


เรือพระราชพิธีในปจจุบัน!

! เรือที่สําคัญที่สุดในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค คือ เรือพระที่นั่ง เปนเรือท่ีพระมหากษัตริย

ประทับเรือพระราชพิธีที่ใชในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีดังนี้!

  ! ความสําคัญของ ‘ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค’ คือขบวนเรือพระราชพิธีอันยิ่งใหญขององค

พระมหากษัตริยไทยที่หมายความถึงการเสด็จพระราชดําเนินทางน้ําโดยการยกกองทัพไปทางเรือ คือ

สัญลักษณแหงแสนยานุภาพอันยิ่งใหญเกรียงไกร การแสดงถึงบุญญาธิการพระราชอํานาจและพระบารมีอัน

สูงสงใหปรากฏไปพรอม ๆ กัน ในริ้วขบวนเรือจะประกอบไปดวยการแหหนาหลังอัญเชิญธงสามชายผืนธงทํา

ดวยผาสักหลาดสอดสีปกดิ้นทองขวางเปนลวดลาย ปลายธงมี ๓ แฉก เปน ๓ ชายลดหลั่นกัน เครื่องยศหรือ

เคร่ืองราชอิสริยยศ ศาสตราวุธ เครื่องราชูปโภค ฯลฯ ใชสําหรับประกอบการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระสําคัญ

ของบานเมืองการอัญเชิญพระพุทธรูปที่สําคัญเขามาประดิษฐานในเมืองหลวง การเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีพิเศษ พระราชพิธีสําคัญทางพระพุทธศาสนาและบานเมืองเชน การจัดขบวนพยุหยาตรา

ทางชลมารคในพระราชพิธีพระบรมศพตลอดจนใชสําหรับเสด็จแปรพระราชฐานเพ่ือทรงงาน พักผอนพระราช

อิริยาบถเพือ่ไปประทับแรมยังสถานที่ตาง ๆ และใชสําหรับตอนรับราชทูตจากตางประเทศ เปนตน!

!
!



เรือพระที่น่ังสุพรรณหงส!

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงสลําปจจุบัน สรางขึ้นใหมในปลายรัชสมัย รัชกาลที่ 5 แลวเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 !

เมื่อพุทธศักราช 2454 หัวเรือพระท่ีนั่งนี้มีโขนเรือรูปหัวของหงส ลําตัวเรือทอดยาวคือสวนตัวหงส จําหลักไมลง

รักปดทองประดับกระจกมีพูหอย ปลายพูเปนแกวผลึก ภายนอกทาสีดําทองเรือทาสีแดง   ซึ่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส

ไดรับรางวัลยกยองใหเปนเรือมรดกโลก จากองคกรที่เรียกวา "#$%&!'()*!+$,-.!เมื่อพุทธศักราช /010   !

หัวเรือพระที่นั่งนี้มีโขนเรือรูปหัวของหงส ลําตัวเรือทอดยาวคือ

สวนตัวหงส จําหลักไมลงรักปดทองประดับกระจกมีพูหอย 

ปลายพู เปนแกวผลึก ภายนอกทาสีดํา ทองเรือทาสีแดง 

ตอนกลางลําเรือมีที่ประทับเรียก ราชบัลลังกกัญญา สําหรับพระ

เจาอยูหัวหรือพระราชวงศชั้นสูง เรือมีความยาว 23.40!เมตร 

กวาง 1.45!เมตร ลึกจนถึงทองเรือ 62!เซนติเมตร กินน้ําลึก 24!

เซนติเมตร น้ําหนัก 40!ตัน ใชกําลังพลประกอบดวย ฝพาย 07!

คน นายเรือ /!คน นายทาย /!คน คนถือธงทาย 4!คน พล

สัญญาณ 4!คน คนถือฉัตร 5!คน คนขานยาว 4!คน คนขานยาว

ทําหนาที่ในการรองขานเพลงเรือโดยฝพายจะรองเหเรือพรอม

กันไปตามจังหวะรวมกับเรือลําอื่นๆ!
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ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ ชาวไทยจะไดเห็นภาพความยิ่งใหญและสวยงามตระการตาของ ขบวนพยุหยาตราทาง

ชลมารค ในการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเปนการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรกในรอบ 7 ป นับตั้งแตเมื่อ

ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ

โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค (ใหญ) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555!

!

