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๕๒๑๑๒๒๐๙: สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
คาํสําคญั: เรือพืนบา้น 

 กฤษณา  รังสิโย: การจดัการเรือพืนบา้นในฐานะทรัพยากรวฒันธรรม จงัหวดัอ่างทอง. 

อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  ศ. สายนัต ์ไพรชาญจิตร์.  ๒๓๐ หนา้. 
 
 วทิยานิพนธ์เรืองการจดัการเรือพืนบ้านในฐานะทรัพยากรวฒันธรรม จงัหวดัอ่างทอง   

มีจุดประสงคเ์พือสํารวจปริมาณ ขอ้มูลพืนฐาน จดัทาํบญัชีเรือพืนบา้น ศึกษาลกัษณะการจดัการเรือ

พืนบา้นทีมีตามวดัและบา้นเรือนประชาชนริมฝังแม่นาํน้อยในอาํเภอโพธิทอง และอาํเภอวเิศษชยัชาญ 

จงัหวดัอ่างทอง และเพือเสนอแนวทางทีเหมาะสมในการจดัการเรือพืนบ้านให้เป็นประโยชน์ด้าน

ต่าง ๆ  ในปัจจุบนั ในการศึกษาได้มีการสํารวจลกัษณะการจดัการเรือและเรือพืนบา้นขององค์กร

ต่าง ๆ ๔ รูปแบบ เพือนาํบทเรียนมากาํหนดแนวทางการจดัการเรือพืนบา้นในพืนทีศึกษา ไดแ้ก่ 

(๑) พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีซึงเป็นองคก์รราชการ (๒) พิพิธภณัฑ์เรือพืนบ้านวดัยาง 

ณ รังสี ซึงเป็นกิจการทีจดัการโดยชุมชน (๓) พิพิธภณัฑเ์รือไทยของอาจารยไ์พฑูรย์ ขาวมาลาทีเป็น

เอกชนจดัการแบบพึงตนเอง และ(๔) การจดัการเชิงพาณิชยข์อง อู่ซ่อมเรือต่าง ๆ 

 ผลการศึกษาพบวา่ มีเรือพืนบา้นอยู่ในพืนทีศึกษาจาํนวน ๓๑๔ ลาํ แบ่งเป็น ๒ ประเภท 

ตามลกัษณะการใช้งาน คือ เรือพืนบ้านทีใช้งานทวัไป และเรือพืนบา้นทีใช้ในพิธีกรรมและงาน

ประเพณี  และพบวา่มีการจดัการ ๔ ลกัษณะ ไดแ้ก่ (๑) การเก็บรักษาเพือการใช้งาน (๒) การจดัการ

ใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้น (๓) การเก็บรักษาไวเ้ป็นอนุสรณ์ และ (๔) เก็บไวเ้ฉย ๆ ไม่ไดจ้ดัการ

อะไร 
 ปัญหาสําคญัในการจดัการทงั ๔ ลกัษณะ คือ การขาดความต่อเนือง ขาดคนรุ่นใหม่ทีทาํ

หนา้ทีจดัการยงัขาดบุคคล ขาดกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานทีจะเขา้มารับผิดชอบหรือสนบัสนุนการ

ดาํเนินการจดัการอนุรักษเ์รือพืนบา้นทีมีอยู่ รวมทงัขาดการจดัการทีเหมาะสมในการนาํไปใชส้อย  

 แนวทางทีเหมาะสมในการจดัการเรือพืนบ้าน ในการศึกษาครังนีเสนอให้มีการ

ดาํเนินการใน ๕ ดา้น คือ (๑) การจดัการดา้นขอ้มูลวชิาการ (๒) การจดัการด้านการสือความหมาย

และพิพิธภณัฑ ์(๓) การจดัการดา้นบุคลากร (๔) การจดัการดา้นสถานที และ (๕) การจดัการดา้น

การใชง้านในชีวติประจาํวนัและกิจการอืนๆ 
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 This study aimed to inventory folk boats available in districts of Phothong and 

Wisetchaichan and create the appropriate and sustainable management guidelined for 

them. In this study, 4 management approaches organized by the National Museum of 

Royal Barges, Folk Boat Museum at Wat Yang Na Rangsi Community, Archarn Paitoon 

Boat Museum and commercial boat docks are studied. There are 314 folk boats to dividing 

in 2 group as general folk boat and ceremonial folk boat and they are under 4 management 

approaches; (1) maintenance for daily-life usage, (2) collected and display in local folk 

boat museum, (3) keep them as memory objects and (4) non-management. Difficulties in 

such managements is the lack succession and technical and financial supports. The 

appropriate management guidelines in this study including; (1) management of academic 

information, (2) management of museum and interpretation, (3) management of human 

resource, (4) management of place and (5) management of usage in daily life and other 

purposes. 
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บทที ๑ 

บทนํา 

 

 การศึกษาวิจยัเป็นเครืองมือหนึงทีช่วยในการป้องกัน แก้ไข และพฒันาสังคมไปสู่

อนาคตทียงัยืนมั นคง ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้อย่างมีความสุข          

ไม่เดือดร้อน การปรับตวัให้เขา้กับสภาพหรือสภาวการณ์ใดๆย่อมส่งผลให้ไม่ขาดความต่อเนือง

ของสิงต่างๆในสังคม ในการศึกษาเรืองการจดัการเรือพืนบ้านในฐานะทรัพยากรวฒันธรรม               

จงัหวดัอ่างทอง จะเป็นเครืองมือหนึงทีจะช่วยใหค้นในสังคมตระหนกัถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาและ

การดาํเนินวถิีชีวติร่วมกบัธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไม่มากก็นอ้ย 

 

ทีมาและความสําคัญ 

 

 จากอดีตจนปัจจุบนั “เรือ” เป็นพาหนะทีสําคญัในการดาํเนินชีวิตของคนในพืนที     

ราบลุ่มแม่นาํ ในจงัหวดัอ่างทองนนัถือวา่เรือเป็นยานพาหนะทีมีความจาํเป็นอย่างมาก ในทีนีจะให้

ความสําคญักบัเรือพืนบา้นทีทาํมาจากไม้ดว้ยเป็นเรือพืนบา้นทีมีมาแต่อดีต ประกอบกับการทีมี

สถานทีอนุรักษ์เรือพืนบา้นกระจายอยู่โดยทวัไป มกัจะตงัอยู่ริมนํา ซึงเป็นสถานทีของส่วนรวม     

นนัก็คือ “วดั”  

 วดันนันอกจากจะเป็นแหล่งยึดเหนียวทางจิตใจและศูนย์รวมของชุมชนแลว้วดัยงัมี

บทบาทในดา้นการอนุรักษ์และจดัการทรัพยากรวฒันธรรมต่างๆของทอ้งถินไดเ้ป็นอย่างดี อาทิ 

ดา้นการศึกษา วดัก็มีบทบาทในการประสิทธิประศาสตร์วชิาจนกระทงัในสมยัรัชกาลที ๖ ทีไดมี้

การเปลียนแปลงสถานทีให้วิชาความรู้จากวดัไปเป็นโรงเรียนแทน  แต่กระนนัวดัก็ยงัเป็นแหล่ง

เรียนรู้สรรพวิชาในดา้นอืนๆอนัจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริม

ดา้นการศึกษาเรือยมา นอกจากดา้นการศึกษาแลว้ในทางสังคมวดัยงัเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้

ทอ้งถินให้ชุมชนและสังคมภายนอก ไดเ้รียนรู้และรู้จกัปรับวิถีชีวติให้เข้ากบัสิงแวดลอ้มภายใน

ชุมชน หรือทงัสถานการณ์ความเปลียนแปลงทางสังคมอีกดว้ย  ประเด็นแรกในการศึกษาเรืองเรือ

พืนบา้นคือ จากทีมีการอนุรักษ์เรือพืนบา้นในพืนทีจงัหวดัอ่างทองนนั พบวา่วดัคือสถานทีส่วนรวม

ทีทาํการเก็บรวบรวมและอนุรักษ์เรือพืนบา้นเป็นส่วนใหญ่ ตงัแต่เรือทีใช้ในชีวิตประจาํวนั เช่น   
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เรือสําปัน เรือมาด เรือพายมา้ เรืออีโปง เรือป๊าบ เรือเขม็ เรือหมู เรือกระแชง เป็นตน้ ตลอดจนเรือที

ใช้ในงานพิธีและประเพณีต่างๆ เช่น เรือยาวดงัเช่น “วดัข่อย” ตงัอยู่หมู่ที ๑ ตาํบลโพธิรังนก               

อาํเภอโพธิทอง จงัหวดัอ่างทอง มีการเก็บรวบรวม อนุรักษ์เ รือพืนบ้านไวจ้าํนวนกว่า ๔๐ ลาํ      

ตามภาพที ๑ รวมถึงเครืองมือเครืองใช้ในการสีข้าวในอดีตอย่าง “สีฝัด” อีกไม่ตาํกว่าสิบเครือง              

มีกลุ่มขา้วซ้อมมือทีใชว้ธีิการผลิตแบบดงัเดิมเพือแสดงถึงเทคโนโลยีชาวบา้น  นอกจากการเก็บ

อนุรักษเ์รือพืนบา้นทีใช้ในชีวิตประจาํวนัทวัไปแลว้ ยงัพบวา่วดัในจงัหวดัอ่างทองส่วนใหญ่ได้มี

การเก็บรักษาเรือพืนบา้นทีใชใ้นงานประเพณีอยา่ง “เรือแข่ง”หรือในภาษาชาวอ่างทองและจงัหวดั

ใกล้เคียงก็คือ “เรือยาว”ซึงสามารถพบเห็นไดเ้กือบทุกวดัโดยเฉพาะในเขตพืนทีอาํเภอไชโย    

อาํเภอป่าโมก อาํเภอโพธิทอง และอาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทองเป็นหนึงแห่งทีขึนชือในเรือง

ของเรือยาวทีมีประวติัโด่งดงัมาตงัแต่อดีตควบคู่ไปกับเรือยาวดงัอืนๆ ในภาคกลางของจงัหวดั

สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ชยันาท พิจิตร และนครสวรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๑ เรือพืนบา้นทีมีการอนุรักษที์วดัข่อยเสมาราม 

 (พิพิธภณัฑเ์รือพืนบ้าน วดัข่อยเสมาราม ถ่ายเมือ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๓) 
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ในส่วนของเรือยาว จงัหวดัอ่างทองมีพิพิธภณัฑเ์รือยาว และเป็นโรงพยาบาลเรือในสถานทีเดียวกนั  

นบัไดว้า่เป็นโรงพยาบาลเรือแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ไดแ้ก่ วดัสุวรรณราชหงส์ ตงัอยู่

ทีบา้นหงส์ หมู่ที ๕ ตาํบลองครักษ์ อาํเภอโพธิทอง จงัหวดัอ่างทอง ดว้ยปณิธานในการสืบสานภูมิ

ปัญญาบรรพบุรุษของท่านเจ้าอาวาสทีเห็นวา่สิงของอย่างเรือก็คล้ายๆคนทีชาํรุดเสียหายแล้วก็

สมควรจะซ่อมแซม คนป่วยยงัตอ้งเขา้โรงพยาบาลเพือรักษา ทีวดันีมีเรือยาวทีมีชือเสียงในสนาม

ภาคกลางอยู่หลายลาํ เช่น เรือศรสุววรรณ เรือเจา้แม่ประดู่เงิน นางพญาผาแดง เจา้พระยาเมืองนนท ์

เป็นตน้ การขุดแต่งเรือจนไดรั้บชยัชนะจากหลายๆสนามนีเป็นสิงทีนาํมาสู่  การมีชือเสียงดา้นการ

ซ่อมแซมเรือมาตงัแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ และไม่จาํกดัเฉพาะเรือยาวเท่านันเรือไมทุ้กประเภทและทุก

สภาพสามารถซ่อมแซมให้กลบัมาเป็นเรือทีสามารถใชง้านไดอ้ย่างดี เสมือนเรือทีสร้างขึนใหม่ได้

ทงัหมด โดยมีพระอธิการสมศกัดิ สุวณัโณ เจา้อาวาสวดัสุวรรณราชหงษ์ร่วมกบัชาวบ้านช่วยกนั

ดาํเนินการ อีกทงัยงัเป็นสถานทีฝึกซ้อมฝีมือของฝีพายเรือยาวดว้ย                                       

 นอกจากวดัสุวรรณราชหงษ์ทีเป็นพิพิธภณัฑเ์รือยาวแลว้ ยงัพบว่า “วดัม่วง” ซึงเป็นวดั

เก่าแก่ตงัแต่สมยักรุงศรีอยธุยาทีมีการสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ขึนใหม่จากของเดิมมีเพียงสถูปเจดยีแ์ละ

พระพุทธรูปเก่าปรากฏอยู่ในพืนที นอกจากศาสนสถานภายในวดัทีเป็นศูนยร์วมจิดใจของชาวพุทธ

แลว้ ยงัมีสิงทีให้ประชาชน นกัเรียน และนกัศึกษาไดศ้ึกษาเรียนรู้ด้านสังคม วฒันธรรมและความ

เชือ เช่น ชุดรูปปันเกียวกับนรก สวรรค์ทงัไทย จีน มุ่งเน้นสอนให้คนหมนัทาํความดี ชุดรูปปัน    

ตวัละครในวรรณคดีต่างๆ ทีเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์มรดกไทย พิพิธภณัฑ์ของโบราณ ทีน่าสนใจ

และอยู่ระหวา่งรอการดาํเนินการคือส่วนของพิพิธภณัฑช์าวนาทีเก็บรวบรวมเครืองมือเครืองใช ้

หตัถกรรมพืนบา้นต่างๆทีเกียวขอ้งกับชาวนาและวิถีชีวิตชาวบา้น นอกจากนียงัมีเรือพืนบา้นอีก

