
เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน   “แมนํ้ากับลําเรือ” 

 

 ทุกปเม่ือฤดูฝนมาเยือนเราก็มักจะไดเห็นภาพน้ําทวมในภาคตางๆ ของประเทศไทยอยูเสมอ ทําให
ในหลายพื้นทีต่องนําเรือออกมาใชเปนพาหนะในยามฉกุเฉิน ชวนใหนึกยอนไปวาแมในปจจุบันคนสวนใหญ
จะมีโอกาสใชหรือไดพบเห็นเรือนอยลงเต็มที แตสําหรับในอดีตน้ัน คนไทยมักนิยมเลือกตั้งบานเรือน หรือ
ชุมชนอยูตามริมแมน้ําลําคลอง เพราะนอกจากจะใชเปนแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภคแลว ยังเปน
เสนทางคมนาคมที่สําคัญอีกดวย โดยเฉพาะในภาคกลางของไทยที่มีแมน้ําไหลผานที่ราบลุมหลายสาย 

: เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมน้ําบางปะกง ของ นางอิงตะวันจากผลงานวิจัยเร่ือง 
  แพลูกอินทร และ นายนิรันดร  เรือนอินทร ไดกลาวถึง ชุมชนริมฝงแมนํ้าบางปะกง ทีมี่วิถีชวีิตที่ตอง
ผูกพันกบัเรือมาชานาน ทั้งการเดินทางคมนาคม การอยูอาศัยตามวถิีชาวเรือของชาวบานบางกลุม อาทิ ชาว
จีน ตลอดจนการประกอบอาชีพ เชน คาขาย เกษตรกรรม ประมงน้ําจืด รวมไปถึงความเชื่อ ประเพณีและ
พิธีกรรมตาง ๆ  เชน การแหหลวงพอโสธรทางน้ําของชาวบานจังหวัดฉะเชิงเทรา จนกลายเปนเอกลักษณ
ที่โดดเดนของจังหวัด หรือการแขงเรือพายของชาวบานตลอดลุมนํ้าบางปะกง เปนตน กลาวกนัวาชาวบาน
ในลุมนํ้าบางปะกงจะถูกฝกใหพายเรืออยางคลองแคลวมาตั้งแตเด็ก ดังนั้น “เรือ” ซึ่งเปนพาหนะสําคัญของ
ชาวบานในลุมนํ้าแหงนี้จึงมีรูปแบบที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมในการใชงาน นับเปนภูมิปญญาของ
ปราชญชาวบานที่นับวันจะเลือนหายไปตามกาลเวลาไปอยางนาเสียดาย จึงอยากจะนําลักษณะพิเศษของ
เรือตางๆ มาเลาสูกันฟง 

  
โดยเราจะเริ่มกันที่ วิธีการสรางเรือดวยการขุด เปนตอนแรก ..........☺  

  
 

ผลงานวิจัย                       :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร  
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 
 
 
 
 
 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน      “  เรือกระแชง ” 

 
        วันนี้ขอแนะนาํใหรูจักกับ เรือกระแชง ซ่ึงเปนเรือตอทําจากไมสัก มีลักษณะคลายเรอืเอ้ียมจุน 
ทองเรือโคงกลมขนาดใหญ  “ทวนหัว”  และ “ทวนทาย”  แบบเรียบ ทําดวยแผนกระดานลนไฟใหออน 
ดัดใหงอนตามลักษณะของเรือแตละชนิดชางจะปาดทวนหัวเรือใหเปนรูปสามเหลี่ยม เพื่อใหสามารถ
แหวกน้ําใหเรือแลนไดเร็ว สวนทายเรือจะทําเปนรูปปาน  กงเรือเปนไมโคงตามทองเรือ และวางเรียง
กันถ่ีมากเพื่อความแข็งแรง เปลือกเรือจะเปนแผนไมหนา  ยดึเหนี่ยวเปลือกเรือใหตดิกันดวยลูกประสัก
ที่ทําจากไมแสมเหลากลม    ดานนอกจะโตกวาดานใน  สวนปลายลูกประสักดานในผากราดดวยล่ิมกัน
เล่ือนออก  บนดาดฟาหัวเรือ (สวนที่ปูกระดานยาชันตามแนวกระดาน  ไมใหน้ําร่ัวซึมลงไปในเรือได  
อยูบริเวณหัวเรือ เรียกวา ดาดฟา) จะปูพื้นอัดชิดทําหนาที่ เปนหองลอยดวยบริเวณหวัเรือใชเปนที่ทําครัว
เครื่องครัวตาง ๆ จะเก็บไวใตดาดฟาหัวเรือ    เมื่อจะทําครัวก็ขนขึ้นมาวางไวบนพืน้ดาดฟา  ทําอาหาร
เสร็จแลว ก็ลอมวงนั่งกนิที่ตรงนั้น    เมื่ออ่ิมแลวก็ลางชามเอาเก็บเขาทีต่ามเดิม  ฉะนัน้ในหองใตดาดฟา
ตรงหัวเรือ  จงึตองจัดทําชั้นวางของใหเปนระเบียบเรียบรอย  หยิบไดงาย  เรือบางลํามีเนื้อที่มากก็จะม ี 
ตูกับขาวตั้งไวดวย 
            นอกจากใชเปนที่ทําครัว  ที่กินขาวแลว  ยังใชเปนที่รับแขก  เรือบางลําเจาของเรือจะอยูทาง
ตอนหัวคือใชเปนที่นอนดวย ดังนั้นบริเวณทางตอนหัวเรือ จึงตองคอยเช็ดถูทําความสะอาดอยูตลอดเวลา  
สวนทายเรือพืน้เปดได 
           เรือกระแชงมหีลายขนาด  เคลื่อนที่ไดโดยการใชถอหรือแจว แตเมื่อมีเรือยนตลากจูงก็นยิมผูก
เรือกระแชง ตอกันยาวเปนขบวนและใชเรือยนตลากจูง ถานําไปบรรทุกขาวเปลือก ขาวสาร  เขาเรียกวา 
“เรือบรรทุกขาว” หรือ “เรือขาว” เจาของเรือจะไมคอยอาศัยอยูในเรือ เพราะเรือนี้บรรทุกสินคามาเต็ม
ลําอยูแลว หากใชทําเปนทีอ่ยูอาศัยดวยกจ็ะทําหลังคาเสรมิตอนทายเรือใหสูงขึ้น โดยมีเสา ๔ เสา  
ดานขางทําเปนแผงเปดปดได  เสา ๒ ตน ทางทายเรือจะปกอยูบนเสากระดานพาดระหวางเสาทั้งสอง  
ใชเปนที่นั่งถือทายเรือไดอีกดวย  
          เรือเหลานี้จะเปนเรือขนาดใหญ เจาของเรือสวนมากเปนคนจีน ในสมัยแรกเรือกระแชงจะใช
เปนเรือบรรทุก จึงใชกระแชงคลุมเปนหลังคาตลอดลํา ที่เรียกวาเรือกระแชงนั้น เพราะแตเดิมใชกระแชง 
ซ่ึงก็คือใบเตย  หรือใบจากนํามาเย็บเปนแผงทําเปนประทุนบังแดดฝน  แตสวนมากใชใบไผนํามาคลุม
เปนหลังคาเนือ่งจากกันความรอนไดดีกวา  คนจีนจะทําขาย  เนื่องจากมีราคาแพง  ชาวบานในลุมน้ํา
บางปะกงจึงหนัมาใชกระแชงสังกะสีแทนในภายหลัง    เมื่อจะบรรทกุขาวกย็กเล่ือนกระแชงไปรวมไว



ในที่เดยีวกัน  ทางใดทางหนึง่ซ่ึงไมเกะกะ     หรือบางทีเรือวางไมไดบรรทุกอะไร  เขาก็เปดกระแชงให
แดดสองถูกทองเรือ  เพื่อใหทองเรือแหงและไมเหมน็อับ 

 

เรือกระแชง 

และในตอนตอไปภูมิใจแนะนําใหรูจักกับ เรือพระที่น่ัง หรือ เรือเกงพั้ง ซึ่งใชเปนเรือพระที่

นั่งสําหรับพระมหากษัตริย และเจานายชัน้สูง โปรดติดตาม.......☺ 
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน      “  เรือกลไฟ ” 

 
 วันนีจ้ะขอนําเสนอ เรือกลไฟ หรือที่มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา เรือกําปนไฟ  เปนเรือที่พัฒนามา
จากเรือกําปนใบแบบตะวันตกที่ใชเครื่องจกัรพลังไอน้ําขบัเคลื่อนแทนการใชใบและพลังงานลม  การ
สรางเรือชนิดนี้ในชวงแรก     ถือเปนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด   คนไทยสามารถตอเรือกลไฟขึ้น
ใชไดสําเร็จหลังจากที่เรือกลไฟของชาวตะวนัตก ปรากฏใหเหน็ในนานน้ําไทยเพยีง ๑๐ ป โดยสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ไดตอเรือกลไฟลําแรกขึน้ถวายพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔)  เมื่อป  พ.ศ. ๒๓๙๘  ช่ือ “เรือสยามอรสุมพล”  เรือกลไฟซึ่งใชเครื่องจักร
ไอน้ําที่ตอข้ึนในระยะแรก ๆ นั้น เปนเรือกลไฟจักรขาง (มีกังหันพัดน้าํติดอยูขางเรือท้ังสองขาง) ตอมา
จึงสรางเปนเรือกลไฟจักรทาย   ลําเรือตอดวยไม    เครื่องจักรส่ังซ้ือมาจากตางประเทศ  และมเีรือเหล็ก
บางเฉพาะแตเรือที่ส่ังตอมาจากตางประเทศ  เปนเรือที่มหีมอน้ํา เครื่องจักรไอน้ําแบบขอเสือขอตอ ตัว
เรือทาสีขาว ปลองไฟทาสีเหลืองหรือหุมดวยแผนทองเหลืองเปนสัญลักษณ  ใชเครื่องยนตประเภทที่
เรียกกนัวา “เครื่องเผาหัว” คือตองใชเตาฟูเผาหัวเครื่องยนตใหรอนจัด แลวจึงหมุนมูเลซ่ึงหนักมาก ตอง
ใชคนที่มีขอลําแข็งแรงจึงจะหมุนได  เรือกลไฟที่นําเขามาใชในลุมน้ําบางปะกงสมัยแรก   ยังใชฟนเปน
เชื้อเพลิง เรือประเภทนี้บางทีก็ใชงานเปนเรือนําผูโดยสารหรือหนังสือราชการไปสงยังที่ตาง ๆ   และทํา
หนาที่เปนเรือลากจูงขบวนเรือพระประเทยีบ เรือครัว เรือแจว และเรือพาย เดินทางไปตามแมน้ํา   ลํา
คลอง ที่จะเสด็จไป เชน การเสด็จประพาสมณฑลปราจีนของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั 
(รัชกาลที่ ๕) ในป พ.ศ. ๒๔๕๑ เปนตน 
 ในลุมน้ําบางปะกงเรือกลไฟไดเขามามีอิทธิพลตอวิถีชีวติชาวบาน โดยใชเปนเรือสําหรับสง
หนังสือ จดหมาย  ทําหนาทีเ่ปนเรือลากจูงดวยการพวงเรอื จะใชวิธีนําเชือกกาบมะพราว  หรือเชือกปาน
เสนใหญขนาดขอมือผูกไวที่หลักทายเรือ แลวปลอยปลายเชือกไปใหเรือที่จะพวง เรือเหลานั้นจะผกูเรือ
ใหติดกับเชือกเสนใหญและจะผูกเปนคู ๆ ที่ใชวิธีนี้เพราะเรือแตละลําไปใกลไกลไมเทากัน บางลําถึงที่
หมายกอนกแ็กเชือกแยกออกไปไดเลย และใชในการไปทําสายโทรเลข    



 
เรือกลไฟ   ปรากฏอยูในภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเมืองกาย อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ในตอนตอไปขอแนะนําใหรูจักกับ เรือแท็กซี่ และ เรือเมล เรือรับจางขวัญใจชาวบาน.......☺ 
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน      “  เรือกอและ  ” 

 