!เรียงจากบนลงลาง) เรือดั้ง เรือสุครีพครองเมอืง เรือพระทีน่ั่งอนนัตนาคราช เรือพาลีรั้งทวีป เรือดั้ง"

!
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เรือพระที่นั่งนารายณทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9!

นารายณทรงสุบรรณ มีความหมายเดียวกันกับ พระวิษณุทรงครุฑ เนื่องจาก นารายณะ !

(ไทยเรียก นารายณ) เปนพระนามหนึ่งของพระวิษณุ สวนสุบรรณ ก็เปนชื่อเรียก ครุฑ หรือ พญาครุฑ พาหนะ

ของพระวิษณุ สวนที่เติมสรอยวา รัชกาลที่ 6 เพ่ือสื่อใหประจักษวาเรือลํานี้สรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 6 เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณทรงสุบรรณมีมาแลวแตครั้งสมัย

รัชกาลที่ 1!(พุทธศักราช /135!– /162) หัวเรือพระที่นั่งจําหลักรูปพระวิษณุประทับยืนบนครุฑ บงบอก

อิทธิพลศาสนาฮินดูตามคัมภีรปุราณะจากอินเดียที่มีตอประเพณีนิยมและศิลปกรรมไทย พระวิษณุเปนหนึ่งใน

เทพเจาสําคัญที่สุด 1 องค อีก / องค คือพระพรหมและพระศิวะ พระวิษณุเปนเทพเจาแหงการพิทักษรักษา 

พระองคถือกําเนิดบนโลกมนุษยในรูปรางตางๆ เรียกวา อวตาร เชื่อกันวาทรงแบงภาคลงมากําเนิดเปน

พระราชาไดในทุกสถานที่และทุกกาลเวลา!!!

เรือพระที่นั่งนารายณทรงสุบรรณฯ จัดเปนเรือพระที่นั่งกิ่ง ลําเดิมสรางขึ้น ในสมัย รัชกาลที่ 1 แหง

กรุงรัตนโกสินทร มีชื่อวา “มงคลสุบรรณ” หัวเรือเปนรูป พระครุฑพาห มีชองกลมสําหรับติดตั้งปนใหญ อยูที่

หัวเรือใตตัวครุฑ มีความยาว 45 วา 1 ศอก กวาง 0 ศอก 0 นิ้ว ลึก 4 ศอก 3 นิ้ว กําลัง 3 ศอก 3 นิ้ว พ้ืนทอง

เรือภายนอก ทาสีแดง ฝพาย 30 คน ตอมาในรัชกาลที่ 2 ไดมีพระราชดําริใหเสริมรูปพระนารายณยืนประทับ

บนหลังพญาสุบรรณ เพ่ือความเปนสงางามของลําเรือ และเพ่ือใหตองตามคติในศาสนาพราหมณ เทวรูปพระ

นารายณที่สรางขึ้นใหมในรัชกาลที่ 2 นั้น สรางดวยไมจําหลักปดทองประดับกระจกองคพระนารายณ

ทรงเครื่องภูษิตา ภรณและมงกุฎยอดชัยพระพักตรและพระวรกายประดับกระจกสีขาบ (สีน้ําเงินเขม) !

มี 2 พระกร ทรงเทพศาสตราคือ ตรี คทา จักร สังข ตามคติของพราหมณซึ่งปรากฏในบทพระราชนิพนธเรื่อง

รามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 4 ตอนกุมภกรรณตองศรพระรามสิ้นชีวิต!

!

! !
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เรือนารายณทรงสุบรรณสรางนอมเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในพระราชพิธี

กาญจนาภิเษก เมื่อพุทธศักราช /016!ดําเนินการโดยกองทัพเรือรวมกับกรมศิลปากร โขนเรือและตัวเรือ

จําหลักลงรักปดทองประดับกระจก ที่หัวเรือเบื้องใตครุฑเปนชองสําหรับปนใหญ กลางลําเรือทอดบัลลังก

กัญญาและมีแทนประทับ!

!

!



