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บทคัดยอ 

 เรือเกิดจากภูมิปญญาชาวบานที่ไดรับการสรางและพัฒนามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

เพื่อเปนพาหนะในการเดินทางมาแตครั้งโบราณ เนื่องจากบานเรือนคนไทยสมัยกอนนิยมปลูก 

หันหนาออกทางแมน้ํา คนไทยจึงนิยมใชเรือเปนพาหนะในการเดินทางในชีวิตประจําวัน 

นอกจากนี้เรือยังถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามความตองการในการนําเรือไปใชงาน และมี 

การเปลี่ยนแปลงทางดานวัสดุในการสรางเรือ เดิมเรือสรางจากไม พัฒนามาเปนวัสดุอื่น ๆ ที่มี

ความหลากหลายเพื่อความสะดวกในการใชงานและการทํานุบํารุงรักษา นอกจากนี้ยังมีการนํา

เครื่องยนตเรือมาใชกับเรือขนาดใหญ เพื่อเดินทางไกลหรือบรรทุกสินคาที่มีปริมาณมาก  

ซึ่งพัฒนาการของเรอืเหลานี้ลวนเกดิจากพัฒนาการทางดานสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

เปนสําคัญ 
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วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 46 มกราคม - มถิุนายน 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 46 January - June, 2018 

31 

Abstract 

The boat has been a vehicle for traveling by waterways since ancient times. Thai people 

liked to build their houses by rivers facing the water because in the past they typically used boats 

for going places. Methods of transportation by boat have been changed and modified as required, 

resulting in the evolution of boats consistent with each time period. Villagers used their wisdom to 

create boats, and the craft has been developed continuously since the past. Boats used by 

the villagers have undergone changes in building materials, from wood to other various types of 

materials for greater convenience in locomotion and easy maintenance. In addition, engines are 

installed in bigger boats for long-distance travels or high-volume load carrying. The evolution of 

Thai boats was mostly and necessarily driven by social and economic development in the country. 
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บทนํา 

 เรือเกิดจากภูมิปญญา หมายถึง องคความรูที่มีคุณคา และมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิต

ของคนในชุมชนใหสามารถอยูรวมกับธรรมชาติและสภาวะแวดลอมไดอยางกลมกลืนและ

เหมาะสม ภูมิปญญาสวนใหญเกิดจากการปรับตัวของชาวบานที่รูจักนําสิ่งแวดลอมใกลตัวมาใช

ใหเปนประโยชนตอการดําเนนิชีวติประจําวัน เนื่องจากมนุษยทุกคนตองการอยูรอดจึงตองหาทาง

ดํารงชีวิตดวยการเรียนรูและอาศัยธรรมชาติรอบ ๆ ตัว จึงเกิดกระบวนการเรียนรูที่จะหยิบเอา

ธรรมชาตมิาดัดแปลงหรอืประยุกตใช เพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของตน ความตองการ

ทางดานอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคเปนสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิต

ซึ่งกระบวนการเรยีนรูในการคดิคนนั้น มีทั้งการลองผิดลองถูก การทดลองใช และการปรับเปลี่ยน

แกไขจนสามารถนํามาใชไดอยางสมบูรณ ดังนั้น ภูมิปญญาจึงมีคุณคาตอผูคนและทองถิ่น ที่สําคัญ

ภูมปิญญายังมผีลตอการวางแผนพัฒนาประเทศใหยั่งยืนและม่ันคงตอไป การศึกษากระบวนการ

เรยีนรูภูมปิญญาชาวบานทางดานการคิดคนประดิษฐ หรือดัดแปลงธรรมชาติที่มีอยูรอบตัวมาใช

ประโยชนในชีวิตประจําวันนั้น เปนการศึกษาตัวกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการที่นําธรรมชาติมาใช

และมีการเรียนรูและสืบทอดตอไปยังลูกหลาน สําหรับในยุคสังคมปจจุบัน การศึกษาภูมิปญญา

ชาวบานในแตละทองถิ่นมีวัตถุประสงคหลายอยาง เชน เพื่อยกระดับความเขมแข็งของชุมชน  

เพื่ออนุรักษและสืบทอดองคความรูของทองถิ่น เพื่อพัฒนาใหคนในชุมชนพึ่งพาตนเอง เปนตน 

ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญ เชน เปนการอาศัยธรรมชาติ พึ่งพาธรรมชาติ ดัดแปลง

จากธรรมชาติ สรางสรรคขึ้นมาใหกลมกลืนกับธรรมชาติ เนนความเปนพื้นบาน สิ่งที่หาไดใน

ทองถิ่น เปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในระดับกลางหรือตํ่า มีการฝกฝนเรียนตอกันมาในครอบครัว 

คอืทุกครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองไดดวยตนเอง หรอืถายทอดกันภายในชุมชน เมื่อเปนความรู

ที่ ไมยุงยากซับซอนจึงเปนความรูที่คนสวนใหญหยิบเอาไปใชได เปนความรูสาธารณะ  

สรางความเทาเทียมกันในสังคมโดยปริยาย มีแนวโนมไปสูการพึ่งตนเองของชุมชน เปนการ

พึ่งตนเองทั้งในดานการนําปจจัยมาใชและพึ่งตนเองในดานการถายทอดความรูนั้นตอไป  

(อัมพร แกวหนู, 2540) ดังนัน้ สําหรับชาวบานแลว ภูมิปญญาจึงเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

และเปนรากฐานของการพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ภูมิปญญานี้สามารถพัฒนา

โดยการผสมผสาน เพิ่มเติมองคความรูสากล เกิดเปนองคความรูใหมโดยสรางสรรคและตอยอด

ใหเปนภูมปิญญาใหมที่เหมาะสมกับยุคสมัยดวย 

 ภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาทองถิ่น (Folk wisdom) มีนักวิชาการหลายทานไดให

ความหมายไว อาทิ ประเวศ วะสี อางถึงใน เสรี พงศพิศ (2536) เสนอแนวความคิดวา ภูมิปญญา

ทองถิ่นเกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณชีวิตของชาวบานและสังคมในสภาพแวดลอมที่ตางกัน 

ซึ่งมีการสืบทอดตอกันมายาวนานถือเปนวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นมีเอกลักษณเฉพาะ  



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 46 มกราคม - มถิุนายน 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 46 January - June, 2018 

33 

และมกีารบูรณาการโดยเนนความสําคัญทางจริยธรรมมากกวาวัตถุธรรม การพัฒนาภูมิปญญา

ในแตละทองถิ่นโรงเรียนควรเปนศูนยขอมูลขาวสารในเรื่องภูมิปญญา และรัฐบาลควรให 

การสนับสนุนในหลาย ๆ ดาน เพื่อการศึกษาคนควาทํานุบํารุงภูมิปญญาทองถิ่นดวย และ 

อเนก นาคะบุตร (2536) เห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นวามีความสําคัญตอการพัฒนา