         เรือกอและ (กูและ) คําวา “กอและ” เปนภาษา “ยาว”ี หมายถึงการหาปลาหรืออาการโคลงเคลง  
เรือประเภทนีเ้ปนเรือประมงทองถ่ินภาคใต สวนกูและ  หมายถึง  “เปลือก”  คือไมขนาด  ๖ x ๒๔ นิ้ว  
ยาวประมาณ ๓๐ ฟุต นํามาเลื่อยแบงสวนเปนทอนละ ๕ แผน ใชประมาณ ๔ ทอน  เพื่อนํามาซอนกัน
เปนกราบเรือ 
              เรือกอและเปนเรือตอทองถ่ินภาคใต   นยิมใชไมตะเคยีนเนื้อแข็ง   ความเดนสะดดุตาของเรือ
ชนิดนี้อยูที่การวาดลวดลายอันวิจิตรพิสดาร    มีสีสันสวยงาม    ความงดงามของเรือกอและยงัอยูที่ตัว
รูปทรงที่มีขนาดใหญ  เนื้อไมแข็ง  ตรงหัวเรือและทายเรือแทนทีจ่ะมีไมยื่นยาวออกไปสําหรับเหยียบ
ขึ้นหรือเหยียบลง  กลับใชไมแผนใหญหนาวางตั้งขึ้นเปนปกสูง  ซ่ึงปกนี้คือความพิเศษที่สรางภาพให
เรือกอและดูโดดเดนขึ้นมาดวยรูปคลายส่ีเหล่ียมคางหมู     โดยดานที่เปนหวัและทายของแผนไมเรียว
แหลมประสานตอข้ึนไปจากหัวเรือ และมีทายเรือเปนแนวโคงงอนขึน้ไปจรดปลายแหลม   ตัดกับสีที่
ทาดูจัดจานตลอดลําเรือ  ดวยลวดลายวจิิตรตลอดแคมเรือนี้เองทําใหเรือกอและดพูิเศษยิ่งขึ้น 

 

 
 

เรือกอและท่ีพิพิธภัณฑเรือไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

เรือกอและ (กูและ) ปรากฏใหเห็นในลุมน้าํบางปะกง เนื่องจากชาวบานเมืองฉะเชิงเทราบางกลุม
เปนมุสลิม  ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการสําภาษณ  นายมานิต  เดวิเลาะ และนายมานพ  มะนลีูม  ทําใหทราบวา
ชาวบานมุสลิมที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยวถูกกวาดตอนมาจากปตตานีและมลายูในชวงของการปราบกบฏ  
พวกนี้เรียกตัวเองวา  “แขกมลายู” หรือ “แขกมาเลย”  และจากงานวจิัยของ  บุญมา พงษโหมด  กลาวถึง
มุสลิม  ที่ตําบลเปร็ง  อําเภอเมืองวา  แขกกลุมนี้อพยพมาจากปตตานี    โดยเริ่มแรกเขามาอยูที่คลองกุม  



กรุงเทพฯ  กอน  หลังจากนัน้จึงพากนัโยกยายมาอยูที่เปรง็   ดวยเหตนุีช้าวบานในลุมน้ําบางปะกงเมือง
ฉะเชิงเทรากลุมมุสลิมคงจะนํารูปแบบการสรางเรือชนิดนี้มาใช     

 
     ในตอนตอไปจะแนะนําใหรูจักกับ เรือสําปน ซึ่งเปนพาหนะบรรทุกสินคาไปมาคาขาย โปรด

ติดตาม .......☺  
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน   “ เรือกับความผูกพันในวิถีชวีติ ตอนที่ ๑ ” 

 

 การที่ชาวบานในลุมนํ้าบางปะกงใช “เรือ” หลากหลายชนิดสัญจรไปมาติดตอกัน ซึ่งก็แตกตางกัน
ทั้งขนาดและรปูรางตามประโยชนใชสอย เชน เรือหมู เปนเรือขนาดเล็กที่ชาวบานใชสัญจรไปมาติดตอ กัน
ในระยะทางใกล ๆ หรือใชหาปลาตามทุงนา หรือพายไปทําบญุที่วัด เรือมาดประทุนใชสําหรับการ
เดินทางระหวางเมือง เรือสําปนใชสําหรับพายขายสนิคาจําพวกพชืผัก ผลไม ซึ่งบรรทุกของจํานวนไมมาก
นัก และยังใชพายขายกาแฟ โอเลี้ยง กวยเตี๋ยว เรือกระแชง ใชบรรทุกขาวและอยูอาศัย เปนตน 

สําหรับชาวบานในลุมน้ําบางปะกงที่ใชเรือเปนที่อยูอาศัยถาวร หรือที่เรียกวา “ชาวเรอื”  ซ่ึงถาเปนชาว
จีนก็เรียกวา จนีชาวเรือ นั้น จะนํากระดานมาปูเต็มทองเรือคลายพื้นเรอืน ทําหลังคาเปนทรงกาบกลวยคลุมไป
ตามยาวลําเรือเรียกวา “ประทุน” สําหรับกันแดดกนัฝนและใชชีวติกินอยูหลับนอนอยูในเรือตลอด ชาวเรือ
เหลานี้มักจอดเรืออยูกันเปนหมูหลายลําตามยานชุมชนแถบหัวคลอง

แตหากชาวเรือบางคนไมไดจอดเรือประจาํอยูที่ใดทีห่นึง่เปนเวลานาน ๆ  ชาวเรือพวกนี้มักถูกเรยีกวา “
พวกเรือจร” โดยเมื่อใกลมืดค่ําลงมักจะอาศัยจอดเรืออยูตามทาหนาบานผูใหญบาน  กํานัน  หรือนายอําเภอจนี 
ในแถบหมูบานที่ตนผานไป อาจจะเปนความอุนใจหรือรูสึกวามีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน    

  ในวันนี้ลุมน้ําบางปะกงยังมีจีนชาวเรืออยูบางดังเชน นายพุก แซเตียว ที่ปจจุบันจอดเรืออยูที่ทาน้ํา หนา
คานเรือนายฟ ูบานใหม เลาใหฟงวา  “...ตั้งแตจําความไดก็อาศยัเรือเปนบาน ชาวเรือตองวายน้ําเกง อยูกับเรือมา
จนชิน โตมากับเรือ การทาํครัวแลวแตสะดวกบางทีกย็กเตาไปหงุขาวหวัเรือบาง ทายเรือบาง เรือกระแชงของ
นายพกุลํานี้ เดมิโครงหลังคาประทุนเรือทําดวยไมไผ แตปจจุบันใชเหล็กแปบแทน  เดิมใชจากมุงหลังคาประทุน 
ปจจุบันเปลี่ยนมาใชสังกะส ี เดมินายพกุทํามาหากินโดยการนําเรือกระแชงลํานี้ไปบรรทุกเกลือมาจาก
สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม    เดินทางจากลําน้ําบางปะกง เขาคลองทาไข  คลองเจา  ขึ้นบางพลีใหญ ผานพระ
โขนง ปอมพระจุลฯ เขาแมน้ําทาจีน ขาไปไมไดไปเรอืเปลา หากแตบรรทุกมะพราวจากสวนเมืองฉะเชิงเทรา 
ขายตามรายทางเรื่อยไป  และวิถีทํากินของชาวเรือผูนี้   อีกอยางหนึ่งคือ นําเรือไปบรรทุกขี้เปดจากบางวัว มาขาย
ชาวบานที่ทําสวนอยูสองฟากฝงแมน้ําบางปะกง…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เรือกระแชงของ พุก แซเตียว จอดอยูที่ทานํ้าหนาคานเรือนายฟู บานใหม ในอําเภอเมือง
 
 

“เรือ” จึงเปรียบเสมอืนภาพสะทอนของวัฒนธรรมบนสายน้ํา ดังนั้น  ของวิถีชวีิตชาวบานที่อาศัยอยู
ตามริมนํ้าที่เห็นไดอยางเปนรูปธรรม หากนํามาศึกษารวมกับขอมูลทางประวัตศิาสตร เชน จดหมายเหตุ 
พระราชพงศาวดาร พงศาวดาร  รายงาน ใบบอก รวมทั้งงานเขียนตาง ๆ และการสัมภาษณ จะทําใหได
ความรูเกี่ยวกบัเรื่องราวทีต่องการศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น  
 

ในตอนตอไปจะเลาถึงความสําคัญของเรือที่มีตอชาวบานในชีวติประจําวันกันบาง โปรดติดตาม......
☺ 
 

 

ผลงานวิจัย    นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                  : 
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน สวช.
 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน   “ เรือกับความผูกพันในวิถีชวีติ ตอนที่ ๒ ” 

 

 การที่เรือไดเขามาผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบาน ทั้งในดานการคมนาคม  ใชบรรทุกสินคาตาง ๆ ไป
มาคาขาย ใชรับจาง ใชหาอาหาร สวนประเพณีพื้นบานก็มีความสัมพนัธกับสภาพภมูิศาสตรของเมืองลุมน้ํา 
และผูกพันกับเรือเชนกัน เปนตนวา การแขงเรือในเทศกาลทอดกฐิน ทอดผาปา การแหหลวงพอโสธรทางน้ํา 
ซ่ึงยังคงถือปฏิบัติเปนวัฒนธรรมประเพณทีองถ่ินมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี ้
 บทบาทของ เรือท่ีใชในงานราชการ หรืองานของหลวง มีหลายอยาง เชน ใชเปนเรือลําเลียงทหารไป
ซอมรบ หรือในกจิการของทางราชการ ใชลําเลียงเสบียง อาหาร และเครื่องศาสตราวุธ ใชในการลําเลียง
ขนสงสินคา ใชเปนเรือไปตรวจราชการ นอกจากนี้ยงัเขาไปมีบทบาทตอการไปรษณียโทรเลขทีเ่มืองฉะเชงิเทรา
ในยุคเริ่มตนดวย  ซ่ึงชาวบานบางคนไดเขามามีหนาที่เปนเจาพนักงานประจําออฟฟศ และคนเรือสงหนังสือ
โดยใชเรือกลไฟ ทําใหการสงขาวสารตดิตอกันของชาวบานในลุมน้ําบางปะกงสะดวกและรวดเร็วขึน้ เรือที่ใช
ในงานราชการเหลานี้  หากเปนเรือของทางการโดยตรงมักจะเรียกวา “เรือหลวง” 

เรือหลวง หมายถึง เรือที่เปนของหลวง หรือเปนสมบัติของทางราชการแผนดินทีใ่ชในงานตาง ๆ    
ทั้งในยามปกตหิรือในยามศึกสงคราม และในงานพิธีตาง ๆ รวมทั้งใชเปนยานพาหนะของหนวยงานใน
กระทรวง  ทบวง  กรม ตาง ๆ  
 ปจจุบันนี ้ยังมีบางหนวยงานของรัฐในลุมน้ําบางปะกงยังคงมีการใชเรืออยู  นัน่คือ เรือดับเพลิงของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  เรือของเทศบาลบางคลา และเรือกรมเจาทา 
 
 
 
 
 
 
 

            เรือของเทศบาลเมืองฉะเชงิเทรา                           เรือของกรมจาทา 
 

 นอกจากนี้ การคาในลุมน้าํบางปะกง ก็ถือเปนแหลงเศรษฐกจิสําคัญแหงหนึง่ของรัฐ ซ่ึงแบงออกได
เปน ๒ พวก  คือ พวกขายของสง  กับพวกขายของเร 

พวกขายของสง    นําพืชผัก  ผลไมตามฤดูในสวนของตนเอง  หรือจากที่อ่ืน โดยเฉพาะ หมาก พลู 
ซ่ึงเปนสินคาขึ้นชื่อ ฯลฯ  ใสเรือบรรทุกนําไปสงในแหลงที่รับซ้ือประจําทั้งหมดทีเดยีว  ไมใชไปนัง่ขาย  สง
เสร็จแลวซ้ือสินคาอ่ืนกลับมา  ไมมีการขายปลีก       
 



 
 
 
 
 
 

ชาวบานขนเขงหมากใสเรือไปสงขาย ชาวบาน ใชเรือขนสงผลผลิตของตนออกจากสวน ไปสงขาย  
 

อีกพวกหนึ่งทีเ่ปนพวกขายเร  นําสินคาลงเรือขายตามบานเรื่อยไปทั้งวนั   หรือจนกวาสินคาจะหมด
ลํา  พวกขายเรมีมากและขายสินคาตาง ๆ มากมาย  ยกตวัอยางเชน 

เรือขายขาวสาร เปนเรือคอนขางใหญไมมปีระทนุ มีขาวสารกองพนูกลางลําเรือ ใชเรือแจวหรอืเรือพาย  
เรือขายหมู  ใชเรือเล็ก ๆ ตรงกลางเรือมีเขยีง มีมีดหั่นหมู  มีตราชั่งจีน  เรือขายผกั ใชเรือสําปน ขนาดกลาง
บรรทุกผักและเครื่องปรุงที่ใชทํากับขาวแทบทุกอยางจิปาถะ เรือขายกวยเตี๋ยว  เรือขายปลาทูนึ่ง และ เรือขายปลา  

 

ในตอนตอไปจะกลาวถึงเรือ่งราวของชาวบานลุมนํ้าบางปะกงซึ่งเริ่มตระหนักถึงคุณคาของเรือ
และวถิีชวีิตทีง่ดงามและตองการจะอนุรักษเรือใหคงอยูสืบไป.......☺ 
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน สวช. 
 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน   “ เรือโกลน ” 
 

