะยานชล เรือเสือค�ำรณสินธุ์ เรือพาลีรงั้ ทวีป เรือสุครีพครองเมือง เรืออสุรวายุภกั ษ์ เรืออสุรปักษา.
๓
เป็นหมวกรูปกลมตามแนวศีรษะ ขอบหมวกสูง และมียอดเรียวแหลม ตัดหมวกด้านในท�ำด้วยไม้ไผ่สานลงรัก
หรือยาชันหุ้มด้วยผ้าที่จับจีบขึ้นไปอย่างสวยงามจนถึงยอด รอบตัวหมวกตกแต่งด้วยโลหะตามแต่ยศ เช่น เงิน หรือนาก
หรือทอง และมีประดับดอกไม้ไหว.
๑
๒
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๑๑. ฝีพายเรือพระทีน่ งั่ ล�ำทรงและเรือพระทีน่ งั่ รอง สวมเสือ้ สักหลาดสีแดงติดลูกไม้ใบข้าว กางเกง
ผ้าเสิร์จสีด�ำ  คาดผ้ารัดประคดโหมดเทศดาบฝักไม้ ด้ามไม้กลึง สายสะพายดาบสักหลาดสีแดงติดแถบลูกไม้
สวมหมวกทรงประพาสสักหลาดแดงติดลูกไม้ใบข้าว สวมถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีด�ำ
๑๒. ฝีพายเรือรูปสัตว์ สวมเสื้อเสนากุฎลาย สวมกางเกงผ้าขาวริ้วทางแดง คาดผ้ารัดประคดสีแดง
ดอกขาว สวมหมวกสังกะสีทาสีแดง มีลายยันตร์ สวมรองเท้าหนังสีด�ำ
๑๓. ฝีพายเรือเสือ สวมเสือ้ ผ้าปัศตูสแี ดงติดแถบสีเหลือง กางเกงผ้าขาวริว้ ทางแดง คาดผ้ารัดประคด
สีแดงดอกขาว สวมหมวกกลีบล�ำดวนสีแดงติดแถบเหลือง สวมรองเท้าหนังสีด�ำ
๑๔. ฝีพายเรือกลอง สวมเสื้อสีขาวติดแถบสีน�้ำเงิน กางเกงผ้าสีเงิน คาดผ้ารัดประคดสีน�้ำเงินดอก
ขาว สวมหมวกหูกระต่ายผ้าสีเงินติดแถบสีเหลือง รองเท้าหนังสีด�ำ
๑๕. ฝีพายเรือต�ำรวจ สวมเสื้อผ้าสีเงิน ข้อมือติดแถบสีแดง กางเกงผ้าสีน�้ำเงิน คาดผ้ารัดประคด
สีแดงดอกสีขาว สวมหมวกหูกระต่ายสีแดงแถบผ้าสีเหลือง รองเท้าหนังสีด�ำ
๑๖. ฝีพายเรือต�ำรวจ สวมเสื้อผ้าสีน�้ำเงินแถบแดง กางเกงผ้าสีน�้ำเงิน ปลายขาติดแถบสีแดงคาดผ้า
รัดประคดสีแดงดอกขาว สวมมงคลสีแดง รองเท้าหนังสีด�ำ
๑๗. ฝีพายเรือดั้ง สวมเสื้อผ้าสีด�ำริ้วทางแดง กางเกงผ้าสีแดงติดแถบสีด�ำ  คาดผ้ารัดประคดสีแดง
ดอกขาว สวมหมวกทรงประพาสสีดำ� ติดแถบสีแดง รองเท้าหนังสีด�ำ
๑๘. ฝีพายเรือแซ สวมเสื้อผ้าขาวคอติดแถบแดง ข้อมือมีแถบแดง กางเกงผ้าสีน�้ำเงิน คาดผ้ารัด
ประคดสีแดง หน้ามีเชิงชาย สวมหมวกหูกระต่ายสีแดง รองเท้าหนังสีด�ำ
๑๙. ฝีพายเรือประตู สวมเสื้อผ้าสีน�้ำเงินติดแถบสีเหลือง กางเกงผ้าสีน�้ำเงิน คาดผ้ารัดประคดสีแดง
ศีรษะสวมมงคลสีแดง รองเท้าหนังสีด�ำ
๒๐. คนตีกลองชนะ มี ๒ ชุด คือชุดสีเขียวและชุดสีแดง ชุดสีเขียว สวมเสื้อสีเขียว ปลายแขนติดแถบ
สีเหลือง กางเกงสีเขียวปลายขาติดแถบสีเหลือง สวมหมวกกลีบล�ำดวนสีเขียว รองเท้าหนังสีดำ 
� ชุดสีแดง สวม
เสือ้ สีแดง ปลายแขนติดแถบเหลือง กางเกงสีแดงปลายขาติดแถบสีเหลือง สวมหมวกกลีบล�ำดวน รองเท้าหนัง
สีด�ำ
๒๑. สังข์ แตร สวมเสื้อผ้าปัศตูสีแดง ติดแถบทองปลายแขนบาน กางเกงผ้าปัศตูแดง ขอบปลายขา
ติดแถบเหลือง สวมหมวกผ้าปัศตูแดงรูปกรวยพู่ยอดหมวกสีเหลืองหรือสีขาว รองเท้าหนังสีด�ำ
๒๒. จ่าปี่ จ่ากลอง เสื้อเข้มขาบไหม กางเกงผ้ามัสรู่ไหม สวมหมวกทรงประพาสผ้าโหมดเทศยอด
เกี้ยวสวมถุงเท้าสีขาว รองเท้าหนังสีดำ�
๒๓. คนเชิญเครื่องสูง สวมเสื้อเข้มขาบไหม กางเกงผ้ามัสรู่ไหม คาดผ้าคาดโหมดเทศ ศีรษะสวม
ลอมพอก หางเหยี่ยวแดง สวมรองเท้าหนังสีด�ำ
๒๔. คนตีมโหระทึก สวมเสื้อเข้มขาบไหม กางเกงผ้ามัสรู่ไหม คาดเข็มขัดแถบทองหัวมงกุฎ สวม
หมวกทรงประพาสผ้าโหมดเทศยอดเกี้ยว สวมถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีด�ำ
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๑. เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ แสดงการแต่งกายของ
ฝีพาย ซึ่งอยู่ในชุดสีแดง และท่าพายในจังหวะนกบิน
มีคนให้สัญญาณถือแพนหางนกยูงนั่งอยู่ด้านหน้า
๒. ลักษณะพระที่นั่งราชบัลลังก์กัญญา ซึ่งทอดกลางเรือ
พระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
๓. ท้ายเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ มีนักสราชอัญเชิญธง
สามชาย นั่งอยู่ที่เกรินท้ายเรือ

1. Anekchat Bhujong, another important royal
barge manned by the oarsmen in red, They
also row the barge in the fashion of flying
bird, The signaler holding peacock tail is seen
at the stern.
2. This throne of the Kanya type with canopy is
placed in the middle of the Anekchat
Bhujong Barge.
3. The stem of Anekchat Bhujong. The beaver of
Victory flag is seated at the stem.
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โขนเรืออสุรวายุภักษ์
The stem of Asura Wayuphak Royal Barge.

เรืออเนกชาติภุชงค์
Anekchat Bhujong Royal Barge.
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ลักษณะเรือเอกชัย
The Stem of Ekkachai Royal Barge.
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ประวัติย่อของเรือพระราชพิธี
คราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ๑
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
ชื่อเรือพระที่นั่งนี้มีกล่าวถึงเป็นครั้งแรก ในสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นรัชกาลพระมหาจักรพรรดิราว พ.ศ.
๒๐๙๑ ล�ำปัจจุบันสร้างขึ้นในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อทดแทน
เรือล�ำเดิมทีไ่ ด้สร้างมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เรือล�ำนี้
มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ประกอบพิธีลงน�้ำเมื่อวันที่
๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔
๑

กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ, ประวัติย่อเรือพระราชพิธี, ๒๕๒๕.
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- พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่อมเพือ่ ใช้ชวั่ คราวให้ทนั ใช้ในการเสด็จพระราชด�ำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยมีบริษทั
สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาการซ่อมท�ำชั่วคราวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
- พ.ศ. ๒๕๑๒ ซ่อมใหญ่ โดยซ่อมท�ำตัวเรือใหม่ทงั้ หมด ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ จนถึง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ต่อจากนั้นได้ท�ำการซ่อมท�ำลวดลายเรือและเครื่องหมายตกแต่งประกอบเรือ
ตั้งแต่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ จนถึงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุชำ� รุดบางส่วน ตกแต่งลวดลาย ลงรักปิดทองทาสีเรือ
ใหม่และอื่นๆ เพื่อให้ทันใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่มซ่อม
ท�ำตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีบริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด
เป็นผู้รับเหมาซ่อมท�ำ