ทองถิ่น เปนความรูที่มีคุณคาและสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางตอเนื่อง 

การเรียนรูภูมิปญญาชาวบานนี้สามารถกระทําไดหลายรูปแบบ เชน งานประเพณี การประกอบ

พธิกีรรม เปนตน 

 นอกจากนี้ ยังมีการใชคําวาภูมิปญญาที่มีความหมายใกลเคียงกันเพิ่มเติมอีกหลายคํา 

เชน ภูมปิญญาพื้นบาน ภูมปิญญาชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย เปนตน ภูมิปญญา

พื้นบานมักใชอธิบายองคความรูดั้งเดิมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของชาวบาน เกิดจาก

ความสามารถของบุคคลที่สั่งสมประสบการณและไดรับการสืบทอดตอ ๆ กันมา เห็นไดชัดจาก

ภูมิปญญาพื้นบานในการรักษาโรคโดยใชพืชสมุนไพร ซึ่งผูที่เปนหมอประจําหมูบานไดรับ 

การถายทอดมาตัง้แตรุนบรรพบุรุษ เปนตน ภูมปิญญาชาวบานมักใชอธบิายองคความรูที่เกิดจาก

วิธีการปฏิบัติตนของชาวบานที่คิดแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน โดยอาศัยประสบการณ

ตรงที่เกิดขึ้นกับตนเอง เกิดเปนองคความรูหรือนวัตกรรม เชน การสรางเรือผีหลอกเพื่อใชเปน

อุปกรณจับปลา ภูมิปญญาทองถิ่นมักใชอธิบายถึงองคความรูที่มีอยูทั่วไปในทองถิ่นนั้น ๆ 

ซึ่งปรากฏใหเห็นในชุมชนหรือสังคมอยางเดนชัด ดวยความเปนเอกลักษณของชุมชนสามารถ

พัฒนาตอยอดใหเปนนวัตกรรมเฉพาะทองถิ่นของตนเองได เชน ชุมชนจักสานปลาตะเพียนดวย 

ใบลาน ชุมชนทําครกหนิอางศิลา เปนตน ภูมิปญญาไทยมักใชอธิบายถึงองคความรูที่มีกระบวนการ

ของการเรยีนรู มกีารคัดสรรและจัดเปนระบบเพื่อใหเกิดความสะดวกตอการศึกษาคนควา สามารถ

ใชพัฒนาวิถีชีวิตชาวบานใหเกิดความสมดุลกับสภาพแวดลอม และมีความเหมาะสมทันสมัย  

มกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และไดรับการเผยแพรในระดับประเทศ เชน ภูมิปญญาผาไหมไทยที่ถักทอ

ลวดลายอยางสวยงามและมีเอกลักษณโดดเดนเปนที่ช่ืนชอบของชาวตางชาติ ปจจุบันถูกนํามา

ดัดแปลงเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑตาง ๆ และจําหนายในหลายประเทศ สรางช่ือเสียง

ใหกับประเทศไทย 

 ดังนั้น เรอืจึงเกดิจากภูมปิญญาชาวบานที่รูจักสรางเรือขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการ

ของตนเองในการนําเรอืไปใชในการดําเนนิชีวิตประจําวัน ชาวบานสรางเรือขึ้นมากมายหลายชนิด 

หลายประเภท ในขัน้แรกชาวบานสรางเรอืโดยใชไมที่มอียูมากในทองถิ่นของตน จากนั้นชาวบานก็

เรียนรูที่จะใชไมที่มีความคงทนแข็งแรงมากขึ้น เริ่มเรียนรูลักษณะความเหมาะสมของไม 

แตละชนิด พัฒนารูปแบบและลักษณะของเรือใหตรงตามวัตถุประสงคในการใชงานมากขึ้น 

เรอืยังไดรับความนยิมใชงานทัง้ในราชสํานักและในการดําเนินชีวติของชาวบานดวย 
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ประวัตคิวามเปนมาของเรอื 

 เรือจัดเปนภูมิปญญาชาวบานที่ควรคาแกการศึกษา เพื่ออนุรักษไวใหเปนสมบัติของ

ชาติไทย หากจะกลาวถึงเรือที่มีอยูในประเทศไทยนั้น จะพบวาเรือมีบทบาทและความสําคัญตอ

วิถีชีวิตคนไทยมาเนิ่นนานตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ สําหรับเรือในยุคดึกดําบรรพนั้นเกิดจาก 

ภูมิปญญาของคนในสมัยกอนที่รูจักประยุกตใชของที่มีอยูตามธรรมชาติมาดัดแปลงใหสามารถ

ลอยน้ําไดโดยอาศัยวัสดุที่มใีนทองถิ่น มเีรื่องเลาถงึกษัตรยิของอนิเดียพระองคหนึ่ง เมื่อครั้งไปทํา

ศกึสงคราม ไดเสด็จหนขีาศกึโดยใชหนังควายแหงอัดลมใหปองและเกาะหนังควายนั้นลอยน้ําขาม

แมน้ําคงคา จึงเห็นไดวาการใชหนังสัตวทั้งตัวทําเปนพาหนะขามน้ํานิยมใชในหลายทองที่ 

บางทองที่ก็ใชพืชบางชนิดทําเปนเรือ ตอมามนุษยมีความคิดทําเรือจากตนไมโดยการขุดกอน 

เปนอันดับแรก (ส. พลายนอย, 2516) 

 สําหรับเรือในประวัติศาสตรมีการกลาวถึงเรือศักดิ์สิทธิ์ เมื่อไมนอยกวา 3,000 ป

มาแลว ปรากฏเปนรูปลายเสนสลักบนกลองมโหระทึก สันนิษฐานไดวาชุมชนบริเวณที่พบกลองทองนี้

อาจนํารูปแบบของเรือศักดิ์สิทธิ์มาพัฒนาเปนเรือพระราชพิธี ซึ่งเรือนี้มีรูปรางมาจากงู 

ทั้งหัวเรือและหางเรือ (สุจิตต วงษเทศ, 2551) ดังนั้น จะเห็นไดวาเรือมีบทบาทสําคัญตอสถาบัน

พระมหากษัตริย จากพิธีกรรมที่สําคัญของพระเจาแผนดินที่ทรงทําหนาที่เหมือนพระวิษณุหรือ 

พระอินทรปราบพญานาค หากปใดมีน้ําในปริมาณมากซึ่งสรางความเสียหายกับบานเมือง  

พระเจาแผนดินจะทําพิธีไลเรือ โดยพระเจาแผนดินและพระมเหสี พระเจาลูกเธอและพระสนม

แตงตัวในชุดพระราชพธิีและเสด็จลงเรือพระที่น่ัง ประทับยืนบนเรือพระราชพิธีพรอมทั้งทรงพัชนี