วันนี้มารูจกักบั เรือโกลน ซ่ึงเปนเรือที่ขุดจากตนไมทั้งทอน เพยีงเปดปกเจยีนหวัเจยีนทายเปนเลา ๆ  พอ
ใหมีลักษณะคลายเรือ แตยังไมไดขุดแตงจนเปนรูปเรือทีส่มบูรณ ลักษณะของเรือโกลนจึงไมมีรอยตอของแผน
ไม การรั่วซึมของน้ําเขามาในเรือเกือบจะไมมี นอกเสียจากใชไปนาน ๆ อาจจะมีรอยแตก ก็ใชยางไมอุดทาที่รอย
แตกเทานั้นเอง  สวนเสยีของเรือโกลน คือหนัก  ทําใหพลิกคว่ํางาย  เนือ่งจากมีสวนทองเรือที่มนนั่นเอง การทรง
ตัวในน้ําจึงไมคอยด ี  

เรือชนิดนี้ ชางชาวบานในลุมน้ําบางปะกงเคยไดใชภูมิปญญาสรางขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหวั (รัชกาลที่ ๕)   เพื่อใหชางเรือหลวงสรางเปนเรือแหวดใชสอยและใหทหารมหาดเล็กใชตามเสด็จพระ
ราชดําเนินตามลําคลองแคบ ๆ ดังหลักฐานที่วา 

 

           … ดวยมีพระบรมราชโองการ  ดํารัสเหนอืเกลาเหนือกระหมอม 
ส่ังวาตองพระราชประสงคมาดเรือยาวหกวา  ยาวหาวาสองศอก 

กําลังส่ีศอก  กาํลังสามศอก  คิษใหชางทําเรือแวด(แหวด)ใชสอยและให 
ทหารมหาดเลก(เล็ก)ตามเสดจ(เสดจ็)พระราชดําเนินตามลําคลองซึ่งแคบ ๆ 
ใหเกณฑเมืองปราจิณ ๘  เมอืงประจันตคาม ๘   เมืองกระบิล ๘   
เมืองฉะเชิงเทรา ๑๐  รวม ๓๔  ใหเจาเมืองกรมการปลงใจลงใจ 
ราชการ  เกณฑขุนหมื่นตวัเลขระดมตัดฟนมาดเรือโกลนซ่ัน(ส้ัน)ยาว …    
 

 

เรือโกลนที่วัดบึงกระจับ อําเภอพนมสารคาม 
 



ดวยเหตุที่ เรือ เปนพาหนะสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวบานในลุมน้ําบางปะกงในการคมนาคมทางน้ํา 
จึงมีการสรางเรือกันมาก   และกอนทีจ่ะเปนเรือขุดชนดิตาง ๆ   ตามรูปแบบที่สมบูรณนั้น จะตองผานขั้นตอน
การทํามาดเรือโกลน   ดวยเหตนุี้   จึงเปนชองทางของเจาภาษีที่จะทําการประมูลเรียกเก็บภาษีมาดเรือโกลน   
เชนที่เมืองฉะเชิงเทราและพนมสารคาม มีจีนอุยรับทําภาษีมาดเรือโกลน  ดังสําเนาตรานอยที่วา   “สงสําเนาทอง
ตราไปใหพระพนมสารนรินทร กรมการเมืองพนมสารคาม จัดการใหจนีอุยเจาภาษีเขาเรียกเก็บภาษีมาดเรือ

โกลน เมืองพนมสารคาม”  
 

ตอนตอไปจะแนะนําใหรูจัก เรือมาด ตนแบบของเรือขุดชนิดอื่น ๆ ........☺  
 

 
ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                     
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน      “  เรือขางกระดาน ” 
 
 วันนี้ขอแนะนาํใหรูจักกับ เรือขางกระดาน เรียกตามลักษณะของเรอืคือ ตอนกลางลําเรือ  
แทนที่จะใชกระแชงหรือใบเตยมาเย็บเปนประทุนคลุมทําเปนหลังคาบงัแดดฝน กใ็ชไมกระดานหนา
กวางตั้งแต ๙ - ๑๒ นิว้  ตีเปนฝาตอจากกระดานเลียบขางเรือข้ึนไป ๓ - ๔ แผนแลวจงึใชไมหนาราว ๒ 
นิ้ว ทําเปนคานโคงครอมลําเรือ (บนฝากระดาน) ใชสังกะสีแผนเรยีบตีคลุมเปนหลังคา การทําหลังคา
แบบนี้ทําใหภายในเรือโปรงขึ้น ตัวเรือแบงออกเปน ๓ ตอน คือ ตอนทายเรือ กลางเรอืและตอนหวัเรือ 
 

 
เรือขางกระดานหรือเรือเคร่ืองเทศ    ท่ีพิพิธภัณฑเรือไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 ตอนทายเรือ แบงออกเปนสองตอน  ทายเรือดานนอก คือสวนที่เปนขยาบมีเสา  ๔ เสา รองรับ 
ขยาบตอนนี้สูงกวาหลังคา ตอนกลางลาํเรือ มีแผงสานดวยไมไผทาํเปนบานมาเรยีงตดิกนั มบีานพับ
สําหรับ ใหพับเก็บได   แผงนี้ทาดวยนํามันยางผสมชันเล็กนอย ทําใหกันแดดกันฝนทนทาน แผงนี้กั้นทั้ง 
๓ ดาน ปดทายเรือตรงหางเสือและขางเรือท้ังสองขาง  ทายเรือสวนนี้ปูกระดานเตม็ เปนทั้งที่นอน ที่
รับแขก 
 ถัดเขาไปในเรอือีกหนอยมีฝากั้น เรียกวา หนาอุด ทําเปนกระดานเลื่อนปดกั้นไว ตรงหนาอุด
ดานนอกมีตูสรางติดกับเรือไวขางละใบเปนตูประจําเรือ  ซ่ึงเรือชนิดอ่ืน ๆ  เชน เรือกระแชงธรรมดาไมมี     
ถัดเขาไปในตวัเรือพื้นเสมอกับดานทายเรอือีกตอนหนึ่ง มีพื้นที่กวางพอที่จะนอนเรียงกันไดอยางสบาย 
ถึง ๕ - ๖ คน  
 ตอนกลางลําเรือเปนที่โลงลึกลงไปถึงทองเรือ  ปกติใชบรรทุกของ มักจะปกูระดานเปนพืน้
เสมอกันไปตลอดทั้งลํา ทําใหเดนิไปมาไดสะดวกและกวางพอใหเดก็วิ่งเลนได 



 สวนหวัเรือซ่ึงมีที่กวางพอสมควรจะปกูระดานอุดรอยตอแนนหนากนัน้าํไมใหไหลเขาเรือ แต
จะทําเปนชองพอตัวคนลอดไดไวชองหนึ่ง บริเวณหัวเรือนี้สวนใหญจะใชเปนที่หุงหาอาหารและตั้งวง
รับประทานอาหาร  เรือบางลําที่ใชอยูจริง ๆ ก็มีตูกับขาวดวย 

 กรณีถาเรือบรรทุกสินคาเต็มลํา ทําใหเดินภายในเรือไมไดก็จะทํากระดานเลียบอยูดานนอก เปน
กระดานหนาแผนเดียวกวางราว ๖ - ๗ นิ้ว วางโคงไปตามรูปเรือ  กระดานเลียบจะวางอยูบนหวักงอีกที
หนึ่ง ใชเปนทางเดินไปมาระหวางหัวเรือและทายเรือ และมักใชถอแทนแจว 

ในตอนตอไปขอแนะนําใหรูจักกับ เรือเอ้ียมจุน ซึ่งเปนเรือขนสินคาหนักขนาดใหญ และ 

เรือกําปน ซึ่งเปนเรือเดินทะเลขนาดใหญ.......☺ 
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน      “ เรือขุด   (ตอน ๑) ” 
 

 วิธีการสรางเรือท่ีชาวบานในลุมน้ําบางปะกงใชกันอยู มี ๒ ประเภท คือ เรือขุด และ เรือตอ  ในวันนี้เรา
จะกลาวถึงเรือขุดกันกอน 
 เรือขุด เปนเรอืที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ เชื่อกันวาเปนการพัฒนามาจากการตอซุงใหเปนแพ  การสราง
เรือขุดจะใชวธีิขุดถากจากทอนซุงทั้งตน  ตนไมที่จะนํามาขุดตองเปนไมเนื้อแขง็ ไมมีตาหรอืโพรงหรือรอย
แตกราว หรือเนื้อไมที่ยังแหงไมสนิท  
 การขุดเรือ  มีกรรมวิธี และขั้นตอน คือ 

๑. เลือกทอนซุงที่มีขนาดกวาง ยาว  พอเหมาะกับความตองการและหนาที่ของเรือที่จะนําไปใชงานตาม
ความเหมาะสมของผูเปนเจาของตามฐานะและยศศกัดิ ์

 

ขั้นแรก : เลือกทอนซุงท่ีจะขุดเปนลําเรือใหไดขนาดพอเหมาะกับความตองการ 
 

๒. ใชขวานถากซุงใหเปนรูปเรืออยางหยาบ ๆ     เชน   มีหวัและทายเล็กแหลมกวาสวนกลาง การ
กระทําเชนนี้เรียกวา “มาด” 

 

ขั้นท่ีสอง : มาดเรือโดยใชขวานถากทอนซุง ใหเปนรปูเรืออยางหยาบ ๆ 
 

๓. ขุดลํารางไปตามความยาวของเสนมาด  และรูปทรงของเรือใหมีความลึกพอประมาณ   ที่จะใสแกลบ
หรือเชื้อเพลิงอยางอื่นลงไปได  หลังจากเทแกลบใสลํารางที่ขุดไวจนเต็มแลว ก็สุมไฟใหคุอยูขางในตลอดเวลา 
ไฟจะกินเนื้อไมเปนรองลึกลงไป 



 
ขั้นท่ีสาม : ขุดลําราง 

ไว ชางทําเรือจะดับไฟเสียคราวหนึง่ คุยเถาแกลบออกแล
 
เมื่อหมดแกลบที่ใส วฟนไมในรองที่เปนถานทิ้ง 

หากยังไดความกวางและลึกไมเพียงพอก็จะสุมแก ยไปจนพอแกความตองการ 

 

ลบอีกครั้ง ทําเชนนี้เรื่อ
 
สําหรับในตอนตอไปจะพาทานไปพบกับ วิธีการเบิกปากเรือขุดใหกวางข้ึน ซึ่งเปนตอนจบของ

เรือขุด ..........☺  
 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                     
ียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 
เร

 
 
 
 
 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน      “ เรือขุด   (ตอน ๒) ” 

 
 ตอนที่แลวเราใชขวานขดุแตงทองเรือที่ขุดสุมดวยแกลบจนเปนทีพ่อใจใหเรยีบรอย กรรมวิธีตอไปที่จะ

ทําเพื่อใหไดปากเรือที่กวางขึน้ก็คือ ขณะเมือ่สุมแกลบทองเรือพอดีแลว จะนําน้ํามารดแกลบที่กําลังรอนนั้น ซ่ึง
จะทําใหเนื้อไมที่ถูกความรอนจากเปลวไฟ เย็นลงอยางรวดเร็ว มีผลทาํใหปากเรือขยายออกไปอีก 

ขั้นท่ีสี่ :  ใชขวานขุดแตงทองเรือ 
การเบิกเรือใหขยายกวางออกไปนี้  บางทกี็ใชคบไฟมาลนภายในลําเรือที่ขุดแลว พรอมกับใชกงดดี จับ

ปากเรือดึงใหเบิกกวางออกไป 

 

การเบิกปากเรือใหกวางขึ้น ดวยการใชกงดีดดงึ 
 
จากหลักฐานชั้นตนที่พบ ทําใหทราบวาชาวบานในลุมน้ําบางปะกงชวงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหวั (รัชกาลที่ ๕)  มีการสรางเรือขุดกันมาก  โดยเฉพาะขั้นตอนของการสรางเรือโกลน ไดกลาวถึงวา 
“มณฑลปราจนีบุรีมีการทํามาดเรือโกลนกันมาก เดิมรัฐบาลละเลยไมไดใหความสนใจในเรื่องของการเก็บภาษี
อากร   ตอมาจึงใหมกีารสํารวจและทํารายงานอยางละเอียดเกีย่วกับการสรางเรือวามีกี่อยาง   มาดเรือชนิดใดทาํ
จากไมอยางใด   ตัดฟนไมซ้ือขายในปาราคาเทาใด  ชักลากไมตกถึงทาไมมีราคาเทาใด  และตดัไมจากปาใดชัก
ลากไมลงทางไหน” 



 

เรือโกลนลํานี้ ผานขั้นตอนของการเบิกเรือดวยการลนไฟแลว 
 

 คุณสมบัติท่ีเดนของเรือขุด  คือ  ทนทาน  ใชไดทุกฤดูกาล  ทุกสภาพ   ไมวาจะเปนในแมน้ํา   ลําคลอง
หรือตามแกง จะครูดกับโขดหินอยางไร เรือก็ไมแตกงาย เพราะทองเรือหนา ไมมแีนวเหมือนเรือตอ 

 