หัวเรือพระที่นั่งจําหลักรูปพระวิษณุประทับยืนบน

ครุฑ บงบอกอิทธิพลศาสนาฮินดูตามคัมภีรปุราณะ

จากอินเดียที่มีตอประเพณีนิยมและศิลปกรรมไทย 

พระวิษณุเปนหนึ่งในเทพเจาสําคัญที่สุด 1 องค อีก / 

องค คือพระพรหมและพระศิวะ พระวิษณุเปนเทพ

เจาแหงการพิทักษรักษา พระองคถือกําเนิดบนโลก

มนุษยในรูปรางตางๆ เรียกวา อวตาร เชื่อกันวาทรง

แบงภาคลงมากําเนิดเปนพระราชาไดในทุกสถานที่

และทุกกาลเวลา ในพุทธศตวรรษที่ 46 ราชสํานักไทย

ไดรับเอาแนวคิดเชนนี้มาสรางใหเกิดความเชื่อในหมู

ประชาชนซึ่งเกื้อหนุนสถานภาพของพระมหากษัตริย

ใหสูงสงประหนึ่งเทพ อยางไรก็ดี โขนเรือพระที่นั่งลํา

นี้มิไดแสดงรูปพระรามซึ่งเปนอวตารของพระวิษณุ ซึ่ง

พระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรีทุกพระองคมีสมมติ

พระนามโดยเรียกตามนามของพระราม แตไดแสดง

รูปพระวิษณุและลักษณะอันโดดเดนของพระองค เชน พระวรกายคล้ํา ในพระกรทั้ง 2 ทรงถือจักร สังข คทา 

และตรีศูล ประทับบนครุฑยุดนาค หรือครุฑที่จับนาค / ตัวชูขึ้น ตามคัมภีรปุราณะ ครุฑกับนาคเปนศัตรูกัน 

แตทั้งสองก็รับใชพระวิษณุ ครุฑเจาแหงนกทั้งหลาย เปนสัญลักษณแหงพลังของทองฟา นาคเปนสัญลักษณ

แหงพลังของน้ํา เมื่อพระวิษณุอยูเหนือครุฑและนาค ยอมแสดงวาพระองคทรงมีพลังในการพิทักษปกปองโลก

ทั้งมวล!

     โขนเรือและตัวเรือจําหลักลงรักปดทองประดับกระจก ที่หัวเรือเบื้องใตครุฑเปนชองสําหรับปน

ใหญ กลางลําเรือทอดบัลลังกกัญญาและมีแทนประทับ เรือมีความยาว 22.17 เมตร กวาง 1./7 เมตร ลึกถึง

ทองเรือ 4.47 เมตร กินน้ําลึก 27 เซนติเมตร น้ําหนัก /7 ตัน ใชกําลังพลประกอบดวย ฝพาย 07 คน นายเรือ 

/ คน นายทาย / คน คนถือธงทาย 4 คน พลสัญญาณ 4 คน คนถือฉัตร 5 คน และคนเหเรือ 4 คน!
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ชื่อเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช!

               ชื่อเรือพระท่ีนั่งอนันตนาคราช มาจากคําภาษาสันสกฤตวา อนนฺตนาคราชะ มาจากคํา 3 คํา คือ 

อนนฺตะ (แปลวา ไมสิ้นสุด นิรันดร) นาคะ (แปลวา นาค หรือ งู) ราชะ (แปลวา เจานาย หรือพระราชา) ดังนั้น

คํานี้จึงแปลไดวา อนันตะ ราชาแหงนาคหรืองู ทั้งหลาย ในฮินดูปกรณัมปรัมปรา อนันตะ หมายถึง งูเทพ หรือ 

งูทิพย ผูมีพลังยิ่งใหญ รูจักกันในชื่อ เศษะ หรือ อาทิเศษะ เปนผูที่มีเศียรหนึ่งพัน และ (ประดับดวย) อัญมณี

หนึ่งพันที่สองประกายสวางจาไปทุกหนแหง คัมภีรปุราณะของอินเดียกลาววา อนันตะอาศัยอยูลึกลงไปกวา

โลกบาดาลทั้ง 7 ชั้น และแบกโลกทั้งหมดไวบนเศียร คราใดที่อนันตะหาว โลกก็สั่นไหว บางคัมภีรอธิบายวา 

อนันตะมีชื่ออีกอยางวา วาสุกิ (ไทยเรียกวาสุกรี) ซึ่งมีเจ็ดเศียรและอยูในโลกบาดาลชั้นที่ 7 อนันตะปกครอง

นาคทั้งหลาย เรื่องราวจากคัมภีรขางตนใหอิทธิพลตอความเชื่อของคนไทยที่เลาสืบตอกันมาวา ใตโลกของเรามี

ปลาอานนท ซึ่งแบกโลกไว คราใดปลาอานนทขยับตัว โลกจะสั่นคลอนเกิดแผนดินไหว และยังมีความเชื่ออีกวา 

พญานาคเจ็ดเศียรบันดาลใหเกิดฝน ความเชื่อที่วาพระเจาแผนดินของไทยเปนอวตารของพระวิษณุลงมาเกิด

บนโลกมนุษยดังนั้นพระองคจึงควรมีเรือพระที่นั่งเปนพญาอนันตนาคราชซึ่งสอดคลองกับเรื่องราวที่วา  พระวิษณุ

ประทับบรรทมบนพญาอนันตนาคราชในชวงกาลดับสลายและเริ่มตนการสรางโลกและจักรวาลขึ้นใหม!



