บทที่ 1 การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยต่าง ๆ
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค หมายถึง ริ้วขบวนเรือที่จัดขึ้นในการที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดาเนิน
ไปในการต่าง ๆ ทั้งที่เป็ น การส่ ว นพระองค์ และที่เป็นการพระราชพิธี เดิม เป็น การเสด็จพระราชดาเนินไปทรง
ประกอบการพระราชพิธี เช่น พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จพระราชดาเนินไป
ทรงนมัสการรอยพระพุทธบาท การอัญเชิญพระพุทธรูปที่สาคัญจากหัวเมืองเข้ามาประดิษฐานในพระนคร ตลอดจน
การต้อนรับราชทูตจากต่างประเทศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้มีการจัดริ้วขบวนในสมัยต่าง ๆ ดังนี้
3.2 ประวัติเรือพระที่นั่ง เรือพระราชพิธี ที่ใช้ในรัชกาลปัจจุบัน
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
คาว่า “สุวรรณหงส์” แปลว่า หงส์ทอง ซึ่งหงส์ในปกรณัมและคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู เป็นพาหนะของ
เทพเจ้า และเทพี เช่น พระอัศวิน พระวรุณ พระพรหม และพระนางสรัสวดี อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าสาคัญ
เช่น พระนารายณ์ พระศิวะ และพระสุริยเทพ ส่วนในพุทธศาสนา หงส์เป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณ บริสุทธิ์หรือ
จิตอันเที่ยงแท้ดังปรากฏในชาดกกล่าวถึงพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นหงส์
ใน พ.ศ. 2091 สมัยกรุงศรีอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ปรากฏชื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
เป็นครั้งแรกว่า “เรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์ และเรือศรีสุพรรณหงส์ ” ครั้นถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชื่อ
เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ และจากบทประพันธ์กาพเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ หรือเจ้าฟ้ากุ้ง
รัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศได้บรรยายถึงความงดงามของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ไว้ว่า
สุพรรณหงส์ทรงพู่ห้อย
เพียงหงส์ทรงพรหมิน

งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์
ลินลาสเลื่อนเตือนตาชม

หรือจากลิขิตพยุหยาตราเพชรพวงของเจ้าพระยาคลัง (หน) ว่า
สุวรรณหงส์เหินเห็จฟ้า
ดุจพ่าห์พรหมินบิน
จตุรมุขพิมานอินทร์
เป็นที่นั่งรองร้อน

ชมสินธุ์
ฟ่องฟ้อน
อรอาสน์
ทุเรศร้างวังเวง

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏชื่อเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์ ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 3
ชื่อว่าเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ได้รับความเสียหายทั้งหมดในคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ส่วนเรือพระที่นั่งลาปัจจุบันนี้
เป็นเรือที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนเรือลาเดิมที่ได้สร้างมาแต่ครั้งสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก
มหาราช พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่ แต่ ม าแล้ ว เสร็ จ ในรั ช สมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว มีพลเรือตรีพระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) เป็นสถาปนิกผู้ต่อเรือสุพรรณ
หงส์ โดยจัดให้มีการประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้าเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 โขนหัวเรือจาหลักเป็นรูป
หงส์ ลงรักปิดทองประดับกระจกมีพู่ จามรีห้ อย ปลายพู่เป็นแก้วผลึก ภายนอกทาสีดา ท้องเรือภายในสี ทาแดง

ตอนกลางลาเรือทอดบัลลังก์กัญญาหรือบุษบกสาหรับเป็นที่ประทับ เรือมีความยาว 46.15 เมตร ความกว้าง 3.17
เมตร ความลึก 0.94 เมตร กินน้าลึก 0.41 เมตร น้าหนัก 15.60 ตัน
กาลังพลทั้งหมด 67 นาย แยกเป็นกาลังพลประจาเรือ 64 นาย ประกอบด้วย นายเรือ 2 นาย นายท้าย 2
นาย ฝีพาย 50 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย คนเห่ขานยาว 1 นาย คนถือฉัตร 7 นาย กาลัง พล
สารอง 3 นาย และเจ้าหน้าที่สานักพระราชวัง จานวน ... นาย
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2535 องค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักร พิจารณามอบรางวัลเรือโลก แก่
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โดยคณะกรรมการองค์การ World Ship Trust เข้าเฝ้าฯ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิบดีกรมศิลปากร
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลดังกล่าวในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9
คาว่า “นารายณ์ทรงสุบรรณ” หมายถึง พระนารายณ์ทรงครุฑ ซึ่งคาว่า “สุบรรณ” หมายถึง ครุฑ หรือ
พญาครุฑ พาหนะของพระนารายณ์
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 จัดเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งลาเดิมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 มีชื่อ