บังคับใหน้ําลด (สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, 2539) นอกจากเรือในพระราชพิธีแลว ยังมีเรือหลวง

ซึ่งเปนเรือในพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากจดหมายเหตุลา ลูแบร มีการ

กลาวถงึเรอืยาวพระที่นั่งตน โดยระบุวามจํีานวนฝพาย 100 ถงึ 120 นาย น่ังขัดสมาธิเรียงคูกันไป

บนแผนกระดาน สําหรับขุนนางช้ันผูนอยจะใชเรือขนาดสั้นกวาและฝพายนอยกวา สิ่งที่นาสังเกต

คือหัวเรือและทายเรือสูงมาก รูปรางเหมือนคอและหางของนาคราชหรือปลาขนาดมหึมาชนิดใด

ชนดิหนึ่งและใบพายทัง้สองกราบคลายปกหรอืครบี (ลาลูแบร, 2548) 

 สมัยสุโขทัยมกีารตดิตอคาขายกับตางชาติทางเรือ จากการศึกษาทางโบราณคดี พบวา 

สุโขทัยมีอุตสาหกรรมทําเครื่องถวยชาม สามารถสันนิษฐานไดวาสุโขทัยไดชางมาจากเมืองจีน 

เนื่องจากเครื่องสังคโลกมีรูปแบบคลายจีนและมีคุณภาพดีสามารถผลิตเปนสินคาเพื่อสงออก 

ไดภูมศิาสตรและที่ตัง้ของเมืองสุโขทัยตั้งอยูบนที่ดอน แตมีแมน้ํายม แมน้ําปง แมน้ํานาน และลําน้ํา

แมรําพัน ซึ่งไหลผานทางเหนือของเมือง ชาวสุโขทัยจึงใชเรือเปนพาหนะในการคมนาคมและขนสง

สนิคาจําพวกเครื่องปนดนิเผาไปยังเมืองทาดานใตและสงขายยังเมอืงตาง ๆ (พศิาล บุญผูก, 2550) 
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 สมัยอยุธยามีการกลาวถึงการคาขายทางเรือจากทางเมืองเหนือและเมืองชายทะเล มีการนํา

เรอืสนิคามาจอดตามยานการคาริมแมน้ําเจาพระยาและทายคู มีการกลาวถึงเรือกับการคาที่ตลาด

น้ําวนบางกะจะซึ่งเปนตลาดที่เปนจุดนัดพบของพอคาและแมคาจากเหนือและใต รวมทั้งยาน

ใกลเคยีง ในชวงฤดูลมมรสุมที่นักเดินเรือใชแลนไปมาระหวางภูมิภาคตะวันออกและตะวันตก คือ 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตเกิดขึ้นชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ชวยในการเดินเรือ

จากมหาสมุทรอินเดียเขามาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

เกดิในชวงกลางเดอืนตุลาคมจนถงึกลางเดอืนกุมภาพันธ ชวยในการเดินทางจากทะเลจีนใตลงมา

แถบคาบสมุทรมลายู และพาเรือไปยังฝงมหาสมุทรอินเดีย การเดินทางที่ขึ้นอยูกับลมมรสุม 

ตามฤดูกาลนี้ ทําใหตองมเีมืองทาสําหรับการขนถายสินคาที่พอคาสามารถรอการเปลี่ยนทิศทาง

ของลมหรอืการมาของคูคา ในชวงเวลานี้ตลาดน้ําวนบางกะจะมีเรือสินคาจากนานาประเทศ เชน 

เรือสําเภา (จีน) เรือกําปน (ชาวตะวันตก) เรือสรุป (แขก) นําสินคาจากประเทศของตนมาจอดเทียบ

บริเวณนี้ เรือที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาจึงเปนเรือที่มีขนาดใหญสําหรับขนสงสินคาไปทางทะเล  

และมีเทคโนโลยีการตอเรือจากตางประเทศเขามาแลว รัฐบาลมีการเรียกเก็บคาเบิกรอง เปนคา

อนุญาตใหเรอืเขามาคาขาย เรยีกเก็บตามขนาดของเรือ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ภาษีปากเรือ โดย

เก็บภาษีสําหรับเรือที่ปากกวางตั้งแต 4 วาขึ้นไป สําหรับเรือที่ราษฎรใชขนสงสินคาตามลําน้ําก็มีการ

ถูกเรยีกเก็บภาษีจกอบตามขนาดของเรอื คอืวัดความยาวของเรอื แลวเก็บวาละ 1 บาท โดยมีการ

ตัง้ดานตามเสนทางที่ราษฎรใชเดนิทางขนสงสนิคาอยูเสมอ (อสัมภนิพงศ ฉัตราคม, 2553) 

 จากนั้น เรือมีบทบาทที่เดนชัดขึ้นอีกครั้งในชวงรัตนโกสินทร มีการตอเรือสําเภาซึ่งเปน

ของคนจีนและใชชางจีน แตไมที่ใชเปนไมเนื้อแข็งของไทยที่มีราคาถูก การตอเรือสําเภาจึง

แพรหลายไปอยางรวดเร็ว มีผลตออุตสาหกรรมปาไม เนื่องจากเรือสําเภาเปนเรือขนาดใหญ  

ตองใชลูกเรือเปนจํานวนมาก หากเปรียบเทียบกับเรือกําปนฝรั่งจึงถือเปนปญหาสําคัญของ

การคาสําเภาหลวง ดวยเหตุนี้ ชวงสมัยรัชกาลที่ 3 - 4 พวกชนช้ันเจานายจึงนิยมตอเรือกําปน

แบบฝร่ังขึ้น รวมทั้งพยายามสรางเรือกําปนไฟขึ้นใชเอง (ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, 2541) สําหรับพาหนะ

ทางน้ําสวนใหญชาวบานยังคงใชเรอืแจว เรอืพาย และเรอืกรรเชียง นอกจากนี้ ในสมัยรัชกาลที่ 4 

ทางราชการก็ไดใชเรือกลไฟทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กตามแบบตะวันตก ซึ่งมีมาตั้งแตสมัย

รัชกาลที่ 3 เพิ่มมากขึ้นดวย สําหรับชาวบานยังคงนิยมใชเรือในการเดินทางอยูเปนจํานวนมาก 

ทั้งในกรุงเทพฯ และบริเวณใกลเคียง เนื่องจากการคมนาคมทางน้ํายังเปนเสนทางหลักอยู  

(สุจิตต วงษเทศ, 2551) 

 เสนทางคมนาคมทางน้ําไดรับการพัฒนาเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนมากขึ้น 

เนื่องจากเปนเสนทางหลักในการคมนาคมขนสงและการเดินทางเรือของประชาชน ชวงป พ.ศ. 2485 

มีบริษัทเรือที่นําเรือขนสงผูโดยสารมาใหบริการแกประชาชนที่ตองการเดินทางระหวางจังหวัด 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 46 มกราคม - มถิุนายน 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 46 January - June, 2018 