ประมาณ ๓๐ ลาํ ซึงเป็นประโยชน์ในทางวิชาการให้กบัทงัผูที้สนใจและประชาชนโดยทวัไปได ้  

 การเก็บรักษาเรือพืนบา้นของแต่ละวดันนัจะแตกต่างกันออกไปขึนอยู่กับความใส่ใจ 

สนใจ และกําลงัการดูแลของวดัและชุมชน นาํมาสู่ประเด็นปัญหาทีสองจากการสํารวจเบืองต้น

พบว่าส่วนใหญ่การดูแลรักษานันเป็นไปตามการดูแลรักษาเรือพืนบ้านขนัพืนฐาน คือมีการ        

เก็บรักษาไวใ้นทีร่มพน้แดดและฝน มีการบูรณะซ่อมแซมเป็นเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านนั แต่ยงัขาด

การดูแลทาํความสะอาด การเก็บบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดและจาํนวนเรือ อีกทงัการให้ความสนใจ

และความสําค ัญต่อเรือพืนบ้านของคนในพืนทีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน คนหนุ่มคนสาว 

จนกระทั งการนําไปใช้เพือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนันยังมีไม่มาก หากมีการศึกษาและ       

เสนอแนวทางในการจดัการเรือพืนบ้านทีดีและเหมาะสมกับพืนทีและองค์ความรู้ทีมีแล้ว                     

การให้ความสําคญัต่อเรือพืนบา้น ในดา้นการอนุรักษ์นีจะสามารถสร้างประโยชน์ไดอ้ย่างยงัยืน              

ทงัต่อทรัพยากรวฒันธรรม “ เรือพืนบา้น ” และคนในทอ้งถินอีกดว้ย  



๔ 
 

 
 

 อีกประเด็นหนึงของทีมาและความสําคญัของปัญหาในเรืองนี คือ ในเรืองพืนทีของ

จงัหวดัอ่างทอง เนืองจากพืนทีของจงัหวดัตงัอยู่ในภาคกลางตอนล่าง หนึงใน ๒๒ จงัหวดัภาคกลาง

ของประเทศไทย ทีอยู่ในเขตพืนทีราบลุ่มแม่นําสองสายทีสําคญัได้แก่ แม่นําเจ้าพระยา และ             

แม่นําน้อย มีพืนทีทงัหมด ๙๘๑ ตร.กม. ซึงต้องประสบปัญหานําท่วมเป็นประจาํทุกปีและมี

แนวโนม้สูงขึน ขยายวงกวา้งมากขึน ทาํใหป้ระชาชนเดือดร้อนเพราะขาดปัจจยัการดาํรงชีพในการ

รับมือยามถึงเวลาหน้านาํ นั นก็คือ “เรือ” ซึงเป็นยานพาหนะทีจาํเป็นมากทีสุดเมือถนนและรถ      

ไม่สามารถใชก้ารได ้ 

 จากสถานการณ์ปัญหาสิ งแวดล้อมโลก การเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึนทุกปีและ            

ทวคีวามรุนแรงเพิมขึนเรือยๆ ซึงโดยเฉพาะอุทกภยั ไดชื้อวา่เป็นอุบตัิภยัจากธรรมชาติทีทาํให้เกิด

ความเสียหายและเกิดขึนบ่อยมากทีสุด (สุภาภรณ์ ทองทิม, ๒๕๔๘: ๕๖) จงัหวดัอ่างทองเป็นพืนที

หนึงทีประสบปัญหา “นําท่วม” ดงัจะเห็นได้จากข่าวจากทุกสือทีกล่าวถึงสภาวะนําท่วมใน             

จงัหวดัอ่างทองได้เป็นประจาํ โดยการท่วมครังหนึงๆนานติดต่อกันประมาณสองถึงสามเดือน    

เรียกกนัว่า “หน้านาํ” และมีแนวโน้ม ทีจะขยายวงกวา้งครอบคลุมทงัจงัหวดั จากในอดีต มีเพียง

เฉพาะบางพืนทีทีเป็นพืนทีลุ่มตาํเท่านัน โดยจะมีเฉพาะพืนทีริมฝั งแม่นําเจ้าพระยา แต่ในพืนที      

ริมฝังแม่นาํนอ้ยนนัไม่ค่อยมีปรากฏใหเ้ป็นทีเดือดร้อนของชาวบา้น เนืองจากมีการดาํรงชีวิตอยู่ให้

เขา้กบัธรรมชาติมาเป็นเวลานาน และจากขอ้ไดเ้ปรียบของการพฒันาพืนทีทีมีการจดัการปริมาณนาํ

ดว้ยโครงการชลประทานอยูห่ลายแห่ง จนเมือปีพ.ศ.๒๕๓๘ เป็นปีทีพืนทีริมแม่นาํน้อยไดป้ระสบ

ปัญหาเช่นเดียวกบัพืนทีริมแม่นาํเจา้พระยา และมีการท่วมมาเป็นระยะ 

 ดังจะเห็นได้จากตารางที ๑-๖ เ ป็นตารางสรุปข้อ มูลสถิ ตินําท่วมในเขตพืนที                

จงัหวดัอ่างทองของสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนําและการเกษตร(กระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, ๒๕๕๓) ตังแต่ปี พ .ศ .๒๕๕๐ มาถึงปี พ.ศ .๒๕๕๓ มีแนวโน้มการถูกนําท่วม         

ขยายวงกว้างออกไปซึงพืนทีริมแม่นําน้อยในเขตจงัหวดัอ่างทองคือ อ ําเภอโพธิทอง  และ        

อาํเภอวเิศษชยัชาญ 

 

 



๕ 
 

 
 

ตารางที ๑ แสดงพืนทีถูกนาํท่วมใน จ.อ่างทอง 

 

ตารางที ๒ พืนทีถูกนาํท่วมใน จ.อ่างทอง เดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๐ 

 

ตารางที ๓ พืนทีถูกนาํท่วมใน จ.อ่างทอง เดือนพฤศจกิายน ปี ๒๕๕๑ 

 

 

อาํเภอในจงัหวดั

อ่างทอง 

พืนทีนาํท่วม (ไร่) 

พ.ย. ๒๕๕๐ พ.ย.  ๒๕๕๑ ต.ค.  ๒๕๕๒ พ.ย.  ๒๕๕๓ ต.ค.  ๒๕๕๔ 

เมืองอ่างทอง ๖,๖๐๘ ๑๔,๓๘๘ ๙,๑๔๔ ๑๖,๙๔๕ 

รวมทงัจงัหวดั

๔๘๓,๐๑๓.๙๔

เฉลียอยู่ท ี๖๙,๐๐๐ 

ไร่ต่ออาํเภอ 

วิเศษชยัชาญ ๒๓,๖๔๙ ๕๑,๘๒๓ ๓๖,๗๙๒ ๖๑,๑๑๕ 

โพธิทอง ๒๕,๕๖๐ ๔๔,๒๕๕ ๒๒,๗๔๗ ๓๐,๙๑๙ 

แสวงหา ๑๑,๗๐๓ ๒๒,๐๘๐ ๑๕,๑๔๔ ๑๑,๓๓๙ 

ป่าโมก ๔,๑๖๐ ๑๓,๕๐๘ ๓,๙๗๔ ๒๑,๖๘๓ 

ไชโย ๒,๙๘๖ ๑๓,๒๘๕ ๓,๑๓๙ ๑๒,๖๑๕ 

สามโก ้ ๒๐ ๔๘๗ ๑,๖๑๕ ๒,๑๒๒ 

รวม ๗๔,๖๘๖ ๑๕๙,๘๒๖ ๙๒,๕๕๖ ๑๕๖,๗๓๘ ๔๘๓,๐๑๓.๙๔ 

จงัหวดัอ่างทอง 

อาํเภอเมืองอ่างทอง ๖,๖๐๘ ไร่ 

อาํเภอไชโย ๒,๙๘๖ ไร่ 

อาํเภอป่าโมก ๔,๑๖๐ ไร่ 

อาํเภอโพธิทอง ๒,๕๕๖๐ ไร่ 

อาํเภอแสวงหา ๑๑,๗๐๓ ไร่ 

อาํเภอวิเศษชยัชาญ ๒๓,๖๔๙ ไร่ 

อาํเภอสามโก ้ ๒๐ ไร่ 

รวม ๗๔,๖๘๕ ไร่ 

จงัหวดัอ่างทอง 

อาํเภอเมืองอ่างทอง ๑๔,๓๘๘ ไร่ 

อาํเภอไชโย ๑๓,๒๘๕ ไร่ 

อาํเภอป่าโมก ๑๓,๕๐๘ ไร่ 

อาํเภอโพธิทอง ๔๔,๒๕๕ ไร่ 

อาํเภอแสวงหา ๒๒,๐๘๐ ไร่ 

อาํเภอวิเศษชยัชาญ ๕๑,๘๒๓ ไร่ 

อาํเภอสามโก ้ ๔๘๗ ไร่ 

รวม ๑๕๙,๘๒๖ ไร่ 



๖ 
 

 
 

ตารางที ๔ พืนทีถูกนาํท่วมใน จ.อ่างทอง เดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๒ 

 

ตารางที ๕ พืนทีถูกนาํท่วมใน จ.อ่างทอง เดือนพฤศจกิายน ปี ๒๕๕๓ 

 

ตารางที ๖ แสดงพืนทีถูกนาํท่วมใน จ.อ่างทอง เดอืนกมุภาพนัธ์ ปี ๒๕๕๕ 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าจากปีพ.ศ . ๒๕๕๐ ถึงปีพ.ศ . ๒๕๕๔ พืนทีทีถูกนําท่วมมี

แนวโนม้เพิมขึนในตารางทีทาํแถบสีใหเ้ห็นคืออาํเภอวเิศษชยัชาญและอาํเภอโพธิทอง ซึงเป็นพืนที

จงัหวดัอ่างทอง 

อาํเภอเมืองอ่างทอง ๙,๑๔๔ ไร่ 

อาํเภอไชโย ๓,๑๓๙ ไร่ 

อาํเภอป่าโมก ๓,๙๗๔ ไร่ 

อาํเภอโพธิทอง ๒๒,๗๔๗ ไร่ 

อาํเภอแสวงหา ๑๕,๑๔๔ ไร่ 

อาํเภอวิเศษชยัชาญ ๓๖,๗๙๒ ไร่ 

อาํเภอสามโก ้ ๑,๖๑๕ ไร่ 

รวม ๙๒,๕๕๖ ไร่ 

จงัหวดัอ่างทอง 

อาํเภอเมืองอ่างทอง ๑๖,๙๔๕ ไร่ 

อาํเภอไชโย ๑๒,๖๑๕ ไร่ 

อาํเภอป่าโมก ๒๑,๖๓๘ ไร่ 

อาํเภอโพธิทอง ๓๐,๙๑๙ ไร่ 

อาํเภอแสวงหา ๑๑,๓๓๙ ไร่ 

อาํเภอวิเศษชยัชาญ ๖๑,๑๑๕ ไร่ 

อาํเภอสามโก ้ ๒,๑๒๒ ไร่ 

รวม ๑๕๖,๗๓๘ ไร่ 

จงัหวดัอ่างทอง 

อาํเภอเมืองอ่างทอง ๒๒๕ ไร่ 

อาํเภอไชโย -  

อาํเภอป่าโมก ๓,๓๕๙ ไร่ 

อาํเภอโพธิทอง ๖๔๗ ไร่ 

อาํเภอแสวงหา ๕ ไร่ 

อาํเภอวิเศษชยัชาญ ๕๒๙ ไร่ 

อาํเภอสามโก ้ - 

รวม ๔,๙๓๑ ไร่ 



๗ 
 

 
 

ราบลุ่ม แม่นาํนอ้ย เป็นพืนทีทีจะทาํการศึกษา โดยปกติแลว้นาํจะท่วมเฉพาะพืนทีแค่สามอาํเภอที

อยู่ริมแม่นําใหญ่ หรือแม่นาํเจ้าพระยา ตงัแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ซึงเป็นปีนาํท่วมครังใหญ่เป็นตน้มา      

นาํไดท่้วมพืนทีอืนๆ ซึงไม่เคยมีนําท่วมมาก่อนในระยะยีสิบปีมานี พืนทีทีอยู่ริมแม่นาํเจา้พระยา

ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอไชโย และอาํเภอป่าโมก พืนทีทีอยูริ่มแม่นาํนอ้ยไดแ้ก่ อาํเภอโพธิทองและ

อํา เ ภอวิเศ ษชัยชาญ ส่วนอํา เภอแสวงหาและอํา เภอสามโก้นัน เป็นพืนทีติดกับลําคลอง                 

สายสาขาบึงหนอง และเส้นแม่นําสายเดิมทีตืนเขินไปแล้ว ซึงจากข้อมูลตัวเลขของปีล่าสุด                        

รวมแลว้พืนทีทีถูกนาํท่วมมีพืนทีทงัหมด ๑๕๖,๗๓๘ ไร่ จากพืนทีทงัหมดของจงัหวดัอ่างทอง คือ      

๖๐๕,๒๓๒.๕ ไร่ คิดเป็น ๓๘.๖ เปอร์เซ็นต ์

 ซึงปัญหาจากสภาวะนําท่วมในจงัหวดัอ่างทองนี เป็นปัญหาทีต้องประสบอยู่เป็น

ประจํา ไม่ว่าจะเรืองทีอยู่อาศัย อาหารการกิน ยานพาหนะ ฯลฯ การแก้ปัญหาและการให้                 

ความช่วยเหลือของทางราชการนันมีอยู่ แต่ก็มีอยู่อย่างจาํกัด ย่อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้    

ไม่ทวัถึง ดว้ยพืนทีของความเดือดร้อนนนัมีมากกวา่กาํลงัของทางราชการ ทงันีหากในแต่ละพืนที     