ว่า “มงคลสุบรรณ” หัวเรือเป็นรูปพระครุฑพ่าห์ มีช่องกลมสาหรับติดตั้งปืนใหญ่อยู่ที่หัวเรือใต้ตัวครุฑ มีความยาว
17 วา 3 ศอก กว้าง 5 ศอก 5 นิ้ว ลึก 1 ศอก 6 นิ้ว กาลัง 6 ศอก 6 นิ้ว พื้นห้องเรือภายนอกทาสีแดง ฝีพาย 65
คน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีพระราชดาริให้เสริมรูปพระนารายณ์ยืนประทับบนหลั งพญาสุบรรณเพื่อความเป็น
สง่างามของลาเรือและเพื่อให้ต้องตามคติในศาสนาพราหมณ์ เทวรูปพระนารายณ์ที่สร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ 4 สร้าง
ด้วยไม้จาหลักปิดทอง ประดับกระจกองค์พระนารายณ์ทรงเครื่องภูษิตาภรณ์และมงกุฎยอดชัยพระพักตร์และพระ
วรกายประดับกระจกสีขาบ (สีน้าเงินเข้ ม) มี 4 พระกร ทรงเทพศาสตรา คือ ตรี คทา จักร สังข์ ตามคติของพราหมณ์
ซึ่งปรากฏในบทพระราชนิพนธ์เรื่ องรามเกียรติ์ของรัช กาลที่ 1 ตอนกุมภกรรณต้องศรพระรามสิ้ นชีวิต “แลเห็ น
พระองค์ทรงลักษณ์ ผ่องพักตร์จารัสรัศมี สีเขียวดั่งนิลมณี มีกายปรากฏเป็นสี่กร ทรงเทพอาวุธ จักรสังข์ ทั้งตรีคทา
ศิลป์ศร จึงรู้ว่านารายณ์ฤทธิรอน จากเกษียรสาครเสด็จมา” แล้วขนานนามว่า “เรือนารายณ์ทรงสุบรรณ” ต่อมาเรือ
ได้เสื่อมสภาพลง คงเหลือแต่โขนเรือเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ใน พ.ศ. 2539 กองทัพเรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กรมอู่ท หารเรือ และกรมศิลปากร ได้มี
หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อสร้างเรือพระที่นั่งลาใหม่เพื่อน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ปีที่ 50 ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
พระราชทานชื่อเรือว่า “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9” เรือลาดังกล่าวมีฐานะเป็นเรือพระที่นั่งรอง
ทอดบัลลังก์กัญญา ขั้นตอนการจัดสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 แบบเรือได้คงขนาดและลักษณะ
ของลวดลายแกะสลักทั้งหลายไว้ตามแบบเรือลาเดิม แต่ได้ปรับปรุงให้โขนเรือมีความสูงเพิ่มขึ้น และส่วนที่เป็น รูป
พระครุฑพ่าห์ก็ออกแบบให้มีความงดงามยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ขยายพื้นที่ของลาเรือให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะส่วนที่ทอด
บัลลังก์กัญญาและประดับเครื่องสูงทั้งหลายเริ่มดาเนินการสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2537 กรมอู่ทหารเรือรับ
เป็นผู้จัดสร้างตัวเรือ พาย และคัดฉาก ส่วนกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแลการแกะสลักลวดลายตลอดจนการลงรัก ปิดทอง

ประดับกระจก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงวางกระดูกงู
เรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2537 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดารงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะ
ผู้แทนพระองค์ ทรงทาพิธีปล่อยเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ลงน้า เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2539
ลักษณะโขนเรือ ทาจากไม้สักทอง ลงรักปิดทองประดับกระจก จาหลักรูปพระวิษณุพระวรกายคล้าในพระกร
ทั้ง 4 ทรงถือ จักร สังข์ คทา และตรีศูล ประทับยืนบนครุฑยุดนาคหรือครุฑที่จับนาค 2 ตัวชูขึ้น ที่หัวเรือเบื้องใต้ครุฑ
เป็นช่องสาหรับใส่ปืนใหญ่ ลายบริเวณหัวเรือมีลักษณะเป็นก้านขดใบเทศมีครุฑ ประกอบตัวก้านขด กลางลาเรือทอด
บัลลังก์กัญญาและมีแท่นประทับลาเรือ ภายนอกท้องเรือและภายในทาสีแดง
ส่วนท้ายเรือ มีลักษณะคล้ายท้ายเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช แต่ส่วนเหนือมาลัยท้ายเป็นสร้อยหางครุฑ ปลาย
หางสุดของท้ายเรือเป็นกนกหางครุฑ ท้องลายของท่อนหางเป็นขนครุฑ
ลาเรือ ทาจากไม้ตะเคียนทอง แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกตลอดทั้งลาเรือ มีลวดลายเป็นลายพุดตาน
สีพื้นเรือหรือสีทอ้ งเรือเป็นสีแดงชาดใช้บัลลังก์กัญญาเรือเช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นลวดลายแกะสลัก ลง
รักปิดทองประดับกระจก
แผงพนักพิง แกะสลักลวดลายเป็นรูปครุฑยุดนาค ลงรักปิดทองประดับกระจก ภายในเหมือนเรือพระที่นั่ง
สุพรรณหงส์ ลูกแก้วรับขื่อ เป็นไม้แกะสลัก ลงรักปิดทองประดับกระจก เสาทองต้นทาสีดา
ส่วนพายกับฉาก ลงรักปิดทอง การวางฉัตรให้เว้น 2 กระทงต่อ 1 ฉัตร ผ้าคาดหลังตากัญญาเรือ เป็นทองแผ่
ลวดลายโคมแย่ง ลงรักปิดทองประดับกระจก พื้นแดงลายจั่ว และลายผ้าม่านโดยรอบประดับด้วยทองแผ่ลวด
ขนาดของเรือ มีความยาว 44.30 เมตร ความยาวแนวน้าหนักบรรทุกเต็มที่ 34.60 เมตร ความกว้าง 3.20
เมตร ความลึก 1.10 เมตร กินน้าลึก 0.40 เมตร น้าหนักบรรทุก 20 ตัน สิ้นค่าใช้จ่าย 11.9 ล้านบาท
กาลังพลทั้งหมด 67 นาย แยกเป็นกาลังพลประจาเรือ 64 นาย ประกอบด้วย นายเรือ 2 นาย นายท้าย 2
นาย ฝีพาย 50 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย คนเห่ขานยาว 1 นาย คนถือฉัตร 7 นาย กาลังพล
สารอง 3 นาย และเจ้าหน้าที่สานักพระราชวัง จานวน ... นาย
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เคยเป็นเรือพระที่นั่งทรง เมื่อคราวเสด็จพระราชดาเนินถวายผ้า
พระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.