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับจากต่างประเทศ
จากความงดงามในศิลปกรรมที่ประกอบขึ้นเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประกอบกับเป็นเรือที่มี
ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยแล้ว ยังมีความส�ำคัญในการเป็นมรดกของโลกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกไกลอย่างยิง่ ล�ำหนึง่ ทีแ่ สดงถึงความมีอจั ฉริยะในการต่อเรือของช่างไทยโบราณ ซึง่ สามารถแสดงออก
ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นงานศิลปกรรมที่รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึง
คุณค่าและความส�ำคัญ จึงได้ให้การทะนุบำ� รุงรักษาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นอย่างดี จนสามารถน�ำมารับ
ใช้เบือ้ งพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการพระราชพิธตี า่ งๆ มาจนปัจจุบนั อันถือได้วา่ เป็นการ
สืบต่อความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ในการต่อเรือและการเดินเรือ และการค้าขายทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกไกลซึ่งก�ำเนิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว
ด้วยความส�ำคัญของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ดังกล่าวมาแล้ว จึงท�ำให้องค์การเรือโลกแห่งสหราช
อาณาจักรให้ความสนใจส่งผู้แทนมาพิจารณามอบรางวัลเรือโลกแก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ต่อมาในวันที่
๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) คณะกรรมการองค์การ WORLD SHIP TRUST ประกอบด้วยนาย
อีเวน เซาธ์บ-ี เทลยัวร์ (MR. EWEN SOUTHBY-TAILYOUR) ประธานองค์การเรือโลก นายไมเคิล ไทแนน (MR.
MICHAEL TYNAN) นักกฎหมายประจ�ำองค์การฯ และนายเจมส์ ฟอร์ไซธ์ (MR.JAMES FORSYTHE) ได้เดิน
ทางมายังราชอาณาจักรไทยและได้เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญ
รางวัลเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ คือ เหรียญรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลก ประจ�ำปี ค.ศ. ๑๙๙๒
(THE WORLD SHIP TRUST MARITIME HERTIAGE AWARD “SUPHANNAHONG ROYAL BARGE) จาก
นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเหรียญรางวัลดังกล่าวแก่อธิบดีกรมศิลปากรในเวลานั้นคือ
นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ซึ่งจัดแสดงอยู่
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ในคลองบางกอกน้อย
องค์การเรือโลก (WORLD SHIP TRUST) แห่งสหราชอาณาจักรเป็นองค์การที่ได้รับการจดทะเบียน
เป็นองค์กรการกุศลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๙ (พ.ศ. ๒๕๒๒) มีดยุก ออฟ เอดิน
เบิร์ก (DUKE OF EDINBURGH) เป็นองค์อุปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและความรู้ของ
สาธารณชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเดินเรือ การต่อเรือ ส่งเสริมการทะนุบ�ำรุงรักษาเรือสมัยโบราณที่มี
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ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งต่อโลกและมนุษยชาติ เพื่อให้เป็นมรดกที่ล�้ำค่าที่สาธารณชนรุ่นหลังจะได้
มีโอกาสได้ชื่นชมต่อไป รวมทั้งด�ำเนินการส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรือต่างๆ เพื่อบันทึกไว้เป็นหลัก
ฐานและเป็นประโยชน์ในการท�ำนุบำ� รุงเรือนั้นๆ
องค์การเรือโลกได้เคยมอบรางวัลแก่ องค์กร บุคคลและเรือต่างๆ แล้ว ๑๒ เหรียญ ที่ส�ำคัญ มีเรือ
วาซา (WASA) ของสวีเดน เรือแมรี่โรส (MARY ROSE) ของอังกฤษ เรือจิลแลนด์ (JYLLAND) ของเดนมาร์ก
เรือ ยู เอส เอส คอนสติติวชั่น (U S S CONSTITUTION) ของสหรัฐอเมริกาและในปีเดียวกับที่มอบเหรียญ
รางวัลให้เรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์ แห่งราชอาณาจักรไทยนัน้ ก็ได้มอบรางวัลให้กบั เรือมิกาซา (MIKASA) แห่ง
ประเทศญี่ปุ่นด้วย
ส�ำหรับเรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์ นอกจากได้รบั เหรียญรางวัลแล้ว ยังได้รบั สาส์นแสดงความยินดีจาก
เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินเบิร์ก ด้วย

นายอีเวน เซาธ์บี-เทลยัวร์ ประธานองค์การเรือโลกได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเหรียญรางวัลเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ คือ เหรียญรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลก ประจ�ำปี ค.ศ. ๑๙๙๒
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕
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หนังสือจากองค์การเรือโลก แห่งสหราชอาณาจักร
มอบรางวัลมรดกทางทะเล แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ของราชอาณาจักรไทย
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เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
- ล�ำปัจจุบนั สร้างขึน้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ส�ำเร็จเมือ่ วันที่
๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ แทนล�ำเดิมที่ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔
- พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่อมแซมเพื่อใช้ชั่วคราวให้ทันใช้ในการเสด็จพระราชด�ำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยมี
บริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาการซ่อมท�ำชั่วคราวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
- พ.ศ. ๒๕๑๒ ซ่อมใหญ่ โดยซ่อมท�ำตัวเรือใหม่ทงั้ หมด ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ จนถึง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ต่อจากนั้นได้ท�ำการซ่อมท�ำลวดลายเรือและเครื่องตกแต่งประกอบเรือตั้งแต่
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ จนถึงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่ เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุช�ำรุดบางส่วน ตกแต่งลวดลาย ลงรักปิดทอง ทาสีตัว
เรือใหม่ และอื่นๆ เพื่อให้ทันใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่ม
ซ่อมท�ำตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีบริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด
เป็นผู้รับเหมาซ่อมท�ำ

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
- สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๕
- พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่อมตัวเรือเพื่อใช้ชั่วคราวให้ทันในการเสด็จพระราชด�ำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยมี
บริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาซ่อมท�ำเสร็จภายในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
- พ.ศ. ๒๕๑๒ ซ่อมใหญ่ โดยซ่อมท�ำตัวเรือใหม่ทงั้ หมด ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ จนถึง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ต่อมาได้ท�ำการซ่อมท�ำลวดลายเรือ และเครื่องตกแต่งประกอบเรือตั้งแต่
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ จนถึงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ บริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาซ่อม
ท�ำอยู่ในความควบคุมของ กรมอู่ทหารเรือ และกรมศิลปากร
- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่ เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุช�ำรุดบางส่วน ตกแต่งลวดลาย ลงรักปิดทอง ตัวเรือ
ทาสีใหม่และอื่นๆ เพื่อให้ทันใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่ม
ซ่อมท�ำตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยบริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด
เป็นผู้รับเหมาซ่อมท�ำ

เรือเอกชัยเหินหาว
- ล�ำเดิมไม่พบหลักฐานการสร้าง และเรือล�ำนีไ้ ด้ถกู ระเบิดได้รบั ความเสียหายในสงครามโลกครัง้ ที่ ๒
พ.ศ. ๒๔๘๗ ต่อมากรมศิลปากร ได้ตัดหัวเรือ และท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑
- ล�ำปัจจุบัน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยกรมอู่ทหารเรือ วางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่ ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๐๘ เสร็จเมื่อ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ลงน�้ำเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ จากนั้นจึงท�ำการ
ตกแต่งตัวเรือโดยช่างแกะสลักซึง่ ท�ำงานประมาณ ๑๔ เดือน ช่างรักปิดทองท�ำงานประมาณ ๖ เดือน ช่างเขียน
ลายรดน�้ำท�ำงานประมาณ ๖ เดือน ช่างปิดทองและประดับกระจกท�ำงานประมาณ ๔ เดือน
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พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ พ ระราชทานเหรี ย ญรางวั ล มรดกทางทะเลขององค์ ก ารเรื อ โลก ประจ� ำ ปี
ค.ศ. ๑๙๙๒ แก่อธิบดีกรมศิลปากร ขณะนั้นคือ นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ

136

เรือพระราชพิธี : ROYAL BARGES

- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุซึ่งช�ำรุดบางส่วน ลงรักปิดทอง ทาสีตัวเรือใหม่และ
อื่นๆ เพื่อให้ทันใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่มซ่อมท�ำตั้งแต่
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีบริษทั สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผูร้ บั เหมา
ซ่อมท�ำ

เรือเอกชัยหลาวทอง

- ล�ำเดิมไม่พบหลักฐานการสร้าง และเรือล�ำนี้ได้ถูกลูกระเบิดได้รับความเสียหายในสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๗ ต่อมากรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือ และท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถาน เมื่อ พ.ศ.
๒๔๙๑
- ล�ำปัจจุบัน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยกรมอู่ทหารเรือ วางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่ ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๐๘ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ลงน�้ำเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ จากนั้น
จึงท�ำการตกแต่งตัวเรือ โดยช่างแกะท�ำงานประมาณ ๑๔ เดือน ช่างรักปิดทองท�ำงานประมาณ ๖ เดือน ช่าง
ปิดทองและประดับกระจกท�ำงานประมาณ ๔ เดือน
- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุช�ำรุดบางส่วน ลงรักปิดทองทาสีตัวเรือใหม่ๆ และ
อื่นๆ เพื่อให้ทันใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่มซ่อมท�ำตั้งแต่
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีบริษทั สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผูร้ บั เหมา
ซ่อมท�ำ

เรืออสุรวายุภักษ์

- ไม่พบหลักฐานการสร้าง
- ซ่อมท�ำเครื่องตกแต่งเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ จนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยบริษัท ส�ำนักงานเกษรดอกประดู่ เป็นผู้ซ่อมท�ำ
- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่ เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุช�ำรุดบางส่วน ตกแต่งลวดลาย ลงรักปิดทอง ทาสีตัว
เรือใหม่และอื่นๆ เพื่อให้ทันใช้งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่มซ่อม
ท�ำตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีบริษัท สหายสันต์ จ�ำกัดเป็น
ผู้รับเหมาซ่อมท�ำ

เรืออสุรปักษา (เช่นเดียวกับเรืออสุรวายุภักษ์)
เรือเสือทะยานชล

- ไม่พบหลักฐานการสร้าง
- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่ เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุช�ำรุดบางส่วน ตกแต่งลวดลาย ทาสีตัวเรือใหม่และ
อื่นๆ เพื่อให้ทันใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่มซ่อมท�ำตั้งแต่
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีบริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผู้รับ
เหมาซ่อมท�ำ
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เรือเสือค�ำรณสินธุ์ (เช่นเดียวกับเรือเสือทะยานชล)
เรือพาลีรั้งทวีป
- ไม่พบหลักฐานการสร้าง
- ซ่อมท�ำเครื่องตกแต่งเรือตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ จนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๑๔ โดยมีบริษัท ส�ำนักงานเกษรดอกประดู่ เป็นผู้จัดท�ำ
- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ช�ำรุด ลงรักปิดทองใหม่ ทาสีตัวเรือใหม่ และอื่นๆ ให้ทัน
ใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่มซ่อมท�ำตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมี บริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาซ่อมท�ำ

เรือสุครีพครองเมือง (เช่นเดียวกับเรือพาลีรั้งทวีป)
เรือกระบี่ปราบเมืองมาร
- ไม่พบหลักฐานการสร้าง แต่ถูกระเบิดได้รับความเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๗
กรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือและท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑
- ล�ำปัจจุบนั ได้สร้างขึน้ ใหม่เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยใช้หวั เรือเดิมน�ำมาซ่อมแซม ช่างแกะสลักลวดลาย
ท�ำงานประมาณ ๑๒ เดือน ช่างรักท�ำงานประมาณ ๔ เดือน ช่างเขียนท�ำงานประมาณ ๖ เดือน ช่างปิดทอง
และประดับกระจกท�ำงานประมาณ ๔ เดือน
- พ.ศ. ๒๕๑๒ จัดท�ำเครื่องตกแต่งเรือใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ จนถึงวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยบริษัท ส�ำนักงานเกษรดอกประดู่ เป็นผู้ท�ำ
- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่เปลีย่ นไม้ตวั เรือทีผ่ หุ รือช�ำรุดบางส่วน ลงรักปิดทอง ทาสีตวั เรือใหม่และอืน่ ๆ
เพือ่ ให้ทนั ใช้งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริม่ ซ่อมท�ำตัง้ แต่วนั ที่ ๔
กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมี บริษทั สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผูร้ บั เหมาซ่อมท�ำ