36 

พัฒนาการของเรือเริ่มตนขึ้นอยางชัดเจน จากเรือพายที่ชาวบานใชไปมาหาสูกันในพื้นที่ใกลเคียง 

ชาวบานเริ่มมีความตองการใชงานเรือในการเดินทางไปยังตางพื้นที่และตางจังหวัด จึงเริ่มมี 

เรือติดเครื่องยนตเพื่อชวยยนระยะเวลาในการเดินทาง และพัฒนามาเปนเรือติดเครื่องยนตแตมี

ขนาดที่ใหญขึ้น เปนเรือโดยสารทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ สําหรับเรือโดยสารขนาดใหญ 

ที่ไดรับความนยิม เชน เรอืสุพรรณ สขีองเรอืเปนสเีลอืดหมู เปนเรือโดยสารระหวางสุพรรณบุรี - 

ทาเตียน เรือขุนพิทักษ สีของเรือเปนสีแดง เปนเรือโดยสารระหวางอําเภอผักไห - ทาเตียน  

เรือเขยีว สีของเรือเปนสีเขียว เปนเรือโดยสารระหวางพระนครศรีอยุธยา - ทาเตียน เรือมอเตอรโบต 

สีของเรือเปนสีเหล็ก เปนเรือโดยสารระหวางสามโคก - ทาเตียน และรังสิต – ปากเกร็ด - ทาเตียน 

เรือมหาราช สีของเรือเปนสีสม เปนเรือโดยสารระหวางพระนครศรีอยุธยา - ทาเตียน เปนเรือ

โดยสารที่มขีนาดใหญ (พศิาล บุญผูก, 2552) 

 ดังนั้น จะเห็นไดวาเรือมีความสําคัญตอประชาชนคนไทยมาในหลายยุคหลายสมัยแลว 

โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยูบริเวณริมแมน้ําและประกอบสัมมาอาชีพโดยพึ่งพาอาศัยน้ําเปนแหลง

สําคัญในการทํามาหากนิ ประชาชนจงึนยิมใชเรอืในทุกภาคของประเทศไทย 

 บริเวณภาคเหนือ ดวยสภาพทางภูมิศาสตรทางแมน้ํา เรือตองขึ้นลองไปตามแมน้ํา 

ปง วัง ยม นาน เนื่องจากตองลองแกงเสี่ยงอันตรายชาวบานจึงนิยมใชเรือขุด เพราะสภาพแวดลอม

ของทางภาคเหนืออุดมสมบูรณไปดวยปาไม จึงมีไมที่ใชสําหรับทําเรือไดหลากหลาย ชาวบานจึง

นยิมสรางเรอืดวยการขุด เรอืที่พบสวนใหญ คอื เรอืสดีอ เรอืหางแมลงปอง เรือแมปะ ซึ่งเปนเรือ

ขนาดใหญและทองเรอืมคีวามหนา เนื่องจากการลองเรือจากทางเหนือลงมาทําการคายังตางเมือง 

ตองลองมาตามแมน้ําผานเกาะแกง โขดหนิที่แหลมคม การใชเรอืลักษณะนี้จึงมีความจําเปนอยางมาก 

สวนใหญพอคาจากเหนอืจะลองเรอืมาขายยาสูบ ของปา และไม บรรทุกมาในเรือเอี้ยมจุน พอถึง

บรเิวณปากน้ําโพจะใชเรอืกลไฟในการลากจูงไปจนถึงอยุธยา และมีพวกพอคาไมซึ่งจะตัดไมและ

ลากไปรวมที่รมิแมน้ํานานและจัดทําแพสําหรับลองไปตามแมน้ํา (ราตร ีโตเพงพัฒน, 2543) 

 บริเวณภาคใต เนื่องดวยสภาพทางภูมิศาสตรของภาคใตสวนใหญติดกับทะเล ชาวบาน

ประกอบอาชีพทําการประมงเพื่อหาปลามาเปนอาหารในการดํารงชีวติและเพื่อคาขาย เรือประมง

ที่ชาวบานนิยมใช คือเรือกอและทําจากไมเนื้อแข็งจากพื้นถิ่นที่มียางในไม จําพวกไมตะเคียน  

(จืองา) ไมพะยอม เปนตน เพราะไมพวกนี้มีความแข็งแรง มีความยืดหยุนดี ในอดีตเรือกอและ 

ใชใบเรือในการแลนเรือ ตอมาจึงพัฒนามาติดเครื่องยนต ชาวประมงภาคใตจึงมีความชํานาญ 

ในการสรางเรือและใชเรือ มีหลักฐานทางประวัติศาสตรกลาววา ขุนนางเชื้อสายอาหรับมุสลิม 

มีความสามารถเปนอยางยิ่งในดานกิจการคาทางทะเล รับราชการไดตําแหนงเปนเจากรมทา

สังกัดกองทัพเรือเปนจํานวนมาก จนกลายเปนตําแหนงสืบทอดแบบประเพณี จึงสันนิษฐานไดวา

ชาวบานในภาคใตมีความคุนเคยและชํานาญในการใชเรือมาตั้งแตสมัยโบราณและสืบทอด 
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ความชํานาญทางดานการเดินเรือและการประมงใหแกลูกหลาน ลักษณะเดนของเรือกอและ คือ

ลวดลายและสีสันที่จิตรกรพื้นบานบรรจงวาดลงที่ตัวเรือน่ันเอง นอกจากเรือกอและแลว ภาคใต

ยังมีเรือของชาวมอแกน เรียกวา เรือกาบาง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในชีวิตของชาวมอแกน คือเปนทั้ง

พาหนะ เครื่องมือทํามาหากิน บานพักอาศัยและบอยครั้งเปนสถานที่เกิดและสถานที่ตายของ 

ชาวมอแกน เรือกาบางมีเอกลักษณที่โดดเดนคือมี “งาม” หรือรอยหยักเวาที่หัวเรือและทายเรือ 

ประโยชนใชสอยของงามที่หัวและทายเรือก็คือเปนที่ปนและกาวขึ้นลงเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

เมื่อชาวมอแกนลงทะเลเพื่อวายน้ําและดําน้ํา การขึ้นเรือทางขางเรือที่มีกราบทําดวยไมระกํา

เปนไปไดยากเพราะไมระกําที่เสยีบตอกันดวยซี่ไมไผนั้นไมแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักคนโหนขึ้นงาม 

มปีระโยชนสําหรับเปนที่จับยดึเวลาลากเรอืขึ้นและลงหาด (พลาเดช ณ ปอมเพชร, 2546) 

 บริเวณภาคอีสาน ดวยสภาพภูมิศาสตรของทางภาคอีสาน สวนใหญเปนพื้นดินและมี

ความแหงแลงทุรกันดาร แตยังคงมีลําน้ําที่สําคัญของชาวอีสานคือลําโขง ลํามูล ลําชี ลําปาว เปนตน 