2539
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
คาว่า “อนันตนาคราช” หมายถึง ราชาแห่งนาคหรืองูทั้งหลาย ในฮินดูปกรณัม “อนันตะ” หมายถึง งูเทพ
หรือ งูทิพย์ ผู้มีพลังยิ่งใหญ่ รู้จักในชื่อ เศษะ หรือ อาทิเศษะ เป็นผู้ที่มีเศียรหนึ่งพัน ซึ่งประดับด้ว ยยอัญมณีส่อง
ประกายไปทุกแห่งหน ส่วนในคัมภีร์ปุราณะกล่าวว่า อนันตะอาศัยอยู่ลึกลงไปกว่าโลกบาดาลทั้ง 7 ชั้น และแบกโลก
ทั้งหมดไว้บนเศียร คราใดที่อนันตะหาว โลกก็สั่นสะเทือน บางคัมภีร์อธิบายว่าอนันตะมีชื่ออีกอย่างว่า วาสุกรี ซึ่งมี 7
เศียร และอยู่ในโลกบาดาลชั้นที่ 7 ปกครองนาคทั้งหลาย

เรื่องราวดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนไทยว่าใต้โลกมนุษย์มีปลาอานนท์อาศัยอยู่ คราวใดปลาอานนท์
ขยับตัวโลกจะสั่นเกิดแผ่นดินไหว พญานาค 7 เศียร บันดาลให้เกิดฝน และความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์ เป็นอวตาร
ของพระวิษณุลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ ดังนั้น เรือพระที่นั่งซึ่ง เป็นพระราชพาหนะจึงสร้างเป็นรูปพญาอนันตนาคราช
สอดคล้องกับเรื่องราวที่ว่าพระวิษณุประทับบรรทมบนพญาอนันตนาคราชในเกษียรสมุทร
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง ซึ่งมีโขนเรือเป็นรูปพญานาค 7 เศียร สร้างขึ้นครั้งแรกใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงพระราชดาริว่าเรือพระที่นั่งครุฑของเดิมก็มีอยู่
แล้วแต่เรือพระที่นั่งนาคยังหามีไม่ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนราชสีหวิกรม สร้างเรือพระที่นั่ง
บัลลังก์นาค 7 เศียร พื้นเขียว ยาว 1 เส้น 3 วา ( 1 เส้น เท่ากับ 6 ศอก) ชื่อว่า เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
ในสมัยสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุ ฏ
วิทยมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ใช้เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือพระที่นั่งลาทรง ซึง่ ตัง้ บุษบกผูกม่านทาด้วยผ้าดาด
มีนักสราชประจาทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่หัวเรือตั้งปืนจ่ารงคร่าเงิน หน้าบุษบกจะตั้งเครื่องสูง ด้านหน้า มีฉัตร 7
ชั้น 1 องค์ ฉัตร 5 ชั้น 3 องค์ ด้านหลังบุษบก เป็นฉัตร 7 ชั้น 1 องค์ 5 ชั้น 2 องค์ และมีพระกลด พัดโบก บังพระ
สูรย์ บังแทรก (บังดั้น) ด้านหน้าพระแท่นมีอาวุธผูกติด คือ ปืนนกสับ พระแสงง้าวนากถมเงิน ด้านท้ายพระแท่นมี
ทวน 1 คู่ ขุนนางที่อยู่ประจาเรือมีจมื่นมหาดเล็กข้างละ 2 นาย สาหรับเชิญพระแสงตีนตอง มีจางวางปลัดทูล ฉลอง
และหุ้มแพรอยู่หน้าพระที่พวกพลเลวอยู่ท้าย 2 นาย พลพายใช้พายทอง เช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
โขนเรือปิดทองประดับกระจก เป็นรูปพญาอนันตนาคราช หรือ พญานาค 7 เศียร กลางลาเรือทอดบุษบก
ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือผ้ากฐิน ลาเรือภายนอกทาสีเขียวท้องเรือภายในทาสีแดง ตัวเรือมีความยาว 45.85
เมตร กว้าง 2.58 เมตร ลึก 0.87 เมตร กินน้าลึก 0.31 เมตร
สาหรับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลาปัจจุบัน สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 6 แทนลาเดิม สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 15
เมษายน พ.ศ. 2457 เป็นเรือพื้นเขียว น้าหนัก 15.36 ตัน ความยาว 44.85 เมตร ความกว้าง 2.58 เมตร ความ
ลึก 0.87 เมตร กินน้าลึก 0.31 เมตร
กาลังพลทั้งหมด 73 นาย แยกเป็นกาลังพลประจาเรือ 71 นาย ประกอบด้วย นายเรือ 2 นาย นายท้าย 2
นาย ฝีพาย 54 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาญ 1 นาย คนเห่ขานยาว 1 นาย คนถือฉัตร 7 นาย บังสูรย์
พัดโบก พระกลด 3 นาย กาลังพลสารอง 2 นาย และเจ้าหน้าที่สานักพระราชวัง จานวน ... นาย
เรือพระทีน่ ั่งอเนกชาติภุชงค์