เรือกระบี่ราญรอนราพณ์
- ไม่พบหลักฐานการสร้าง
- พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่อมท�ำตัวเรือทัง้ ล�ำ และได้ทำ� หางเรือขึน้ ใหม่ ช่างแกะสลักลวดลายท�ำงานประมาณ
๑๒ เดือน ช่างรักท�ำงานประมาณ ๔ เดือน ช่างเขียนท�ำงานประมาณ ๖ เดือน ช่างปิดทอง และประดับกระจก
ท�ำงานประมาณ ๔ เดือน
- พ.ศ. ๒๕๑๔ จัดท�ำเครื่องตกแต่งเรือใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ จนถึงวันที่ ๑๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยบริษัท ส�ำนักงานเกษรดอกประดู่ เป็นผู้จัดท�ำ
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- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุช�ำรุดบางส่วน ตกแต่งลวดลาย ลงรักปิดทองใหม่ และ
อื่นๆ เพื่อให้ทันใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่มซ่อมท�ำตั้งแต่
๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมี บริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมา

เรือครุฑเหินเห็จ

- ไม่พบหลักฐานการสร้าง และเรือล�ำนีถ้ กู ลูกระเบิดได้รบั ความเสียหายในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ ๒
พ.ศ. ๒๔๘๗ กรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือ และท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถาน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑
- ล�ำปัจจุบันสร้างใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยใช้หัวเรือเดิมน�ำมาซ่อมแซม ท้ายเรือท�ำใหม่เริ่มสร้าง
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑ แล้วช่างแกะสลักลวดลาย
ท�ำงานประมาณ ๑๘ เดือน ช่างรักท�ำงาน ๖ เดือน ช่างเขียนลายรดน�้ำท�ำงานประมาณ ๖ เดือน ช่างปิดทอง
และประดับกระจกท�ำงานประมาณ ๔ เดือน
- ท�ำเครื่องตกแต่งเรือใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ จนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๑๔ โดยมีบริษัท ส�ำนักงานเกษรดอกประดู่ เป็นผู้จัดท�ำ
- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุช�ำรุดบางส่วน ลงรักปิดทองทาสีใหม่ๆ และอื่นๆ
เพื่อให้ทันใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งซ่อมท�ำตั้งแต่วันที่
๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมี บริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมา
ซ่อมท�ำเรือ

เรือครุฑเตร็จไตรจักร (เช่นเดียวกับเรือครุฑเหินเห็จ)
เรือทองขวานฟ้า

- ล�ำเดิม เดิมไม่พบหลักฐานการสร้าง ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้ถูกลูกระเบิด
ตัวเรือได้รับความเสียหาย กรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือและท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถาน
- พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้สร้างตัวเรือขึ้นใหม่ โดยใช้หัวเรือเดิม และได้แกะสลักลวดลาย คาดหัว – ท้ายเรือ
ปิดทองประดับกระจก ใช้เวลาท�ำประมาณ ๑๒๐ วัน และท�ำเครื่องตกแต่งเรือใหม่
- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหม่ เปลีย่ นไม้ตวั เรือทีผ่ ชุ ำ� รุดบางส่วน ตกแต่งลวดลาย ลงรักปิดทองเพือ่ ให้ทนั
ใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่มซ่อมท�ำตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมี บริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาซ่อมท�ำ

เรือทองบ้าบิ่น

- ล�ำเดิม เดิมไม่พบหลักฐานการสร้าง ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้ถูกลูกระเบิด
ตัวเรือได้รับความเสียหาย กรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือและท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถาน
- พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้สร้างตัวเรือขึ้นใหม่ โดยใช้หัวเรือเดิม และได้แกะสลักลวดลาย คาดหัว – ท้ายเรือ
ปิดทองประดับกระจก ใช้เวลาท�ำประมาณ ๑๒๐ วัน และท�ำเครื่องตกแต่งเรือใหม่
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- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่ เปลีย่ นไม้ตวั เรือทีผ่ ชุ ำ� รุดบางส่วน ตกแต่งลวดลาย ลงรักปิดทองเพือ่ ให้ทนั
ใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริม่ ซ่อมท�ำตัง้ แต่ วันที่ ๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีบริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาซ่อมท�ำ

เรืออีเหลือง
- ไม่พบหลักฐานการสร้าง
- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่ เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุช�ำรุดบางส่วน ทาสีตัวเรือใหม่และอื่นๆ เพื่อให้ทันใช้
ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่มซ่อมท�ำตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีบริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาซ่อมท�ำ

เรือดั้งและเรือแซง
- ไม่พบหลักฐานการสร้าง ส่วนมากมักจะซ่อมท�ำโดยการเปลี่ยนไม้ที่เก่าออก แล้วใส่ไม้ใหม่
- พ.ศ. ๒๕๐๖ กรมอูท่ หารเรือได้ตอ่ เรือดัง้ ๖ ขึน้ ใหม่ โดยวางกงเหล็กเพือ่ ให้เรือแข็งแรงและทนทาน
ท�ำให้ตัวเรือหนักมาก
- พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่อมใหญ่ เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุช�ำรุดบางส่วน ทาสีตัวเรือใหม่และอื่นๆ เพื่อให้ทันใช้
ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เริ่มซ่อมท�ำตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีบริษัท สหายสันต์ จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาซ่อมท�ำ
- ส�ำหรับเรือดั้ง ๑๙ ได้รับการซ่อมท�ำเปลี่ยนตัวเรือไม้ กระดูกงู และกงใหม่เกือบทั้งหมด

เรือพระราชพิธีล�ำใหม่ “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙”
กองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรและส�ำนักพระราชวัง เริม่ สร้างเรือพระทีน่ งั่ ล�ำนีต้ งั้ แต่วนั ที่ ๑ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๓๗ และวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือพระที่นั่งล�ำใหม่
ณ กรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา ๑๗.๑๕ นาฬิกา การสร้างเรือพระราชพิธีล�ำใหม่นี้ กองทัพเรือ
ได้เตรียมโครงการไว้เพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๕๐ ปี ซึ่งรัฐบาลได้กำ� หนดให้มีงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก และกองทัพเรือจะได้น้อมเกล้าฯ ถวาย
เรือพระราชพิธลี ำ� ใหม่ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทานนามว่า “เรือพระทีน่ งั่ นารายณ์ทรงสุบรรณ
รัชกาลที่ ๙” ตามหนังสือส�ำนักราชเลขาธิการลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ นับเป็นเรือพระที่นั่งล�ำแรกที่สร้าง
ในรัชกาลปัจจุบัน
ในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงวางกระดูงูเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ การพระ
ราชพิธีประกอบขึ้นระหว่างเวลา ๑๗.๑๕ - ๑๗.๔๙ นาฬิกา เมื่อเสด็จพระราชด�ำเนินถึงบริเวณพิธี พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และทรงศีล ผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก ประเจตน์ ศิรเิ ดช กราบบังคมทูลรายงานการสร้างเรือพระทีน่ งั่ ฯ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
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ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมหัวเรือ ทรงผูกผ้าสีชมพู และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงคล้อง
พวงมาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอกหมุดตอนกระดูกงูเรือ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
ถวายพระสงฆ์ และทรงหลั่งทักษิโณทก ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธี พระสงฆ์
เจริญชัยมงคลคาถา โหรพราหมณ์ท�ำพิธีบูชาฤกษ์ เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัย เป่าสังข์และแกว่งบัณเฑาะว์
พิณพาทย์ทำ� เพลงมหาฤกษ์ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์สำ� หรับการประกอบพิธีมงคล
ส�ำหรับการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ นี้ กองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรได้
น�ำเอาโขนหรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ที่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหา
เจษฎาบดินทร์ พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้า
อยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ มาเป็นแม่แบบ โดยกองทัพเรือด�ำเนินการสร้างในส่วนทีเ่ ป็นโครงสร้างของตัวเรือ พายและ
คัดฉาก ส่วนกรมศิลปากรด�ำเนินการในงานที่เกี่ยวกับศิลปกรรมของเรือทั้งหมด

ลักษณะของเรือ
จากการพิจารณาโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเดิม ซึ่งเป็นโขนเรือแกะสลักจากไม้ ลงรักปิด
ทองประดับกระจกตลอดทั้งล�ำ  ลวดลายเขียนลายดอกพุดตานพื้น ส่วนท้ายเรือมีลักษณะคล้ายเรือพระที่นั่ง
อนันตนาคราช แต่สว่ นเหนือมาลัยท้ายเป็นสร้อยหางครุฑ ปลายทางสุดของท้ายเรือเป็นกนกหางครุฑ ท้องลาย
ของท่อนหางเป็นขนครุฑ สีพนื้ เรือหรือสีท้องเรือเป็นสีแดงชาด ใช้กัญญาเรือเช่นเดียวกับเรือพระทีน่ ั่งสุพรรณ
หงส์ คือตัวบัลลังก์กญ
ั ญาเรือเป็นลวดลายแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจก แผงพนักพิงแกะสลักลวดลาย
เป็นรูปครุฑยุคนาค ลงรักปิดทองประดับกระจก ภายในเหมือนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ลูกแก้วรับขื่อเป็นไม้
แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจก เสาสองต้นทาสีด�ำ ส่วนพายกับฉากลงรักปิดทอง การวางฉัตรให้เว้น ๒
กระทงต่อ ๑ ฉัตร ผ้าดาดหลังคากัญญาเรือเป็นทองแผ่ลวดลายโคมแย่ง ลงรักปิดทองประดับกระจก พื้นแดง
ลายจั่วและลายผ้าม่านโดยรอบประดับด้วยทองแผ่ลวด มีฝีพาย ๕๐ นาย สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๑.๗ ล้าน
บาท