ชาวอสีานที่พักอาศัยในบริเวณลุมแมน้ํานี้มีความจําเปนตองใชเรือในการคมนาคมและการจับสัตวน้ํา

มาเปนอาหาร นอกจากนี้ ยังมงีานประเพณแีขงเรอืประจําป เรอืในภาคอสีานมเีพียงไมกี่ชนิด และ

มีลักษณะคลายกับเรือของทางภาคกลางแตแตกตางกันตรงช่ือเรียกที่เปนภาษาถิ่นอีสานเทานั้น 

สามารถแบงไดดังนี้ คือ เรือขุดเปนเรือที่ขุดจากตนไมใหเปนลําเรือ เชน เรือตาลหรือเรืออีโปง 

เพื่อใชจับสัตวน้ําและขามฝง เรือขอนหรือเรือกานสวย เปนเรือขุดที่มีรูปรางคลายกระสวย  

ที่ชาวอีสานใชทอผา เรือสวงหรือเรือยาว เรือติด เปนเรือที่นําไมกระดานมาประกอบเปนลําเรือ 

เชน เรือแปน เรอืหมากโม เรอืเหล็ก เปนเรอืที่ประกอบขึ้นจากแผนเหล็ก รูปแบบการสรางเหมือน

เรอืตดิ (ประยูร วรนาม, 2543) 
 

พัฒนาการดานวัสดุในการสรางเรอื 

 เรือถือเปนภูมิปญญาชาวบานที่มีความสําคัญควรคากับการศึกษาเพื่อบันทึกไวใหกับ

คนรุนหลังไดรับทราบ ทั้งนี้เรือไดรับการพัฒนามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการในการใชงานเปนสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาการทางดานรูปแบบของเรือที่ถูก

ปรับเปลี่ยนไปตามความจําเปนในการใชสอยเปนผลใหเกิดมีเรือชนิดตาง ๆ ขึ้น และปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงพัฒนาตามยุคตามสมัยไดมากขึ้น จากงานวิจัยของ ณัฐกานต เกาศล (2559) เรื่อง 

เรอืภูมปิญญากับวถิชีีวติพื้นบานและบทบาทในสังคมไทยภาคกลาง พบพัฒนาการของเรอื ดังนี้ 

  1. เรอืสรางขึ้นจากตนไม 1 ตน เดมิเรอืสรางจากตนไม 1 ตน เปนเรือขุดที่มีขนาดเล็ก 

มีขอจํากัดในการใชงาน เชน บรรทุกผูโดยสารไดเพียง 1 - 2 คน เทานั้น หรือใชเปนเรือหาปลา  

ในแมน้ําลําคลองตื้น ๆ เมื่อมีความตองการที่จะบรรทุกคนใหมากขึ้น ก็ขยายขนาดของเรือใหมี

ขนาดใหญขึ้น โดยใชตนไมที่มขีนาดใหญขึ้น และขุดใหตรงกลางลําเรือกวางมากขึ้น มีการใสกงเรือ
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เพื่อยึดทองเรือเปนชวง ๆ ใหเรือมีความแข็งแรง มีการเสริมกราบเรือทั้งสองขางเพื่อใหบรรทุก 

ไดมากขึ้น หากตองการทําใหสวยงาม ก็มีการใสเกงหรือประทุนเพิ่มเขาไปใหสามารถเดินทางได

ในระยะไกลมากขึ้น หากตองการใหเรือแลนไดเร็วขึ้นก็ปาดหัวเรือและทายเรือ เพื่อไมใหตานน้ํามาก 

ณัฐวุฒ ิสุทธสิงคราม (2541) อธบิายลักษณะและการใชงานของเรอืขุดตาง ๆ ดังนี้ 

   1) เรอืพายมา เรอืเผนมา เรือแพมา และเรือพะมา มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ

นยิมใชในการเดนิทาง หรอืเลนเพลงเรอืและแขงเรอื 

   2) เรอืมาด มทีัง้ขนาดใหญ (ใสเกงหรือประทุนเรือ เพื่อใชเปนที่อยูอาศัย) ใชแจว

สองแจวหรอืใชถอ และขนาดเล็กใชพาย นยิมใชในงานทอดกฐนิ ผาปา 

   3) เรือชะลา เปนเรือตนแบบของเรือขุดชนิดอื่น ๆ มีขนาดเล็กนิยมใชบรรทุก

ขาวเปลอืก และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใชเรือชะลาในการเสด็จ

ประพาสตน 

   4) เรอืมอ มขีนาดใหญใชบรรทุกแกลบหรอืฟนและเปนที่อยูอาศัย 

   5) เรอืเปด ใชบรรทุกสนิคา มทีัง้เรอืเปดน้ําจดืและเรอืเปดทะเล 

   6) เรือหมู นิยมใชเปนเรือโดยสาร ทองเที่ยวในระยะทางใกล ๆ หรือใชหาปลา

ตามทุง 

   7) เรอืมวง ใชพายที่มทีัง้ซายและขวา นยิมใชพายแขงในงานเทศกาล 

   8) เรอืโปง เรอืโปงตาล เรืออีโปง นิยมใชเปนเรือโดยสารขามฟากในแมน้ําลําคลอง

ที่ไมลกึนัก 

   9) เรอืสามเกลา คลายเรอืมาด เปนเรอืที่ในอดตี เจานายนยิมใชโดยสาร 

   10) เรือยาว ในอดีตใชเปนเรือฝกซอมฝพายของทหาร ปจจุบันใชสําหรับพาย

แขงในงานประเพณ ี

  2. เรอืสรางจากแผนไมขนาดเล็กมาตอกันเปนเรอื หรอืเรียกอีกอยางหนึ่งวา เรือตอ 

ชาวบานจําเปนตองหาไมมาสรางเรือ โดยใชแผนไมขนาดเล็กมาตอกันเปนเรือ โดยมีขั้นตอนและ

วธิกีารสรางเรอืที่เปนแบบแผน ทําใหเรอืมขีนาดใหญไดตามความตองการของผูใช และมคีวามแข็งแรง 

ทนทานมากขึ้น โดยเรือตอขนาดเล็กจะใชไมกระดานสามแผน เมื่อตองการขนสงหรือเดินทาง 

บรรทุกใหมากขึ้น ก็เพิ่มจํานวนไมกระดานเปนหาแผน ซึ่งเรือหลายชนิดเลียนแบบลักษณะเรือ 

มาจากเรอืของตางประเทศ 

 สุเนตร ชุตินธรานนท, อัมพร สโมสร, พิชญ เยาวภิรมย, และไวสเนน ริก (2545) 

ไดอธบิายลักษณะของเรอืตอและการใชงานไว ดังนี้ 
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   1) เรือปาบหรือเรือแตะ ลักษณะทุกอยางเหมือนกัน แตกตางกันที่เรือแตะทอง