คาว่า “อเนกชาติภุชงค์ ” หมายถึง งูหลากหลายชนิด สอดคล้องกับรูป โขนเรือที่ลงรักปิดทองมีลายรูปงูตัว
เล็ก ๆ จานวนมาก คาว่า “ภุชงค์” มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า “นาค” ในภาษาไทย ซึ่งเป็นเทพในฮินดูปกรณัม
และปรากฏในพระพุทธศาสนา เป็นตัวแทนแห่งพลังอานาจ ความรอบรู้ และความอุดมสมบูรณ์ เทพเจ้าหลายองค์
ของศาสนาฮินดูเกี่ยวข้องกับนาคหรือปรากฏในรูปร่างของงูหรืองูเทพ เช่น พระวิษณุบรรทมบนพญานาคอนันตะหรือ
เศษะนาค ทอดตัวอยู่เหนือแผ่นน้า รูปแบบของงูหรือนาคตัวเล็ก ๆ จานวนมากที่หัวเรือเช่นนี้ น่าจะหมายถึงนาคที่มี
จานวนนับพันซึ่งเป็นเหล่าบรรดานาคที่กาเนิดจากมหาฤษีกัศยปะและนางกัทรุ นาคเหล่า นี้อาศัยอยู่ในโลกบาดาล
เรียกว่า นาคโลก หมายถึงโลกของนาคทั้งหลาย

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์เป็นเรือศรี สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว หัวเรือ
ลงรักปิดทองลายรดน้าเป็นรูปพญานาคเล็ก ๆ จานวนมาก ตอนกลางลาเรือทอดบัลลังก์กัญญาซึ่งเป็น ที่ประทับเปลื้อง
เครื่องหรือเปลื้องพระชฎามหากฐินของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จขึ้นหรือลงเรือพระที่ นั่งอีกลา ตัวลา
เรือภายนอกทาสีชมพู ท้องเรือภายในทาสีแดง ใช้พายทองพายท่านกบินเช่นเดียวกับเรือพระที่นั่ง ไม่มีนักสราชเชิญ
ธง เพราะถือเป็นธรรมเนียมว่าเรือพระที่นั่งศรีถ้าทอดบัลลังก์กัญญา ไม่มีธงท้ายเรือพระที่นั่ง
ตัวเรือมีความยาว 45.67 เมตร ความกว้าง 2.91 เมตร ความลึก 0.91 เมตร น้าหนัก 7.7 ตัน
กาลังพลทั้งหมด 77 นาย แยกเป็นกาลังพลประจาเรือจานวน 75 นาย ประกอบด้วย นายเรือ 2 นาย ท้าย 2
นาย ฝีพาย 61 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย คนเห่ขานยาว 1 นาย คนถือฉัตร 7 นาย กาลังพล
สารอง 2 นาย และเจ้าหน้าที่สานักพระราชวัง ... นาย
เรืออสุรวายุภักษ์
เรืออสุรวายุภักษ์ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ลาเดิมไม่พบหลักฐานการสร้าง ใน พ.ศ. 2487 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เครื่องบินทิ้ง
ระเบิดกรุงเทพมหานคร สร้างความเสียหายให้กับเรือเป็นอย่างมาก ใน พ.ศ. 2491 กองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากร
ได้ดาเนินการบูรณะซ่อมแซมใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2514 โขนเรือเป็นรูปครึ่งยักษ์ครึ่งนก มีองค์สีม่วง
ตัวเรือมีความยาว 31 เมตร ความกว้าง 2.03 เมตร ความลึกถึงท้องเรือ 0.62 เมตร
กาลั งพลจ านวน 59 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือจานวน 57 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 40 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย พลกระทุ้งเส้า (ให้จังหวะ) 2 นาย คนตี
กลองชนะ 10 นาย และกาลังพลสารอง 2 นาย
เรืออสุรปักษี
เรืออสุรปักษี สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ลาเดิมไม่พบหลักฐานการสร้าง ใน พ.ศ. 2487 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เครื่องบินทิ้ง
ระเบิดกรุงเทพมหานคร สร้างความเสียหายให้กับเรือเป็นอย่างมาก ใน พ.ศ. 2491 กองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากร
ได้ดาเนินการบูรณะซ่อมแซมใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2508 โขนเรือเป็นรูปครึ่งยักษ์ครึ่งนก มีองค์สีเขียว
ตัวเรือมีความยาว 31.16 เมตร ความกว้าง 2.03 เมตร ความลึกถึงท้องเรือ 0.61 เมตร
กาลั งพลจ านวน 59 นาย แยกเป็ น กาลั งพลประจาเรือจานวน 57 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 40 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย พลกระทุ้งเส้า (ให้จังหวะ) 2 นาย คนตี
กลองชนะ 10 นาย และกาลังพลสารอง 2 นาย

เรือกระบี่ปราบเมืองมาร
เรือกระบี่ปราบเมืองมาร สร้างครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ พ.ศ.