แต่ละชุมชนจะสามารถช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของตนเองไดใ้นขนัพืนฐานเสียก่อน 

โดยเฉพาะในเรืองของยานพาหนะ ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระหนา้ทีของทางราชการไดเ้ป็นอนัมาก

และยงัลดความรุนแรงหรืออตัราความเดือดร้อนลงไปดว้ย 

 จึงเกิดเป็นประเด็นขึนว่า เ รือพืนบ้านทีมีการเก็บอนุรักษ์ไว้มากมายตามสถานที

ส่วนรวมของชุมชนอย่างวดั ( ดงัภาพที ๒) น่าจะสามารถมีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาและ          

ความเดือดร้อนของประชาชนในเวลานาํท่วมไดเ้ป็นอย่างดี หากแต่จะตอ้งทาํการศึกษาหาแนวทางที

เหมาะสมในการนาํทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบา้น” ทีมีอยู่ในพืนทีให้สามารถนาํออกมามีส่วน

ร่วมในการช่วยเหลือสังคมของชุมชนให้ไดเ้สียก่อน จึงจะสามารถนําไปพฒันาดําเนินการเพือ

ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป ตลอดจนเป็นการนาํทรัพยากรวฒันธรรมไปใช้โดยตงัอยู่บน           

วถิีแห่งความพอเพียงอนัเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ดว้ยเป็นการใช้

สิงของทีมีอยู่อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด   

 ดงันนัผูศ้ึกษาจงึเล็งเห็นถึงความสําคญัของการอนุรักษ์เรือพืนบา้นทีมีอยู่ในพืนทีของ

จงัหวดัอ่างทองในขณะนียงัจะสามารถทาํประโยชน์ให้กบัทอ้งถินไดใ้นหลายๆดา้น จึงตอ้งการทีจะ

สํารวจ ศึกษาขอ้มูลต่างๆ  และรูปแบบการอนุรักษ์เรือพืนบา้นทีมีอยู่ในอ่างทองซึงเป็นมรดกทาง



๘ 
 

 
 

วฒันธรรมทีจดัไดว้า่เป็นอตัลกัษณ์ทอ้งถินร่วมของจงัหวดัในแถบภาคกลางอย่างจงัหวดัอ่างทอง 

เพือใหท้ราบถึงจาํนวนและขอ้มูลของเรือพืนบา้นอย่างคร่าวๆ โดยเป็นตวับ่งชีถึงความสําคญัของ              

เรือพืนบา้นต่อชาวอ่างทองในปัจจุบนั โดยจะทาํการศึกษาในพืนทีซึงเป็นแหล่งทาํการอนุรักษ์เรือ

พืนบา้นมากทีสุดของจงัหวดัอ่างทอง คือพืนทีริมแม่นาํน้อย และลาํนาํสาขา ในเขตพืนทีอาํเภอโพธิ

ทอง และอาํเภอวเิศษชยัชาญ โดยเฉพาะอย่างยิง “วดั” ซึงเป็นสถานทียึดเหนียวจิตใจและสถานที

ส่วนรวมของคนในแต่ละชุมชน อีกทงัความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาครังนีจะสามารถนาํมาเป็นเครืองมือ

ในการศึกษาหาแนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของทอ้งถินในดา้นอืนๆได ้ซึงจะสามารถ

ทาํใหค้นในทอ้งถินเองตระหนกัถึงคุณค่าและความสําคญัของทรัพยากรวฒันธรรมทีทอ้งถินมีอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๒ การเก็บรักษาเรือพืนบา้นในแต่ละวดั 

 (ก) วดัยางทอง (ข) วดัขุมทอง   (ค) วดัข่อยเสมาราม   (วดัท่าโขลงกิตติยาราม) 

 (จ) วดัไร่    (ฉ) วดัมะนาวหวาน 

 (วดัต่างๆ จงัหวดัอ่างทอง ถ่ายเมือ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๓) 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(จ) (ฉ) 



๙ 
 

 
 

การรู้จกันาํทรัพยากรไปใชเ้พือความคงความรู้ดา้นวิชาการ การรักษาสิงแวดล้อม การสร้างรายได้

ทางเศรษฐกิจและประโยชน์ทางสังคมของชุมชน การเตรียมพร้อมรับมือกบัความเปลียนแปลงของ

สิงแวดลอ้มทางสังคมและทางธรรมชาติ ตลอดจนร่วมกนัช่วยในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมใน

ดา้นอืนๆของทอ้งถินใหเ้กิดประโยชน์และดาํรงอยู่อย่างยงัยนืต่อไป 

 

คําถามในการศึกษา 

 

 เรือพืนบา้นทีมีการเก็บรักษาอยู่ตามวดัและตามบา้นเรือนในพืนทีจงัหวดัอ่างทองนัน          

มีความสําคญัต่อทอ้งถินและการดาํรงชีวติอย่างไร มีปริมาณมากนอ้ยเท่าไร มีการนาํเอาเรือพืนบา้น 

หรือองค์ความรู้ประเภทต่างๆทีเกียวขอ้งกับเรือพืนบา้นมามีบทบาทและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

หรือสังคมหรือไม่  มีการจดัการดูแล อนุรักษ์เรือพืนบ้าน หรือสภาพปัญหาทีเกิดขึนในการ

ดาํเนินการอนุรักษ์เรือพืนบา้นอย่างไรบา้ง ระหว่างเรือพืนบา้นทีอยู่ตาม “วดั” ซึงเรียกได้วา่เป็น

สถานทีเก็บรักษาของส่วนรวมกบัเรือพืนบา้นทีอยู่ตาม “บา้นเรือน” ของชาวบ้านทีเรียกได้วา่เป็น

สถานทีส่วนบุคคลทีใดทีมีแนวโนม้การนาํเรือพืนบา้นออกมาใชใ้นการดาํรงชีวติ หรือนาํไปใชเ้พือ

การรองรับปัญหาทีเกิดจากอุทกภัยมากกว่าก ัน และสุดท้ายจะมีแนวทางหรือวิธีการจัดการ

ทรัพยากรวฒันธรรมรูปแบบใดทีจะสามารถนาํมาเป็นเครืองมือทีใช้ในกระบวนการจดัการอนุรักษ์

เรือพืนบา้นไดอ้ย่างเหมาะสมกบัพืนทีจงัหวดัอ่างทอง  

 

วัตถุประสงค์ของการวจัิย 

 

 ๑. เพือ สํารวจปริมาณ ข้อมูลพืนฐานของเรือพืนบ้านทีมีอยู่ในวดัและบา้นเรือนกลุ่ม

ตวัอย่างซึงเก็บรักษาเรือพืนบา้นในพืนทีริมแม่นาํนอ้ย  เขตอาํเภอโพธิทอง และอาํเภอวเิศษชยัชาญ 

จงัหวดัอ่างทอง และจดัทาํบญัชีเรือพืนบา้นในพืนทีทีทาํการศึกษาใหเ้ป็นรูปธรรม 

 ๒. เพือศึกษาวธีิการจดัการเรือพืนบา้นทีมีอยู่ในปัจจุบนั ในพืนทีจงัหวดัอ่างทอง และ

วธีิการจดัการเรือพืนบา้นของพิพิธภณัฑเ์รือตวัอย่างทีเป็นเป้าหมายในการศึกษาของพืนทีใกลเ้คียง 

เพือนําผลการศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางทีเหมาะสมในการจดัการเรือพืนบ้านในพืนที                     

จงัหวดัอ่างทอง ซึงจะเป็นวธีิการอนุรักษ์เรือพืนบา้นทีก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 

 

 

 



๑๐ 
 

 
 

ขอบเขตในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๓ แผนทีแสดงทตีงัวดัริมฝังแม่นาํนอ้ย และลาํนาํสาขาทีมีการอนุรักษ์ เก็บเรือพืนบา้น  

               เขตพืนทีอ.โพธิทอง และอ.วิเศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 

ทีมา:  แผนทีจังหวัดอ่างทอง ,  (๒๕๕๓) ,  เข้า ถึงเ มือ  ๒๑ พ.ย .  ๒๕๕๓,  เข้า ถึงได้จาก 

 http://goo.gl/maps/Hpd5G   



๑๑ 
 

 
 

๑. ขอบเขตดา้นพืนที 

 วดัและทีทาํการเก็บรักษาเรือพืนบา้น จาํนวน ๓๐ แห่ง รวมถึงบ้านเรือนกลุ่มตวัอย่าง 

อีกจาํนวน ๓๐ หลงัคาเรือน ซึงตงัอยูริ่มแม่นาํนอ้ยในพืนทีอาํเภอโพธิทอง และอาํเภอวิเศษชยัชาญ            

จังหวดัอ่างทอง ดังแ ผนทีภาพที ๓ และศึกษาความ รู้จากสถานทีจัดแ สดงเ รือพืนบ้านใน                

จงัหวดัใกลเ้คียง ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัยาง ณ รังสี จงัหวดัลพบุรี พิพิธภณัฑ์เรือไทย และ

คานเรือในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  และพิพิธภณัฑเ์รือพระราชพิธีกรุงเทพมหานคร 

 

๒. ขอบเขตดา้นเนือหา 

 ๒.๑ รวบรวมขอ้มูลพืนฐานของเรือพืนบา้น ได้แก่ จาํนวนเรือตามสถานทีเป้าหมาย         

ชือของสถานทีจดัแสดง ทีตงั ผูดู้แลรับผิดชอบ ลกัษณะของสถานทีจดัแสดงเรือพืนบา้น และขอ้มลู

เฉพาะของเรือพืนบา้นแต่ละลาํ ไดแ้ก่ ชนิดของเรือพืนบา้น วสัดุไมที้ใช้สร้างเรือพืนบา้นแต่ละลาํ 

ประวัติพอสังเขป เจ้าของเรือ ขนาดเรือพืนบ้าน ภาพถ่าย ลักษณะเด่น อายุโดยประมาณ                    

และวธีิการใช ้

 ๒.๒ ศึกษาวิธีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของการทาํทะเบียนวตัถุของพิพิธภัณฑ์                   

เรือพืนบา้น และพิพิธภณัฑพื์นบา้นต่างๆ เพือนาํมาปะยุกตใ์ช้ในการจดัทาํบญัชีขอ้มูลพืนฐานของ

เรือพืนบา้นในพืนทีเป้าหมาย 

 ๒.๓ ศึกษาวธีิการดูแลรักษาเรือพืนบา้น วิธีการจดัแสดงเรือพืนบา้น และกิจกรรมที

เกียวขอ้งกบัเรือพืนบา้น ตลอดจนความสําคญัของเรือพืนบา้นในพืนทีจงัหวดัอ่างทอง อีกทงัวธีิการ

จดัแสดงเรือพืนบ้าน การนาํเสนอขอ้มูล การดูแลรักษาเรือของพิพิธภณัฑ์เรือเป้าหมายในจงัหวดั

ใกลเ้คียง รวมทงัผลจากการจดัการและปัญหาทีเกิดขึนในดา้นต่างๆ  

 ๒.๔ ศึกษาแนวความคิดและหลกัการจดัการของผูที้ทาํการจดัแสดงเรือพืนบา้น ณ วดั              

ซึงตงัอยู่ริมแม่นาํน้อยในพืนทีอาํเภอโพธิทอง และอาํเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวดัอ่างทอง และของ

พิพิธภณัฑเ์รือในจงัหวดัใกลเ้คียงทีเป็นเป้าหมายในการศึกษา 

 ๒.๕ ศึกษาความเป็นไปไดข้องการจดัการเชิงบริรักษ์เรือพืนบา้นในรูปแบบการนํา

ทรัพยากรทางวฒันธรรมไปใชใ้นรูปแบบสหประโยชน์(multi - function) 

 

 



๑๒ 
 

 
 

๓. ขอบเขตดา้นประชากร  

 ๓.๑ ทรัพยากร 

 ๓.๑.๑ เรือพืนบา้น ณ วดัซึงตังอยู่ริมแม่นําน้อยในพืนทีอาํเภอโพธิทอง และ

อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง จาํนวน ๓๑๔ ลาํ 

 ๓.๑.๒ วสัดุ วตัถุดิบ และเครืองไม้เครืองมือทีเกียวขอ้งกับเรือพืนบ้านในพืนที

จงัหวดัอ่างทอง 

 ๓.๑ .๓ วัฒ นธรรมทีเ กียวข้อ งกับเ รือพืนบ้านทีไม่สามารถจับต้องได้ใน              

จงัหวดัอ่างทอง และของจงัหวดัใกลเ้คียง 

 ๓.๒ ผูด้าํเนินการจดัการ 

 ๓.๒.๑ พระสงฆ์ผู ้ดูแลพิพิธภณัฑ์ สถานทีเก็บรักษา หรือมีเรือพืนบา้นตามวดั

กลุ่มเป้าหมาย  

 ๓.๒.๒ นกัวิชาการท้องถินและพืนทีใกลเ้คียง ได้แก่ อาจารย์ไพฑูรย์ ขาวมาลา

อาจารย์ผู้เกษียณอายุจากวิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา                              

คุณกนก ขาวมาลา ผูดู้แลพิพิธภณัฑเ์รือไทย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ประสงค์ ลีสุวรรณ 

และผู ้จดัทาํพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาประจาํภาควชิาสังคมศึกษาโรงเรียนวิเศษชัยชาญตนัติวิทยาภูมิ 

อาจารย์พรสวรรค์ ปิติคาม อาจารย์ผู ้เกษียณอายุจากภาควิชาสังคมศึกษาโรงเรียนอ่างทองปัทม

โรจน์-วทิยาคม อาจารยส์มหมาย พนัธ์ุวทิยา อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษาไทยโรงเรียนอ่างทองปัทม