เปนเหลี่ยม เรอืปาบทองเรือกลมกวางไมมีกราบ มือลิงเปลี่ยนเปนกง นิยมใชบรรทุกผลผลิตออกมา

จากสวนหรอืบรรทุกคนจํานวนไมมาก 

   2) เรอืบด มีขนาดเล็ก นยิมใชเดนิทางไปมาใกล ๆ ระหวางหมูบาน 

   3) เรือเข็มหรือเรือโอ นิยมใชสําหรับพระที่ตองออกไปรับบาตรและพายติดตอ

ระหวางหมูบาน 

   4) เรอืผีหลอก เปนเรอืสําหรับทําการประมงโดยเฉพาะ 

   5) เรือกระแชง มีขนาดใหญ นิยมบรรทุกขาว ลากจูงดวยเรือยนตแตสามารถใช

พายและถอได 

   6) เรือเอี้ยมจุน มีขนาดใหญ ใชลําเลียงสินคาไปมาระหวางเรือใหญกับโกดัง

เก็บสนิคา 

   7) เรือสําปน มีหลายขนาด ขนาดใหญนิยมใชเปนที่พักอาศัยและขายสินคา 

ขนาดกลางนิยมใชรับสงผูโดยสาร ขนาดเล็กนิยมบรรทุกของที่มีน้ําหนักไมมาก หรือไวทําการคา 

หรอืพระใชสําหรับออกบณิฑบาต 

   8) เรอืขางกระดาน ม ี3 ตอน เหมาะสําหรับการเดนิทางไกล หรือเปนที่พักอาศัย

ประมาณ 5 - 6 คน 

   9) เรือฉลอม มีขนาดใหญใชสําหรับบรรทุกสินคาในระยะทางไกล ๆ หรือทํา 

การประมงทางทะเล 

   10) เรือสําเภา เปนเรือตอชนิดหนึ่งที่เหมาะกับการเดินทางในทะเล มักแลน

คาขายอยูในนานน้ําอาวไทย 

   11) เรือเกงพั้ง เปนเรือที่ดัดแปลงมาจากเรือสําปนจีนขนาดใหญ ใชเปน 

เรอืพระที่น่ังและเรอืของเจานายขาราชการช้ันผูใหญ 

   12) เรอืแหวด 6 แจว ใชสําหรับขุนนางออกตรวจราชการ 

   13) เรอืโปะจาย ใชสําหรับบรรทุกสนิคาไปสงขึ้นเรอืใหญ 

   14) เรอืจูด ใชสําหรับพายตดิตอและคาขายผลไม 

  3. เรือสรางจากเหล็ก การเปลี่ยนแปลงวัสดุจากไมมาเปนเหล็ก สันนิษฐานวาเริ่มมีมาก

ชวงที่ประเทศไทยทําการคากับตางประเทศ อสัมภินพงศ ฉัตราคม (2553) อธิบายไววาในชวง

สมัยอยุธยาการตดิตอคาขายกับตางประเทศเจริญรุงเรือง เรือเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ชาวตะวันตก

เริ่มมาคาขายมากขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แตยุคที่การคาตางประเทศเจริญรุงเรืองสูงสุด

คือ ตั้งแตสมัยพระเอกาทศรถจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช จึงเปนไปไดที่ประเทศไทย

จะเริ่มมีการตอเรือเพื่อบรรทุกสินคาไปคาขายกับตางประเทศในชวงนั้น เรือมีการปรับเปลี่ยน
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รูปแบบและขนาดของเรือ รวมถึงวัสดุในการสรางเรือก็เปลี่ยนไปโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย 

เปนหลัก เดิมที่ใชไมในการสรางเรือจึงเปลี่ยนมาเปนเรือเหล็กแทน เรือเหล็กเปนเรือที่มีขนาดใหญ 

ใชบรรทุกสนิคาที่มขีนาดหนักและมปีรมิาณมาก เพื่อการขนสงสินคาไปยังตางประเทศในระยะทาง

ที่ไกลตองฝาคลื่นลมและพายุ การใชเรือเหล็กจึงมีความแข็งแรงมากกวาเรือไม ในลุมแมน้ํา

เจาพระยาเรือเหล็กที่พบมากจะเปนเรือที่ตองใชเรือโยงในการลากจูง และใชขนทราย ขนหิน ขนดิน 

มาสงตามทาเรอืเพื่อนําไปขายตอไป 

  4. เรือสรางจากไฟเบอรกลาส (ใยแกว) ตนกําเนิดจากการที่กรมอูทหารเรือได

พัฒนาการตอเรอืไฟเบอรกลาสขึ้นเปนหนวยงานแรก เมื่อ พ.ศ. 2505 โดยทหารกลุมหนึ่งซึ่งเปน

คณะกรรมการตรวจการจางการสรางเรือหลวงจันทร ที่สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดไปชม 

การสรางเรือดวยไฟเบอรกลาส และกลับมาทดลองสรางที่กรมอูทหารเรือ โดยสั่งซื้อวัสดุจาก

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีทั้งหมด เรือลําแรกเปนเรือยนตขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 5 เมตร 

(กรมอูทหารเรือ, ม.ป.ป.) เรือไฟเบอรกลาสมีคุณสมบัติเดนที่ความแข็งแรง เบากวาเรือเหล็ก 

แตหนักกวาเรอืไม และทนทานตอแสงแดด ทนฝน ไมดูดซมึน้ํา ทนตอทุกสภาวะอากาศรอนหนาว 

ทนการกัดกรอนของน้ําทะเล และสารเคมี อายุการใชงานนานนับสิบป ตัวเรือรับน้ําหนักไดดี  

การขับหรอืบังคับทศิทางทําไดงาย สามารถตดิเครื่องเรอืหางยาวได 

  5. เรือสรางจากสแตนเลส สวนใหญเกษตรกรนิยมใช ถือเปนอุปกรณทาง

การเกษตรในรองสวน ใชเปนเรือรดน้ํา เรือฉีดพนยา ดวยคุณสมบัติของสแตนเลสทําใหยาก 

ตอการขึ้นสนิม เมื่อเทียบกับโลหะหรือวัสดุชนิดอื่น ๆ คาบํารุงรักษาตํ่า งายตอการเชื่อมและ 

การขึ้นรูป ระยะเวลาการใชงานคุมคากับราคา และสามารถนํากลับมาใชไดใหม 

  6. เรือสรางจากอลูมิเนียมมีคุณสมบัติ คือมีอายุการใชงานนาน 10 - 15 ป ตัวเรือ

ใชไดทั้งน้ําจืดและน้ําทะเล ตัวเรือแข็งแรงทนทานไมมีรอยร่ัวซึม ดานขางเรือและทองเรือมีโครง