2487 ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดกรุงเทพมหานคร สร้างความเสียหายให้กับ
เรือเป็นอย่างมาก กรมศิลปากรได้ดาเนินการตัดหัวโขนเรือและท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เมื่อ พ.ศ. 2491
เรือกระบี่ปราบเมืองมาร โขนเรือเป็นรูปวานร (หนุมาน) ร่างกายสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับหัว
ตัวเรือมีความยาว 28.85 เมตร ความกว้าง 2.10 เมตร ความลึกถึงท้องเรือ 0.56 เมตร
กาลั งพลจ านวน 55 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือจานวน 53 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 36 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย พลกระทุ้งเส้า (ให้จังหวะ) 2 นาย คนตี
กลองชนะ 10 นาย และกาลังพลสารอง 2 นาย
เรือกระบี่ราญรอนราพณ์
เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ สร้างครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ พ.ศ.
2487 ในสงครามโลกครั้ง 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดกรุงเทพมหานคร สร้างความเสียหายให้กับเรือ
เป็นอย่างมาก กรมศิลปากรได้ดาเนินการตัดหัวโขนเรือและท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เมื่อ พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2509 ซ่อมทาตัวเรือทั้งลา และได้ทาหางเรือขึ้นใหม่ ช่างแกะสลักลวดลายทางานประมาณ 12 เดือน
ช่างรักทางานประมาณ 4 เดือน ช่างเขียนทางานประมาณ 6 เดือน ช่างปิดทองและประดับกระจกทางานประมาณ 4
เดือน
เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ โขนเรือเป็นรูปวานร (นิลพัท) ไม่สวมเครื่องประดับหัว ร่างกายสีดา
ตัวเรือมีความยาว 28.30 เมตร ความกว้าง 2.10 เมตร ความลึกถึงท้องเรือ 0.56 เมตร
กาลั งพลจ านวน 55 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือจานวน 53 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 36 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย พลกระทุ้งเส้า (ให้จังหวะ) 2 นาย คนตี
กลองชนะ 10 นาย และกาลังพลสารอง 2 นาย
เรือพาลีรั้งทวีป
เรือพาลีรั้งทวีป สร้างครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โขนเรือเป็นรูปวานร (พาลี) สวมมงกุฎ โดยมีร่างกายสีเขียว
ตัวเรือมีความยาว 29.03 เมตร ความกว้าง 2.00 เมตร ความลึกถึงท้องเรือ 0.63 เมตร
กาลั งพลจ านวน 43 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือจานวน 41 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 34 นาย คนถือธงท้ายเรือ 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย พลกระทุ้งเส้า (ให้จังหวะ) 2 นาย และ
กาลังพลสารอง 2 นาย

เรือสุครีพครองเมือง
เรือสุครีพครองเมือง สร้างครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โขนเรือเป็นรูปวานร (สุครีพ) สวมมงกุฎ โดยมีร่างกายสีแดง
ตัวเรือมีความยาว 29.10 เมตร ความกว้าง 1.98 เมตร ความลึกถึงท้องเรือ 0.60 เมตร
กาลั งพลจ านวน 43 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือจานวน 41 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 34 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย พลกระทุ้งเส้า (ให้จังหวะ) 2 นาย และ
กาลังพลสารอง 2 นาย
เรือครุฑเหินเห็จ
เรือครุฑเหินเห็จ สร้างครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุโลกมหาราช แต่ใช้ ชื่อว่าเรือครุฑเหิน
ระเห็จเมื่อ พ.ศ. 2487 ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดกรุงเทพมหานคร สร้างความ
เสียหายให้กับเรือเป็นอย่างมาก กรมศิลปากรได้ดาเนินการตัดหัวโขนเรือและท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิ ธภัณฑ์ เมื่อ
พ.ศ. 2491
ลาปัจจุบันสร้างใหม่เมื่อ พ.ศ. 2511 โดยใช้หัวเรือเดิมนามาซ่อมแซม ท้ายเรือทาใหม่ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 23
มิถุนายน พ.ศ. 2511 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2511 ช่างแกะสลักลวดลายทางานประมาณ 18 เดือน
ช่างรักทางาน 6 เดือน ช่างเขียนลายรดน้าทางานประมาณ 6 เดือน ช่างปิดทองและประดับกระจกทางานประมาณ 4
เดือน โขนเรือเป็นรูปครุฑ จับนาค 2 ตัวชูขึ้น กายสีแดง
ตัวเรือมีความยาว 28.58 เมตร ความกว้าง 2.10 เมตร ความลึกถึงท้องเรือ 0.56 เมตร
กาลั งพลจ านวน 43 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือจานวน 41 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 34 นาย คนถือธงท้าย 1 นายพลสัญญาณ 1 นาย คนกระทุ้งเส้า (ให้จังหวะ) 2 นาย และ
กาลังพลสารอง 2 นาย
เรือครุฑเตร็จไตรจักร
เรือครุฑเตร็จไตรจักร สร้างครั้งแรกในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ พ.ศ.