ขนาดของเรือ

ความยาวทั้งหมด
ความยาวแนวน�ำ้ หนักบรรทุกเต็มที่
ความกว้างของเรือ
ความลึกของเรือ
กินน�ำ้ ลึก
ระวางขับน�ำ้ บรรทุกเต็มที่

๔๔.๓๐
๓๔.๖๐
๓.๒๐
๑.๑๐
๐.๔๐
๒๐

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

ระยะเวลาด�ำเนินการในการสร้างเรือพระทีน่ งั่ นารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ ก�ำหนดสร้างแล้วเสร็จ
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารในฐานะผู้แทนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ปล่อยเรือพระทีน่ งั่ นารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาล
ที่ ๙ ที่กรมอู่ทหารเรือ ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙
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บัญชีแสดงขนาดเรือพระราชพิธีและจ�ำนวนคนประจ�ำเรือ
ลำ�ดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

กว้าง
(เมตร)
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
๓.๑๗
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
๒.๕๘
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
๒.๙๑
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ๓.๒๐
รัชกาลที่ ๙
เรือเอกชัยเหินหาว
๒.๐๖
เรือเอกชัยหลาวทอง
๑.๙๖
เรือครุฑเหินเห็จ
๒.๑๐
เรือครุฑเตร็จไตรจักร
๒.๐๘
เรือพาลีรั้งทวีป
๒.๐๐
เรือสุครีพครองเมือง
๑.๙๘
เรือกระบี่ปราบเมืองมาร
๒.๑๐
เรือกระบี่ราญรอนราพณ์
๒.๑๐
เรืออสุรวายุภักษ์
๒.๐๓
เรืออสุรปักษา
๒.๐๓
เรือเสือทะยานชล
๑.๗๕
๑.๗๕
เรือเสือคำ�รณสินธุ์
เรือทองขวานฟ้า
๑.๗๕
เรือทองบ้าบิ่น
๑.๗๕
เรืออีเหลือง
๑.๖๘
เรือแตงโม
๑.๙๑
เรือดั้ง ๑
๑.๗๘
เรือดั้ง ๒
๑.๖๙
เรือดั้ง ๓ (๒๑)
๑.๘๐
๑.๘๑
เรือดั้ง ๔
เรือดั้ง ๕
๑.๗๖
เรือดั้ง ๖ (๑๘)
๑.๖๐
๑.๗๑
เรือดั้ง ๗
เรือดั้ง ๘ (๑๓)
๑.๖๕
เรือดั้ง ๙
๑.๗๒
๑.๗๑
เรือดั้ง ๑๐
ชื่อเรือ

ยาว
(เมตร)
๔๖.๑๕
๔๔.๘๕
๔๕.๖๗
๔๔.๓๐

ลึก ฝีพาย นายท้าย
(เมตร) (นาย) (นาย)
๐.๙๔ ๕๐
๒
๐.๘๗ ๕๔
๒
๐.๖๐ ๖๑
๒
๑.๑๐ ๕๐
๒

๒๙.๗๖
๒๙.๖๔
๒๘.๕๘
๒๘.๗๒
๒๙.๐๓
๒๙.๑๐
๒๘.๘๕
๒๘.๓๐
๓๑.๐๐
๓๑.๑๖
๒๒.๒๐
๒๒.๒๓
๓๒.๒๓
๓๒.๐๐
๒๔.๒๕
๒๔.๐๐
๒๗.๓๕
๒๗.๓๕
๒๕.๑๕
๒๕.๒๒
๒๗.๓๐
๒๕.๑๕
๒๖.๒๔
๒๕.๙๗
๒๖.๒๗
๒๕.๓๕

๐.๖๐
๐.๖๐
๐.๕๖
๐.๕๕
๐.๖๓
๐.๖๐
๐.๕๖
๐.๕๖
๐.๖๒
๐.๖๑
๐.๗๐
๐.๗๐
๐.๖๔
๐.๖๔
๐.๕๕
๐.๖๒
๐.๕๙
๐.๕๗
๐.๕๘
๐.๕๙
๐.๕๒
๐.๕๗
๐.๕๙
๐.๕๗
๐.๖๓
๐.๕๖

๓๘
๓๘
๓๔
๓๔
๓๔
๓๔
๓๖
๓๖
๔๐
๔๐
๒๖
๒๖
๓๙
๓๙
๒๗
๒๘
๓๒
๓๐
๓๒
๓๐
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘

หมายเหตุ

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
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ลำ�ดับที่
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.

ชื่อเรือ
เรือดั้ง ๑๑ (๔)
เรือดั้ง ๑๒
เรือดั้ง ๑๓ (๘)
เรือดั้ง ๑๔ (๖)
เรือดั้ง ๑๕
เรือดั้ง ๑๖
เรือดั้ง ๑๗
เรือดั้ง ๑๘ (๓)
เรือดั้ง ๑๙
เรือดั้ง ๒๐
เรือดั้ง ๒๑ (ทอง) (๑๑)
เรือดั้ง ๒๒ (ทอง) (๑๔)
เรือแซง ๑
เรือแซง ๒
เรือแซง ๓
เรือแซง ๔
เรือแซง ๕
เรือแซง ๖
เรือแซง ๗
เรือตำ�รวจ ๑
เรือตำ�รวจ ๒
เรือตำ�รวจ ๓
เรือรุ้งประสานสาย

กว้าง
(เมตร)
๑.๕๗
๑.๖๕
๑.๗๕
๑.๗๕
๑.๗๒
๑.๗๒
๑.๕๕
๑.๗๕
๑.๗๖
๑.๕๒
๑.๗๕
๑.๗๐
๑.๔๐
๑.๓๐
๑.๓๑
๑.๖๒
๑.๕๐
๑.๔๖
๑.๕๑
๑.๔๑
๑.๓๗
๑.๔๙
๑.๘๕

ยาว
(เมตร)
๒๗.๒๐
๒๕.๐๕
๒๖.๙๘
๒๔.๗๕
๒๖.๒๕
๒๕.๒๕
๒๔.๙๐
๒๖.๔๕
๒๓.๖๘
๒๕.๑๓
๒๗.๑๐
๒๖.๒๓
๒๒.๔๓
๒๒.๑๒
๒๕.๘๐
๒๕.๗๐
๒๓.๐๗
๒๒.๘๕
๒๖.๑๐
๒๐.๙๗
๒๑.๐๘
๒๑.๔๕
๓๔.๑๗

ลึก ฝีพาย นายท้าย
หมายเหตุ
(เมตร) (นาย) (นาย)
๐.๕๔ ๒๘
๒
๐.๖๒ ๒๖
๒
๐.๖๒ ๒๖
๒
๐.๕๑ ๒๖
๒
๐.๕๕ ๒๖
๒
๐.๕๐ ๒๖
๒
๐.๕๒ ๒๖
๒
๐.๕๓ ๒๖
๒
๐.๖๒ ๒๖
๒
๐.๕๖ ๒๖
๒
๐.๕๘ ๒๖
๒
๐.๕๖ ๒๖
๒
๐.๕๑ ๒๐
๒
๐.๕๖ ๒๐
๒
๐.๕๒ ๒๔
๒
๐.๖๒ ๒๔
๒
๐.๕๗ ๒๔
๒
๐.๖๐ ๒๔
๒
๐.๖๐ ๓๐
๒
๐.๔๗ ๒๐
๒
๐.๕๓ ๒๒
๒
๐.๕๖ ๒๔
๒
๐.๖๙ ๔๓
๒ เรือฝึกหัดฝีพาย