โรจน์วทิยาคม  ช่างซ่อมเรือไมแ้ละชาวบา้นทีทาํการดูแลรักษาเรือพืนบา้นร่วมกบัพระสงฆ์ตามวดั

เป้าหมายต่างๆ ซึงจดัเป็นปราชญช์าวบา้นในทอ้งถิน 

         ๓.๒.๓ ชาวบา้นในพืนทีตามวดัเป้าหมายต่างๆ 

         ๓.๒.๔ เด็กและเยาวชนในพืนที ทงัในโรงเรียนของพืนทีและทีอาศยัอยูใ่นพืนที 

แต่ไม่ไดเ้รียนในโรงเรียนของพืนทีนนั 

         ๓.๒.๕ ผูม้าเยอืนสถานทีจดัแสดงเรือ เก็บรักษาเรือพืนบา้นนนัๆ 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 
 

ประโยชน์ทีได้รับ 

 

  ประโยชน์ทีไดร้ับจากการศึกษาวิจยัครังนี มุ่งประเด็นไปที “การอนุรักษ์เรือพืนบา้น

ในวถิีวฒันธรรมของทอ้งถิน” หรือ “การจดัการเรือพืนบา้นในฐานะทรัพยากรวฒันธรรม” โดยคง

ความเป็นมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถินและสามารถนาํองคค์วามรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างรอบ

ดา้น  และผู้ทีมีส่วนเกียวข้องจะได้เข้าใจถึงคุณค่าและความสําคญัของบริบททางสังคมของเรือ

พืนบา้น และ การมี “พิพิธภณัฑ์เรือพืนบ้าน” ทีสามารถสร้างความเข้าใจไดม้ากกว่าการรับทราบ

เพียงวา่ “เรือพืนบา้น” เป็นเพียงพาหนะทีใช้ในการเดินทาง และมองว่ามี “การอนุรักษ์เรือพืนบา้น” 

เพียงเพือเก็บรักษาเพือเป็นสิงของหายากเท่านนั โดยประโยชน์ทีคาดว่าจะไดรั้บ แบ่งออกเป็น           

๔. ประการไดแ้ก่ 

 ๑. ไดฐ้านขอ้มูลบญัชีเรือพืนบา้นในพืนทีริมฝังแม่นาํนอ้ยเขตจงัหวดัอ่างทอง 

 ๒. ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์เ รือพืนบ้านแบบท้องถิ น และวิธีการอนุรักษ์ที

เหมาะสมกบัทอ้งถินจากแหล่งเรียนรู้ทีเกียวขอ้ง ตลอดจนการนาํไปใชป้ระโยชน์ในแบบทอ้งถิน 

 ๓. สามารถนาํเนือหาสาระสําคญัของ “เรือพืนบา้น” มาเป็นทุนทางวฒันธรรมสําหรับ

การสร้างความเขา้ใจ การเรียนรู้ นาํไปสู่การส่งเสริมการท่องเทียวในท้องถิน อีกทงัจะสามารถคง

ความมีชีวติของเรือพืนบา้นใหอ้ยู่ควบคู่ไปกบัวถิีชีวติของคนในทอ้งถินได ้

 ๔. สามารถช่วยหาแนวทางในการอนุรักษเ์รือพืนบา้นทีเหมาะสมใหก้บัสถานทีทีมีการ

เก็บอนุรักษ์เรือพืนบ้านในจงัหวดัอ่างทอง ทังในแง่พืนที กล่าวคือ จะได้แนวทางในการนาํเรือ

พืนบา้นมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมในดา้นการบรรเทาความเดือดร้อนเรืองยานพาหนะ ในเวลา

นาํท่วมได ้และในแง่ของวถิีชีวติของทอ้งถิน คือการไดเ้รียนรู้การใชท้รัพยากรพืนบา้นทีมีมาตงัแต่

อดีตและยงัคงมีอยูใ่นปัจจุบนัในทุกๆองคค์วามรู้ ตลอดจนความสามารถทีจะดาํรงอยู่ควบคู่กนัไป

ระหวา่งคนและทรัพยากรวฒันธรรมในชีวติประจาํวนัได ้

 

 

 



๑๔ 
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บทที ๒ 

การทบทวนวรรณกรรมเพือการศึกษา 

 

 เรือเป็นทรัพยากรวฒันธรรมทีมีคุณค่าอนนัต์ มีประวตัิศาสตร์ในการเกิดขึนมายาวนาน

และมีความหมายต่อการพัฒนาสังคมโลกในแต่ละยุคสมยั การศึกษาในหัวข้อ การจดัการเรือ

พืนบ้านในฐานะทรัพยากรวฒันธรรม จงัหวดัอ่างทองนี มีวตัถุประเพือทีจะสํารวจปริมาณ               

ขอ้มูลพืนฐาน และจดัทาํบญัชีเรือพืนบา้น ทงัศึกษาการจดัการเรือพืนบา้นทีมีตามวดัและบา้นเรือน

ประชาชนริมฝังแม่นาํนอ้ยในอาํเภอโพธิทอง และอาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง เพือเสนอ

แนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทีเหมาะสมในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์  ทังนียัง

จาํเป็นตอ้งศึกษาถึงทีมาและความสําคญัของเรือ และเรือพน้บา้นเป็นเบืองตน้ เพือทีจะสร้างความรู้

และความเขา้ใจต่อบริบทของเรือพืนบ้านในฐานะทรัพยากรวฒันธรรมของพืนทีได้ ตามหวัข้อ

ดงัต่อไปนี 

 

ความหมาย คุณค่า และความสําคัญของเรือ 

 

๑. ความหมาย 

 “เรือ” พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒ ไดอ้ธิบายความหมายของ 

"เรือ" วา่ เป็นยานพาหนะทีใชสั้ญจรไปมาในนาํ มกัทาํดว้ยวิธีขุดไมท้งัตน้หรือนาํกระดาน สังกะสี 

เหล็ก เป็นตน้ มาประกอบกนัเขา้ (ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๔๒) การทีเรือเป็นพาหนะทีอาํนวยความ

สะดวกในการเดินทางนันเนืองจากสมัยก่อนเส้นทางคมนาคมหลกัของคนในพืนทีต่างๆได้แก่ 

เส้นทางนาํ ซึงมีอยู่กระจดักระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ แต่ดว้ยเส้นทางนาํนนัสามารถมาบรรจบถึง

กนัได้ทาํให้การเดินทางของคนในอดีตเป็นไปอย่างราบรืนและทวัถึงกนั ดงันันการทีมีการคิด

ประดิษฐ์พาหนะทีเขา้กบัสภาพภูมิประเทศนนัจึงเป็นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิงแวดลอ้มท้องถินของ

คนในอดีต นอกจากจะเป็นพาหนะสําหรับเดินทางไปมาทงัใกลแ้ละไกลแลว้ “เรือ” ยงัเป็นอุปกรณ์

ในการทาํมาหากิน ประกอบอาชีพของคนไม่วา่จะในอดีตหรือในปัจจุบนัก็ตามตงัแต่เรือขนาดเล็ก

ตลอดจนเรือขนาดใหญ่โดยเฉพาะการทาํประมง การเดินทางคา้ขาย การแสดง หรือการท่องเทียว 

โดยมีจุดประสงค์ทีแตกต่างกันออกไปตามของการแบ่งลกัษณะทีมี เช่น การใช้งาน การสร้าง              

หรือ ตามล ักษณะของวิธีการใช้  ไม่ว่าจะบรรทุกของหนักเบาเพือ เ ป็นสิ นค้า  การสร้าง



๑๕ 
 

 
 

ความบนัเทิงครืนเครง การสร้างความแข็งแกร่ง ทงัยงัมีคุณค่าทางจิตใจ ไม่ว่าจะดว้ยการสืบทอด 

การระลึกถึง ความเชือความศรัทธาหรือแมแ้ต่การสร้างมิงขวญักาํลงัใจ ซึงตวัอย่างดา้นการเป็นส่วน

หนึงส่วนใดในพิธีกรรมศาสนาต่างๆมีคุณค่าและความหมายต่อโลก ประเทศชาติ ภูมิภาค ทอ้งถิน 

ตลอดจนชุมชน โดยการเป็นตวัแทน เป็นกําลงัสําคญัการรบ การแลกเปลียนวฒันธรรม การ

แลกเปลียนเกียวกบัเศรษฐกิจทีผูกโยงต่อความมนัคงของการดาํรงชีวติของผูค้นในสังคมโลก 

 

๒. ประวัติศาสตร์เรือ 

 เรือลาํแรกเกิดขึนทีใดยงัไม่มีใครพิสูจน์ หรือคน้พบ แต่จากการคน้ควา้ของนกัวิชาการ

และการสมมุติฐาน สรุปไดว่้า แรกเริมเรือถูกคิดค้นและสร้างมาจากวตัถุทีลอยนาํได้ซึงมนุษย์

ประดิษฐ์คิดค้นดดัแปลงจากวสัดุธรรมชาติ จากขอนไม ้ฟาง หญา้ อย่างเรือชนิดเก่าแก่ทีสุดจาก

หลกัฐานทางโบราณคดีภาพจิตรกรรมฝาผนังของอียิปต์ ชนชาติแห่งลุ่มแม่นาํไนล์ คือเรือทีทาํมา

จากตน้ปาปิรุส (papyrus) เป็นหญา้ตระกูลกก (Sedge) ซึงมีการใชป้ระโยชน์จากพืชชนิดนีมาตงัแต่

ราว ๓,๐๐๐ ปีก่อนคริสต์ศกัราช จากนันเรือก็มีพฒันาการเปลียนแปลงวสัดุ และวิธีการประดิษฐ์

เรือยมา ซึงมีทงัการสร้างโครงแลว้ห่อหุ้มดว้ยวสัดุเช่น หนัง เป็นต้น การต่อด้วยไม้ ขุดด้วยไม ้           

สานดว้ยไม ้หรือจะดว้ยวสัดุอืนๆทีสามารถนาํมาทาํเป็นเรือได ้

 การดาํเนินชีวิตของคนทีอยูใ่นพืนทีราบลุ่มแม่นาํ ทะเล หรือแหล่งนาํต่างๆ ส่วนใหญ่

ต่างก็จะเกียวขอ้งกบัเรือ จึงทาํให้มีการสร้างหรือต่อเรือขึนมาใชเ้พือใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงค์ใน

การใชเ้รือในการดาํเนินชีวติประจาํวนัในรูปแบบต่างๆกนัออกไป  เช่น การหาปลา การเดินทางไป

มาเพียงอย่างเดียว การใช้บรรทุกของหนกัหรือสินค้า การเดินทางในระยะเวลานาน การใช้เรือใน

งานพิธี การใช้เรือเพืองานสันทนาการ เป็นตน้ ต่างๆเหล่านีลว้นแต่มีลกัษณะและประเภทของเรือ

แตกต่างกนัออกไปอย่างเห็นไดช้ดั จากเรืองราวทางประวตัิศาสตร์ต่างๆมากมายจะพบวา่มีการใช้

เรือไม่ใช่เพียงการดาํรงชีวิตพืนฐานหากแต่ประกอบการใหญ่ดงัเช่น การเจริญสัมพนัธไมตรี

ระหว่างเมืองกับเมือง ระหว่างประเทศกบัประเทศ การสงครามเพือแย่งชิงอาํนาจการครบครอง

ดินแดนของอาณาจกัร เมือง แควน้ต่างๆ ดงัเช่น การสู้รบระหว่างเรือของประเทศสเปนและ

โปรตุเกสในช่วงยุคล่าอาณานิคม การสู้รบกนัระหว่างชนชาติในจีนสมยัสามก๊ก การสู้รบระหว่าง

ไทยกบัพม่า เป็นตน้ ในทางประวติัศาสตร์และหลกัฐานทางโบราณคดี พบวา่มีเขียนในผนังตามถาํ

ต่างๆทีเป็นเส้นทางผ่านของคณะผูเ้ดินทางคา้ขาย ตลอดจนแหล่งทีอยู่อาศยัโบราณ เช่น ภาพเขียน

เรือสําเภาและเรือต่างๆบนผนงัในถาํไวกิ ง หมู่เกาะพีพี จงัหวดักระบี นอกจากนียงัมีหลกัฐานของ

การใหค้วามสําคญักบัเรือในอดีตอีก อาทิ เหรียญสําริดรูปเรือ อายุราว ๑,๗๐๐ ปีพบที ควนลูกปัด อ.