กันกระแทก นิยมใชเปนเรือโดยสารและเรือขนของโดยเฉพาะในแมน้ําเจาพระยา เพราะรองรับ

การกระแทกของคลื่นจากเรอืลาํใหญไดด ี

  7. เรือสรางจากพลาสติก เปนเรือที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะหเพื่อใชแทนวัสดุ

ธรรมชาติ โครงสรางผลิตจากโพลีเมอรชนิดโพลีเอททีลีน (Low density polyethylene) 

มีกระบวนการผลิตอันทันสมัยดวยเทคโนโลยีการผลิต Rotomolding ทําใหไดผลิตภัณฑที่มี 

ความแข็งแรง ทนทาน อายุการใชงานยาวนาน ดวยรูปลักษณที่สวยงาม คุมคาทุกการใชงานและ

มหีลายสใีหเลอืก 

  เมื่อสภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจมากขึ้น เรือจึง

ปรับเปลี่ยนลักษณะของเรือตามวัตถุประสงคในการใชงานและตามความจําเปนของชาวบาน 

ประกอบกับเริ่มมีการติดตอคาขายกับชาวตางประเทศ ทําใหมีการนําเทคโนโลยีทางดาน
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เครื่องยนตมาประยุกตใชเพื่อการขนสงสินคา และชวยใหการเดินทางมีความรวดเร็วมากขึ้น  

ซึ่งเทคโนโลยีที่นํามาใชกับเรือนี้ เปนไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในชวงนั้น 

เปนสําคัญ 

  8. เรอืที่ใชเครื่องยนตเรอื 

  ในระยะเริ่มแรกเปนเรือตอแลวนํามาติดเครื่องยนตที่ขางทาย เพื่อความรวดเร็วใน

การเดินทางเทคโนโลยีที่นํามาใชกับเรือ คือการใชเครื่องยนตเพื่อเพิ่มสมรรถนะของเรือนิยมติด

เครื่องยนตเรือในเรือโดยสาร เรือหางยาว เรือประมง เรือบรรทุกสินคาและเรือรบ เรือไดมี 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบและขนาดของเรอื รวมถงึวัสดุในการสรางเรือที่เปลี่ยนไปดวยโดยคํานึงถึง

ประโยชนใชสอยเปนหลักเรอืที่ใชเทคโนโลยเีครื่องยนตเรอื มดีังนี้ 

   1) เรือกําปน ตอขึ้นเปนครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 3 เปนเรอืเดนิทะเลแบบฝร่ังหัวเรือเรียวแหลม มีเสากระโดง 3 เสาและมีใบเรือที่ทําดวย

เสื่อกกผนืใหญ สามารถอุมลมไดดีในระยะกระช้ันชิด หากลมเปลี่ยนทิศทางพัดมาทางดานหนาก็

สามารถแลนตอไป โดยไมตองกลับใบเรอืเพื่อเปลี่ยนทศิทางตามกระแสลม เรือกําปนเปนทั้งเรือที่

ใชสําหรับทําการคาและเปนเรือที่สามารถมีอาวุธปนใหญติดตั้งเปนจํานวนมากได โดยทั่วไปจะมี

ขนาดใหญกวาเรือสําเภา มีลูกเรือประมาณ 40 - 140 คน (สุเนตร ชุติธรานนท, อัมพร สโมสร, 

พชิญ เยาวภิรมย, และไวสเนน รกิ, 2545) 

   2) เรือกลไฟ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ไดมี

การสรางเรือกลไฟขึ้นแตแรกเดิมตอขึ้นเพื่อใชเปนเรือรบ ในระยะแรก ๆ เปนเรือกลไฟจักรขาง 

ตอมาเปลี่ยนเปนเรอืจักรทาย ตัวเรือตอดวยไม สวนเรือที่เปนเหล็กนํามาจากตางประเทศ ใชเปน

เรอืรบและใชบรรทุกสินคาจากตางแดนเขามาในประเทศไทย นยิมใชในการลากจูงเรืออื่น ๆ มักใช

เครื่องยนตประเภท เครื่องเผาหัว ตองใชคนที่มีแขนที่แข็งแรงจึงจะหมุนมูเลใหเรือติดได ลักษณะ

ของเรอืจะเปนหองเครื่อง มปีลองไฟโผลเหนอืหลังคาเรอื ดานทายมหีองน้ําและบันไดขึ้นดาดฟาเรือ 

   3) เรอืแท็กซี่ หรือเรือยนตลากจูง ตอจากไมสัก ความยาวตลอดลําเรือ 10 - 12 เมตร 

มีลักษณะหัวแบนกวางและเชิดขึ้นเล็กนอย ทายเรือลาดและมีลักษณะมนโคง ทองเรือมีลักษณะ

กลมและเรยีวแคบลงคลายตัวว ีมเีกงคลุมกลางลําเวนไวในสวนของดาดฟา ในปจจุบันพัฒนาวัสดุ

จากไมมาเปนเรอืเหล็ก นยิมใชลากจูงเรอืบรรทุกสนิคาลองตามแมน้ําเจาพระยา เรยีกวา เรอืโยง 

   4) เรือเมล นิยมตอดวยไมสัก หรือไมตะเคียนทอง มีความยาวตลอดลําเรือ

ประมาณ 12 - 16 เมตร ลักษณะทองเรือกลม ใชเครื่องยนตวางกลางลําเรือ มีแบบช้ันเดียวและ

สองช้ันใชเปนพาหนะสําหรับรับผูโดยสารจํานวนมาก ในอดีตแลนรับผูโดยสารจากทาเตียนไป

ชัยนาท สงิหบุร ีอางทอง 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 46 มกราคม - มถิุนายน 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 46 January - June, 2018 

42 

   5) เรือหางยาว เปนเรือที่นําเครื่องยนตมาติดทายเรือที่เรียกวาเครื่องหางยาว

มีหลายรุนตั้งแต รุนโทลเลอร โทลเลอรโลแท็ค โทลเลอรแรม ถาเครื่องใหญขึ้นมา เรียกวา 

พวกบิ๊กก็มเีครื่องวเิย็นซนิ ใชน้ํามันเบนซิน ตอมาพัฒนาเปนเครื่องจีโร 900 13 แรงมา ถึงจีโร 20 

ตอมามี โลแท็ค 7 แรงมา 18 แรงมา 20 แรงมา 25 แรงมา รุนที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ โลแท็ค 33 

(สุรเชษฐ เวชชพทิักษ, 2533) การตดิเครื่องยนตนี้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเดนิทาง 

   ประวัตใินการสรางเรอืหางยาวเริ่มจากนายสนอง ฐิตะปุระ, นายสุชีพ รัตนสาร,

นายสมัย กิตติกูล, นายสุขุม จิรวาณิช และนายชาญชัย ไพรัชกุล คือกลุมผูประดิษฐเครื่อง 