หมายเหตุ
- เนื่องจากเรือพระราชพิธีได้รับการซ่อมท�ำตัวเรือใหม่ ท�ำให้ขนาดของเรือต่างๆ คลาดเคลื่อนจาก
ของเดิม ดังนั้น เจ้าหน้าที่กองประวัติศาสตร์ ยก.ทร. เจ้าหน้าที่โรงเรือพระราชพิธี กรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่
แผนกล�ำเลียงและแจวพาย ได้ร่วมกันวัดขนาดของเรือขึ้นใหม่หมด ๕๒ ล�ำ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๒๕
- ส�ำหรับเรือพระที่นั่งทั้ง ๓ ล�ำ และเรือรูปสัตว์ต่างๆ ความยาวของเรือ วัดจากจุดปลายสุดหัวเรือ
ไปยังท้ายสุดของเรือ (รวมทั้งทางเรือ) ตามแนวระดับ ส่วนเรืออื่นๆ วัดความยาวหัวเรือสุดจนจรดท้ายเรือสุด
ความกว้างของเรือวัดจากด้านนอกของกราบเรือส่วนทีก่ ว้างไปยังด้านนอกของกราบเรือทีอ่ ยูต่ รงข้าม ส�ำหรับ
ความลึกวัดจากท้องเรือส่วนที่ลึกขึ้นมาเป็นแนวดิ่งจนจรดกราบเรือ
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ระเบียบพิธีที่ถือปฏิบัติในการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
การจัดกระบวนเรือพระราชพิธีในพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคนั้น กล่าวได้ว่ามีระเบียบพิธี
หรือระเบียบพระราชพิธีที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน ที่ควรทราบมีดังนี้
๑. เรือในกระบวนที่ติดอาวุธได้มีแต่เฉพาะเรือรูปสัตว์เท่านั้น
๒. เรือพระราชพิธีล�ำใดที่ไม่มีผ้าคลุมหลังคาและไม่มีผ้าหน้าจั่ว อาทิ เรือกลองนอก เรือกลองใน
เรือแซง เรือต�ำรวจ เรือพวกนี้จะใช้หลังคากระแซงเปี้ยะ
๓. เรือพระราชพิธีลำ� ใด ทอดบัลลังก์กัญญาแล้ว จะทอดบุษบกและพระราชยานกง มิได้
๔. พลฝีพายในเรือพระทีน่ งั่ ทรง เรือพระทีน่ งั่ รอง และเรือทรงผ้าไตร ทัง้ ๓ ล�ำนี้ หากกรมพระราชวัง
สัง่ ให้ขา้ ราชการแต่งกายเต็มยศหรือครึง่ ยศรับเสด็จ ต้องแต่งกายเต็มยศอย่างพลฝีพาย (ใช้พายเงิน พายทอง)
หากแต่งกายปกติ จะแต่งกายด�ำ สวมหมวกกลีบล�ำดวน ใช้พายทาน�ำ้ มัน
๕. ท่าพายเรือแบ่งไว้เป็น ๓ ท่า คือ พายธรรมดา พายกระเดียด และพายท่านกบิน ส�ำหรับเรือ
พระที่นั่งต้องพายท่านกบินเสมอ เวลาจะเปลี่ยนท่าพายต้องขอพระบรมราชานุญาต
๖. ส�ำหรับการเห่ในกระบวนพยุหยาตราใหญ่ ต้นบทเห่ในเรือพระทีน่ งั่ กระบวนพยุหยาตราน้อยและ
กระบวนรายใหญ่ กระบวนรายเล็ก ต้นบทเห่ เห่ในเรือทรงผ้าไตร
๗. การเห่กด็ ี ขานยาวก็ดี ฝีพายจะรับข้ามทีป่ ระทับไม่ได้ เช่น เห่และขานยาวตอนหัวเรือ ฝีพายตอน
หัวเรือรับ ฝีพายตอนท้ายเรือรับไม่ได้ ถือกันว่าเสียงข้ามพระเจ้าอยู่หัว
๘. การเสด็จฯ กลับ ถ้าพระอาทิตย์อัสดงแล้วต้องโห่ ๓ ลาเสียก่อน จึงออกเรือพระที่นั่งได้
๙. การใช้โคมไฟ ห้ามใช้ในเรือพระที่นั่ง เรือรูปสัตว์ใช้โคมเพชร เรืออื่นๆ ใช้โคมบัว
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สรุป
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค หมายถึง ริว้ กระบวนเรือทีจ่ ดั ขึน้ ในการทีพ่ ระเจ้าอยูห่ วั ในสมัยโบราณ
เสด็จพระราชด�ำเนินไปในการต่างๆ ทัง้ เป็นการส่วนพระองค์ และทีเ่ ป็นการพระราชพิธี ซึง่ ได้ประกอบการมา
แต่โบราณตั้งแต่สุโขทัยแล้ว โดยประกอบการนี้เรื่อยมาทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์
และได้มีมาจนปัจจุบัน แม้ว่าแต่เดิมมาจะเป็นการเสด็จพระราชด�ำเนิน ประกอบการพระราชด�ำเนิน และ
ประกอบการพระราชพิธีต่างๆ เช่น พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จไป
นมัสการพระพุทธบาท การอัญเชิญพระพุทธรูปที่ส�ำคัญจากหัวเมืองมาประดิษฐานในเมืองหลวง ตลอดจน
การต้อนรับคณะทูตจากต่างประเทศ เป็นต้น
ั นาการมาจากการจัดกระบวนทัพเรือ ซึง่ ใน
การจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคนี้ กล่าวว่าได้ววิ ฒ
ยามทีว่ า่ งศึกเพือ่ เป็นการฝึกซ้อมเรียกระดมพลโดยกองเรือเหล่านีจ้ ะตกแต่งอย่างสวยงาม มีการประโคมดนตรี
ไปในกระบวนเพือ่ ความเพลิดเพลินสนุกสนานอีกด้วย ทัง้ ยังจัดเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ทาง
ด้านวัฒนธรรมประเพณีอย่างหนึง่ ของชาติและพระราชวงศ์ ซึง่ ได้ทรงแสดงพระบารมีแผ่ไพศาลเป็นทีแ่ ซ่ซอ้ ง
สรรเสริญและเป็นที่พึ่งแด่พสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารโดยทั่วไป
การจัดริ้วกระบวนได้แบ่งออกเป็น ๒ สาย เรียกว่า กระบวนพยุหยาตราใหม่ซึ่งจัดเป็น ๔ สายและกระบวน
พยุหยาตราน้อยจัดเป็น ๒ สาย ซึง่ ต่างกันโดยทราบได้จากจ�ำนวนเรือในริว้ กระบวนว่ามีมากน้อยเท่าใดนัน่ เอง
การจัดริ้วกระบวนมีระเบียบการจัด แบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ กระบวนนอกหน้า กระบวนในหน้า กระบวน
เรือพระราชยาน กระบวนในหลัง และกระบวนนอกหลัง ซึง่ ชมแล้วจะพบแต่ความสวยงามความโอ่อา่ ตระการ
ตา และความมีระเบียบสมกับเป็นประเพณีของชาติที่มีอารยธรรมอันสูงส่งมาแต่โบราณกาล
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Royal Barge Procession
Though the royal barges of Thailand are the last of their kind, the spectacular
pagent on water can still be seen in Thailand. And this legendary procession seems to have
originated in the capital of Sukhothai Kingdom, probably as early as in the l3th century.
The earliest historical evidence concerning royal barges dates from the Sukhothai
period, which mentions briefly some names of royal vessels participated in certain waterborne
state ceremonies. The names of barges mentioned are Rua Prathinang Praphat Saeng Chan
(Royal Barge for Appreciation of Moon-Light), Rua Prathinang Chai Chalerm Tharanin (Royal
Barge of Victory over the Land); and Rua Prathinang Chai Sinthuphiman (Royal Barge of
Victory on the Celestial River).
From the later historical evidences, we learn that in the subsequent Ayutthaya
period, the magnificent processions included a large fleet of royal barges aligned on the rivers
and canals at the island capital of Ayutthaya. During this period the most important royal
barge processions had been organized for the royal Kathin ceremony. Once a year at the end
of the rainy season the Ayutthaya kings went to their royal monasteries to offer robes and
other monastic paraphernalia to the monks. Towards the end of the period, it seems that the
royal barge processions had also been held for other purposes than the Kathin ceremony. The
kings then visited Saraburi once a year to pay homage to the newly discovered footprints of
the Buddha. The earliest detailed account on the royal barge procession handed 3d down to
us was compiled during the reign of King Prasat Thong (1630 - 1655) in the late Ayutthaya
period, which mentions that a number of new barges were constructed particularly for
the king’s Kathin ceremony. In the following reign of King Narai the Great (1656 -1688),
the monarch had his court scribes to make specified records on royal processions both on water
and on land. This particular document is entitled “The Royal Processions of King Narai the
Great’s Reign”. it is interesting to notice that this literary descriptions are almost alike with
the procession scenes illustrated in the murals at Wat Yom in Ayutthaya. The original murals
have since been deteriorated, but their copy on Khoi manuscript made in the beginning of
our century still exists in the National Archives.
According to many other records, several of which were made by European
missionaries, traders and envoys, we can conclude that the Royal Barge Procession in the reign
of King Narai the Great had been spectacular, in accordance with the prosperity of the kingdom
at the time. At least the reign was the golden age as long as the royal barge procession was
concerned. The procession continued on to the last reign of the Ayutthaya period, but was in
a much smaller scale. Many of the remaining barges deteriorated gradually, and many master
barge builders were killed during the Burmese invasion. Towards the end of the Ayutthaya
period in 1732, King Boromakot (1732 - 1758) sent a diplomatic mission to Burma, along
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with various presents including ornate barges. According to a literary work entitled “Lilit
Krabuanhae Phra Kathin Phayuhayatra”, the Kathin Procession during late Ayutthaya period
was composed of 33 types of royal barges aligned as follows.
1.		 Rua Pratu (one pair)
		 For royal relatives.
2.		 Rua Krap
		 Equipped with oarsmen wearing a pair of trousers and a shirt with “mongkol”
(auspicious) diagram in red and black.
3.		 Rua Sua Thayan Chon and Rua Sua Khamron Sinthu
		 A pair of barges with tiger figurehead for officials. The helmsman on the stern
wore embroidered costumes tied with a belt. They also wore golden head-dressed. The cabin
in the middle of the barge was of two-storey, and a pair of long weapons like spear was tied
on each of the pillars. On the stem was installed a small cannon, or musket. The barges were
manned by 30 oarsmen in red trousers, shirts and head-bands.
4.		Rua Sae Charakhae Khanong Nam, and Rua Sae Charakhae
Khamram Rong
		 This pair of barges were crocodile-shaped, equipped with Burmese volunteers.
5.		 Rua Sae Phiphathachon and Rua Sae Ananta Samut
		 Manned by Mon volunteers.
6.		 Rua Sae Chang called Khotcha Ram Ban Yin and Khotchasan Sinthu
		 These elephant figurehead barges for the Mon people, with oarsman wearing
multi-petalled head-dress specially woven in red. They also wore head-bands as amulet. At
their sterns were installed red flags.
7.		 Rua Krap
		 Manned by the representatives from all the six Departments.
8.		 Rua Klong Khaek
		 This was the drum barge which led a pair of Sae barges.
9.		 Rua Krap
		 For the deputy-chief of Police Department, carrying one of the four outer sections.
10. Rua Sang
		 Composed of two barged called Rua Chan Chon Sin and Kham Haeng Han, about
18 meters long.
11.		 Rua Kilen Loi Bon Sinthu and Rua Kilen Lin La Samut
		 A pair of barges with Klien (Chinese mythical creature) figurehead.
12.		 Rua Makara Chamlaeng and Rua Makara Phlaeng Rit
		 A pair of Imagala figurehead barges.
13.		 Rua Hera Sinthu Loi Long and Rua Hera Thong Thang Samut
		 A pair with seahorse figurehead.
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14.		 Rua To Khamang Khluen and Rua To Fuen Samut
		 All the abovementioned barges had animal figure-heads, and were equipped with
oarsmen in red trousers and shirts made of Patsatu fabric. The helmsmen wore trousers made
of specially woven cloth, shirt tied by a belt, and multi-petalled head-dress in gold fabric.
The arms-bearer also wore red trousers and shirts, but in pointed petalled caps.
15.		 Rua Khrue “Asurawayuphak“ and Rua Khrue ‘Asurapaksi Samut”
		 These barges had demon-king figureheads, ornamented with gilded decorations
on black lacquer background. A pair of long weapons were tied on the pillars of the cabin.
On the stem was installed a cannon or musket. The oarsmen wore red trousers and shirts, and
their heads tied with twisted ropes as amulet.
16.		 Rua Krap Kanya
		 This particular barge was for the deputy-chief of Police. The oarsman also wore
red trousers and shirts, and twisted ropes around their heads as amulet.
17.		 Rua Khreu “Krut Hoen Het“ and “Krut Tret Trai Chak”
		 The canopy was outlined by ornate border. The eaves were adorned with golden
embroidery and tassels.
18.		 Rua Ekachai Hern Hau and Rua Ekachai Lau Thong
		 A pair of barges led the main part of the procession.
19. Five pairs of animal figure-head barges
		 Elaborately adorned with gilded decorations against black lacquered background.
20.		 Rua Sri Sunthon Chai
		 This was the barge to carry monk’s robes. as the king’s offering to the monks in
the royal monastery, placed on the throne in the middle with ornate canopy. its oarmen wore
red shirts, but green trousers and pointed petalled caps.
21. Rua Klong (drum barge)
22.		 Rua PhraThinang Chon Phimanchai
		 A throne was placed in the cabin, decorated with curtain, a staff carried a five
pointed flag on the stern.
23. Rua Phra Thinang Mongkol Suban
		 This particular barge had Garuda figured-head, and a cannon on the stem together
with three Western men in charge of the arms. Four high-ranking courtiers were in front
of the throne, on which were placed various royal articles including swords, pipes, candle
sticks, water pot and various other utensils. In front of the throne was tied a long musket
about 2 meters long, together with three musketeers and three Department officers. Behind
the throne were two lesser courtiers, two staff members from Phra Pusamala section to carry
the umbrellas, and two doctors of traditional medicine.
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24.		 Rua Phra Thinang Chai Suphannahong
		 This was the second most important in the whole procession, which if
necessary replaced the most important one called Hera Kham Samut. Either one called Hera
Kham Samut. Either one participated as the prime barge in the procession. in fact they were
identical, except that this one had red oars with grooving in gold alongside; three pronged flag
on the stem and stern: other two officers behind the throne carrying Khathin robe offerrings.
25.		 Rua Krap Kanya Group
		 A group of barges belonged to the Police Department.
26.		 Rua Ongaraksa
		 Barges of honour guards from the Interior Military Department.
27.		 Rua Pratu Lang
		 A pair of barges marked the end of the main part of the procession.
28.		 Rua Tang Phra Saliang
		 To carry the small palanquin.
29.		 Rua Phra Klot Khan Yao Song Sert
		 To carry the canopies.
30.		 Rua Rong Khanot Chueak
		 To carry the robes.
31.		 Rua Saeng Sapphayut
		 To carry royal palanquine.
32.		 Rua Ta Rai
		 To carry the arms and bullets, supervised by two officers.
33.		 Rua Chao Tang Krom Group
		 A group of barges for carrying officials from various Departments, which had a
cabin in the middle, and the stem tied with colourful fabrics and tassels.