!

     เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลําแรกสรางขึ้นในสมัย

รัชกาลที่ 3 (พุทธศักราช 2367 - 2394) แตเริ่มใชใน

กระบวนพยุหยาตราชลมารคในสมัยรัชกาลที่  4 

(พุทธศักราช 2394 - 2411) ปรากฏชื่อวา เรือพระที่นั่ง

บัลลังกอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลํา

ปจจุบันสรางขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ 6 (พุทธศักราช 

2453 - 2468)และเริ่มใชครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 เมษายน 

พุทธศักราช 2457!

!

        หัวเรือจําหลักรูปพญานาคเจ็ดเศียร ลงรักปดทอง

ประดับกระจก ทองเรือภายในทาสีแดง ภายนอกทาสีเขียว 

กลางลําเรือเปนบุษบกประดิษฐานพระพุทธรูปหรือผาพระ

กฐิน เรือมีความยาว 44.85 เมตร กวาง 2.58 เมตร ลึกถึง

ทองเรือ 87 เซนติเมตร กินน้ําลึก 31 เซนติเมตร ใชกําลังพล

ประกอบดวย ฝพาย 54 คน นายเรือ 2 คน นายทาย 2 คน 

คนถือธงทาย 1 คน พลสัญญาณ 1 คน คนถือฉัตร 7 คน !

คนถือบังสูรย-พัดโบก-พระกลด 3 คน และคนเหเรือ 1 คน!

!

!

!

!

!

!



!

เรือครุฑเหินเห็จ และ เรือครุฑเตร็จไตรจักร!

ชื่อเรือ /!ลํานี้สะทอนถึงอิทธิพลคัมภีรปุราณะของอินเดียที่มีตอคตินิยมและศิลปกรรม ไทย ตามคัมภีรปุราณะ

ครุฑเปนเจาแหงนกทั้งหลาย หรือเทพปกษิน ซึ่งผูกพันกับพระวิษณุ เพราะพระวิษณุทรงทองไปในสวรรคโดยมี

ครุฑเปนพาหนะ!

                                      เรือครุฑเหินเห็จ (ซาย) เรือครุฑเตร็จไตรจักร (ขวา)!

ชื่อเรือ / ลํานี้สะทอนถึงอิทธิพลคัมภีรปุราณะของอินเดียที่มีตอคตินิยมและศิลปกรรมไทย ตามคัมภีร

ปุราณะครุฑเปนเจาแหงนกทั้งหลาย หรือเทพปกษิน ซึ่งผูกพันกับพระวิษณุ เพราะพระวิษณุทรงทองไปในสวรรค

โดยมีครุฑเปนพาหนะ กลาวกันวา ครุฑสามารถเปลี่ยนแปลงตนใหเปนรูปรางตางๆ นานาและสามารถไปไดใน

ทุกหนแหงตามปรารถนา ครุฑเปนศัตรูกับนาคหรือบรรดางูทั้งหลาย เนื่องมาจากมารดาของทั้งสองฝายวิวาท

กัน ดังนั้นในศิลปกรรมของศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนา ครุฑจึงมักปรากฏในทาที่ฉวยจับนาคไว ไมวาจะ

เปนนาคเพียงตัวเดียวหรือหลายตัว ไทยเราเรียกวา ครุฑยุดนาค!



                        เรือครุฑเหินเห็จ                                           เรือครุฑเตร็จไตรจักร!

           โขนเรือทั้งสองลําเปนไมจําหลักรูปครุฑจับนาค ๒ ตัวชูขึ้น ลงรักปดทองประดับกระจก เรือครุฑเหิน

เห็จ ครุฑกายสีแดง สวน เรือครุฑเตร็จไตรจักร ครุฑกายสีชมพู!