คลองท่อม จ.กระบี ตราประทับดินเผารูปเรือ อายุราว ๑,๒๐๐- ๑,๔๐๐ ปี พบทีเมืองโบราณ
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นครปฐม จ.นครปฐม       

 หากแต่สมยัอดีตนนัทรัพยากรอนัเป็นวตัถุดิบในการสร้างหรือต่อเรือขึนมานันยงัมีอยู่

มากมายเกินพอผูค้นในสมยัอดีตจึงสามารถสร้างหรือต่อเรือขึนมาใชไ้ดอ้ย่างไม่จาํกดัและอิงอาศัย

กบัวฒันธรรมประเพณีโดยทวัไปของคนในภูมิภาคทีเตม็ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม ้ซึง

เป็นตวักาํหนดในการสร้างหรือต่อเรือขึนมาใช้ในแต่ละครัง เช่น ประเพณีการแต่งงานทีมีในเรือง

ของเรือใหม่ของเจา้บ่าว หรือเรือใหม่ของเจา้สาว การหา้มมิใหน้าํไมอ้่อนมาทาํเรือ ทีหรือประเพณี

ในเดือนสิบออกพรรษาคือประเพณีการแข่งเรือยาวทีตอ้งมีพิธีการและกระบวนการต่างๆมากมายใน

การสร้างเรือยาวขึนมาในวฒันธรรมไทย เป็นตน้    

 ในดา้นความเชือเกียวกบัเรือ ศาสนาสําคญัของโลก คือ ศาสนาคริสต์ ( Christianity ) 

เชือวา่มีเรือซึงเป็นพาหนะทีพาผูค้นและชาติพนัธ์ุสิงมีชีวติให้รอดพน้จากวนัหายนะของโลกจาก

การทีพระเจา้ทรงบนัดาลให้นาํท่วมโลก (สุทศัน์ ยกส้าน, ๒๕๔๗) และมีการสืบคน้หาซากเรือ

ดงักล่าวเป็นระยะๆ นอกจากศาสนาคริสต์แล้ว ทางหลักฐานความเชือโบราณ เรือเป็นเสมือน

พาหนะส่งวญิญาณผูต้ายให้ไดไ้ปสู่สุขติตามความเชือในเรืองของเรือทองคาํ (Golden Boat) ของ

ชาวพืนเมืองอินโดนีเซียโบราณ ซึงปรากฏอยูบ่นกลองมโหระทึก นอกจากนียงัมีการตีความถึงการ

ยา้ยถึงฐานของบรรพบุรุษของชาชาติต่างๆทีเคยอาศยัอยู่บริเวณนนั นอกจากนีหลายประเทศเชือว่า

เรือมีสิงศกัดิสิทธิสิงสถิตอยูเ่พือคุม้ครองและพิทกัษเ์รือ เรียกกนัวา่ “แม่ยา่นางเรือ” ในทางอิทธิพล

การสร้างเรือของจีน มกัจะทาํตาเรือไวด้า้นหน้าเรือสําเภาและเรือขนาดใหญ ่เป็นสัญลกัษณ์ทีสําคญั

ในช่วงสมยักรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ โดยเน้นดา้นความคิดในเรืองของการมุ่งสู่

ความสําเร็จ และเรือถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นสิริมงคล เพราะอิงกับความหมายของการ

คา้ขายของชาวจีนในสมยัโบราณ คนจีนเชือวา่การตงัรูปเรือสําเภาแบบจาํลองหรือการแขวนประดบั

ภาพวาดรูปเรือสําเภาในบา้นหรือธุรกิจนนั ลว้นบ่งบอกให้เห็นถึงความหมายให้การคา้ประสบ

ความสําเร็จ จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ราบรืน ปราศจากอุปสรรคต่างๆ  

 เมือยุคสมยัไดเ้ปลียนแปลงไประบบสังคมก็เปลียนแปลงตามจากการทีการคมนาคม

ทางนาํเป็นเส้นทางคมนาคมหลกัก็ตอ้งมาแพก้ารคมนาคมในรูปแบบใหม่ทีเรียกวา่การคมนาคมทาง

บกซึงใช้พาหนะทีเรียกกนัวา่ “รถ” ทีเขา้มาแทนที “เรือ” เพราะเมือมีถนนอนัเป็นเส้นทางทีสะดวด

รวดเร็วกวา่ คนจึงไม่นิยมเดินทางโดยใช้ลาํนาํอีก (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, ๒๕๕๑: ๑๕๕ )

โดยเฉพาะอย่างยิงสังคมเมืองทีมีแต่ความเจริญจนวุน่วาย ทาํให้สังคมชนบทเริมติดร่างแหไปดว้ย 

แต่อย่างไรก็ตามเรือยงัมีบทบาทสําคญัอยู่ให้เห็นไม่น้อย แต่ก็ยงัเป็นเพียงคนในชนบททียงัต้อง

ดาํเนินชิวิตคู่กบัสายนาํหรือ แต่ทีห่างแหล่งนาํออกไปเริมไม่เห็นคุณค่าของเรือเสียแล้ว ตวัอย่าง

ง่ายๆจากทีมีชาวต่างชาติทีชือสตีฟ แวน บีฟ ผูห้ลงมนเสน่ห์ของการเดินทางโดยเรือของคนไทยได้
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ล่องเรือไมส้ักจากตน้แม่นาํปิงลงสู่อ่าวไทยเมือยีสิบปีทีแลว้ ขณะทีเขาพายเรืออยู่ก็มีวยัรุ่นแซวเขาว่า 

“ฝรั งโง่จะพายเรือทาํไมไม่ติดเครืองเสีย วนัเดียวก็ถึงกรุงเทพฯไดแ้ลว้” (ศิริโชค เลิศยะโส: ๒๕๕๑) 

หรืออีกนยัวา่จะมาใช้เรือใหล้าํบากทาํไมทาํนองนนัเอง อีกทงัทรัพยากรป่าไมซึ้งเป็นแหล่งของไมที้

จะนาํมาเป็นวตัถุดิบในการสร้างหรือต่อเรือขึนมาใช้นนัมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว จนภาคการ

ปกครองตอ้งมีมาตรการในการควบคุมการใชท้รัพยากรไมจ้นถึงมาตรการห้ามอย่างเด็ดขาดอนัจะ

เห็นไดจ้ากกฎหมายต่างๆทีเกียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นพระราชบญัญติัป่าสงวน พระราชบญัญติั   ป่าไม ้

เป็นตน้  

 ถึงแม้การเปลียนแปลงในสังคมจะเป็นอย่างไร เ รือนันมีวิวฒันาการเปลียนแปลง

รูปแบบ ขนาด ความคงทน และวสัดุในการสร้างไปตามยุคสมยันันและอาจถูกลดความสําคญัและ

การแพร่หลายในทางเลือกของการคมนาคมบางก็ตาม แต่เรือก็ยงัคงเป็นพาหนะทีสําคญัทีสุดในการ

เดินทางทางนาํอยา่งเปลียนแปลงไม่ได ้

 

๓.เรือกับคนไทย 

 ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกนี มีความผูกพนัและรู้จกักบัเรือมาเป็นเวลาช้านาน จาก

หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีทีพบนนัลว้นแลว้แต่บ่งบอกถึงความสําคญัของเรือกบั

ผูค้นในภูมิภาคนีเป็นอย่างมาก ดังเช่น รูปเรือบนกองมโหระทึกสําริดทีพบทงัในประเทศไทย 

เวยีดนาม จีน หมู่เกาะในอินโดนีเซีย การคน้พบภาพเขียนสมยัประวติัศาสตร์ทีมีรูปเรือหลากหลาย

ชนิดปรากฏอยู ่ในประเทศไทยนนัพบวา่มีหลกัฐานชดัเจนในการใช้เรือมาตงัแต่สมยัสุโขทยัทมีีการ

พบเรือบรรทุกเครืองถว้ยชามสังคโลกไปคา้ขายยงัต่างเมือง   

 ประเทศไทยเป็นประเทศทีมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรทงัด้านวฒันธรรม

และธรรมชาติ การมีทรัพยากรป่าไมที้เป็นตน้กาํเนิดของแหล่งนําธรรมชาติ ทาํให้คนไทยรู้จกัการ

ปรับตวัให้เข้ากับธรรมชาติ นาํวตัถุดิบจากธรรมชาติมาประดิษฐ์ขึนเป็นเครืองทุ่นแรง และสิ ง

อาํนวยสะดวกมากมายดว้ยภูมิปัญญาและปรัชญาทีมี เรือ เป็นสิงสร้างสรรค์ของคนไทยทีสะทอ้น

ใหเ้ห็นภูมิปัญญาทีลึกซึง ละเอียดอ่อน และยิงใหญ่ มีคุณค่าต่อระบบสังคมไทย แมแ้ต่ชาวต่างชาติ

ยงัใหค้วามสนใจทีจะใช้เรือพืนบา้นเป็นพาหนะเพือคน้หาประสบการณ์ในประเทศไทยดงัเช่นการ

ล่องเรือเพือหาทีมาของแม่นาํเจา้พระยาจากตน้แม่นําปิงลงสู่อ่าวไทยใยเวลา ๕๘ วนัเมือประมาณ 

๒๐ ปีทีแลว้ของ สตีฟ แวน บีค (Steve Van Beek) นกัเขียนชาวอเมริกันทีอาศัยอยู่ในประเทศไทย

และเรียนรู้วถิีชีวติเกียวกบัสายนาํจากแม่นาํเจา้พระยา เขาไดพ้บเห็นสิงต่างๆและวถิีชีวติของคนไทย

ตงัแต่ภาคเหนือลงมาถึงอ่าวไทยจากเรือไมที้สังต่อขึนจากจงัหวดัตาก  (ศิริโชค เลิศยะโส, ๒๕๕๑: 

๓๒-๓๔) และได้กลบัมาอีกครังพบวา่ตลอดเส้นทางนาํทีเขาเคยล่องเรือนนัเปลียนแปลงไปอย่าง
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มาก และไม่สามารถล่องเรือไดส้ะดวกเหมือนตอนทีเขาตดัสินใจทาํครังนนั   

 เรือมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของคนไทยไม่ว่ายุคสมยัใด เรือยงัคงคุณค่าและมี

ความหมายต่อคนไทย ดงัเช่นทีเรือมีความสําคญัต่อชีวิตของปู่เยน็ หรือนายเยน็ แกว้มณี ชาวบา้นใน

จงัหวดัเพชรบุรีผูไ้ดชื้อวา่เป็น “เฒ่าทระนง” จากรายการสารคดีคนคน้คนของโทรทศัน์ช่องโมเดิร์น

ไนน์ทีวี อายุ ๑๐๖ ปี ผู้ทีใช้ชีวติอยู่ในเรือทีแม่นาํเพชร โดยใช้เป็นทีอยู่อาศัยและเป็นทีประกอบ

อาชีพเลียงตนเองมา ๑๐ กว่าปี เป็นผูย้ึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และดาํเนินวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย 

ไดรั้บพระราชทานเรือต่อเบืองพระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ  พระบรมราชินีนาถ 

ผลงานของวทิยาลยัช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี การใชเ้รือก็ไม่ไดมี้เพียงแต่คนธรรมดา

สามญั หากแต่ประกฎให้เป็นเป็นหลักฐานมากมายในชนชันระดบัผู้ปกครอง กษตัริย์ จกัรพรรดิ 

ดงัเช่น การเสดจ็ประพาสหวัเมืองต่างๆตงัแต่ในสมยัรัชกาลที ๕ ตลอดจนรัชกาลปัจจุบนัก็มีการ

เสด็จพระราชดาํเนินทางชลมารคโดยขบวนเรือพระทีนงัต่างๆ ดงัเห็นในการเสด็จพระราชดาํเนิน

โดยเรือพระทีนงัองัสนา เพือเสด็จทางชลมารคทรงเปิดประตูระบายนาํคลองลดัโพธิ และทรงเปิด

สะพานภูมิพล ๑ และ ภูมิพล ๒ เมือวนัที ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓  

 ความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาทีก่อเกิดเป็นเรือพืนบ้านถ่ายทอดผ่านวฒันธรรมและ

ประเพณีไทยทีสามารถเห็นไดช้ัดเจนจากการทีมีงานประเพณีแข่ง “เรือยาว”  ซึงมีให้ได้ยินอยู่

บ่อยครังไม่วา่จะจดัแข่งขนัทีใด ก็จะนึกถึงงานบุญหลงัช่วงฤดูกาลออกพรรษาไดผ้่านพน้ไป อีกทงั

การทอดกฐินในพืนทีต่างๆ(สารานุกรมวิกิพีเดีย, ๒๕๕๑) ทวัประเทศโดยเฉพาะพืนทีทีมีแม่นาํลาํ

คลองสายสําคญัไหลผ่าน เป็นเสมือนการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ของผูค้นในแต่ละท้องถิน

ใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อคนทอ้งถินอืนๆทีได้มารวมตวักัน ณ ท้องถินทีมีการจดักิจกรรมนนัๆ เป็น

การสร้างจิตสํานึกต่างๆในหลายๆแง่คิดทงัทางโลกและทางธรรม ก่อเกิดความภาคภูมิใจ ใน

ประเพณีและศิลปะทอ้งถิน แต่เมือกาลเวลาผ่านไป  “เรือยาว” เริมมีความสําคญัน้อยลงไม่มาก

เหมือนสมยัก่อน เพราะวิถีชีวิตมีการเปลียนแปลงไป แต่เราไม่ค่อยจะไดย้ินเสียงเพลงเห่เรือของ

ฝีพายและของชาวบา้น กลบัไดย้ินเพลงลูกทุ่ง แทน เพราะขาดผูรู้้คุณค่าและความสนใจทีจะรักษาไว ้

จึงไม่ไดส้นบัสนุนผูมี้ความรู้ความสามารถในการเห่เรือ ใหสื้บทอดประเพณีนีต่อมา (สารานุกรมวกิิ

พีเดีย, ๒๕๕๒)  

 ต่อมาเมือเริมมีกระแสส่งเสริมการท่องเทียวขึน หน่วยงานภาครัฐก็เริมให้ความสนใจ

และจดักิจกรรมส่งเสริมประเพณีการแข่ง  “เรือยาว” ขึน ทาํให้เป็นการสร้างความครึกครืนให้กับ

ช่วงเวลาทีมีเทศกาลงานประเพณีนีขึนไปอีก แต่กระนนัก็ตามจากทีเคยเฟืองฟูในอดีตและมีการ

รองรับสิงต่างๆเกียวกบั “เรือยาว” ก็มีมาก แต่เมือเวลาผ่านไปทีทาํให้ “เรือยาว” ลดน้อยลง ทาํให้

กิจการเหล่านนั หรือสิงต่างๆทีรองรับก็ลดลง เมือมีการรือฟืนขึนมาใหม่สิงทีจะมารองรับย่อมไม่
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เพียงพอต่อ “เรือยาว” ในปัจจุบนั อยา่งการซ่อมบาํรุง “เรือยาว” การต่อ“เรือยาว” นอกจากนีสรรพ

ความรู้ต่างๆทีเกียวขอ้งก็เริมเลือนหายไปดว้ยทาํใหมี้การสืบทอดกนัแบบตกๆหายๆไปบา้ง และยิง