At the end of the Ayutthaya period,
The barges participated in royal procession on water can be categorized into three
groups. This assumption is from the Royal Barge Procession written by Prince Thamathibet
(Chao Fa Kung,) brother of King Uthumphon, the last king of Ayutthaya.
1. Rua Ton Group
The first group had four barges with Garuda, Hamsa, Sri Samatthachai and Krai
Soramuk, respectively.
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2. Rua Chai Group
The barges in second group were small, but equipped with the rhythmmen to control
the tempo of tossing of the oarsmen.
3. Rua Lao Saen Yakon
The last group was composed of those with magnificent figure - heads. with their
specific names as follows:
3.1		 Rua Rajasiha : a pair of royal lion figure - head barges;the lesser for Phraya
Maha Ammat, and the greater for Samuhanayok, the Minister of Civil Office.
3.2		 Rua Kajasiha : a pair of elephantion lion figure - head barges : greater for
Samuha Kalahom, the Minister of soldiers and the lesser for Phraya Thamma Trailok.
3.3		 Rua Ma with horse figure - head for Phraya Rajamukum
3.4		 Rua Singha with lion figure - head for Phraya Yommarat
3.5		 Rua Naga with naga figure - head for Phraya Pholathep
3.6		 Rua Makara with dragon figure - head for Phraya Choduek from the
Foreign Department.
3.7		 Rua Liangpha with mountain goat figure - head for Phraya Thep Orachun.
3.8		 Rua Nok Insi with eagle figure - head for the Royal Household Department
The information on the Royal Barge Procession during the Ayutthaya period
can also be found in the literary work of Chao Phraya Phra Khlang. entitled
“Lilit PhayuhaYatra Phet Phuang” written in 1797. This particular work is believed to have
been encouraged by the royal command of King Rama I. the founder of Bangkok, to revive
the magnificent tradition flourished in the Ayutthaya period.
The barges mentioned in this particular work included following barger in order :
Rua Sua : Tiger barge to clean the river by collection the floating debris prior to the
procession.
Rua Phikhat : Six barges to carry the courtiers of Royal Vessel Department
Rua Phuak Mon : A pair of Rua Sae of the Mon people, namely Rua Sae Sak Bowaret
and Rua Sae Sorasin.
Rua Phuak Mon : The second pair Rua Sae of the Mon people called Rua
Phiphatchon and Rua Anantasamut.
Three pairs of Rua Sae barges for Phraya Choduek :
A pair of Rua Sae Bowonwari and Rua Sae Sri Samut.
A pair of Rua Sae Sinthu Sawat and Rua Sae Phiphat Sakhon, and
A pair of Rua Sae Chaiyan and Rua Sae Chop Sakhon
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The aforementioned groups were followed by eleven pairs of the Chai group :
1. Rua Chai Khan Chao and Rua Chai Khan Tharanen
2. Rua Chai Khan Wannawat and Rua Chai Suban Daodat
3. Rua Chai Khachon Phachi and Rua Chai Si Asadon
4. Rua Chai Chana Kajakala and Rua Chai Chamnan Kajakarm
5. Rua Chai Chana Ruecha and Rua Chai Rueyot
6. Rua Chai Athikan and Rua Chai Thayanthip
7. Rua Chai Ruelert and Rua Koed Ruechaiyot
8. Rua Chai Thaloeng Chai Chamna and Rua Chai Phiphat Mongkhol
9. Rua Chai Rueng Rit and Rua Chai Phitsanu
10. Rua Chai Wai Thorani and Rua Chai Nathiwan
11. Rua Chai Nakhon and Rua Khachon Chai
Barges with animal figure-heads :
1. Rua Kajasiha Noi and Rua Rajasiha Noi
2. Rua Kajasiha Yai and Rua Rajasiha Yai
Fore-runners of barges with horse figure-heads:
Rua Worachun Chai Chat and Rua Rawang Rajaripu
They are followed by barges in derveral pairs of
1. Rua Angma and Rua Rajasura Phiman
2. Rua Sinthu Paksi and Rua Insi Thip
3. Rua Wikhalai and Rua Ramphai Bin
4. Rua Wong Wing Wari and Rua Sri Suchonlathi
Rua Phuak Asa Hok Lao: (Six Groups of Volunteers)
Rua Nok and Rua Kilen ; equipped with volunteers from six regiments
Rua Thaktho :
Rua Son Samdaeng Rit and Rua Sitthi Kamhaeng
Rua To :
Rua To Mahannop and Rua To Chop Phor Trai
Rua Naga Urakharat and Rua Naga Nayok
Rua Naga Hera Rat and Rua Naga Wasukri
Rua Pratu Nai :
Rua Chai Sawat and Rua Chai Rattana Phiman
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And then the procession was followed by the four pairs of Police barges and another
five small lesser barges of :
Rua Chon Phiman Chai
Rua Kraison Mat
Rua Si Phiman Chai
Rua Krai Chakkarat (installed an image of a divinity, Phra Thewa Kam)
Rua Son Phrom Chai (installed an image of Buddha, Phra Chai)
Rua Phra Thinang, the throne bearing barges:
1. Rua Phra Thinang Hema Phiman Banyong
2. Rua Phra Thinang Kraison Muk, the second most important barge carrying the
cubic cabin with royal coach
3. Rua Phra Thinang Suwannahong, another second important barge in the procession
This was the end of the official part to the procession, marked by Rua Si Sunthon
and Rua Krai Sorachak.
The rear part of the procession was of unofficial vessels of :
1. Two barges to carry Western trainees
2. Two barges for volunteers
3. Two barges for police
4. Two barges for inner police
5. Two barges of Rua Thong Khwaen Fa type. one from Ban Pho Riang, the other
from Ban Mai village
6. Rua Hoen Hao and Rua Lao Thong
This section of the procession was followed by Rua Ekkachai barges from the Deputy
King’s Palace known as Wang Na, and Rua Chai barges of the princes who were in charge
of various departments.
And then came a group of animal figurehead barges, which were in pairs of dragon,
naga, and lion.
The tail of the procession had small barges of police, and those for the three ranks of
courtiers. The end of the procession was guarded by two police barges.
Altogether, the number of barges participated in this particular procession amounted
more than one hundred.
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It is interesting to notice that there are slight differences in the alignment of barges
among the documents on procession. However, the fantastic pageant on river in general can
be divided into three parts in width as follows :
1. The middle part, namely the royal process, has various barges bearing elaborate,
conopied thrones.
2. Inner section on the left and right supportive group of smaller barges
3. Outer section on the left and right guarding group of smaller barges
In length the whole procession is divided into five parts.
The front-most part comprising is divided into five parts.
The front-most part comprising barges of soldiers was followed by those of honour
guards which bore thrones.
This main group was again protected on either side by those of honour guards, which
was followed by the barges of soldiers.
In between these five groups was found a particular barge which separated each of
the five groups.
During the war which brought about the fall of Ayutthaya in 1767, the royal barges
were lost along with other treasures and the records of the Kingdom, When King Rama I
ascended the throne in 1782, to become the first king of the present Chakri Dynasty, he
considered the renewal of national arts and crafts and maintenance of tradition, an early
priority. This included construction of new royal barges.
In the Dynastic Chronicles of the 4th reign (1851-1868) the accounts of the coronation
of King Mongkut also describes ‘The Royal Tour of Bangkok by Water” following the King’s
land tour. The King reflected that since there were many royal and other barges that were
kept but never used or seen, the King desired to arrange a royal procession by boat, so the
population might be able to view him again.
The Dynastic Chronicles also mention that it was contemplated by King Mongkut
that the past three kings had had royal barges built in their honour. However, up to that time
a royal barge had not been constructed in his honour. King Mongkut therefore requested that
the Ministers of the Civil Service, of Military Affairs, and of Harbours search for the required
timber. There was already at that time, a barges with a figurehead of a Garuda so the King
ordered one of the new barges to have the figurehead of a Naga, a seven-headed snake, with
the name of Anantanagaraj. A total of seven new barges were constructed. Following his
coronation, King Chulalongkorn also made a Royal Progress by Water, around his capital city.
During his long reign of 42 years, visits by the King to present Kathin robes and other gifts
to the King travelled by royal barge and the procession always brought crowds of people to
the river banks of filling decks of ships at anchor.