หลังจากทราบขั้นตอนการทําเรือขุดแลว ตอไปเราจะไดเรียนรู วิธีการสรางเรือ อยางที่เขาเรยีกวา 

เรือตอ ..........☺  
 

 
ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                     
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 
 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน      “  เรือเข็ม และ เรือผีหลอก ” 
 

 ในตอนนี้จะแนะนําใหทานรูจักกับ เรือเขม็ เปนเรือตอ รูปเพรียวขนาดยาว ๓ - ๔ วา นยิมตอ
ดวยไมสักหรือไมมะยมหอมเลื่อยเปนไมแผนบาง หวัและทายเรือเรียวเชิด กราบเรอืสูงพนน้ําเล็กนอย มี
ทวนหวัและทวนทายคลายเรอืบด ตะปงหัวทายมนโคงเลก็นอย  บางลําทําเปนแผนประกบเปนสัน  นั่ง
พายคนเดียวหรือสองคนก็ได บางทใีสกระทงนั่งหรือใสพนักพิงไวกลางลําเรือดวย   เวลาพายตอง
เหยยีดขาออกไปขางหนา ใชพาย ๒ ใบ เรือแบบนี้มีน้ําหนักเบา พายไดเร็ว ใชสําหรับไปธุระหรือบาง
โอกาสก็ใชพายแขงขัน  
 

 
เรือเข็ม  สําหรับพระใชพายบิณฑบาต 

 
 
 สําหรับ เรือผีหลอก นั้น จะเปนเรือตอหรือเรือขุดก็ได ทองเรือคอนขางแบนเมื่อลอยอยูในน้ํา 
กราบเรือจะสงูกวาระดับน้ําไมมากนกั  ดานหนึ่งตดิแผนกระดานทาสีขาว  และวางใหเอียงลาดลงน้ํา อีก
ดานหนึ่งขึงตาขายเปนแนวยาวตลอดลําเรือ  สูงจากขอบเรือประมาณ ๗๐ - ๘๐ เซนติเมตร  ชาวบานจะ
ใชเปนเรือหาปลาตามแมน้ํา ลําคลองในเวลากลางคืน เมื่อปลาเห็นแผนกระดานสีขาวทามกลางความมืด
จะตกใจ กระโดดขาม แตไมพนเพราะถกูตาขายกั้นไว ปลาจะตกลงไปในทองเรือ นับเปนวิธีหาปลา
แบบงาย ๆ วธีิหนึ่ง ที่เรียกวา เรือผีหลอก นั้น  ก็เพราะสวนหนึ่งของเรือทาสีขาวโพลน แลนในเวลา
กลางคืนซึง่สามารถหลอกใหปลาตกใจกระโดดลงไปในเรือได  
 



 
เรือผีหลอก 

 
และในตอนตอไปจะพาไปรูจักกับ เรือขางกระดาน ซึง่เปนเรือบรรทุกสินคาที่มีกระดานวาง

เลียบขางเรือดานนอก  เพื่อใชเปนทางเดนิจากทายเรือไปหัวเรือ.......☺ 
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน     “ เรือฉลอม และ เรือฉลอมทายญวน ” 

 

            ในวนันี้เราจะไดรูจักกับ เรือฉลอม ซ่ึงเปนเรือตอชนิดทองกลม มีกระดูกงแูละกง สวนมากใช
ไมตะเคยีน  หรือไมเนื้อแขง็  ทวนหัวและทวนทายตั้งขึน้สูงรับกับวงปากเรือ (ทวนหัวและทวนทายทํา
จะดวยแผนกระดานลนไฟใหออน ดัดใหงอนตามลักษณะของเรือแตละชนิดชางจะปาดทวนหวัเรือให
เปนรูปสามเหลี่ยม เพื่อใหสามารถแหวกน้าํใหเรือแลนไปไดเร็วตามน้าํ สวนทายเรอืจะทําเปนรูปปาน)   
พื้นสวนหัวและสวนทายสูงเกือบเสมอปากเรือ  สวนพืน้กลางลดระดับเปนระวางบรรทุกสินคา  หลังคา
เปนประทุนไมไผสานขัดแตะเปนวงโคงเกือบกลมสานทับบนประทนุหลังคาจาก  เพื่อกันฝน   และ
หลังคาประทุนชนิดนีจ้ะไมมีไอรอนจากหลังคาเหมือนประทุนสังกะสี ขยาบซึ่งเปนเครื่องกันแดดและ
ฝนที่ดานหัวและทายนี้สามารถเล่ือนเก็บที่หลังประทุนได  ตามปกติเปนเรือใชใบ     จึงมีเสากระโดงเรือ
ประจําเรือ    ซ่ึงเสาสวนใหญใชไมเนื้อแข็ง  ประกอบดวยใบแขวนชนิดแหลม บางลํามีใบหนาเพิม่อีก
และใชแจว หางเสือพาดแขวนมีเปนคู  มคีวามยาวตลอดลําเรือประมาณ ๑๑.๕ – ๑๕ เมตร เปนเรือที่
พอคาและชาวประมงแถบปากแมน้ําบางปะกงใชกันมาก มีหลายขนาด สําหรับบรรทุกสินคาไปขาย  

 
เรือฉลอม  ท่ีพิพิธภัณฑเรือไทย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ชาวจีนในลุมน้ําบางปะกง ไดใชเรือฉลอมเปนพาหนะบรรทุกสินคาไปมาคาขาย 

ระหวางกรุงเทพฯ กับเมืองฉะเชิงเทรา   
 

สวน เรือฉลอมทายญวน นั้น จะมีลักษณะคลายกับเรือฉลอม แตขนาดของเรือจะยาวกวา มี
หลักฐานเกี่ยวกับการเขามาของเรือฉลอมทายญวนในประเทศไทย และลุมน้ําบางปะกงวา คราวทีไ่ทย
ยกกองทพัไปรบกับญวนในเขมร เมื่อคร้ังสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๓ ) นั้น  
ไดเรือชนิดนี้เขามาหลายลํา  



สวนใหญชาวบานที่อยูแถบชายทะเลปากแมน้ําบางปะกง จะนยิมใช เรือฉลอม หรือ เรือฉลอม
ทายญวน บรรทุกของทะเล เชน  กะป  น้ําปลาและปลาเค็ม  ขึ้นไปขายแถบอําเภอบานโพธิ์  อําเภอเมือง  
อําเภอบางคลา เลยข้ึนไปถึงเมืองปราจีนบุรี  นครนายก 

  
เรือฉลอมทายญวน ขึ้นคานซอมอยูที่คานเรือหลังวัดกลางปะกง 

 
 

สําหรับตอนตอไปจะพาไปรูจักกับ เรือกอและ ซ่ึงเปนเรือที่มีสีสันสวยงามของแดนใต....☺  
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน     “ เรือชะลา ” 
 

        วันนี้มารูจกักบั เรือชะลา ซ่ึงเปนเรือขุดจากซุงทั้งตน  ปาดทองเรือใหแบนเพื่อไมใหตานน้ํามาก 
เชิดขึ้นเล็กนอยเพื่อความสวยงาม เรือชะลาจะขุดตามขนาดของทอนซุง นิยมขุดจากไมสักหรือไม
ตะเคียน ไมเบิกเรือใหกวางเหมือนเรือขดุอื่น ๆ  เรือชนิดนี้เปนเรือที่มีน้ําหนกัมาก  เพราะตวัเรือหนา   
หากมีขนาดใหญมากจะใสกงเรือ (กง คือไมยึดแผนกระดานของกระดูกง ู มีขนาดกวางพอดีกับลําเรือ) 
เพื่อปองกันไมใหปากเรือหุบแคบ แลนไดดีในน้ําตื้น  หรือในเลน การเคลื่อนที่ไปของเรือชะลา โดยปกติ
ชาวบานจะนยิมใชการถอโดยใชไมไผลํายาวๆ ค้ําดันใหเรือเคลื่อนที่แทนการพาย  ซ่ึงคนถอสามารถ
เดินตามกระดานเลียบขางเรอื หรือยืนถอที่ตอนหัวและตอนทายของเรือ  เพราะในตัวลําเรือไมมีที่เดิน 
นิยมใชบรรทกุขาวเปลือกตามคลองตื้น ๆ แคบ ๆ ลําเลียงจากทองนาไปยังบานหรือโรงสี และบรรทุก
ขาวไดทีละมาก ๆ   ขาวเปลือกไมเปยกน้ํา  ไมช้ืน   เนื่องจากทองเรือแหงสนิทด ี
 

 
เรือชะลา เปนเรือชนิดท่ีชาวบานใชตวงขาวเปลือกตามคลองที่แคบ ๆ และตื้น 

(เจาของ  บุญสง  เอี๊ยบเจริญ) 
 

 ในกรณีที่หาไมซุงขนาดใหญมาขุดทําเรือชะลาไมได ชางอาจจะนําไมกระดานมาตอเปนเรือ
ชะลาไดเชนกนั เรียนวา “เรือชะลาผา” นอกจากนีห้ากนําเรือชะลามาเสริมกราบขึ้นก็เรียกวา “ชะลา
กราบ” หรือ “ชะลาแปน” แตหากติดประทุนเพื่อกันแดดฝนเรียกวา “ชะลาประทนุ” ในรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เคยทรงใชเรือชะลาในการเสด็จประพาสตน 

 



สําหรับวันพรุงนี้จะแนะนําใหรูจัก เรือสําปนน ีเรือที่ใชสําหรับบรรทุกสิ่งของหรือเปนเรือคาขาย......☺  
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน      “ เรือตอ ” 
 

 วันนีจ้ะไดเรียนรูถึงวิธีการสรางเรือแบบที่เรียกวา “เรือตอ” ซ่ึงนาจะเปนเรือที่มีขึ้นภายหลังเรือขุด 
เพราะมีหลักฐานวาไดแบบอยางมาจากเรือ “ซําปง” ของจีน  ซ่ึงเปนเรือขนาดเล็กที่ใชไปมาระหวางเรือสําเภากับ
ชายฝง มีเขามาในเมืองไทยครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  แตไมคอยไดรับความนยิม จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ ๒) แหงกรุงรัตนโกสินทร   ที่ตองการเรือเล็กและเบาสําหรับเจานายและทาว
นางฝายในใชพายเลนในสระของพระราชอุทยานหลวง ที่เรยีกวา “สวนขวา” นับแตนัน้ความนยิมตอเรือกไ็ด
แพรหลายออกไปมาก 
         เรือตอเปนเรือที่ทําขึ้น โดยใชไมแผนมาตอกแปะตดิกนัตามโครงสรางของเรือ ซ่ึงมีสวนประกอบ เชน 
กระดานกระดกูงู  ใชไมหนากวาแผนกระดานที่มาประกอบเปนตวัเรือ  และมีความยาวตลอดไปจนถึงทวนหัว
และทวนทาย     ซ่ึงจะเชิดขึ้นตามลักษณะของเรือแตละชนิด  ทวนหัวและทวนทายจะเปนแผนกระดานดัดให
ออนงอนดวยวิธีลนไฟ     ปลายทวนที่เปนหัวเรือถูกปาดใหเปนรูปทรงสามเหลี่ยม  สวนปลายทวนที่เปนทายเรือ
จะเปนรูปมนปาน  

 

หางเสือของเรือมาด (บุญสง เอ๊ียบเจริญ... เปนเจาของ) 
 

หางเสือของเรือตอ  จะโคงเขากับรูปทายเรือ  และมีเดือยเหล็ก ๒ เดือย    สอดเขาไปในหวงที่ติดอยูกับ
ทวนเรือ   ทําใหหางเสือเบนไปมาไดคลอง    ทอนบนของหางเสือมีไมพังงานสอดไว เมื่อจะบังคับใหหางเสือบิด
ไปทางซายหรือขวา ก็ดนัพังงาไปตามทิศทางที่ตองการ  

เรือตอแตละลําจะมีขนาดกวางใหญเทาไร   ขึ้นอยูกับกงเรือที่วางบนกระดูกงู  จะกางมากกางนอย    เมื่อ
วางกงเปนโครงแลว    ใหเสริมกระดานตอจากกระดูกงู  แลวยดึกับกงเรียงขึ้นไปตามลําดับ  การยึดแผนกระดาน
ใหติดกับกงมกัใชลูกประสกัไมแสมสาร  เนื้อไมเปนสีดาํและแข็งมาก   