วถิีวฒันธรรมเปลียนแปลงไปก็ทาํให้จุดประสงค์และความเขา้ใจเกียวกับ “เรือยาว” เปลียนแปลง

ตามดว้ยยิงมีการส่งเสริมและจดักิจกรรมทีเกียวขอ้งกบั “เรือยาว”  โดยมีการเอาปัจจยัทางเศรษฐกิจ

เขา้มาเกียวขอ้งดว้ยแลว้ ความขลงัของเครืองมือทางวฒันธรรมชินนีถูกมองไปในทางอืน จึงทาํให้

น่าเป็นห่วงวา่ต่อไปในอนาคต “เรือยาว” จะเป็นทีรู้จกักนัในนามกีฬาพืนบา้นเท่านนั  

 เ รือนอกจากจะมีคุณค่าและความสําคัญในด้านการใช้งานแล้ว ยงัมีคุณค่าและ

ความสําคญัเชิงความหมายและสัญลกัษณ์ ประเทศไทยครังสมยัตน้รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ไดชื้อ

วา่เป็นเมืองเวนิสตะวนัออก เพราะมีแม่นาํ ลาํคลองมากมาย ผูค้นใชเ้รือในการสัญจรไปมาหาสู่และ 

ทาํกิจกรรมต่างๆในชีวติประจาํวนั หรือในคตดสําหรับการแต่งงานของคนไทยสมยัก่อน เจ้าบ่าว

ตอ้งขดุเรือใหเ้จา้สาว ๑ ลาํ เพือเป็นสัญลกัษณ์แสดงฐานะและคาํเปรียบเปรยการอยู่ร่วมกันของคน

ทงัสองทีจะใช้ชีวติร่วมกนัหลงัการแต่งงานวา่จะเป็นการลงเรือลาํเดียวกนั   

 

 ๔. แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม “เรือพนืบ้าน” 

 การจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม  ได้รับอิทธิพลมาจากแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติซึงมีมาหลายสิบปีอนัเกิดจากผลกระทบจากนาํมือมนุษย์ทีต้องการจะเอาชนะ

ธรรมชาติ  การจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมนนั แนวคิดเริมแรกยงัเป็นแนวทางการจดัการทียงั

เนน้ในเรืองของการเก็บและรักษา โดยให้คงสภาพเดิมมากทีสุด แต่เมือมีแนวคิดในการจดัการที

เปลียนแปลงไปสู่การจดัการทีเนน้ความสัมพนัธ์อย่างรอบด้านและเกิดประโยชน์ ตลอดจนการมี

ส่วนร่วมของทุกๆฝ่ายทีเกียวข้อง การดําเนินการจัดการแบบดังเดิมก็เปลียนแปลงไปด้วย                 

ความตระหนกัถึงสิทธิ และความดาํรงอยู่อย่างยงัยนืของทรัพยากร  

 เรือพืนบ้าน ถือเป็นทรัพยากรวฒันธรรมอย่างหนึงทีจาํเป็นจะต้องมีการดําเนิน              

การจดัการทีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างรอบดา้น มากกว่าการเก็บรักษาให้เป็นเพียงยานพาหนะ

โบราณเก่าเก็บเท่านนั อีกทงัสมควรตระหนักถึงคุณค่าทีจาํเป็นสําหรับทุกยุคทุกสมยัโดยรู้จกั

ปรับปรุง บาํรุงรักษา เปลียนแปลง และพฒันาใหเ้ขา้กบักาลเวลา มากกว่าทิ งให้ค่อยๆหมดบทบาท

ลงไปด ังที สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  (๒๕๔๐) สรุปความการจัดการ

วฒันธรรม ไวว้า่ วฒันธรรมยอ่มเปลียนแปลงไปตามเงือนไขและกาลเวลา เมือมีการประดิษฐ์หรือ

คน้พบสิงใหม่ วิธีใหม่ทีใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมไดดี้กว่า ย่อมทาํให้

สมาชิกของสังคมเกิดความนิยม และในทีสุดอาจเลิกใชว้ฒันธรรมเดิม การจะรักษาวฒันธรรมไวไ้ด้

จึงตอ้งปรับปรุงเปลียนแปลง และพฒันาวฒันธรรมนนัให้เหมาะสมตามยุคสมยัซึงเรียกได้วา่เป็น               
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การจดัการทางวฒันธรรม      

 การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบา้น” มีเป้าประสงคใ์นการจดัการเช่นเดียวกบั

ทรัพยากรวฒันธรรมอืนๆ โดยสามารถนําเอาเป้าหมายการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของ             

สวา่ง เลิศฤทธิ (ชนญั วงษ์วิภาคและคณะ, ๒๕๔๗: ๓) มาอธิบายไดด้งันี  

 ๑.  เ พือให้ได้ข้อ มูล เกียวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม “เ รือพืนบ้าน” สําหรับ                     

การวางแผนและการป้องกนัมิให้ความสําคญัและบทบาทของเรือพืนบา้นลดน้อยจนสูญหายไป                  

โดยเป้าหมายนีจาํเป็นตอ้งมาก่อนเรืองอืนๆเพราะ เรือพืนบา้นหลายร้อยหลายพนัลาํทีมีความสําคญั 

ต่างถูกลืมเลือนและขาดการบนัทึกเรืองราว ขอ้มูล ทาํใหผู้ค้นในรุ่นหลงัๆไม่สามารถรับรู้เรืองราว   

ทีสําคญัอนัเกียวขอ้งกบัเรือพืนบา้นเหล่านนั และทีสําคญัยงัขาดโอกาสทีจะไดเ้รียนรู้ หรือรับทราบ

วา่เรือพืนบา้นเหล่านนัยงัมีอยู่หรือสูญหายไปแลว้    

 ๒. เพือปกป้องทรัพยากรทางวฒันธรรม และทาํให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม 

เพือไม่ใหท้รัพยากรเสือมสภาพหรือสูญหายก่อนเวลาอนัควร ดว้ยเรือพืนบา้นส่วนใหญ่ในปัจจุบนั

นีมีจาํนวนลดน้อยลงไปมาก แต่ทรงคุณค่าและประโยชน์อนัแฝงอยู่อีกมากมาย ดงันนัจึงจาํเป็น         

ทีตอ้งมีการจดัการเพือป้องกนัมิให้ทรัพยากรเรือพืนบา้นทีเหลืออยู่ต้องสูญหายไปโดยปราศจาก     

การถ่ายทอดประโยชน์และคุณค่าของตวัทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบา้น” เอง   

 ๓. เพือใหป้ระชาชน และบุคคลทุกๆฝ่ายไดเ้ขา้ถึงแหล่งทรัพยากรวฒันธรรมไดอ้ย่าง

เท่าเทียมกนั ดว้ยเมือหากมีการจดัการต่อทรัพยากร “เรือพืนบา้น” ทีเหมาะสมแล้วจะเป็นการดึง       

ทุกคน ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบา้น”ได ้โดยรู้สึกว่า

ตนเองเป็นเจา้ของของทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบา้น” เหล่านนั ซึงในการจดัการเรือพืนบ้าน

ของพืนทีทีทาํการศึกษาจะเน้นหนกัด้านความเป็นสาธารณะ หรือส่วนรวม  ทงันีหากทุกฝ่ายได้

เขา้ถึงทรัพยากรและสํานึกเสมอว่าตนเองเป็นเจา้ของทรัพยากร ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อทรัพยากร 

“เรือพืนบา้น” ทงัรูปธรรมและนามธรรมดว้ย 

 ๔. เพือใชท้รัพยากรวฒันธรรมในการใหก้ารศึกษาเกียวกบัอดีต และทาํใหต้ระหนกัถึง

คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมดว้ย เพราะทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบ้าน” เป็นทรัพยากรที

สามารถใชง้านไดม้าตงัแต่อดีต และแมก้ระทงัปัจจุบนัเอง ดงันนัคุณค่าของ “เรือพืนบา้น” จึงเป็นสิง

ทีทุกคนต้องตระหนกัถึงให้มากยิงดว้ยเป็นสิงทีแสดงถึง อตัลกัษณ์ทางวิถีชีวติของคนภาคกลาง          

ทีเรียกไดว้า่เป็น “คนในพืนทีลุ่มนาํ”  
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๕. กระบวนการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบ้าน”    

 จากข้อมูลเกียวกับชนิดเรือพืนบา้นเบืองต้น ทาํให้พบว่า เรือพืนบา้นเป็นทรัพยากร

วฒันธรรมทีทรงคุณค่า และมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัคนไทยมาช้านาน และเป็นพืนฐานของสิงที

ช่วยสร้างบ้านแปลงเมือง พัฒนาสังคมไทยไปสู่ระดับสากล หากแต่คนในสังคมส่วนใหญ่                 

มองไม่เห็นถึงคุณค่าทีแทจ้ริงของเรือพืนบา้น ดงันนัการทีจะจดัการเรือพืนบา้นให้ดาํรงคุณค่าอยู่คู่

กบัสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิงพืนทีทีจาํเป็นตอ้งใชเ้รือพืนบา้นในเวลาประสบปัญหา จาํเป็นต้อง

อาศัยกระบวนการทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม (ธนิก เลิศชาญฤทธิ, ๒๕๕๓: ๒๔)             

เขา้มามีบทบาทในการจดัการใหเ้หมาะสม ไดแ้ก่    

 ๑. การประเมินความสําคญั คือการตีความหมาย และความสําคญัของเรือพืนบ้านใน

พืนทีทีจะศึกษาจากหลกัฐานและสิงทีพบและวิเคราะห์ประเมินความสําคญัออกมาโดยอาศัยผู ้รู้         

และผูที้เกียวขอ้งกบัทรัพยากรเรือพืนบา้นทงัในและนอกพืนทีเป็นผู้ช่วยนาํทาง เพือกาํหนดแผน 

และร่วมวเิคราะห์เพือประเมินความสําคญัของเรือพืนบา้น   

 ๒. การวางแผนการจดัการ  เมือทาํการประเมินคุณค่าของทรัพยากรเรือพืนบา้นไดแ้ลว้ 

ตอ้งกาํหนดแผนการจดัการทีเหมาะสม โดยมีวธีิการกาํหนดออกมาในระยะยาวและคาํนวณผลลพัธ์

ทีคาดวา่จะไดจ้ากการดาํเนินตามแผนการจดัการนี ในการวางแผนการจดัการต้องมีแผนการให้

ความรู้และการแปลความหมายของทรัพยากร “เรือพืนบา้น” อีกทงัตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน และผูที้เกียวขอ้งกบัทรัพยากรเรือพืนบา้น     

 ๓. การกาํหนดรายการการจดัการ คือการเรียงลาํดบัการดาํเนินการจดัการโดยให้

ความสําคญัและตามขอ้เสนอแนะเกียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมเรือพืนบา้นทีไดท้าํการประเมินไว ้

และตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนในพืนทีดว้ยโดยแต่ละขนัตอนจาํเป็นตอ้งอาศัยผู ้เชียวชาญ

ในการดาํเนินการดว้ย      

 และในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบ้าน” นีจดัอยู่ในประเภทการจดัการ

ทรัพยากรวฒันธรรมทีไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมอืน (Non-impact Driven Management) 

(ธนิก เลิศชาญฤทธิ, ๒๕๕๓: ๒๖) กล่าวคือ เป็นการจดัการทรัพยากรทีไม่ถูกเร่งรัด หรืออยู่ภายใต้

ความกดดนัแต่อยา่งใด มีความเป็นอิสระในการดาํเนินการจดัการ มีกระบวนการ คือ 

 ๑. การจดัทาํบญัชีรายชือแหล่งทรัพยากร (resource inventory) เป็นการระบุรายละเอียด

ของทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบ้าน” เพือเป็นฐานขอ้มูลในการประเมินและจดัลาํดบัคุณค่า

ความสําคญัของทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบา้น” เช่น แหล่งทีอยู่/กาํเนิด ประเพณีทีเกียวข้อง 

ประวติั สภาพปัจจุบนัทงัเชิงปริมาณและคุณภาพ เจา้ของคือใคร ทรัพยากรอยู่อย่างไรในสภาพ       

ทีเหมาะสมหรือไม่ เป็นตน้     
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 ๒. การประเมินทรัพยากร (resource assessment) เ ป็นการระบุหรือเพือตัดสิน

ความสําคญัและจดัลาํดบัความสําคญัของทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบา้น” เพือให้ได้ขอ้มูลที

เพียงพอครอบคลุมทุกด้านมากทีสุดและมีเกณฑ์การประเมินทีชัดเจนโปร่งใสเหมาะ สมกับ

ทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบา้น” ใหม้ากทีสุด 

 ๓. การระบุผลกระทบและขอ้ขดัแยง้ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบา้น” 

(identification of potential impact and resource management conflicts) ผลของการประเมิน               

เป็นตัวบ่งชีให้เ ห็นถึงคุณค่าและปัญหาทีเ กิดขึนของทรัพยากรวัฒนธรรม “เ รือพืนบ้าน”               

โดยผลกระทบมี   ๒ ลกัษณะดงันี                                                               

 ๓.๑ ทรัพยากรทีไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมอืน เช่น ผลกระทบจากการมีจาํนวน

ประชากรเพิมขึน ทรัพยากรถูกทาํลาย ผูสู้งอายุ ผูรู้้มีน้อยลง เป็นตน้ 

 ๓.๒ ผลกระทบจากการพฒันาและการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบ้าน” 

ต่อชุมชน  เช่น หากทาํ หรือไม่ทาํการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบา้น” ใครได้หรือเสีย

ผลประโยชน์ ความขดัแยง้ต่างๆ การเขา้ถึงทรัพยากรของสาธารณะชนเท่าเทียมกนัหรือไม่ อยา่งไร 