           เรือ / ลํานี้สรางครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  (พุทธศักราช 

/1/0!8!/10/9!แตชื่อเรือครุฑเหินเห็จ ใชชื่อวา เรือครุฑเหิรระเห็จ เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ / ระเบิดจาก

อากาศยานที่ถลมกรุงเทพมหานครสรางความเสียหายใหกับเรือพระราชพิธีทั้ง / ลํานี้มาก ดังนั้นในพุทธศักราช 

/07: กองทัพเรือและกรมศิลปากรจึงรวมกันบูรณะเรือสองลํานี้ใหมโดยใชหัวเรือเดิมมาประกอบ!

           เรือแตละลํามีความยาว /:;0:!เมตร กวาง /;47!เมตร ลึกถึงทองเรือ 03!เซนติเมตร มีกําลังพล

ประกอบดวยฝพาย 12!คน นายเรือ 4!คน นายทาย /!คน คนถือธงทาย 4!คน พลสัญญาณ 4!คน คนกระทุง

เสา (ใหจังหวะ) /!คน!

!

!

!

!



!

!

เรือพระที่น่ังอเนกชาตภิุชงค!

ชื่อเรือพระท่ีนั่งอเนกชาติภุชงคมาจากคําภาษาสันสกฤตวา อเนกะชาตะภุชงฺคะ แปลวา งูหลากหลาย

ชนิดซึ่งสอดคลองกับรูปโขนเรือที่ลงรักปดทองมีลายรูปงูตัวเล็กๆ จํานวนมาก คําภาษาสันสกฤตคือ ภุชงฺคะ !

มีความหมายเดียวกันกับ นาคะ นาคะหรือไทยเรียกวา นาค เปนเทพในฮินดูปกรณัมปรัมปรา บางครั้งก็ปรากฏใน

พระพุทธศาสนาดวย นาคที่เปนเทพหรือทิพยนาคเปนตัวแทนแหงพลังอํานาจ ความรอบรู และความอุดมสมบูรณ 

เทพเจาหลายองคของศาสนาฮินดูโยงใยกับนาคหรือที่ปรากฏในรูปรางของงู หรืองูเทพ (งูทิพย) เชน พระวิษณุ

บรรทมบนพญานาคอนันตะหรือเศษะนาคทอดตัวอยูเหนือแผนน้ํา รูปแบบของงูหรือนาคตัวเล็กๆ จํานวนมากที่

หัวเรือเชนนี้ นาจะหมายถึงนาคที่มีจํานวนนับพันซึ่งเปนเหลาบรรดานาคที่กําเนิดจากมหาฤษีกัศยปะและนางกัทรุ 

นาคเหลานี้อาศัยอยูในโลกบาดาล เรียกวา นาคโลก แปลวา โลกของนาคทั้งหลาย ตามปรากฏในคัมภีรปุราณะ!

     !



!
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค สรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระปยมหาราช 

รัชกาลที่ 5 (พุทธศักราช 2411 - 2453) ลําเรือภายนอกทาสีชมพู ทองเรือภายในทาสีแดง หัวเรือลงรักปดทอง

ลายรดน้ําเปนรูปนาคตัวเล็กๆ จํานวนมาก ตอนกลางลําเรือมีราชบัลลังกกัญญา ซึ่งเปนที่ประทับเปลื้องเครื่อง

หรือเปลื้องพระชฎามหากฐินของพระเจาอยูหัวกอนเสด็จขึ้นหรือลงเรือพระที่นั่งอีกลํา เรือมีความยาว 45.67 

เมตร กวาง 2.91 เมตร ลึกถึงทองเรือ 91 เซนติเมตร กินน้ําลึก 46 เซนติเมตร น้ําหนัก 7.7 ตัน กําลังพล

ประกอบดวย ฝพาย 61 คน นายเรือ 2 คน นายทาย 2 คน คนถือธงทาย 1 คน พลสัญญาณ 1 คน คนถือฉัตร 

7 คน คนขานยาว 1 คน คนขานยาวทําหนาที่ในการรองขานเพลงเรือ โดยฝพายจะรองเหเรือพรอมกันไปตาม

จังหวะรวมกับเรือลําอื่นๆ!

!

!



 

"เรียงจากบนลงลาง) เรือด้ัง เรือสุครีพครองเมือง เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพาลีร้ังทวีป เรือด้ัง)!
ริ้วสายนอก ประกอบดวย เรือดั้ง // ลํา และเรือแซง 3 ลํา แบงเปนริ้วละ 42 ลํา รวมเปนจํานวน /: ลํา!

!

เรือดั้ง!