เรือตอมีหลายขนาดตั้งแตเล็กมากจนถึงใหญมาก ๆ    ทั้งนี้เปนเพราะเรอืตอไมมีขอจํากัดเกีย่วกับไมที่จะ
นํามาทําเรือเหมือนเรือขุด  เรือตอที่ชาวบานใชในลุมน้ําบางปะกง ถาใชตามคลองที่มีขนาดเล็กกใ็ชเรือตอขนาด
เล็ก ถาตองการบรรทุกของใหมาก ๆ และไปตามลําน้ําใหญก็ใชเรือตอขนาดใหญ  เชน   เรือสําปน   เรือสําปน
เพรียว   เรือสําปนสวน   เรือเกงพั้ง   เรือขางกระดาน (เรือเครื่องเทศ)   เรือกระแชง  เรือเอ้ียมจุน  เรือแหวด  เรือ
บด  เรือแตะหรืออีแตะ  เรือปาบ    เรือผีหลอก เปนตน 
 ในสมัยกอนเรอืตอมีลักษณะเพรียว  เพราะยังตองแจว ตองถอหรือใชใบ เรือจะแลนไดเร็วไมหนกัแรง     
แตในปจจุบันนิยมใชเรือยนตลากจูง  เรือตอจึงไมจําเปนตองทาํใหเพรียวอีกตอไป รูปรางของเรือจึงปอม    มี
ความกวางและมีความสูงมากกวาแตกอน   เพื่อจะบรรทุกของใหไดมาก ๆ ไมตองหวงวาจะแจวหรือถอใหหนกัแรง  
  

ตอนตอไปจะเลาถึง วิธีการที่จะทําใหเรือสามารถแลนไปในน้ําไดตามใจปรารถนา  ..........☺  
 

 
ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                     
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน      “  เรือแท็กซ่ี และ เรือเมล ” 
 

วันนีจ้ะขอแนะนําใหรูจักกับ เรือแท็กซ่ี และ เรือเมล  เรือรับจางประจําลําน้ําจืด 
เรือแท็กซ่ี ซ่ึงเปนเรือที่ชาวบานไดอาศยัเดนิทางไปมา ลักษณะเปนเรือตอที่วางเครื่องยนตไวกลางลาํ  

ตอเพลาไปโผลที่ทายเรือแลวติดใบพัดเพื่อหมุนตีน้ําใหเกดิแรงผลักเคลื่อนเรือไปได เรือพวกนี้ในชัน้แรกมัก
เรียกวา “เรือไอ” เพราะใชขบวนการขับเคลื่อนดวยไอน้ํา  ตอมาใชเครื่องยนตอยางที่ชาวเรือพวกนี้เรียกวา  
“เครื่องเผาหัว”     เมื่อเดินเครื่องยนตแลวมักมีควนัไฟลอยขึ้นจากปลองกลางลํา จึงเรียกเรือชนิดนีว้า “เรือ
ไฟ” เรือประเภทนี้มีผูนํามารับจางรับสงคนขามฟากบาง  รับจางนําคนไปสงตามทีว่าจางจะไปบาง  จึงนิยม
เรียกกนัอีกอยางหนึ่งวา “เรือแท็กซี”่ 

 
เรือแท็กซ่ี 

 
สวน เรือเมล หรือเรือลากจงูนั้น เปนเรือตอชนิดหนึ่ง ลักษณะเปนเรอืทองกลม  ทวนหวัตั้งตรงใน

แนวดิ่ง ทายแบน ตัวเรือตอดวยไมสักหรือไมตะเคยีนทอง  กงเรือใชไมเนื้อแข็ง  เชน  ไมตะเคียน  เพราะมี
ความแข็งแรง ทนทาน การยึดเหนี่ยวเปลือกเรือติดกับกงจะใชลูกประสักไมแสม ไมกระดกูงูและทวนเรือ
สวนมากจะใชไมประดู   ตัวเรือภายนอกทาสีใตระดับน้ําเพื่อกนัเพรยีง เหนือกราบเรือทาน้ํามันชักเงาอวด
เนื้อไม 

 

เรือเมล 



ในตอนตอไปขอแนะนําใหรูจักกับ เรือหางยาว เรือยนตเจาความเรว็.......☺ 
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน สวช. 
 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน     “ เรือบด ” 

 
        ตอนนี้ขอแนะนํา เรือบด ซ่ึงเปนเรือตอชนิดหนึ่งที่กลาวกันวาเขามาเมืองไทยในสมัยพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ ๔) มีอยู ๒ แบบ  คือ 

เรือบดแบบตะวันตก  บางครั้งเรียกวา   เรือกรรเชียง       ทําดวยไมสักตอกระดาน ๔ แผน  
(ปจจุบันใชเหล็กเปนวัสดแุทนไม)   มีรูปรางหัวเรือเรียว   ตดัทายเปนเหลี่ยมอยางเรือทหาร การทําให
เรือเคลื่อนที่ไปใชวิธีกรรเชยีงแทนการพาย เรือแบบนี้พบเห็นไมมากนัก   มักใชโดยสารหรือกรรเชียง
เพื่อความเพลดิเพลิน เชน ตกปลา ชมวิว ออกกําลังกาย เปนตน 
            เรือบดแบบไทย  มีลักษณะเพรียว หวัทายเรียวมีแผนไมตัดเปนรูปโคงปกกาปดสวนหนึ่งของ
ดานบนหัวเรือและทายเรือ (เรียกตะปง) หวัและทายเรือเหมือนกนั สามารถกลบัหัวเปนทายเรือไดทันที   
ทําใหเคล่ือนทีโ่ดยใชพาย  ภูธร ภูมะธน  สันนิษฐานวา  นาจะมกีาํเนิดมาจากรปูแบบ เรือคะยักของ
ตะวนัตก ซ่ึงใชเปนเรือฉุกเฉนิติดมากับเรือเดินทะเลขนาดใหญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือบดจอดอยูท่ีทาน้ํา     ชาวบานใชพายมาทําบุญท่ีวัด 
 

        เรือบดเปนเรือขนาดเล็กที่มีกระดูกงูเปนสันผิดกับเรืออ่ืนๆ     ลักษณะเรือเชนนี้นยิมใชประจํา
บานเพื่อการเดนิทางไปมาในลําน้ําใกลบาน หรือใชขามฟาก เพราะมีน้ําหนักเบา  แลนไดเร็ว  นั่งหนึ่ง
หรือสองคนก็ได  แลวแตขนาดของเรือ  ถานั่ง ๒ คนใชสองพาย  ชาวเรอืสวนใหญมักมีเรือบดไวเพื่อใช
พายออกจากเรอืใหญที่ไมสามารถจอดริมทาไดจึงใชเรือบดพายไป      ชาวบานที่มีบานอยูริมแมน้ํา ลํา
คลอง  ก็จะมีติดบานไวเชนกัน   แตขนาดของเรือบดของชาวบานนัน้ไมจําเปนตองเลก็เหมือนอยางของ
พวกชาวเรือ     เพราะชาวเรอืมีที่เก็บจํากดั     จึงตองใชเรือเล็กเพื่อใหเก็บไดงายเมื่อยกขึ้นเรือใหญ  สวน
เรือของชาวบานจอดไวที่ทาน้ําหนาบาน 



สําหรับในตอนตอไปจะพาไปรูจักกับ เรือฉลอม และเรือฉลอมทายญวน  ซ่ึงเปนเรือที่มี
ประทุนใชบรรทุกของไปมาคาขาย....☺  
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน      “  เรือปาบ และ เรืออีแปะ ” 

 

 เรือปาบ  เปนเรือตอ  ไมเสริมกราบ  หัวทายเรียวมน ลักษณะคลายเรือสําปน  ตรงกลางลํากวาง 
ทองเรือเกือบแบน  พัฒนามาจากเรืออีแตะ สวนใหญจะตอมาจากภาคเหนือ มพีื้นสวนหัวเรือและ
สวนทายเรือ กลางลําลดพื้นลงต่ํา ความยาวเรือประมาณ ๒ วา เคล่ือนทีโ่ดยการพาย 
 เรือปาบใชบรรทุกของเล็ก ๆ นอย ๆ หรือใชโดยสารไมเกิน ๓ - ๔ คน ความยาวเรือประมาณ 
๒ วา ใชสอยทั่วไปตามริมหนอง คลอง บึง สัญจรไปมา หรือใชสําหรับเกี่ยวขาวเกีย่วหญา 
 

 
เรือปาบ 

 

 ปจจุบันเปนเรอืตอสําเร็จรูปจากจังหวดัที่มไีมสักมากๆ และถูกลําเลียงลงมาขายในภาคกลาง  
 

สําหรับ เรืออีแปะ นั้น เปนเรือตอชนิดหนึ่งคลายเรือสําปน  แตหวัและทายเรือส้ันกวาและถาก
ตรงเสริมกราบรอบตลอดลําเรือ ทองแบน มีตํานานเลามาวาเดิมเปนเรือสําปน หลุดลอยตามลมพายุฝน
มา และมีผูเกบ็เรือได แตไมรูวาเรือลํานั้นเปนของใคร ไดมีการสอบถามหาเจาของเรือ ก็มีผูอางเปน
เจาของเรือหลายคน และตกลงไมไดวาใครเปนเจาของทีแ่ทจริง   ผูเกบ็เรือไดจึงทําการดัดแปลงเรือเสีย
ใหม ใหแตกตางจนจําไมไดวาเคยเปนเรอืสําปนมากอน  ตอมาเรอือีแปะเปนทีน่ิยมของพอคาชาวจีน
นํามาใชเปนเรือขายโอเลี้ยง กาแฟ ดังนั้น เมื่อนึกถึงเรืออีแปะก็ทาํใหนกึถึงอาแปะขายกาแฟดวย 



 
                       เรืออีแปะ  

 
และตอนตอไปจะพาไปรูจักกับ เรือกระแชง ซึ่งเปนเรือที่นิยมใชบรรทุกของหนัก.......☺ 

 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน     “ เรือเปด เรือเปดเกง และ เรือมวง ” 
 

       สําหรับในตอนนี้ทานจะไดรูจักกับ เรือเปด และเรือเปดเกง ซ่ึงเปนเรือขุดขนาดใหญอีกชนิด
หนึ่ง ที่สวนของทองเรือเบิกใหกวางผายออก   แลวเสริมกระดานขึ้นทั้งซายและขวา เพื่อใหมีขนาดใหญ
ขึ้น ยึดเหนีย่วกงไวกับแผนกระดานดวยลูกประสักไมแสมสาร กลางลํามีหลังคาแบบประทุนคอนขาง
เตี้ยและปอง  หัวเรือแบนคลายปากเปด  ใชแจวหัวและแจวทาย   มีแผนหางเสือ   และไมพังงาสําหรับ
ถือทาย 

มีหลักฐานทีแ่สดงใหเห็นวามีการใชเรือเปด    เปนยานพาหนะของชาวบานในลุมน้ําบางปะกง 
และยังทําใหทราบวาหนึ่งในชาติพันธุของชาวบานในลุมน้ําแหงนี้  เปนชาวเขมรที่ไดพากันอพยพเขามา
ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตั้งแตชวงตนสมัยรัตนโกสินทร  จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหวั (รัชกาลที่ ๕)    ซ่ึงรัฐไดอนุญาตใหชาวเขมรบางกลุมตั้งบานเรือนอยูในเมืองฉะเชิงเทรา   และ
ชาวเขมรหนึ่งในจาํนวนนั้น  คือ พระยาการมาธิบดี  เมื่อเดินทางไปมาตดิตอระหวางเมืองพนมสารคาม
กับกรุงเทพฯ จะใชเรือเปด ๓ แจว เปนพาหนะ  
 

 สวน เรือมวง นั้น เปนเรือขุดลําเล็ก รูปรางเพรียว และโคลงมาก เคล่ือนที่โดยตองใชพายที่มีใบ
พายทั้ง ๒ ขาง ตัวเรือยาวประมาณ ๓ - ๔ เมตร หัวทายงอนจนมวนคลายเรือกอนโดลาของชาวอิตาเลียน 
เปนเรือพายสญัจรไปมาระหวางชุมชน หมูบาน อาจใชพายแขงขันกันในงานเทศกาลทอดกฐิน หรือ
ทอดผาปา    นอกจากนีต้ํารวจภูธรใชเรือมวงออกตรวจราชการไปตามลําน้ําบางปะกงดวย  

 
เรือมวง  

ตอนตอไปทานจะไดพบกับ เรืออีโปง ซึ่งเปนเรือพ้ืนบานแทๆ ที่ทําจากตนตาล และ    

เรือขโมดยา เรือพาหนะทีแ่สดงสมณศักดิข์องเจาอาวาส   ........☺  
 

 



ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน      “  เรือพระที่นั่ง (เรือเกงพั้ง)  ” 
 