 ๔. การทาํงานและปรึกษาหารือร่วมกบัชุมชนและผูอ้ืน (consultation with indigenous 

people and other groups) ซึงในส่วนนีไม่ว่าจะเป็นผู้ทีเกียวขอ้งโดยตรง โดยอ้อม หรือไม่เกียวขอ้ง

เลย ก็ย่อมมีทางไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินการจดัการไดเ้ช่นกนั ดงันนัขนัตอนนีจงึเป็นขนัตอน

ทีสําคญัและเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้หรือผลกระทบในดา้นลบตามมา อีกทงัเป็นการ

สร้างความเขา้ใจใหต้รงกนัทุกฝ่ายอีกดว้ย 

 ๕. การพฒันาโปรแกรม/รายการสําหรับปกป้อง การเข้าถึง และการให้ความรู้แก่

สาธารณะ (development of programs for resource protection, public access, public education) 

เป็นขนัตอนทา้ยแต่ส่งผลถึงขนัตอนแรกๆ เป็นวฏัจกัร เพือให้ไดว้ิธีการจดัการทีดีและเหมาะสม

ทงัตวัทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบา้น” และส่วนต่างๆทีเกียวขอ้ง เป็นขนัตอนสามารถทาํให้

ทรัพยากรสามารถดาํรงอยูต่่อไปอย่างยงัยนื 

  

๖. การจัดการทรัพยากรวฒันธรรมในรูปแบบพิพธิภัณฑ์ 

 พิพิธภณัฑเ์ป็นสถานทีจดัแสดงสิงของและแหล่งรวบรวมความรู้ งานทางพิพิธภณัฑ์

เป็นงานทีเสนอความหลากหลายทางวฒันธรรม ไม่แสวงหาผลกาํไร เปิดสู่ประชาชนเพือใหบ้ริการ

แก่สังคม และการพฒันาสังคม การสะสมวตัถุต่างๆ เป็นเหตุนําไปสู่การจดัตงัพิพิธภณัฑ์ โดยมี

เหตุผลหลกัๆ คือ เก็บสะสมเพือไวใ้ชง้าน เก็บสะสมเพราะความชืนชอบ เก็บสะสมเพราะความรัก

ความผูกพนัในตวัวตัถุหรือบุคคล สถานที เรืองราว ความเชือ เก็บสะสมเพือการศึกษา   
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 ๖.๑ การเก็บรวบรวมวตัถ ุ

 การเก็บรวบรวมวตัถุจาํเป็นจะตอ้งมีหลกัการในการเก็บรวบรวมเพือสะดวกใน              

การดาํเนินการจดัการวตัถุทีมีอยู่ในขนัต่อไปไดอ้ยา่งราบรืน 

 ๖.๑.๑ เก็บรวบรวมวตัถุทีได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน  แม้แต่กรณีซือ

วตัถุนนัมาจากร้านคา้หรือจากบุคคลใดบุคคลหนึง จาํเป็นตอ้งขอหลกัฐานการซือขาย เพือเป็นการ

ป้องกนัตนจากการทาํผิดกฎหมาย 

 ๖.๑.๒ จาํกดัขอบเขตการเก็บสะสม เพือให้องค์ประกอบในการสะสมครบถ้วน

สมบูรณ์ 

 ๖.๑.๓ สะสมวตัถุไปพร้อมกบัประวติัศาสตร์ และขอ้มูลต่างทีเกียวขอ้งกบัวตัถุ

นนัๆเพือเป็นประโยชน์มากกวา่การสะสมแต่เพียงอยา่งเดียว 

 การจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรวฒันธรรมต่างๆในประเทศไทยส่วนใหญ่ในหลายปี            

ทีผ่านมานี ทาํโดยการจดัเป็นพิพิธภณัฑ์ขึนมาเพือรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลต่างๆของทรัพยากร

วฒันธรรม เผยแพร่และถ่ายทอดออกสู่สังคมในหลากหลายรูปแบบ  

 พิพิธภณัฑ์ มีหน้าทีรวบรวม รักษา และจดัแสดงสิงทีเป็นหลกัฐานความสําคญัของ

มนุษยแ์ละสิงแวดลอ้ม มุ่งเนน้ใหค้น้ควา้ ศึกษาเรียนรู้ และความเพลิดเพลิน(อพิสิทธิ ธีระจารุวรรณ์, 

๒๕๔๐: ๗๙) ไม่ไดเ้ฉพาะวตัถุเท่านนัแต่รวมถึงสิงมีชีวติด้วย 

 ในโลกนันมีพิพิธภณัฑ์มานบัหมืนปี สําหรับประเทศไทยแล้วเริมเมือพ.ศ.๒๔๐๒            

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงโปรดฯให้สร้าง “พระทีนงัประพาสพิพิธภณัฑ”์ 

เ พือ เ ก็บ รวบ ร วมศิ ล ปว ัต ถุไ ว้ แ ต่ ก็ย ังถื อ เ ป็น พิพิธภัณ ฑ์ส่ วนพร ะอ งค์จ นเ มือ ใน ส มัย                       

พ ร ะ บ าท ส ม เ ด็ จพ ระ จุล จ อ ม เ ก ล้ า เ จ้า อ ยู่ หั ว  ไ ด้ มี พิ พิธ ภ ัณ ฑ์ เ พื อ ป ร ะ ช า ช น ขึ น  คื อ                                    

“มิวเซียมหอคองคอเดีย” ณ พระทีนงัสหทยัสมาคมในพระบรมมหาราชวงั รวบรวมตงัแต่กระดูก 

ศิลปวตัถุไปจนถึง แร่ธาตุต่างๆ และอืนๆ     

 การทีจะจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเรือพืนบา้นใหไ้ดเ้หมาะสมขนัแรกนนัอาจตอ้งเริม

จากการทาํพิพิธภณัฑเ์ป็นประการแรก “การพฒันาการพิพิธภณัฑท์อ้งถินในไทยเห็นชัดมาไม่นาน 

แต่คนทอ้งถินนนัมีสํานึกเรืองนีมานานแลว้ โดยเฉพาะพระสงฆ ์ครู หรือผูน้าํทอ้งถิน คนเหล่านีมกั

รวบรวมสิงของไวด้ว้ยใจรักและความตงัใจทีจะทาํใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์แค่ยงัไม่รู้วธีิการ ไม่มีกาํลงั ไม่

มีเงิน” (อพิสิทธิ ธีระจารุวรรณ์, ๒๕๔๐: ๘๒)    

 แนวความคิดขา้งตน้นีเป็นแนวคิดเกียวกบัการจดัทาํพิพิธภณัฑท์อ้งถินของประชนชาน

ทวัไปซึงนอกจากการทาํพิพิธภณัฑใ์นแบบทางราชการแลว้ พิพิธภณัฑข์องชาวบา้นเองก็ยงัเป็นทีที

ต้องช่วยเหลือกันต่อไปในอนาคต เพือให้พิพิธภัณฑ์สามารถดาํรงอยู่ได้ไม่เงียบเหงาเหมือน
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พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติทวัๆไป ซึงในตอนนีหากการทาํพิพิธภัณฑใ์ห้เป็นพิพิธภณัฑ์ทีมีชีวติได ้

ความลม้เหลวจากการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทงัหลายก็จะไม่เป็นการเริมต้นและจบลงในวนั

เดียว เพราะพิพิธภณัฑที์ประชาชนไดท้าํเองดว้ยใจรัก ยอ่มเป็นสิงทีจะสร้างความผูกพนัและแสดง

ถึงวถิีชีวติของสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะพิพิธภณัฑ ์คือ “โรงเรียนนอกระบบ” ดงัทีนิธิ เอียวศรีวงศ์ 

ไดใ้หส้รุปไวว้า่ พิพิธภณัฑเ์ป็นสถานศึกษาแห่งหนึงทีต่างจากสถาบนัการศึกษาทวัไปทีใช้ของสอน

คน และความรู้ทีจะไดม้าจากวธีิการจดัแสดงของคนจดันนัเอง   

 ๖.๒ การจัดทําทะเบียนบัญชีทรัพยากรวัฒนธรรม   

  ทรัพยากรวฒันธรรมมรดกทีมีคุณค่า ถูกสะสมเพิมพูนจากภูมิปัญญาของบรรพ

บุรุษยากทีมีสิงใดมามาเทียบกับคุณค่าของทรัพยากรเหล่านนัได ้ทรัพยากรวฒันธรรมเป็นสิงที

แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมของประเทศชาติบา้นเมืองนบั แต่อดีตกาล จึงเป็น               

ความจาํเป็นอย่างยิ งทีจะต้องสงวนรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรวฒันธรรมไวมิ้ให้สูญหายไปจาก         

ผืนแผ่นดินไทย และทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบ้าน” เป็นสิงหนึงทีควรค่าแก่การรักษาและ          

การจดบนัทึกไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดรู้้จกัและรู้สึกภาคถูมิใจในชนชาติของตน  

  การทาํทะเบียนบญัชีเป็นกระบวนการบันทึกข้อมูลเกียวกับวตัถุสะสมของ

พิพิธภณัฑสถานเพือไวเ้ป็นหลกัฐานสําคญั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํทะเบียนบญัชีเพือทาํให้

ทราบถึงข้อมูลพืนฐาน อนัได้แก่ จ ํานวน ขนาด ชนิด ประเภท ลกัษณะพิเศษ  ของทรัพยากร

วฒันธรรมประเภทนนัๆ ซึงเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลสืบไป อีกทงัเป็นหลกัฐานให้

ทราบถึงความเคลือนไหว ยา้ยที ของทรัพยากรเพือการติดตามคืนสู่แหล่งทีอยู่ของทรัพยากรดว้ย 

 กระบวนการจัดทําทะเบียนบัญชีทรัพยากรวัฒนธรรม 

 ๑. สํารวจแหล่งทีอยู่ ทีตงัของทรัพยากรวฒันธรรม  

 ๒. ทาํบญัชี บนัทึกรายละเอียด และถ่ายภาพของทรัพยากรวฒันธรรมนนัๆทุกชิ น

ทีสํารวจพบ 

 ๓. วิเคราะห์และประเมินสภาพ คุณค่า ของทรัพยากรวฒันธรรม 

 ๔. นาํเสนอขอ้มูลการสํารวจให้กับกลุ่มบุคคล หน่วยงานทีมีส่วนเกียวข้องให้

พิจารณาคดัเลือกใหเ้ป็นกลุ่มทรัพยากรวฒันธรรมทีสําคญั  

 ๕. จดัทาํทะเบียนบญัชีทีผ่านการพิจารณา และจดัทาํป้ายประจาํทรัพยากร

วฒันธรรมให้อยู่ในรูปแบบทีเหมาะสม 
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 ข้อมูลทีต้องทําการบันทึก 

 ๑. เลขลาํดบั หรือเลขประจาํวตัถุ โดยตอ้งเขียนในบตัรประจาํวตัถุและในสมุด               

จดบนัทึกใหต้รงกนั 

 ๒. ชือวตัถุ หมายถึง ชือวตัถุแต่ละรายการ 

 ๓. ลกัษณะวตัถุ หมายถึงการอธิบายรายละเอียดของวตัถุ 

 ๔. ชนิด/วสัดุ หมายถึงการบนัทึกวา่วตัถุนนัทาํจากวสัดุอะไรเช่น หิน ไม ้ผา้ ฯลฯ  

 ๕. แบบสมยั หมายถึงการกาํหนดแบบศิลปะต่างๆ ตามหลกัการจาํแนกอายุสมยั

 ๖. อายุ หมายถึงการกาํหนดอายุของโบราณวตัถุโดยกาํหนดเป็นปีพุทธศกัราช 

 ๗. ขนาด หมายถึง การวดัขนาดของวตัถุแต่ละรายการ โดยใช้ระบบเมตริก 

 ๘. สภาพ หมายถึง การบรรยายสภาพวตัถุ สมบูรณ์ หรือชาํรุดอย่างไร 

 ๙. ประวติัทีมา หมายถึง การอธิบายรายละเอียดทีมาของวตัถุ ไดม้าอยา่งไร 

 ๑๐. ทีเก็บ หมายถึง สถานทีเกบ็รักษาของวตัถ ุ

 ๑๑. ชือผูบ้ริจาค หรือผูใ้ห้ 

 ๑๒. ประโยชน์ใชส้อยของวตัถ ุ

 ๑๓. รูปถ่าย 

 หมายเหตุ ใชบ้นัทึกประวตัิของวตัถุดา้นการจดัแสดง การให้ยืม การเคลือนยา้ย 

รวมถึงการอนุรักษ ์

 ดงันนัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเรือพืนบา้นจาํเป็นอย่างยงิทีตอ้งใชห้ลกัการ

ในการทาํพิพิธภณัฑเ์พือเป็นแนวทางทีเหมาะสมทงัต่อตวัทรัพยากร พืนทีหรือทอ้งถิน และคนที

ดาํเนินการจดัการ โดยต้องคาํนึงถึง ความมีเอกลกัษณ์ของสิงจดัแสดง, การจดัการทีพอเพียง ,            

ความต่อเนืองในการจดัการ และใจรัก 

 

เอกสารและวรรณกรรมทีเกียวข้อง 

 

 เอกสารและงานเขียนต่างๆซึงเกียวข้องกบัเรือพืนบา้น ส่วนใหญ่จะเน้นในเรืองของ

การอนุรักษ์และการเก็บรักษาเสียส่วนใหญ่ทงักระบวนการสร้างและพิธีกรรม ตลอดจนวฒันธรรม

และประเพณี อีกทงัเน้นการจาํแนกประเภท ความสําคญั และให้ความรู้เกียวกับเรือพืนบ้าน              

แต่ละชนิด ไดแ้ก่      

 “เรือหลากชนิดวถีิชีวิตชาวอ่างทอง”  ของอาจารยป์ระสงค์ ลีสุวรรณ (มปป.) ทีเขียน

เกียวกบัเรือและวถิีชีวติของคนในอ่างทองจากความทรงจาํและประสบการณ์ทีผ่านมาในชีวติ อกีทงั