158

เรือพระราชพิธี : ROYAL BARGES

Both King Vajiravudh (Rama VI, 1910-1925) and King Prajadipok (Rama VII, 19251935) had coronation barge processions and for Kathin ceremonies as well, but not as often
as King Chulalongkorn, their late father. King Vajiravudh found it necessary during his reign
to have some of the loader barges replaced, however they retained the original figureheads.
it is believed that there had been two kinds of Royal Barge Processions according to the scale,
the Greater and the Lesser.
However, owing to the lack of historical records, it is not possible to have detailed
descriptions of them. Many attempts have been made to reconstruct them. The most important
among them made by Prince H.R.H. Prince Paribatra Sukhumbhand, Prince of Nagara Svarga
when he served as the Chief of Navy during the Reign of King Rama VI. Unfortunately, his
achievement was not as successful as he wished it to have been. He studied the available
sources and compiled the two processions, which he reported to the King on November 4,
1927, as follows :
The Greater Royal Barge Procession composed of four groups was aligned in the
following order.
1. 1.1 a pair of fore barges.
1.2 a pair of barges for dispelling evil spirits.
1.3 eleven pairs of small barges.
2. 2.1 the inner section of the procession has four pairs of animal figuredhead barges;from rear to front, garuda, monkey, monkey, king and giant demon
2.2 a pair of drum barges.
2.3 a pair of police barges.
3. 3.1 Ekachai barge, the most important in the procession, to bring monks’ robes,
Buddha image, or an offering, depending upon the purpose of the procession. Also carried
are articles of royal regalia, such as the three-pronged flag, trumpet, conch, etc.
3.2 a pair of barges called Ekkachai Hoen Hao and Ekkachai Lao Thong, carrying
trumpet, conch and bronze cattle drum.
3.3 The barge carrying the king seated on an ornate throne was decorated with
royal regalia and three-pronged flag.
3.4 another barge with ornate cabin with throne.
3.5 a secondary barge also with throne.
4. 4.1 a pair of police barges.
4.2 two pairs of soldier barges.
4.3 a pair of barges marking the end of the procession.
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The Lesser Royal Barge Procession Composed of two major groups
1. a pair of fore barges.
2. a pair of barges for dispelling evil spirits.
3. seven pairs of small barges.
4. four pairs of animal figure-head; from the rear to front, garuda (carrying the Victory
drum), monkey, monkey king and giant demon.
5. a pair of drum barges.
6. a pair of police barges.
7. Ekkachai barge with throne to carry monks’ robes, Buddha image and offerings
8. two barges called Ekkachai Hoen Hao and Ekachai Lao Thong, carrying trumpet,
conch, and bronze cattle drum
9. King’s barge with royal regalia, but without the flag.
10.The secondary barge with an ornate throne.
11. a pair of royal police barges.
12.two pairs of soldier barges.
13.a pair of barges at the end of the procession.
King Rama VI was satisfied with the report, and had the processions on river organized
according to it on November 15th in 1927. This revived tradition continued on to the subsequent
reign, the first of which was the King Rama VlI’s coronation parade on water. However, if
we compare the royal barge procession in the reign of king Rama VI with the earlier ones in
the time of King Mongkut (Rama IV), we find that several barges were replaced in the later
reign, and more pairs of animal figurehead barges were added to the procession, including
those of dragon, lion, kilen, tiger, etc.
All the aforementioned barges had originally been constructed in the reign of
King Rama I, and thus become much deteriorated by the time of King Rama VI, except
a pair of tiger figuredhead barges. The interesting point noticed in the alignment of the
figurehead barges is that in the reign of King Mongkut, the monkey figurehead barges were
the first in line, followed by those of giant demon, monkey king and finally garuda. This order
was then changed in the procession of 1927 as mentioned in the list above. This was again
corrected back to the order of King Mongkut’s time in the procession organized for the 150th
anniversary in 1932. The layout of the procession was as follows.
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In the procession organized on the auspicious occasion in the celebration of the 150th
Anniversary of Bangkok, naturally, the main barge did not carry any article of offering as if
had been for Kathin ceremonies, and the king did not wear the royal attire because he was not
going to pay homage to the Buddha. It was only meant to celebrate the Kingdom‘s anniversary.
Therefore, the procession was organized according to the lesser scale, with some
variations as follows:
1. The animal figurehead barges which had not normally been included in the lesser
procession also participated; four pairs of them from the 8th to the 11th lines, replacing small
barges of the same number.
2. The king’s barge had a throne of Kanya type which had not formerly been
considered appropriate.
Since the government system of the kingdom became constitutional from absolute
in 1932, many changes took place in the country. King Rama VII left the Kingdom, and the
annual Kathin ceremony on the Chao Phraya River ceased for 30 years until 1959 when the
present King Rama IX revived the ancient royal tradition.
Royal Barge Procession in the Reign of King Rama IX
April 1932 was the 150th Celebration of the Chakri Dynasty and Bangkok as the
capital city. King Prajadipok crossed the lower span of the Buddha Yodfah bridge and
embarked on the barge Suphannahong to travel by barge procession to the royal boat landing
at the Grand Palace. Although no one knew it at that time, it was to be the last Royal Barge
Procession of the absolute monarch of Siam, for the following June a coup d‘etat changed
the government from an absolute to a constitutional monarchy.
The barges sustained severe damage during the bombing of Bangkok in World War
II. Soon after his return from school in Europe, the present King, H.M. King Bhumibol
Adulyadej, went to see the barges in their dry dock on the Bangkok Noi canal. Noting their
deterioration. His Majesty ordered their restoration; and decided to revive the ancient tradition
of the Royal Barge Procession for auspicious occasions. Artists under the direction of the
Fine Arts Department spent more than a year repairing the damage. In 1972 this dock was
then established by the Fine Arts Department as the National Museum of Royaling
The first Royal Barge Processing of the present reign took place on May 14, 1957,
as part of the 25th century celebration of the Buddhist Era, with 39 barges in the flotilla, for
the King’s kathin Ceremony at Wat Arun. The Barge Suphannahong carried an image of the
Lord Buddha; the Anantanakaraj carried the Holy Scripture; and the Royal Escort Barge
Anekkachatbhuchong carried a group of Buddhist monks. The royal barge procession
turned to be smaller than the traditional lesser Procession, and several changes made to this
procession, as follows:
In place of missing monkey and garuda figurehead barges and Rua Khuchak barge.
Rua Phayawanon and Rua Asura were included. To make the Rua Dang type of barges
complete. 11 pairs of them were newly constructed in cooperation among the three responsible
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authorities; the Navy and the Fine Arts Department and the Royal Household. In the case of
animal figurehead barges. some old heads were reused and new ones were carved to make
the set of eight pairs complete.
After the procession in 1967, the royal barges were not seen in procession again for
15 years, until the Bicentennial Celebration in 1982. Before the barges could take to the
river, extensive renovation was again necessary for the Navy Department and the Fine Arts
Department, and required several months of concentrated work.
In the celebration of the Bicentennial of Bangkok on April 5 and 13 in 1982, the Thai
government organized two grand royal barge processions. The second on was particularly
for the people to pay homage to the Buddha Sihing image by spinkling the image with lustral
water as it had always been on the Phramen ground on the traditional Thai New year‘s Day.
This was specially designed for the auspicious occasion. In fact the two processions were
almost identical except that the one on April 13 did not include the magnificent Suphannahong.
H.R.H. Princess Chulabhorn was the chief of the organization committee for both processions.
The Featural Characteristics and History of the Royal Barges for the Procession
on River
The royal barges of the kings in ancient times can be divided into two large categories
of Rua Thong (Golden Barge), and Rua Mai (Wooden Barge).
Rua Thong barges had elaborate carvings which were black lacquered and gilded to
assume ornate decorations. They were for the important state ceremonies on river. In contrast,
the Rua Mai was made of plane wood for the king’s use on ordinary occasions.
The barges participated in the royal procession on river were of diverse shapes and
sizes with their particular names.
Their featural characteristics, functions and other details according to their positions
in the procession are as follows:
1. Rua Pratu
Similar to Rua Krap, this type has a simple open-sided pavilion in the middle,
particularly called Rua Krap Kanya. This type has the function of leading the procession
carrying the deputy minister of the responsible ministry.
2. Rua Phikhat
This type is a kind of ancient war-boat with a musket on the stem during the Ayutthaya
period. It is said that King Narai the Great had five pairs of such barges; King Rama I the
founder of Chakri Dynasty owned six pairs; and King Rama VI only one pair which are known
as the tiger figure-head barges called Rua Sua Thayan Chon and Rua Sua Khamron Sinthu.
As mentioned already, such barges have the tiger figure-head and in the cabin at the
centre sits a military officer of the Ammot rank, particularly in the processions organized in
the Bangkok period. In contrast, during the Ayutthaya period, the barge was then equipped
with, besides an officer, a helmsman and oarsman, altogether 31 as the crew.
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3. Rua Dang
This type is a simple wooden barge painted black with oil, plain and simple without
any decorations. They are aligned on either side of the main line of procession. In the middle
of the vessel is installed an open-sided cabin, where sits an officer. There are on board four
musketeers, master, a helmsman and 29-35 oarsmen depending upon the size of the barge.
Also found on the barge are a couple of rhythmmen who hit the stern with a long post to
control the oarsmen’s rowing tempo.
During the Ayutthaya period, the barges with rhythmmen were those of the Rua Chai
type which had the pointed-upward stem similar to that of Rua Ging. However, it is not
possible to point out the differences now, except that the Rua Dang at present has gilded
stem, if it had painted design on the fore part of the barge. This particular type is for officers.
4. Rua Klong Nok-Klong Nai
This type barges belong to the Krap category.
Rua Klong Nok in manned by an officer, a helmsman, and 30 oarsmen. The deputy
director and his assistant of the procession sit in the open-sided cabin, and the rhythm keeper
is on the stem. in contrast, Rua Klong Nai has the director of the procession in the cabin with
his assistant. On both barges are found two flute-blowers and two drumbeaters.
5. Rua Tamruat Nok-Tamruat Nai
They are also of the Krap type, having an officer, a helmsman and 22-27 oarsmen.
The police officers sitting in the cabin are of the rank of director of the department.
6. Rua Rup Sat (Barges with Animal Figure-Head)
Royal barges of this category have animal figure-heads not only real but also mythical,
which seem to have been influenced by either Ancient Khmer or Indian traditions.
- Ancient Khmer influence
This idea is derived from the fact that in some stone reliefs at Angkor Wat carved in
the middle of the 12th century, are found barges with Hamsa, Naga, Hera-Dragon figureheads,
probably intended to make the boats beautiful.
- Ancient Indian influence
In ancient India the carriages participated in processions had emblems to represent
the officials’ positions. And it is possible that when the Thais received the influence, they put
the emblematic decorations on the stem and stern of the barges, the purpose of which was in
fact similar to the Indian prototype. At present, however, though the officer is not found in
person on board, the barges alone participate in the procession on water.
However, judging from the historical evidences, it seems that the origin was from
Indian tradition rather than Khmer. This is from the fact that the Ayutthaya up to the early
Bangkok period, all the government departments had their emblems in various mythical animal
forms. This had already codified as early as in 1455 during the reign of King Trailokkanath
in the early Ayutthaya period.
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The accounts on animal figure-heads for barges are also found in the royal
chronicles. The earliest one written in 1533 says that King Maha Chakraphat transformed Sae
type barges to the Chai type by putting animal figure - heads. This was also to install muskets
and cannons on the stems.
Judging from the alignment of the animal figure - head barges which coincide with the
hierarchy of the officials, it becomes obvious that they represent the ranking in the court.
In the early Bangkok period, some new alterations were made of the figure-heads. For
instance, in the reign of King Mongkut, Vishnu was added on the Garuda figure-head which
had been carved in the previous reign of King Rama III.
In the same reign new figureheads were also created, such as the two monkey King
figureheads were also created, such as the two monkey king figureheads known as Pali
Rang Thawip and Sukrip Krong Muang, to include the departments whose emblems were
monkey.
According to the ancient boat song written by Prince Thammathibet (Chao Fa Kung)
in the end of the Ayutthaya period, the Garuda figure-head was not only Garuda alone but
holding Nagas in both hands.
The animal figurehead barge of the King Mongkut’s reign which are known to us are
four as follows:
A pair of Garuda barges, named Krut Hoen Het and Khrut Tret Traichak
A pair of monkey barges; Phali Rang Thawip and Sukhrip Krong Mueang
A pair of giant demon barges; Asura Wayuphak and Asura Paksa
A pair of monkey barges; Krabi Ranronrap and Krabi Prab Muang Mara
Among the four pairs of animal figurehead barges with the elegant appellations. three
of them are different from those known in the reign of King Rama I, as follows:
Asura Paksa had been known as Asura Paksi
Phali Rang Thawip as Phali Lang Thawip, and
Khrut Hoen Het as Khrut Hoen Rahet
All the animal figure-head barges have a cannon on the deck. The traditional
Thai weapons are also found on the barges, including spear, javelin, etc, all of which are
decorated with peacock tail feathers. They are manned with an officer, helmsman,
rhythm keeper, a flagman and 37 oarsmen. In former time all the flagmen carrying the
three-pronged flags were from the Royal Police Department.
In the cabin of the monkey and demon figure - head barges are found an officer with
his four soldiers, whereas on the monkeyking and Garuda figurehead barges carrying victory
drums are found 10 drumbeaters with their drums. The number of such barges can be either
one or two pairs.
The animal figure - head barges still remaining amount ten; their names and details are
as follows: .
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1. Rua Krut Hoen Het
The former Garuda barge built in the reign of King Rama I and destroyed during
the World War ll, had the figurehead against black background, measuring 12 wa long
The present one which was built on April 21, in 1962 weigh 7 tons, 1.59 meters wide,
27.50 meters long and 0.59 meters deep; manned by 38 oarsmen and 2 helmsmen.
2. Rua Krut Tret Trai Chak
The former one damaged by bombing during the World War II was black, and its
figureheads at the stem and stern are conserved by the Fine Arts Department. The present
one was constructed on June 22, 1968, weigh 5.97 tons. 1.90 meters wide, 27.10 meters long
0.52 meters deep 0.29 meters under the water when floated on water; manned by 34 oarsman
and two helmsmen.
3. Rua Phali Rang Thawip
The former one was also black. The present one with the monkeyking figurehead is
as long as those with Garuda figureheads. Its stem is big enough to install a cannon in the
mouth of the animal figurehead, which is elaborately carved and painted green. The barge is
manned by 34 oarsmen and one helmsman.
4. Rua Sukhrip Khrong Mueang
The former one was again black. The present one is almost identical with the other
monkey-king barge except the colour which is not red.
5. Rua Krabi Prap Mueang Man
The former barge was like others had background, which had also been damaged
during bombing. The stem and stern were preserved by the Fine Arts Department came to
assume new body which was constructed in 1967. This partlcular barge is as big as the other
barges with animal figureheads, and is manned by 36 oarsmen and two helmsmen.
Amusket of 65 mm. in diameter is installed underneath the white monkeyking
figurehead at the stem.
6. Rua Asurawayuphak
This particular barge is decorated with the mythical creature of half giant in the upper
body, half bird in the lower part. The creature is painted purple.
7. Rua Asura Paksa
The barge is almost identical with the previous one except that the figurehead is green.
8. Rua Sae
The type barges have painted decorations at the stem and stern. Two important barges
belonged to this type are those with tiger tigureheads called Rua Sau Thayan Chon and Rua
Sua Khamron Sin. Particularly, in the reign of King Mongkut these barges were manned by
the Mons.
9. Rua Sang
The barges belong to the navy and have cabin in the middle. Usually two pairs of
them participate in the procession.
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10. Rua Riu
Rua Riu means all the barges aligned along the length of the procession. Usually all
of them carry their flags.
In the case of the barges with curving upturned stem and stern bear two flags, one at
the stem, the other at the stern. The rest including those with animal figureheads carry flag
installed at the stern.
11. Rua Ging
Rua Ging barges which carry items of royal regalia, appeared in the reign of King
Prasat Thong or that of King Song Tham during the Ayutthaya period. According to the
chronicles, the King ordered branches with blossoms to decorate the barge. Later, the artists
painted the branch on the stem instead of the real ones. This particular type barges are for
high-ranking royal personages, if not to carry the monastic robes, robes to clothe Buddha
images, or elaborate floral offerings. Since the Ayutthaya period several barges played that
paicular role one after another. At present Anantanakharaj with Naga figurehead is employed
as the Rua Ging in the procession.
In the reign of King Narai the Great, there were nine Ging barges in the magnificent
procession, which had ornated throne in the middle. A couple of royal umbrellas either five
or seven tiered were found in front and the rear of the throne, underwhich were placed the
royal offerings or other items of royalty.
These barges were manned by one umbrella bearer, one sun-shield, one fanner in the
rear. In front of the throne are four Thai trumpet blowers, eight western trumpet blowers, and
two boat singers and flag carrier.
In the reign of King Mongkut, the distribution of officials on the two Ging type barges
are as follows:
Anantanakharaj:

2

officers

						

2

helmsmen

						

54

oarsmen

Prahassaracha 		

2

officers

						

2

helmsmen

						

43

oarsmen

The oars are gilded and the oarsmen’s gesture is of flying bird. The origin of the barge
is believed to have been influenced by the large trading barges from Burma, because they are
almost identical except that the Burmese barges do not have the floral branch decorations.
12. Rua Chai
The Rua Chai type barges have up-turned stem and stern, similar to the ging barges.
Originally, this type was for the officials participated in the procession and had a rhythm man.
When a royal person was on board this barge was called Rua Ekkachai.
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According to the verses on the Thawatosamas Royal State Ceremonies, Rua Chai Hoen
Hao and Rua Lao Thong Ekachai barges were draped with red cloth on the canopy, and the
body was glided on black lacquer. The barges had a flagman on the stem and stern, a bronze
kettle drum, a trumpet; and had javelins, swords and spears, tied with red tussels. This type
barge is about 7 tons in weight, 2 metres in width 27.5 metres In length, 0.60 metre in depth;
and manned by 38 oarsmen and two officers at the stem.
13. Rua Khamotya
Literally, Rua Khamotya means a barge with decoration on the stem with certain
pigment. However, it seems that this type barges during the Ayutthaya period had simple
up-turned stem and stern, and had lotus petal carvings to tie the cloth. A cabin was placed in
the middle of the barge which had red cloth tied on it.
14. Rua Phra Thinang Song
This is the barge for the king which had a throne in the middle and state umbrella and
other items of regalia including parasol, fan, flag and four swords, one at each corner of the
canopied throne and their bearers. There were two high ranking officers in front of the throne.
The king’s barge during the Bangkok period was one of the three barges;
Sri Suphannahong, Ananatanakharat or Sri Samatthachai.
The Barge Suphannahong is probably the largest ‘dug-out’ in the world; weighing
15 tons, she is 45 meters long and three meters wide, made entirely from one piece of
timber, except for the figuredhead of the golden swan. The flat bottomed barge is made of
“Mai Yang“ (Dipterocarpus spp.) wood, and is ornately carved and gilded. The Suphannahong
as well as the Anantanakarat and Anekkachatphuchong, is manned by 54 oarsmen, two
helmsmen, two officers, and one flagman. The silver and gold paddles are raised in the air
at the end of each stroke, controlled by a rhythm keeper who taps the butt of his silver spear
on the deck in time with the chanting of ancient boat songs. The large ‘tassel’ which swings
from the beak of the golden swan, according to tradition, the “Phu” signified the King was
aboard the barge.
In 1987, as a part of the 60th birthday (the 5th cycle) of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej, the beautiful state barges will again take to the water on October 16.
His Majesty travelled from Vasukri Royal Landing Pier to Wat Arun for the Kathin ceremony.
The Royal Thai Navy has repaired the boats and the Fine Arts Department restored the artwork,
the painting and gilding. The Royal Household Bureau had the responsibility for the interior
decorations of the barges. The Navy oarsmen first practiced the specialized rowing techniques
on land, in dry-dock sheds. Later, they took to the river rowing longboats. Before the actual
day of the procession, there was a dress rehearsal--in 1982 the Crowds were almost as great
on those days as on the actual procession day, for it presented a wonderful opportunity for
getting photographs of boats and of boats and crew, close-up.
No matter how often a Royal Barge Procession is seen, one is always eager and ready
for the next. Otherwise, how can one be sure such a wonderous sight was really seen, and
not just dreamed.
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พิมพ์ที่

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จำ�กัด
เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑๒ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕  
ตำ�บลไร่ขิง อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทร. ๐ ๒๑๑๘ ๓๕๕๕