     ตอนนี้ภูมใิจเสนอ เรือพระที่นั่ง (เรือเกงพั้ง) ซ่ึงตามประวัติกลาววา  พระยาสุริยวงศมนตร ี
(ชวง บนุนาค) ไดคิดตอเรือสําปนขนาดใหญยาว ๗ - ๘ วา และดัดแปลงตอใหมขีนาดใหญขึ้นและมี
ความยาว ๑๔ - ๑๕ วา มีการติดเกงและตกแตงประดับประดา หรือสลัก  หรือเขียนลายอยางสวยงาม   
เรียกวา “เรือเกงพั้ง” ใชเปนเรือพระทีน่ั่งสําหรับพระมหากษัตริย เรือของเจานายชั้นสูง รวมไปถึง
พระภกิษุสงฆที่มีสมณศักดิสู์งระดับพระสังฆราชา  และบรรดาขุนนางผูใหญดวย 
 เรือพระที่นั่งมหีลายประเภท เชน เรือตน เรือพระที่นั่งทรง เรือพระที่นั่งรอง  เรือพระที่นั่งเอก
ไชย เปนตน สวนเรือพระประเทียบ คือ เรือพระที่นั่งสําหรับเจานายฝายใน เปนเรือบดเกงมิดชดิ มีเกง
ตั้งอยูกลางลํา เกงดานหนา ดานหลังเปนประตูเขาออก ดานขางเปนหนาตางบานเกล็ดปด-เปดได 
ปองกันมิใหคนภายนอกแลเขาไปเห็นขางใน นอกเกงออกไปมีแจวหวั แจวทายขางละ ๒ แจว เวลาจะ
ใหเคล่ือนที่ไปไหน ๆ ในระยะทางใกล ๆ กใ็หทหารแจวหัวแจวทายหรือถอ  

ตอมาในระยะหลังเวลาเจานายฝายในเสด็จไปตามลําพังกด็ี ตองใชเรือกลไฟเปนเรือลากจูง เรือ
พระประเทยีบ และเรือครัวตามเสด็จไปดวยเปนพวง เรือนี้ถาไมเปนการเสด็จของเจานายอยางเปน
ทางการแลว จะเรียกวา “เรือเกง” 

 
เรือเกง   ของไพฑูรย ขาวมาลา 

 

เรือท่ีนั่ง  ซ่ึงเรียกอยางยอ เพราะใชเรียกเรือพระที่นั่งของพระบรมวงศานุวงศ สวนใหญเรือ
ประเภทนี้จะสรางขึ้นดวยการขุดตนไมใหญทั้งตน เพื่อใหเรือมีขนาดใหญและยาวสมกับฐานะผูเปน
เจาของเรือแตละลํา หรืออาจจะ ตอดวยไมสักหรือไมตะเคียน เปนไมกระดาน ๕ แผน  ซ่ึงชาวบานลุม
น้ําบางปะกงไดพบเห็น และบางครั้งในวิถีชีวิตก็ไดมีสวนเขาไปเกี่ยวของดวย  



     

 

 
ตอนตอไปจะไดพบกับ เรือเข็ม เรือท า พายไดเร็ว และ เรือผีหลอก ที่ทาสีขาว

โพลน เพ ปลาตกใจแลวกระโดดลงไปในเรือ.......☺ 
 

เรือเกงพั้ง 

ี่มีน้ําหนักเบ
ื่อหลอกให

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
ียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. เร

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน     “ เรอืยาว (เรือแขง) ” 
 

ในวนันีภู้มิใจเสนอเจาแหงความเร็วของลําน้ําจืด นัน่คือ เรือยาว ซ่ึงเปนเรือขุดชนดิหนึ่ง แตมี
ความยาวมากกวาเรือขุดชนดิอื่นเปนพเิศษ นิยมใชไมตะเคียน และจะตองเลือกตนที่มคีวามสูงและความ
ใหญเพยีงพอ ที่จะนํามาขดุเรือแตละประเภท  เชน  เรือใหญ  จะตองมีความยาว (สูง)  ตั้งแต ๑๓ - ๑๕ 
วา     เรือกลาง จะตองมีความยาว (สูง) ประมาณ ๑๒ - ๑๓ วา เรือจิว๋ จะตองมีความยาว (สูง) ประมาณ 
๑๐ วา ขนาดของลําตน วัดรอบตรงโคน  ๓.๕  เมตร วัดรอบปลายลาํตน  ๒.๑๕  เมตร  เปนขนาดที่
เหมาะที่สุดทีจ่ะนํามาขุดเรือ สามารถบรรจุฝพายไดตั้งแต ๒๐ – ๕๐ คน 

สวนหวัและทายเรือ เสริมตอใหเชิดงอน เรียวเล็กสวยงาม โดยเฉพาะสวนหวัเรือที่เรียกวา 
“โขนเรือ” นัน้ จะมีการสลักเสลาใหเปนลวดลายสวยงามบาง วาดภาพที่มีสีสันสดใสบาง สวนใหญ
โขนเรือสามารถถอดออกจากตัวเรือได 
 เรือยาว เปนเรือที่มีไวสําหรับแขงขันกัน ในยามหนาน้ําหลังงานบญุสําคัญๆ เพื่อใหความ
สนุกสนานครกึครื้น แกผูมารวมทําบุญ และถือเปนประเพณีที่ทําสืบทอดตอกันมาเปนเวลาชานาน  
 เรือยาวจึงมกัเปนสมบัติของวัด มากกวาของชาวบานผูหนึ่งผูใด การขุดเรือยาวเปนหนาที่ของ
พระ และชาวบานที่จะรวมแรงรวมใจกันทําขึ้น  

เรือยาว “จําปาทอง”  ของ

วัดสัมปทวน (นอก) 

 
 กอนจะนําเรือยาวลงน้ําทุกครั้ง จะตองตกแตงโขนเรือ และลําเรือใหงดงาม มีการประดับ
ประดาดวยผาแพรสีสวยสด ดอกไม พวงมาลัย ธูปเทียน และเครื่องเซนแมยานาง ซึ่งถือวาเปน
เทพารักษ ประจําเรือยาวแตละลํา  
 นอกจากเรือยาวจะถือเปนของสูงอยางหนึ่งแลว ยังเชื่อกันวาไมตะเคยีน ซึ่งนํามาทําเรือยาว
นั้นเปนไมที่มีอํานาจและความศักดิ์สิทธิ์ดวย 
 ในวันแขงเรือยาว แมน้ําจะเนืองแนนไปดวยเรือสารพดัชนิด ผูคนจากทั่วทุกตําบล ตางพา
กันพายเรือมาใหกําลังใจกับเรือของหมูบานของตน เปนที่สนุกสนานยิง่นัก 



และสําหรับตอนตอไปจะไดพบกับ เรือเปด เรือที่มีหัวเรือแบนคลายปากเปด  ........☺  
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน      “  เรือสําปน  ” 

 

เรือสําปน คําวา “สําปน” มาจากภาษาจนีแตจิ๋วออกเสียง “ซําปง” ซ่ึงหมายถึง กระดานสามแผน      
แลวไทยมาเรียกวา  สําปน บางทีชาวมลายกู็เรียกกันวา  “เรือสามปาน”   ตอดวยไมกระดาน  ๓  แผนคือ
ทองเรือ ๑ แผน และขางเรือขางละแผน  เปนเรือจีนขนาดเล็กติดอยูกับเรือสําเภาจีนสาํหรับชวยชีวิตยาม
ฉุกเฉิน หรือพายจากเรือสําเภาเขามาตดิตอกับชายฝง ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหส่ังซ้ือเรือสําปนจีนจากเมืองกวางตุงเขามา เพื่อใหขาราชบริพาร
ฝายในไดพายเลน ตอมาไดมีการปรับปรุงรูปแบบเรือใหมและแตกแขนงมากที่สุด เชน สําปนพาย  
สําปนเพรียว  สําปนสวน  และสําปนแปลง โดยทั่วไปจะมีรูปแบบคลาย ๆ กัน จะตางกนับางก็ตรง
รายละเอียด ขนาด  และลักษณะของการใชงาน ดังนี้ 

          * เรือสําปนพาย  เปนเรือตอขนาดเล็ก   หวัและทายเรือตรง ใชสําหรบัพายขายสินคาพวกพืชผัก
ผลไม ซ่ึงบรรทุกของจํานวนไมมากนกั  และใชขายกวยเตี๋ยว  กาแฟ  โอเล้ียง  สวนเรือสําปนขนาดใหญ
ขึ้นมาจะบรรทุกพืชผัก  ผลไมไดมากกวา  เรียกวา “เรือสําปนคอน” 

 

เรือสําปนพาย  พบมากในลําน้ําบางปะกง และสังเกตชาวบานที่ใชมักเปนชาวบานเชื้อสายจีน 
 
         * เรือสําปนเพรียว  เปนเรือที่ตอดวยไมกระดาน  ๕   แผน  สวนประกอบของเรือมีกระดกูงูยาว
จรดทวนหวัและทวนทาย สวนหวัทายมีแผนปดวาดเปนวงโคงอยางสวยงาม ตามขอบและกลางแผนหัว
ทายจะเลี่ยมดวยแผนเหล็กเพื่อรักษาสวนหัวทายเรือไมใหแตก ลักษณะเรือหัวทายเรียว คอนขางโคลง
คนพายจะตองนั่งชันเขาหรือหอยเทาขณะพาย เปนเรือที่พระภกิษุสงฆใชพายบณิฑบาต  และในฤดู
น้ําหนาทอดกฐิน หรือผาปา เด็กวัดจะนํามาพายแขงกัน 



         * เรือสําปนจาง  เปนเรือตอดวยไมสักกระดาน ๕ แผน คลายกบัเรือสําปนเพรียว  แต
ประกอบดวยเปยะและกระทงพื้นหวัเรือ  พื้นกลางลดต่ําลง  มีกระทงที่นั่งกลางลํา  เอกลักษณของเรือ
แบบนี้อยูทีห่ลักแจวสําหรับใชแจว       บริเวณทายเรือมหีางเสือ    มีกานพังงายืน่ขึ้นสําหรับใชเทาเขี่ย
บังคับเรือไปตามทิศทางที่ตองการ  เพื่อชวยไมใหตองคดัหรือวาดใหหนักแรง  นิยมใชเปนเรือสําหรับ
รับสงผูโดยสาร 
         * เรือสําปนสวน  ดัดแปลงมาจากเรือสําปนเดิม แตมขีนาดใหญกวา  ใชแจวทัง้หัวและทาย  
กลางลํามีประทุนใชไมไผเหลาเปนซี่บาง ๆ สานขัด ช้ันในปดูวยจาก ภายนอกยาดวยชันเพื่อปองกัน
แดดและฝน ใชบรรทุกพืชผักผลไมออกมาจากสวน 

 
เรือสําปนสวน  เดิมใชไมไผสานเปนกระแชง ปจจุบันชาวบานหันมาใชสังกะสีแทน 

 

* เรือบรรทุกสินคา  เปนเรือสําปนที่มีขนาดใหญที่สุด  สวนกวางมีขนาดใหญราว  ๒ วา เปน
เรือประทุนมีขยาบหวั และทาย เพื่อเปนเครื่องกันแดดและฝนซึ่งสามารถเลื่อนเขาออกจากประทนุเรือ
ได ใชแจวไดทั้งทายเรือและหวัเรือ   ถาใชเปนที่อยูอาศยัดวย จะปูกระดานเต็มลํา 
      

สําหรับในตอนตอไปจะพาไปรูจักกับ เรือปาบ ซึ่งเปนสัญจรไปมาหรือคาขายเลก็ๆนอยๆ
และ เรืออีแปะ เรือขายชา กาแฟของอาแปะ.......☺ 
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน      “  เรือตังเก และเรือสําเภา ” 

 

วันนีจ้ะพาไปรูจักกับ เรือตังเก และ เรือสําเภา ซ่ึงเปนเรือสําหรับออกทะเล 
เรือตังเก เปนเรือตอชนิดหนึง่ ใชจับปลาตามชายฝงทะเล  ทางดานคอนมาทางหวัเรือมีเกง ๒ ช้ัน   

ช้ันลางเปนที่ตดิตั้งเครื่องยนต   ช้ันบนเปนที่สําหรับควบคุมเรือ ใชดทูิศทาง มีเสากระโดง บนเสากระโดงมี
แปนกลมสําหรับคนขึ้นไปยนืสังเกตการณ   เรียกวา “รังกา”  ดานทายเรือมีที่สําหรับโรยอวน และดานหวัเรือ
มีที่สําหรับกวานอวน 

เรือตังเก 

เรือสําเภา 

 
สําหรับ เรือสําเภา จะเปนเรือใบเดินทะเลแบบจีน มีช่ือเรียกอ่ืนอีกคอื สะเภา ตะเภา โดยปกติเรือ

สําเภาจะมีความแตกตางกันบาง บางลํามีหัวเรือแหลม  ตัวเรือโคงและกินน้ําลึก  เหมาะที่จะใชเดนิในนานน้ํา
ลึก ๆ ที่มีฝงเปนหิน   บางลํามีหัวเรือปานและทองแบน เหมาะที่จะใชเดินตามแมน้ําตื้น ๆ ที่มฝีงเปนทราย 
แบบแบบเรือสําเภาของจีนมีอิทธิพลตอการสรางเรือสําเภาของไทย 
 ลักษณะของเรอืสําเภาทั่วไปคือ มีรูปรางปาน  เกงทายสูงมากและทายยื่นออกไป สวนกระดูกงูเล็ก
หรือไมมีเลย  เสากระโดงมกัสูง  และใชใบแขวนที่มีพรวนใบขนาบขวางยาวตลอด  การเคลื่อนที่ตองอาศัย
พลังงานลมเปนสําคัญ  ดังนัน้ การเดนิเรือสําเภาจากทีห่นึ่งไปยังอีกทีห่นึ่งจึงตองอาศัยลมที่พัดประจําฤดูกาล 
เชน เรือสําเภาไทยที่แตงออกไปคาขายยังประเทศจีน มกัจะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  ประมาณปลายเดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม  ซ่ึงเปนฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงใต เรียกตามภาษาไทยวา  มลีมสลาตัน   
และกลับเขากรุงเทพฯ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธจนถึงตนเดือนเมษายนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
เรียกตามภาษาไทยวา มีลมตะเภาพัดมา 