2487 ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดกรุงเทพมหานคร สร้างความเสียหายให้กับ
เรือเป็นอย่างมาก กรมศิลปากรได้ดาเนินการตัดหัวโขนเรือและท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เมื่อ พ.ศ. 2491
ลาปัจจุบันสร้างใหม่เมื่อ พ.ศ. 2511 โดยใช้หัวเรือเดิมนามาซ่อมแซม ท้ายเรือทาใหม่ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 23
มิถุนายน พ.ศ. 2511 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2511 ช่างแกะสลักลวดลายทางานประมาณ 18 เดือน
ช่างรักทางาน 6 เดือน ช่างเขียนลายรดน้าทางานประมาณ 6 เดือน ช่างปิดทองและประดับกระจกทางานประมาณ 4
เดือน โขนเรือเป็นรูปครุฑ จับนาค 2 ตัวชูขึ้น กายสีชมพู
ตัวเรือมีความยาว 28.72 เมตร ความกว้าง 2.08 เมตร ความลึกถึงท้องเรือ 0.55 เมตร

กาลั งพลจ านวน 43 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือจานวน 41 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 34 นาย คนถือธงท้าย 1 นายพลสัญญาณ 1 นาย คนกระทุ้งเส้า (ให้จังหวะ) 2 นาย และ
กาลังพลสารอง 2 นาย
เรือเอกไชยเหินหาว
เรือเอกไชยเหินหาว เป็นเรือคู่ชัก คู่กับเรือเอกไชยหลาวทอง ทาหน้าที่ชักลากเรือพระที่นั่ง เช่น ชัก ลากเรือ
พระที่นั่ง เมื่อต้องการให้แล่นเร็วขึ้น สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ลาเดิมไม่พบหลักฐานการสร้าง ใน พ.ศ. 2487 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เครื่องบินทิ้ง
ระเบิดกรุงเทพมหานคร สร้างความเสียหายให้กับเรือเป็นอย่างมาก ใน พ.ศ. 2491 กรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือและท้าย
เรือเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ จนถึง พ.ศ. 2508 กองทัพเรือและกรมศิลปากรร่วมกันบูรณะเรือนี้ขึ้นใหม่ โดยใช้หัวเรือ
และท้ายเรือเดิมมาประกอบลักษณะหัวเรือเป็นรูปดั้งเดิมเชิดสูงงอนขึ้นไป ลงรักปิดทองเขียนลายรดน้ารูปเหรา (สัตว์
ในตานาน ลักษณะคล้ายมังกรแต่ มีหัวเป็นงูหรือนาค) สีของดวงตาเหลาเป็นสีทอง กระทงเรือมีแท่นรองฉัตร 7 ต้น
ด้วยเคยเป็นเรือพระที่นั่งทรงมาก่อน
ตัวเรือมีความยาว 29.76 เมตร ความกว้าง 2.06 เมตร ความลึกถึงท้องเรือ 0.60 เมตร
กาลั งพลจ านวน 46 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือจานวน 44 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 2 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 38 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย และกาลังพลสารอง 2 นาย
เรือเอกไชยหลาวทอง
เรือเอกไชยหลาวทอง เป็นเรือคู่ชักคู่กับเรือเอกไชยเหินหาว ทาหน้าที่ลากเรือพระที่นั่ง เช่น ชักลากเรือพระที่
นั่ง เมื่อต้องการให้แล่นเร็วขึ้น สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ลาเดิมไม่พบหลักฐานการสร้าง ใน พ.ศ. 2487 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เครื่องบินทิ้ง
ระเบิดกรุงเทพมหานคร สร้างความเสียหายให้กับเรือเป็นอย่างมาก ใน พ.ศ. 2491 กรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือและ
ท้ายเรือกับไว้ที่พิพิธภัณฑ์ จนถึง พ.ศ. 2508 กองทัพเรือและกรมศิลปากรร่วมกันบูรณะเรือนี้ขึ้นใหม่ โดยใช้หัวเรือ
และท้ายเรือเดิมมาประกอบ ลักษณะหัวเรือเป็นรูปดั้งเชิดสูงงอนขึ้นไป ลงรักปิดทองเขียนลายรดน้ารูปเหรา (สัตว์ใน
ตานาน ลักษณะคล้ายมังกรแต่มีหัวเป็นงูหรือนาค) สีของดวงตาเหราเป็นสีดา
ตัวเรือมีความยาว 29.64 เมตร ความกว้าง 1.96 เมตร ความลึกถึงท้องเรือ 0.60 เมตร
กาลั งพลจ านวน 46 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือจานวน 44 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 2 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 38 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย และกาลังพลสารอง 2 นาย
เรือทองขวานฟ้า
เรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่น ทาหน้าที่เป็นประตูหน้า หรือเรือสาหรับนาหน้าขบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารค ลาเดิมไม่พบหลักฐานการสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2487 ในสงคราโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เครื่องบินทิ้ง
ระเบิดกรุงเทพมหานคร สร้างความเสียหายให้กับเรือเป็นอย่างมาก กรมศิลปากรได้ดาเนินการตัดหัว โขนเรือและท้าย
เรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

พ.ศ. 2507 ได้สร้างตัวเรือขึ้นใหม่ โดยใช้หัวเรือเดิม ลักษณะเป็นเรือดั้งทาน้ามัน ยอดดั้งปิดทอง หัวเรือ
แกะสลักลวดลาย ท้ายเรือลงรักปิดทองประดับกระจก ตัวเรือมีความยาว 32.08 เมตร กว้าง 1.88 เมตร ลึก 0.64
เมตร ใช้เวลาทาประมาณ 120 วัน และทาเครื่องตกแต่งเรือใหม่
กาลั งพลจ านวน 45 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือ จานวน 43 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 39 นาย พลสัญญาณ 1 นาย กาลังพลสารอง 2 นาย
เรือทองบ้าบิ่น
เรือทองบ้าบิ่นและเรือทองขวานฟ้า ทาหน้าที่เป็นเรือประตูหน้า หรือเรือสาหรับนาหน้าขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารคลาเดิมไม่พบหลักฐานที่สร้าง เมื่อ พ.ศ. 2487 ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เครื่องบินทิ้ง
ระเบิดกรุงเทพมหานคร สร้างความเสียหายให้กับเรือเป็นอย่างมาก กรมศิลปากรได้ดาเนินการตัดหัวโขนเรือและท้าย
เรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
พ.ศ. 2507 ได้สร้างตัวเรือขึ้นใหม่ โดยใช้หัวเรือเดิม ลักษณะเป็นเรือดั้งทาน้ามัน ยอดดั้งปิด ทอง หัวเรือ
แกะสลักลวดลาย ท้ายเรือลงรักปิดทองประดับกระจก ตัวเรือมีความยาว 32.00 เมตร ความกว้าง 1.83 เมตร ความ
ลึก 0.64 เมตร ใช้เวลาทาประมาณ 120 วัน และทาเครื่องตกแต่งเรือใหม่
กาลั งพลจ านวน 45 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือจานวน 43 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้ายเรือ 2 นาย ฝีพาย 39 นาย พลสัญญาณ 1 นาย กาลังพลสารอง 2 นาย
เรือเสือทยานชล
เรื อ เสื อ ทยานชล เป็ น เรื อ ประเภทเรื อ พิ ฆ าต มี ห น้ า ที่ ส าหรั บ การรบโดยเฉพาะ สร้ า งครั้ ง แรกในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งหมด 12 ลา ปรากฏชื่อเรือทั้งสองลาในลิลิตรกระบวนแห่พระกฐิน
พยุหยาตราทั้งทางสถลมารค และทางชลมารค ใน พ.ศ. 2387 ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เหลือเพียง 1 คู่ คือ เรือเสือทยานชลและเรือเสือคารณสินธุ์
ตัวเรือมีความยาว 22.20 เมตร ความกว้าง 1.75 เมตร ความลึกท้องเรือ 0.70 เมตร
กาลั งพลจ านวน 35 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือจานวน 33 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 26 นาย พลสัญญาณ 1 นาย คนนั่งประจาคฤห 3 นาย และกาลังพลสารอง 2 นาย
เรือเสือคารณสินธุ์
เรือเสือคารณสินธุ์ เป็นเรือประเภทเรือพิฆาต มีหน้าที่สาหรับทาการรบโดยเฉพาะ สร้างครั้งแรกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งหมด 12 ลา ปรากฏชื่อเรือทั้งสองลาในลิลิตกระบวนแห่พระกฐิน
พยุหยาตราทั้งทางสถลมารคและทางชลมารค ใน พ.ศ. 2387 ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เหลือเพียง 1 คู่ คือ เรือเสือทยานชลและเรือเสือคารณสินธุ์
ตัวเรือมีความยาว 22.23 เมตร ความกว้าง 1.75 เมตร ความลึกท้องเรือ 0.70 เมตร
กาลั งพลจ านวน 35 นาย แยกเป็ น กาลั งพลประจาเรือจานวน 33 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 26 นาย พลสัญญาณ 1 นาย คนนั่งประจาคฤห 3 นาย และกาลังพลสารอง 2 นาย

เรืออีเหลืองหรือเรือกลองนอก
ไม่พบหลักฐานการสร้าง ตัวเรือมีความยาว 24.25 เมตร ความกว้าง 1.68 เมตร ความลึก 0.55 เมตร กาลัง
พลจานวน 34 นาย แยกเป็นกาลังพลประจาเรือจานวน 32 นาย ประกอบด้วย นายเรือ 1 นาย นายท้าย 2 นาย
ฝีพาย 28 นาย พลสัญญาณ 1 นาย และกาลังพลสารอง 2 นาย
เรือแตงโมหรือเรือกลองใน