เรือหางยาวที่คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มอบรางวัลในการคิดคนนวัตกรรมเรือหางยาวในป  

พ.ศ. 2527 เริ่มตนจาก พ.ศ. 2476 นายสนอง เปนคนนําเครื่องยนตนี้มาใชเปนคนแรก ทานเปน

ขาราชการกระทรวงมหาดไทย ตําแหนงนายทายเรือยนตหลวง ตอมานายสุชีพ, นายชาญชัย, 

นายสุขุม และนายสมัย เปนผูประดิษฐและพัฒนาเรือหางยาวเพื่อใหเรือมีประสิทธิภาพตรงตาม

ความตองการในการใชงาน จากนั้นไมนานเรือหางยาวก็ไดรับการพัฒนารูปแบบเรือใหมีรูปราง 

สัน้ลงเปนสองตอน คอืทอนหลังเรยีบเปนแผนกระดานยกหักฉากกับทอนแรก ซึ่งเปนสวนที่เรียวงอนขึ้น 

เวลาวิ่งทอนหัวตรงสวนที่ยกหักจากทอนหางจะติดน้ํา  สวนทอนหางจะสัมผัสน้ํา เพียง

เล็กนอย และมีการพัฒนารูปรางมาเรื่อย ๆ ปจจุบันนิยมใชเครื่องยนตจากรถยนตมาติดตั้ง 

เพราะมีกาํลังสูงและแลนไดเร็วมาก ทําใหสามารถแลนไปไดในแมน้ําลําคลอง หนองบึง ในน้ําตื้น 

หรือในที่มีขยะหรือสวะมากได โดยยกใบพัดใหพนที่ตื้นเขินหรือสวะ ประกอบกับบังคับเรือไดงาย 

(เรอืหางยาว, 2531) 

   6) เรือสําราญเพื่อการทองเที่ยว วัสดุที่ใชยังคงเปนเหล็ก ไฟเบอรกลาส 

และอลูมเินยีม บางครัง้เปนไมอัดหุมไฟเบอรกลาส เนื่องดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มุงเนน 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจการทองเที่ยว เรือจึงมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหมีความสวยงาม 

มีเครื่องยนตเรือที่มาจากตางประเทศ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกทุกอยางภายในเรือ  

เรือสําราญจึงเขามามีบทบาทใหบริการการทองเที่ยวในลุมแมน้ําเจาพระยาสําหรับนักทองเที่ยว

ทั้งไทยและตางชาติ เนื่องดวยนักทองเที่ยวตางชาตินิยมพักโรงแรมบริเวณเสนทางริมแมน้ํา

เจาพระยา โรงแรมจึงจัดใหมีบริการลองเรือสําราญขนาดใหญเพื่อรับประทานอาหารและบริการ

ลองเรอืทองเที่ยวไปตามเสนทางแมน้ําเจาพระยา 

  ในปจจุบันเรอืจะถูกสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ เรือที่ตอขึ้น

ในอูตอเรือไทยที่เปนเรือเหล็กหรือเรือไฟเบอรนั้น สามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ กลุมเรือสินคา

หรือเรือพาณิชย กลุมเรือประมง กลุมเรือเฉพาะทาง ไดแก เรือสําราญและกีฬา เชน เรือยอรช 

เรอืที่ใชในกิจการสนับสนุนตาง ๆ เชน เรือสงเสบียง เรือขุด เรือที่ใชในราชการพลเรือนและทหาร 

เชน เรอืตรวจการณ เรือรบ เรอืโดยสาร และเรอืเฟอรรารี่ (ณัฐกานต เกาศล, 2559) 
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บทสรุป 

 บทความนี้ตองการสื่อใหผูอานไดเห็นลําดับขั้นตอนพัฒนาการของเรือในอดีตจนเปน

เรือที่เราพบเห็นในปจจุบัน เรือที่เกิดจากภูมิปญญาชาวบานในการสรางนั้นมีพัฒนาการเริ่มจาก

การสรางดวยตนไมตนเดียว เปนเรือขุด พัฒนามาเปนนําไมหลาย ๆ ทอนมาตอกันเปนเรือใหมี

ขนาดใหญเปนเรอืตอ พัฒนาวัสดุที่ใชใหมีความแข็งแรงทนทาน บํารุงรักษาไดงายขึ้น และพัฒนา

รูปแบบของเรือใหมีลักษณะที่ตรงตามวัตถุประสงคการใชงานเปนสําคัญ และมีการพัฒนา 

ดานเครื่องยนตเรือเพื่อตอบสนองตอเศรษฐกิจแตละยุคสมัย การพัฒนาทางดานภูมิปญญา  

ในการสรางเรือนี้ เริ่มพัฒนาอยางตอเนื่องและเห็นไดชัดกับเรือที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ 

กับประเทศทางดานการคาขายทางเรอื เศรษฐกจิการคาขายทางเรือนั้นมีความรุงเรืองอยางมาก

ในสมัยอยุธยา กอนจะซบเซาลงเมื่อเสียกรุง และฟนฟูอีกครั้งในสมัยกรุงธนบุรีและกลับมา

รุงเรืองอีกครั้งตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมา เริ่มมีการขยายเสนทางการคามากขึ้น มีการนํา

วิทยาการในการตอเรือมาใชมากขึ้น โดยมีพระมหากษัตริยเปนองคอุปถัมภ จึงเริ่มมีการตอ 

เรือกลไฟและเรือกําปนไวใชในการขนสงสินคาไดอยางรวดเร็ว และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  

จากสภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในปจจุบันเรือเพื่อการทองเที่ยว 

ที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของคนไทย คือเรือสําราญ แตการทองเที่ยวทางเรือก็ยังคงมี  

การดัดแปลงเรือเอี้ยมจุน เรือขางกระดาน เปนเรือทองเที่ยวดวย จึงเห็นไดวาเรือมีความสําคัญ

กับคนไทยแมสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป เรือก็ไดรับการพัฒนาใหทันตามสภาพสังคม การศึกษา 

ในครัง้นี้เปดมุมมองใหคนไทยไดตระหนักรูวาเรือเกิดจากภูมิปญญาชาวบานและจะยังคงอยูคูกับ

คนไทยไดนั้น เปนภาระหนาที่ของเราทุกคนในการชวยกันธํารงรักษาภูมิปญญาที่บรรพบุรุษของ

เราไดคิดคน คนไทยควรชวยกันสืบทอดใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติไทย เพื่อให

ลูกหลานไดเรียนรูและสืบทอดมรดกนี้ตอ ๆ กันไป ถึงแมวาสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป  

เรอืก็ยังคงประโยชนใหกับคนไทยไมเคยเปลี่ยน และยังคงอยูในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิ

เปนอกีหนึง่ภูมปิญญาที่นาภาคภูมใิจที่อยูคูกับคนไทยและแมน้ําลําคลองตลอดกาล 
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