 เรือสําเภาใชเปนเรือบรรทุกสินคาไปขายทางทะเลและบรรทุกผูโดยสาร   เมื่อป  พ.ศ. ๒๕๑๐ ยังมี
รายงานพบเหน็  เรือสําเภาแบบไทยขนสงสินคาแถบเมืองทาชายทะเล  เชน สมุทรปราการ อําเภอบางปะกง 
(จังหวัดฉะเชิงเทรา) ชลบุรี ระยอง ฯลฯ 

ในตอนตอไปจะเลาถึงความสําคัญของเรือที่สามารถสะทอนใหเห็นถงึวิถีชวีิตของชาวบานในลุม
น้ําบางปะกง โปรดติดตาม .......☺ 
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน สวช. 
 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน    “ เรือหมู และ เรอืพายมา ” 
 

 วันนี้ขอพาไปรูจักกับเรือที่มคีวามสวยงามและสงาองอาจ ๒ ชนดิไดแก เรือหมู และ เรือพายมา 
 เรือหมู เปนเรือซ่ึงขุดจากไมซุงขนาดเล็ก เชน ตะเคยีน มะคา ไมสัก ความยาวโดยเฉลี่ย
ประมาณ  ๔  เมตร มีลักษณะปองตรงกลางลํา เสริมกราบ  หัวทายเรือเรียวเล็กหลิมยาวไมสมตวั  จึง
เรียกวา “เรือหมู” สวนทายเรือจะงอนเชดิมากกวาสวนหัวเล็กนอยหรือเสมอกัน เปนเรือขนาดเลก็ ตรง
กลางลําจะปูพืน้เรียบ   สวนใหญชาวบานในลุมน้ําบางปะกง  จะใชเปนเรือโดยสารไปมาในระยะทาง
ใกลๆ  หรือใชหาปลาตามทุงนา  ลงเบ็ด  หรือพายไปทําบญุที่วัด 
 

 ท่ีอาจารยไพฑูรย ขาวมาลา บอกวาหัวและทายเรือเล็กหลิม ไมสมกับตัวของลําเรือท่ีอวนปอม 
 

เรือหมูเปนเรือขุดที่สวยงามและเกาแกอีกชนิดหนึ่งของไทย  ที่สมัยกอนพอแมจะสรางเรือชนิด
นี้ใหลูกส

     วน เรือพายมา สันนิษฐานวามีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยธุยา นิยมขุดจากไมสักหรือไมตะเคียน 
เรือท

เรือหมู

าวไวใช 
 

ส
เปน ี่มีลักษณะรูปรางสงางามองอาจผึ่งผาย ทองเรือกลม  หวัทายเรียวงอน  ทางหัวจะยาวและต่ํา
กวาทางทายเลก็นอย  และยังมีไมสักทําหูกระตาย (ไมขวางอันสุดทายที่หวัและทายเรือ) รับกราบเรือ   
ตรงหัวเรือจะเสริมกราบใหสูงขึ้น หัวทายปูแครเกอืบเสมอปากเรือ ซ่ึงสอดคลองกับหนังสือพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕  ที่ไดอธิบายคํา  “พายมา”  ไววา “ช่ือเรือขุดเสริมกราบ  ขนาด
ใหญ  ขางกราบมีราโท (ไมกระดานเรียบที่ประกบบนกราบเรือ)  ทายเรือมีขยาบ (เครื่องกันแดดและฝน
ที่เล่ือนเขาออกจากประทุนเรือได) สําหรบัพักอาศัย  มทีั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก  มีแจวเดียวหรือ  ๒  
แจว  หวัทายงอน  ใชบรรทุกสินคาและใชงานอื่นๆ เรียกวา  ไพมา พะมา หรือพลายมาก็มี”  สมเด็จพระ



เจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานวุัดตวิงศ ทรงใหขอสันนษิฐานวา “คําวาพะมาอาจเรยีกเพี้ยน
มาจากคําวา พมา ก็ได เนื่องจากรูปรางลักษณะคลายกับเรือพื้นเมืองทีพ่บในพมา”    

 
เรือพายมา  เปนเรือท่ีมีความสงางาม เหมาะสําหรับผูชาย 

(พิพิธภณัฑเรือไทย  จังหวดัพระนครศรีอยธุยา) 
 

และในตอนตอไปจะแนะนาํใหรูจักกับ เรือชะลา พระเอกในคลองแคบ ๆ และน้ําตืน้........☺  
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน      “  เรือหางยาว ” 

 
ตอนนี้จะพาไปรูจักกับ เรือหางยาว ซ่ึงเปนเรือทองแบน หรือ รูปตัววี เพรียวยาว ทายตัด หวัเรือเรียว

แหลมและงอนเชิดขึ้น มีน้าํหนักเบา เพราะใชไมอัดเปนวัสดุประกอบเปนแผนเปลือกเรือ ขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนต  ซ่ึงติดไวบนแทนตอนทายเรือ แลวตอเพลายาวยื่นออกไปจากทายเรือ ปลายเพลาติดใบพัดและ
หางเสือ แลดูคลายหางตอยาวออกไปจากเรือ  และยกขึน้ลงโยกไปทางซายทางขวา เพื่อเปลี่ยนทิศทางได 

การตอเรือยาวลําแรกของประเทศไทย เปนผลงานของ ไพฑูรย อนวิจิตร บานอยูขางวัดเทพราช 
อําเภอบานโพธิ์ ความเปนมาสืบเนื่องจากมีการนําเขาเครื่องสูบน้ําคาวาซากิจากประเทศญี่ปุน ชางฑูรย จึงได
ตอเรือขึ้นแลวดัดแปลงเครื่องสูบน้ํามาทําใหมีทอเปนหางยาว มีใบพัดและหางปลา เรือลํานี้ชางฑูรยตอใหวัด
เทพราชและไดแลนอวดโฉมอยูในคลองประเวศบุรีรมย  ตอมาอู “ฑูรย เทพราช” ไดดดัแปลงความยาวของ
เรือใหส้ันเขา โดยทําเปนสองตอน ใหตอนทายแตะน้ํานอยที่สุด ทําใหเรือวิ่งไดเร็วมากขึ้น เรียกวา “เรือสอง
ตอน” ปรากฏวา ชาวบานจากตางจังหวัดและตางประเทศสั่งตอใชกันเปนจํานวนมาก จนทําไมทนั จึงเกิดมีอู
ตอเรือเกิดขึ้นโดยเอาแบบอยางไป        

 
เรือหางยาว  

และในตอนตอไปขอแนะนําใหรูจักกับเรอืทะเลบาง นัน่คือ เรือตังเก ซี่งเปนเรือจับปลาทะเล และ 

เรือสําเภา  ซึ่งเปนเรือใบเดนิทะเลแบบจนี .......☺ 
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน สวช. 
 
 
 
 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน     “ เรืออีโปง และ เรือขโมดยา ” 

 
 เรืออีโปง หรือ เรือหลุมโปง เปนเรือขุดที่มลัีกษณะพิเศษกวาเรือขุดอื่น ๆ เพราะทําจากตนตาล
ผาซีก แลวใชแกลบสุมไสจนเหลือแตเปลอืกนอก จากนัน้จึงปดทายดวยไมกระดานแลวยาดวยชันไมให
น้ําร่ัวซึม เรือชนิดนี้เปนเรือทีช่าวบานทําขึ้นเพื่อใหใชงานงาย ๆ   พายในน้ําตื้นหรือติดตอไปมาระหวาง
บานใกลเรือนเคียง  บรรทุกของหนักไมได อายุใชงานสั้น  จัดเปนเรอืไมถาวรและเปนเรือพื้นบานอยาง
แทจริง       แตในลุมน้ําบางปะกงพบวามีชางพื้นบานนําไมสักมาขุดเปนเรืออีโปงดวย  
 

 

เรืออีโปง ขุดจากไมสักพบท่ีชายฝงแมน้ําบางปะกง อําเภอบางคลา 
 

สวน เรือขโมดยา เปนเรือขุดจากซุงทั้งตน รูปรางคอนขางเพรียว หวัและทายเรียว บนหัวและ
ทายเรือเสริมไมตอเปนโขนงอนเชดิขึน้ ดานขางหวัเรือเขยีนลวดลายดวยน้าํยาสีตาง ๆ วางกระทงกลางลํา
สําหรับคนนั่งพายได เปนเรือพาหนะแสดงสมณศักดิ์ของเจาอาวาส หรือเปนเรือประจํายศของพระราชาคณะ  

จากการสัมภาษณพระครูสมยศ วรสิทธิ์  อดีตเจาอาวาสวดัสัมปทวน(นอก) เลาวา วัดนี้เคยมีเรือ
เกง ๘ แจว   ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ ๕) 
พระราชทานใหหลวงปูญานรังษีมุนีวงศ   อดีตเจาอาวาสวัดสัมปทวน(นอก) องคที่ ๖    และเปนอดตีเจา
คณะจังหวดัฉะเชิงเทรา องคที่ ๕ แตเจาอาวาสองคตอ ๆ มาไดร้ือเอาไมเรือไปทําประโยชนอยางอื่น 

 

สําหรับในตอนตอไปจะพาไปรูจักกับ เรือบด เรือเล็กที่ใชงาย เก็บก็งาย........☺  
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 

ตอน      “  เรือเอ้ียมจุน และ เรือกําปน ” 

 
 วันนี้ทานจะไดรูจักกับ เรือเอ้ียมจุน เปนเรอืขนาดใหญ นิยมตอดวยไมเคี่ยม    ทองเรือเรียวเล็ก
แหลมเล็กนอย หัวและทายเรอืจะเปนทวนไมตั้งขึ้นแข็ง ๆ  เรียกวา “ทวนตั้ง” ไมออนโคงเหมือนทวน
เรือกระแชง ระดับของเรือจากหวัถึงทายเกือบจะอยูในระดับเดียวกัน    หางเสือเรือเปนประเภทที่ใช
คลองติดกับหลักทายเรือ ไมเหมือนหางเสือเรือกระแชงที่เกี่ยวติดกับทายเรือ    ทายเรือมีขยาบเปน
หลังคา สําหรับเปนที่พักและนั่งถือหางเสอื 
 เรือเอ้ียมจุน  ในภาษาจนีแตจิ๋วออกเสยีงวา “เอี่ยมจุน”   แปลวา เรือเกลือ   เขาใจวาจะเคยใช
บรรทุกเกลือมากอน อีกทั้งเจาของเรือสวนใหญเปนชาวจนี เรือนีน้ยิมใชบรรทุกสินคาขนาดหนักใน
บริเวณปากน้ําสําคัญ ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะที่ปากแมน้ําบางปะกง เคล่ือนทีโ่ดยการลากจงูดวย
เรือยนต 
 

 
เรือเอ้ียมจุน 

 
       สําหรับ เรือกําปน นั้น เปนเรือเดนิทะเลขนาดใหญชนิดหนึ่ง ซ่ึงจากประวตัเิรือของไทย 
ผูชํานาญการตอเรือชนิดนี้  ในยุคแรก ๆ  คือ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 
ในขณะนัน้มียศเปน หลวงนายสิทธ์ิ  และไดไปชวยบิดาคือสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศสราง
เมืองจันทบุรีใหมที่เนินวงบางกะจะ    หลวงนายสิทธิ์ไดตอเรือกําปนใบขึ้นที่เมืองจนัทบุรีช่ือ  “เรือแกว
กลางสมุทร”  เมื่อพ.ศ. ๒๓๗๘  และไดนอมเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล
ที่ ๓) ตอจากนัน้ไดมีการตอเรือกําปนใบที่เมืองนี้อีกหลายลํา 



 นอกจากนี้      พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๓)     ยังไดโปรดเกลาฯ      ให
เจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย)  ตอเรือกําปนแปลง
สําหรับใชเปนเรือรบ มีรูปลักษณะหวัเรือเปนปากปลา 
ทายเรือเปนกาํปน ขนาดยาว ๑๑ วา กวาง ๙ ศอก ๑ คืบ 
ใชแจวและใบในการขับเคลือ่นเรือ  