           เรือดั้งทําหนาที่เปนเรือปองกันขบวนเรือ มีจํานวน // ลํา ไมพบประวัติการสราง คําวา “ดั้ง” แปลวา 

“หนา”  ดังนั้น เรือดั้งจึงหมายถึงเรือหนา คําวา เรือดั้ง พบครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช!

ลักษณะเรือดั้ง 48/7 ทาสีน้ํามันเปนสีดํา สวนเรือดั้ง /48// เปนสีทอง โดยเรือดั้งทั้ง // ลําไมมีลวดลาย สวน

หัวตั้งสูงงอน เรือดั้งแตละลํามีความยาวไมเทากัน โดยความยาวอยูระหวาง /1;38/5;1 เมตร ความกวาง !

4;084;5 เมตรกําลังพลประจําเรือ ประกอบดวย นายเรือ 4 นาย นายทาย / นาย พลสญัญาณ 4 นาย เสา / 

นาย ประจําคฤห 0 นาย (นายทหาร 4 นาย พลทหาร 2 นาย) เหมือนกันทุกลํา แตสําหรับกําลังพลฝพายจะมี

จํานวนแตกตางกัน เนื่องจากความยาวของเรือไมเทากัน โดยเรือดั้ง 4 มีฝพาย 1/ นาย เรือดั้ง /82 มีฝพาย 17 

นาย เรือดั้ง 0844 มีฝพาย /: นาย เรือดั้ง 4/8!// มีฝพาย 43 นาย!

!

!

!

!

!



เรือแซง (มีทั้งหมด # ลํา อยูในสายกลาง $ ลํา)!

เรือแซงเปนเรือที่ทําหนาที่อารักขาพระมหากษัตริย เหมือนกับทหารมหาดเล็ก สามารถแซงเรือใน

ขบวนมาอารักขาพระมหากษัตริยได มีจํานวน 5 ลํา ไมพบหลักฐานที่สราง แตมีบันทึกไววา ในสมัยรัชกาลที่ 0 

ไดจัดเรือแซงจํานวน 2 ลํา ไวทายขบวน และในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดเพ่ิมสําหรับพระตํารวจอีก / ลํา โดยใน 2 ลํา

แรกใชทหาร จึงเรียกวา “เรือแซงทหาร” สวนอีก / ลํานั้นเรียก “เรือแซง” ตอมาในรัชกาลที่ 5 ไดตัดเรือแซง

ของพระตํารวจออกไป และเรือแซงทหารไดเปลี่ยนชื่อเปนเรือแซงจนถึงปจจุบันในผังการจัดรูปขบวนเรือ !

เรือแซง 5 ซึ่งเปนลําที่ปดทายขบวนนั้นอยูในตําแหนงริ้วสายกลางตอจากเรือตํารวจ สวนเรือแซงที่อยูในริ้วสาย

นอกมีจํานวน 3 ลํารูปรางและลักษณะหัวเรือเชิดขึ้นเหนือแนวน้ํา ตัวเรือทาสีดํา แตละลํามีขนาดไมเทากัน โดย

เรือแซง 483 มีความยาวเทากัน คือ /1;/ เมตร แตมีความกวางไมเทากัน โดยอยูระหวาง 4;2784;3/ เมตร !

สวนเรือแซง 5 มีความยาว /2;5 เมตร กวาง 4;0 เมตรกําลังพลประจําเรือ ประกอบดวย นายเรือ 4 นาย 

นายทาย / นาย พลสัญญาณ 4 นาย เหมือนกันทุกลํา ยกเวนฝพายเรือแซง 483 มีฝพาย /2 นาย สวนเรือแซง 

5 มีฝพาย 17 นาย!

!

หมายเหต"ุ
ขอขอบคุณขอมูล จาก : เวปไซต พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เรือพระราชพิธี 
"##$%&&'''()*+#,-./,01,/(2*31-+#0(45(#"&+56-.7-+410&*3819($"$&#"&!
ขอขอบคุณภาพประกอบ จาก : :-;1755<!เรือพระราชพธิี "##$0%&&'''(2-;1755<(;5/&+56-.7-+410#"-*.-38&!

เรียบเรียงจากขอมูลของกองทัพเรือ=!ขอมูลของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เรือพระราชพิธี และหนังสือ “พระเสด็จโดยแดน
ชล เรือพระราชพิธีและขบวนพยหุยาตราทางชลมารค” เขยีนโดย รศ.ดร.ศานติ ภักดคีํา ตีพมิพโดยสํานักพิมพมติชน!
ภาพจากศูนยขอมูลมติชน และกรมศิลปากร!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

!

!

!

!

!