ไม่พบหลักฐานการสร้าง ตัวเรือมีความยาว 24 เมตร ความกว้าง 1.91 เมตร ความลึก 0.62 เมตร
กาลั งพลจ านวน 33 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือจานวน 31 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 27 นาย พลสัญญาณ 1 นาย และกาลังพลสารอง 2 นาย
เรือดั้ง
เรือดั้ง คาว่า “ดัง้ ” แปลว่า “หน้า” ดังนั้นเรือดั้งจึงหมายถึงเรือหน้า คาว่าเรือดั้ง พบครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช เรือดั้งมีจานวนทั้งสิ้น 22 ลา โดยเรือดั้ง 1 – 20 ทาสีน้ามันเป็นสีดา ส่วนเรือดั้ง 21 – 22
เป็นสีทอง โดยเรือดั้งทั้ง 22 ลา ไม่มีลวดลาย ส่วนหัวตั้งสูงงอน ทั้งนี้เรือดั้งแต่ละลาจะมีความยาวของเรือไม่เท่ากัน แต่
จะมีความยาวอยู่ระหว่าง 23.6 – 27.3 เมตร ความกว้าง 1.5 – 1.7 เมตร
สาหรับเรือดั้ง 19 ได้รับการซ่อมทาเปลี่ยนตัวเรือไม้ กระดุกงู และกงใหม่เกือบทั้งหมด
ในขณะที่กาลังพลประจาเรือประกอบด้วย นายเรือ 1 นาย นายท้าย 2 นาย พลสัญญาณ 1 นาย เส้า 2 นาย
ประจาคฤห 5 นาย (นายทหาร 1 นาย พลทหาร 4 นาย) และกาลังพลสารอง 2 นาย เหมือนกันทุกลา แต่สาหรับ
ฝีพายจะมีจานวนแตกต่างกันเนื่องจากความยาวของเรือไม่เท่ากัน
โดยเรือดั้ง 1 กาลังพลจานวน 45 นาย แยกเป็นกาลังพลประจาเรือจานวน 43 นาย ประกอบด้วย นายเรือ
1 นาย นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 32 นาย พลสัญญาณ 1 นาย เส้า 2 นาย คนนั่งประจาคฤห 5 นาย และกาลังพล
สารอง 2 นาย
เรือดั้ง 2 – 4 กาลังพลจานวน 43 นาย แยกเป็นกาลังพลประจาเรือจานวน 41 นาย ประกอบด้วย นายเรือ
1 นาย นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 30 นาย พลสัญญาณ 1 นาย เส้า 2 นาย ประจาคฤห 5 นาย (นายทหาร 1 นาย พล
ทหาร 4 นาย และกาลังพลสารอง 2 นาย
เรือดั้ง 5 - 11 กาลังพลจานวน 41 นาย แยกเป็นกาลังพลประจาเรือจานวน 39 นาย ประกอบด้วย นายเรือ
1 นาย นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 28 นาย พลสัญญาณ 1 นาย เส้า 2 นาย ประจาคฤห 5 นาย (นายทหาร 1 นาย พล
ทหาร 4 นาย) และกาลังพลสารอง 2 นาย
เรือแซง
เรือแซง เรือที่ทาหน้าที่อารั กขาพระมหากษัตริย์เหมือนกับทหารมหาดเล็ ก สามารถแซงเรือในขบวนมา
อารักขา พระมหากษัตริย์ได้ มีจานวน 7 ลา ไม่พบหลักฐานที่สร้าง แต่มีบันทึกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้จัดเรือแซง
จานวน 4 ลา ไว้ท้ายขบวน และในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เพิ่มสาหรับพระตารวจอีก 2 ลา โดยใน 4 ลาแรกใช้ทหาร จึง
เรียกว่า “เรือแซงทหาร” ส่วนอีก 2 ลานั้น เรียก “เรือแซง” ต่อมาในรัชกาลที่ 7 ได้ตัดเรือแซงของพระตารวจออกไป

และเรือแซงทหารได้เปลี่ยนชื่อเป็น เรือแซงจนถึงปัจจุบัน รูปร่างและขนาดเรือ ลักษณะหัวเรือเชิดขึ้นเหนือแนวน้า
ทาสีดา แต่ละลามีขนาดไม่เท่ากัน
เรือแซง 1 – 6 มีความยาวไม่เท่ากันอยู่ระหว่าง 22.12 – 25.80 เมตร ความกว้างไม่เท่ากัน อยู่ระหว่าง
1.30 – 1.62 เมตร กาลังพลจานวน 30 นาย แยกเป็นกาลังพลประจาเรือจานวน 28 นาย ประกอบด้วย นายเรือ 1
นาย นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 24 นาย พลสัญญาณ 1 นาย และกาลังพลสารอง 2 นาย
เรือแซง 7 มีความยาว 24.7 เมตร กว้าง 1.5 เมตร กาลังพลจานวน 36 นาย แยกเป็นกาลังพลประจาเรือ
จานวน 34 นาย ประกอบด้วย นายเรือ 1 นาย นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 30 นาย พลสัญญาณ 1 นาย และกาลังพล
สารอง 2 นาย
เรือตารวจ
เรือตารวจ ที่มีหน้าที่เป็นองครักษ์มีพระตารวจหลวงชั้นปลัดกรมนั่งคฤห มีจานวน 3 ลา ไม่พบประวัติการ
สร้างรูปร่างและขนาดของเรือทาน้ามันสีดาเกลี้ยงตลอดทั้งลาเรือ ความยาวอยู่ระหว่าง 20.97 – 21.45 เมตร ความ
กว้างอยู่ระหว่าง 1.37 – 1.49 เมตร ความลึกท้องเรืออยู่ระหว่าง 0.47 – 0.56 เมตร
กาลั งพลจ านวน 30 นาย แยกเป็ นกาลั งพลประจาเรือจานวน 28 นาย ประกอบด้ว ย นายเรือ 1 นาย
นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 24 นาย พลสัญญาณ 1 นาย และกาลังพลสารอง 2 นาย