รูปลักษณะของเรือกําปนจะมีหัวเรือเรียว
แหลม    ทายเรือมนและราบในระดับเดยีวกับหวัเรือ 
ถามีเสายาวยืน่ออกไปสําหรบัผูกสายใบ มีเสากระโดง      
๓ เสา   มีใบเรียกวา  “เรือกําปนใบ”   ถาเสากระโดง
ตรงกลางไมมีปลองไฟ  ใชเดินดวยกําลังเครื่องจักรไอ
น้ํา  เรียกวา “เรือกําปนไฟ” 
 เรือชนิดนี้ในอดีตมีแลนเขามาในแมน้ํา 
บางปะกง   เห็นไดจากการตั้งเสาใหญเพือ่ขึงพาดสาย
โทรเลขขามแมน้ําบางปะกง   จําเปนตองใชเสาไมที่มี
ความยาวมาก ๆ มาตั้งทําเสา เพราะกลวัวาเสาใบเรือ
กําปนจะติด  
 เรือกําปน 
 

ในตอนตอไปภูมิใจเสนอ เรือกลไฟ ซึ่งเปนเรือกําปนแบบตะวันตกทีใ่ชเครื่องจักรพลังไอน้ํา

ขับเคลื่อนแทนการใชใบและพลังงานลม.......☺ 
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน   “ แลนเรือไปบนสายน้ํา ” 

 

            การที่จะทําใหเรือแตละลําสามารถแลนไปบนสายน้ําได ก็ดวยวิธี การพาย การแจว หรือ ติดเครื่องยนต  
แตในโอกาสนี้จะขอเลาถึงแตเฉพาะการพายและการแจวเทานั้น การพายเรือนอกจากจะชวยพุยน้ําใหเรือแลนไป
ไดแลว  ยังชวยพยุงไมใหเรือลมอีกดวย  คนที่หัดพายใหม ๆ มักจะนาํใบพายจุมลงไปในน้ํามากเกินไป ทําใหเรือ
หันไปหันมาไมตรงทาง วิธีการชวยไมใหเรือโคลงเคลงคือใหใชใบพายแตะน้าํไว จะพยุงเรือได   

การพายมี ๒ ลักษณะ คือ การคัด และการวาด การคัดเรือ  เปนการกดดามพายลง  เรียกวา พายงัด  งัดกับ
ขางเรือหากคดัไปทางดานซายหวัเรือก็หนัไปทางซาย    ถาคัดไปขวาหวัเรือก็หนัขวา จะพายเดีย่วหรือพายคูก็ได  
สวนมากถาเปนเรือลําเล็กกพ็ายเดีย่ว  เชน  เรือบด  เรือหมู  เรือสําปนเพรียว  เปนตน  แตสําหรับเรือที่มีขนาด
ใหญขึ้นมาหนอยก็มักจะพายคูกันสองคน คนหนึ่งอยูทายทําหนาที่คดัหรือวาดใหเรือตรงทาง คนพายหวัมีหนาที่
พายอยางเดียว  แตสามารถชวยคัดชวยวาดไดหากคนอยูทายพายไมไหว  เชน  ในขณะที่น้ําเชีย่วมาก 

 

ชาวบานพายเรือไปทําบุญท่ีวัด 
 
              การแจว  ยากกวาการพายเรือ  ตองใชกําลังทั้งแขนและขา   และรูวิธีการยนืทรงตัวใหดี  คนไมเคยแจว
ใหมๆ จะกะระยะไมถูก  หรือพลัดตกน้ําเลยก็ม ี
   ใบแจว   มีลักษณะคลายพาย  แตใหญและยาวกวา ๒ - ๓ เทา   ตรงปลายดามแจวมีไมยาวราว ๗ นิ้ว   
สวมสกัดไวสําหรับจับ  เรียกวา หมวกแจว ซ่ึงสําคัญมาก  เพราะชวยในการบังคับใบแจวอยูในลักษณะที่ตองการ 
      วิธีการคัดดวยแจวไมเหมือนกับการคัดดวยพาย   เพราะแจวมีขนาดใหญ  กินน้ําลึก  ตองโหนตัวใหดาม
แจวต่ําลงมา  แตตองทําใหใบแจวไมงัดน้าํเต็มหนา  ใบแจวตองเบีย่งสลับกันไปมาบาง  เพื่อไมใหหนักแรงเรียก
ตามภาษาคนเรือวา “ควง” 
       ใบแจวจะตองมีหลักแจว  ขนาดยาว ๒ ฟตุ  เสียบลงไปในชองเตาแจวหรือเตาหับที่อยูขางเรือ  ถาหลัก
แจวไมแนนกใ็ชล่ิมตอกบังคับจนแนน  การติดตั้งหลักแจวไวทายเรือจะตองไวทางซายมือของคนแจว  ถาอยูหวั



เรือก็ใหไวที่ขวามือของคนแจว   แจวจะตองมีเครื่องยึดติดกับหลักแจว  จึงจะแจวไปได    เมื่อจะแจวก็เอาหแูจว
คลองกับหลักแจวไวแลวตะบิดหูแจวใหแนนดวย     ซ่ึงหูแจวทีว่ามักจะทําจากดายดบิ     หรือเปลือกตนปอตาก
แหง     แลวนาํมาขดเปนวงๆ หลายอัน    ถาหูแจวแหงกใ็หเอาน้ําหยอดจะชวยใหแจวไดคลองขึ้น 

 
ชาวบานกําลังแจวเรือ 

 

ตอนตอไปจะแนะนําใหรูจักเรือประเภทตางๆ ที่ใชงานในลุมนํ้าบางปะกง เริ่มจากเรือโกลน.......☺  
 

 
ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                     
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน    สวช. 

 



สารบัญภาพประกอบบทความ 
 

ตอนที่ ชื่อเร่ือง ชื่อภาพ 
๑.  แมน้ํากับลําเรอื (boat) Image ๑๙ 
๒.  เรือขุด ๑ (boat 2) Image ๓ , ๒ , ๕  
๓.  เรือขุด ๒ (boat 2) Image ๑ , ๔ , ๒๑  
๔.  เรือตอ (boat) Image ๓๐ 
๕.  แลนเรือไปบนสายน้ํา (boat) Image ๕๐ 
๖.  เรือโกลน (boat) Image ๓๑ 
๗.  เรือมาด (มาดพาย , มาดประทุน , มาดเกง) (boat) Image ๒๓ , ๕๖ , ๕๘ 
๘.  เรือหมูและเรอืพายมา (boat) Image ๕๔ , ๕๕ 
๙.  เรือชะลา (boat) Image ๒๔ 
๑๐.  เรือยาว (เรือแขง) (boat) Image ๒๕ 
๑๑.  เรือเปดและเรอืมวง (boat) Image ๕๗ 
๑๒.  เรืออีโปงและเรือขโมดยา (boat) Image ๒๗ 
๑๓.  เรือบด (boat) Image ๒๘ 
๑๔.  เรือฉลอมและเรือฉลอมทายญวน (boat) Image ๒๙ , ๓๒ 
๑๕.  เรือกอและ (boat) Image ๓๓ 
๑๖.  เรือสําปน (สําปนพาย , สําปนสวน) (boat) Image ๓๔ , ๓๕ 
๑๗.  เรือปาบและเรืออีแปะ (boat) Image ๓๖ , ๓๘ 
๑๘.  เรือกระแชง (boat) Image ๓๗ 
๑๙.  เรือพระที่นั่ง (boat) Image ๕๓ 
๒๐.  เรือเข็มและเรอืผีหลอก (boat) Image ๕๑ , ๓๙-๔๐ 
๒๑.  เรือขางกระดาน (boat) Image ๕๒ 
๒๒.  เรือเอ๊ียมจุนและเรือกําปน (boat) Image ๔๙ , ๔๑ 
๒๓.  เรือกลไฟ - 
๒๔.  เรือแทกซึ่และเรือเมล (boat) Image ๔๒ , ๔๓ 
๒๕.  เรือหางยาว  (boat) Image ๔๖ 
๒๖.  เรือสําเภาและเรือตังเก (boat) Image ๔๕ , ๔๔ 
๒๗.  เรือกับความผกูพันในวิถชีีวติ ๑ (boat) Image ๖ 
๒๘.  เรือกับความผกูพันในวิถชีีวติ ๒ (boat) Image ๙ , ๑๒ , ๑๖ 
๒๙.  สํานึกแหงการอนุรักษ ๑ (boat) Image ๑๘ , ๔๗ 
๓๐.  สํานึกแหงการอนุรักษ ๒ (boat) Image ๑๑ , ๑๓ 

 

 



เรือ : ภาพสะทอนวิถีชวีิตของชาวบานในลุมนํ้าบางปะกง 
ตอน   “ สํานึกแหงการอนุรักษ (๒๙) ” 

 

จากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรของฉะเชิงเทราเปนเมืองลุมน้ํามีแมน้ํา คู คลองมากกวา ๕๐๐ สาย ที่
เชื่อมโยงถึงกนั มีเรือที่ชาวบานใชสัญจรไปมาทั้งเรือพาย เรือแจว และเรือยนตแลนขวักไขวไปมา ทําใหวิถี
ชีวิตของชาวบาน ตองผูกพันกับสายน้ํามาเนิ่นนาน ดังนั้น สภาพตามสายตาของผูที่ไดพบเห็น เมือง
ฉะเชิงเทราจึงไมตางจากเมืองเวนิสของประเทศอิตาลี จงึนาจะเหมาะกับคําเรียกทีว่า “ฉะเชิงเทราเวนิสของ
ภาคตะวันออก” 
 เรือแตละลําที่ชาวบานนํามาใชเปนพาหนะสัญจรในลุมน้ําบางปะกง ไมวาจะเปนประเภทของเรือตอ
หรือเรือขุด ทั้งประเภทเรือพาย เรือแจว เรือยนต และไมวาจะเปนเรือแมน้ํา หรือเรือทะเลก็ตาม ลวนถูกสราง
ขึ้นมาดวยภูมปิญญาของชางพื้นบานที่ชํานาญการตอเรือ ประกอบกบัเปนเมืองที่มปีาไมมาก และก็เปนไมที่
สามารถนํามาใชสรางเรือได อาทิ ไมสัก ไมตะเคียน เปนตน จึงเหมาะสมตอการตั้งอูตอเรือ และคานเรือ
สําหรับซอมแซมเรือ 
 เรือชนิดตาง ๆ ที่ถูกสรางขึ้น ไมวาจะเปน เรือพายมา เรือกระแชง เรือสําปน ฯลฯ สามารถสะทอน
ใหเห็นภมูิปญญาของชางเรือ ทั้งในเรื่องของการคัดเลือกไมมาเปนวัสดุสําคัญในการสรางเรือ การออกแบบ
รูปเรือ ชางแตละคนตางมีเทคนิคและวิธีการในการสรางเรือเฉพาะตัว เรือแตละลําจะมีเอกลักษณตามลักษณะ
การใชงาน และชื่อเรียกแตกตางกันไป  
 

 
ลุงชวนพายเรอืมาด  ออกเก็บกูเบ็ดราวที่ลงดักปลาไวในคลอง 

 
 เมื่อชาวบานกบัเรือตองโลดแลนไปมาพรอมกันบนสายน้ํามาอยางยาวนาน ยอมกอเกิดเรื่องราวที่
หลากหลายกลายเปนประวัตศิาสตรทองถ่ินของลุมน้ําบางปะกง เชน การเกดิกบฏอั้งยี่ยึดเมืองฉะเชิงเทราที่
ชาวจีนใชเรือบรรทุกออย มาบรรทุกกําลังคนและอาวุธเขาทําการยึดเมอืง  การเสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทรา
โดยเรือมาตามลําน้ําบางปะกงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ ๔) และพระบาทสมเด็จ



พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ ๕) การเดินทางมาตรวจราชการของขาราชการชั้นผูใหญจากกรุงเทพฯ 
หรือแมกระทัง่การเดินทางเขามาในลุมน้ําบางปะกงของชาวตางชาติ ทั้งชาวตะวันตก ที่เดินทางเขามาเผยแผ
ศาสนาคริสต   และชาวจีนที่พากันอพยพเขามาตั้งหลักแหลงทํามาหากินตามความถนัด โดยเฉพาะการคาที่
ทําใหฉะเชิงเทรากลายเปนเมืองเศรษฐกิจสําคัญมาแตคร้ังอดีต เชน การตั้งโรงหีบทําน้ําตาลทราย การตั้งโรงสี  

 

ในวนันีว้ิถีการดําเนินชวีิตของชาวบานที่อยูริมน้ําบางปะกง ไมคึกคักเหมือนเมื่อคร้ังอดีต เนื่องจาก
ชาวบานหนัมาใชเสนทางสัญจรทางบกมากขึ้น “รถ” กลายเปนพาหนะสําคัญขึ้นมาแทนที่  “เรือ”   

ในตอนหนาจะเลาถึงความมุงม่ันของชาวบานลุมนํ้าบางปะกงที่จะอนุรักษเรือใหคงอยูสืบไป ซึ่ง
จะเสนอเปนตอนจบ.......☺ 
 
 

 

ผลงานวิจัย   :  นางอิงตะวัน  แพลูกอินทร   และนายนิรันดร  เรือนอินทร                   
เรียบเรียงโดย    :  เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน สวช. 
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