การทาํงานทีเกียวขอ้งกบัการอนุรักษใ์นแวดวงการศึกษาของผูเ้ขียนเอง ซึงเป็นงานเขียนทีเกียวขอ้ง
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กบัเรือและวถิีชีวติของคนในจงัหวดัอ่างทองโดยตรง   

 งานเขียนชุด เรือไทย สองเล่มจากสีเล่ม ไดแ้ก่ “หนงัสือเรือพืนบ้านและการทาํเรือ

จาํลอง” และหนังสือ “การต่อเรือไม้ในประเทศไทย” ของอาจารย์ไพฑูรย์ ขาวมาลา (๒๕๓๑, 

๒๕๓๗) เป็นงานเขียนเกียวกบัเรือในประเทศไทย หรือเรียกได้วา่เป็นงานวิจยัทีอาจารยไ์พฑูรย์

ท่านได้รวบรวมทงัความรู้พืนฐานเฉพาะของเรือแต่ละประเภท ประวตัิความเป็นมา เครืองมือ

เครืองใช้ทีเกียวขอ้งกบัเรือ และดา้นเทคนิคการช่างเรือ โดยข้อมูลขา้งต้นเป็นขอ้มูลจากการศึกษา

คน้ควา้ของอาจารยไ์พฑูรย ์ขาวมาลาทีครอบคลุมเรืองเรือไทยทงัหมด เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

เรืองเรือในขนัตน้ไดม้าก โดยเฉพาะในส่วนของการเก็บขอ้มูลเพือทาํทะเบียนเรือพืนบา้นในขนัตน้ 

อีกทงัยงัทาํใหส้ามารถมองรายละเอียดทีจะนาํมาเป็นแนวทางในการจดัการเรือพืนบา้นกรณีศึกษา

ไดอ้ีกหลายแนวทาง       

 งานเขียนของจนิตนา กระบวนแสง (๒๕๔๐) เรือง “เรือไทยสมยัโบราณ: มรดกทาง

สายนาํอนัลาํค่าของคนไทยตงัแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์” เป็นงานเขียนทีเรียบเรียงความรู้ และ

ความผูกพนัเกียวกับเรือของคนในภาคกลางทีใชช้ีวิตอยู่ริมนาํ โดยเฉพาะแม่นําเจา้พระยา โดยลาํดบั

ประเภทของเรือแต่ละชนิด พิธีกรรม วฒันธรรมและประเพณีทีเกียวขอ้งเท่านัน แต่ไม่ได้กล่าวถึง

การอนุรักษ์แต่อยา่งใด เช่นเดียวกนักบังานเขียนของวนิยั รอดจ่าย (๒๕๓๒) ทีเขียนเกียวกบัเรือยาว 

โดยเรียบเรียงขอ้มูลทุกอย่างตงัแต่กระบวนการสร้าง พิธีกรรม และประเพณีทีเกียวขอ้ง แต่ทงัสองก็

แนะถึงความสําคญัเพือริเริมแนวคิดใหมี้การอนุรักษเ์รือไวเ้ช่นเดียวกนั  

 งานเขียนเรือง “เรือ” ของณฐัวฒิุ (๒๕๔๑) ไดเ้รียบเรียงข้อมูลพืนฐานของเรือไทยแต่

ละชนิด คติความเชือ พิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัเรือ และนอกเหนือจากนีก็ยงัมีเสริมในเรืองของการใช้

เรือลงไป อีกทังเน้นในเรืองของความสัมพนัธ์ระหว่างเรือกับสายนําทีเป็นสิงทีขาดกันไม่ได้

 งานเขียนของสมบติั พลายนอ้ย (๒๕๕๒) ในเรือง “เกิดในเรือ บนัทึกความทรงจาํของ 

ส.พลายน้อย” นัน เป็นงานเขียนเล่าชีวประวติัและเหตุการณ์จากความทรงจาํของผู ้เขียนเอง              

ทีมีชีวิตเ กียวข้องกับเรือ  โดยเฉพาะอย่างยิ งเรือพืนบ้านชนิดต่างๆ ทีได้พบเห็นในจงัหว ัด

พระนครศรีอยธุยา และสถานทีอืนๆ ซึงจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นจงัหวดัทีมีอาณาเขตติดต่อกบั

จงัหวดัอ่างทองและมีลกัษณะการดาํเนินชีวติของผูค้นยอ้นกลบัไปประมาณยสิีบถึงสามสิบปีก่อนที

เหมือนกนัคือการใช้เรือในการประกอบกิจกรรมประจาํวนัต่างๆนนัเองงานเขียนของสราญ ผลดี 

(๒๕๕๒) ในหนังสือ “เรืองเล่าบ้านริมคลอง” เป็นงานวรรณกรรมสําหรับเยาวชน ทีถ่ายทอด

เรืองราววิถีชีวิตของเด็กทีมีบ้านอยู่ริมคลอง ซึงกิจกรรมแต่ละอย่างนันจะมีเรือและนําเป็นสิงที

เกียวขอ้งดว้ยเสมอ เป็นการสร้างสือทีสามารถประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเกียวกบัเรือพืนบา้นใหเ้ด็กและ

เยาวชนรุ่นหลงัไดรั้บรู้อีกแนวหนึงทีไม่เนน้งานวชิาการมากนกั สามารถเข้าใจและเขา้ถึงขอ้มูลได้
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โดยง่ายในส่วนงานของนกัอนุรักษอ์ยา่งเอนก นาวกิมูล (๒๕๓๖) ไดเ้ขียนเรืองราว  ความทรงจาํใน

อดีตประกอบกับการคน้ควา้ รวบรวม สะสมสิงของมากมายทีถือไดว่้าเป็นสิงของทีเกียวขอ้งกับ

ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมในดา้นต่างๆของไทย บรรยายเกียวกบัการเดินทางท่องเทียวเมือประมาณ

ยีสิบปีทีแลว้ในเรือง “เทียวทุ่งเมือหนา้นาํ” วา่มีลกัษณะการเดินทางทีขึนอยูก่บันาํเป็นหลกั และการ

เดินทางไม่ตอ้งคาํนึงถึงถนน แต่คาํนึงถึงเส้นทางนาํเป็นสําคญั ซึงสามารถเดินทางจากจงัหวดัหนึงสู่

จงัหวดัหนึงได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้เรือพืนบ้านเป็นพาหนะ ประกอบกับบรรยากาศในการ

เดินทางท่องเทียวทางนําในลกัษณะนียงัแฝงไปดว้ยองค์ความรู้หลายอย่าง ซึงเอนก นาวิกมูลได้

กล่าวถึงพืนทีทีสามารถเดินทางเทียวไปตามทุ่ง โดยเน้นพืนทีภาคกลางตอนล่าง ได้แก่  จงัหวดั

ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี และราชบุรี และทีสําคญังานเขียนชิ นนีกล่าวถึง

ลกัษณะการใช้ชีวติของผู้คนเมือถึงเวลานาํท่วมและทีต่างออกไปอีกซึงเป็นงานเขียนทีไม่เน้น

เรืองราวเกียวกบัเรือมากนักแต่เน้นในเรืองความสัมพนัธ์ของเรือพืนบา้นชนิดหนึงกบัวฒันธรรม

ดา้นอืนๆ อาจไม่เกียวข้องกับเรือพืนบ้านในจังหวดัอ่างทอง แต่สามารถชีให้เห็นความชัดเจน

เกียวกบัคุณค่าของเรือพืนบา้นมากขึน  คือ   บทความเรือง เรือกอและ: วฒันธรรมสัมพนัธ์ระหว่าง

เชือชาติ ของสมใจ ศรีนวล (๒๕๔๗) ในวารสารหอสมุดมหาวิทยาลยัทกัษิณ ซึงความสัมพนัธ์ที

สมใจไดแ้บ่งไวค้ือ วฒันธรรมสัมพนัธ์ดา้นอาชีพ วฒันธรรมสัมพนัธ์ดา้นศิลปกรรม วฒันธรรม

สัม พันธ์ด้านค วามเ ชื อ  วัฒ นธรรมสัมพันธ์กับว ัฒนธรรมด้วย กัน  และทิ งท้ายให้คิดว่า                   

การเปลียนแปลงไปของกระแสสังคมทาํให้วฒันธรรมมีรากฐานไม่มนัคง และลูกหลานปล่อยให้

เลือนรางลงไป ก็เป็นเหตุใหปั้จจุบนัวฒันธรรมแทบจะไม่เหลือร่องรอยใหเ้ห็นอีก 

 แต่เป็นทีน่าเสียดายทีเอกสารและงานวิจัยทีเ กียวข้องกับการจดัการทรัพยากร

วฒันธรรม “เรือพืนบา้น” ซึงมีคุณค่า สามารถเป็นประโยชน์ให้กบัประชาชนทวัไปในอนาคตใน

พืนทีจงัหวดัอ่างทองนนัยงัมีอยู่น้อยมาก รวมถึงไม่มีงานเขียนเกียวกับการนาํเรือเก่าเก็บอนุรักษ ์

หรือไม่ไดใ้ชง้านไปมีส่วนใชป้ระโยชน์ต่อส่วนรวมในดา้นการรองรับปัญหาทีเกิดจากอุทกภยั และ

งานเขียนโดยทวัไปยงัเนน้ในเรืองของจิตใจ ความเชือ และความผูกพนัระหว่างคนและเรือเท่านนั 

ยงัขาดการกล่าวอา้งถึงวธีิการนาํทรัพยากรวฒันธรรมประเภทนีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ดงันนัหากเป็นไปไดแ้นวความคิดในการศึกษาหวัขอ้วจิยั การศึกษาเพือหาแนวทางทีเหมาะสมใน

การจดัการเรือพืนบา้นในพืนทีอาํเภอโพธิทอง และอาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง จะเป็นหนึง

แรงผลกัดนัใหเ้กิดแนวคิดและการศึกษาทีจะสร้างประโยชน์จากทรัพยากรทางวฒันธรรมมอย่าง

สูงสุดในดา้นอืนๆต่อไปอีก 
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ความรู้ทัวไปเกียวกับเรือพืนบ้านภาคกลาง 

 

 เรือพืนบา้น คือ สิงประดิษฐ์ตามภูมิปัญญาของคนในทอ้งถินทีมีลกัษณะทางภูมิศาสตร์

มีแม่นาํลาํคลองเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการดาํรงชีวติ ทีถ่ายทอดถึงจิตวญิญาณของคนกบัสายนาํว่ามี

ความผูกพนักนัมาอย่างยาวนาน โดยมีสิงทีน่าสนใจ คือ การแสดงถึงความสามารถ อุปนิสัย และ

ขนบทําเนียมนิยม กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ท้องถิ น ทีแฝงไปด้วยภูมิปัญญาในการปรับใช้

สภาพแวดลอ้มใกลต้วัเพือตอบสนองวถิีชีวิตของคนในทอ้งถิน เป็นส่วนหนึงของการสร้างความ

มนัคงของสังคมและชุมชนทอ้งถิน ด้วยการสืบทอดเรืองราวและประเพณีต่อกันมาจนกลายเป็น

มรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถินทีมีความงดงาม และอรรถรสของความเป็นพืนบ้านอย่างสมบูรณ์ 

ควรค่าแก่การศึกษาใหเ้กิดความเขา้ใจในสิงทีแฝงอยู่ในการดาํเนินการทีเกียวขอ้งทงัสินไม่ว่าจะเป็น

การสร้าง การใช้งาน การประกวดแข่งขนัเพือความสนุกสนาน จนกระทงัการดูแลรักษา และ

การศึกษาพาหนะพืนบา้น “เรือไทยพืนบา้น” อาจเป็นหนทางหนึงในการอนุรักษ์สิงทีมีคุณค่าของ

ทอ้งถินใหค้งอยู่อย่างยงัยนื และมีส่วนในการแกปั้ญหาความเดือดร้อนทีมีเกียวกับการเดินทางยาม

ฤดูนําหลากต่อไป  จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารข้อมูลเกียวกับเ รือพืนบ้านใน               

ประเทศไทย ผูศึ้กษาจึงไดท้าํการประมวลความรู้ทีไดม้าเพือเป็นการปูพืนฐานความเขา้ใจทีตรงกนั 

โดยจะเป็นประโยชน์ในการทาํความเขา้ใจเกียวกบังานวจิยัเล่มนีดว้ย  

 จากความหมายของคาํวา่ เรือ ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒ 

ในตอนตน้ว่า เป็นยานพาหนะทีใช้สัญจรไปมาในนํา มกัทาํดว้ยวิธีขุดไม้ทงัตน้หรือนาํกระดาน 

สังกะสี เหล็ก เป็นต้น  มาประกอบกันเข้า และส่วน คาํว่า พืนบ้าน หมายถึง เฉพาะถิน เช่น                

ของพืนบา้น, มกัใช้เขา้คู่กบัคาํ พืนเมือง เป็น พืนบา้นพืนเมือง ดงันนั ณ งานวจิยัเล่มนีจึงอนุมานวา่ 

เรือพืนบา้น คือ ยานพาหนะทีใชส้ําหรับการสัญจรไปมาในนาํ โดยวสัดุ หรือวตัถุต่างๆในท้องถิน

นาํมาประกอบเขา้กัน โดยมีลกัษณะ หรือเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถินหรือภูมิภาคนันๆ แต่สําหรับ           

เรือพืนบา้นของไทยนนัส่วนใหญ่ทาํมาจากไมท้งัลาํ   

 เรือพืนบ้านคือเรือทีถูกสร้างขึนตามความเชือในแต่ละสมัย ของท้องถินต่างๆ            

โด ย ใช้ไ ม้ทีห าไ ด้ ง่าย จา กป่ าข อ ง ท้อ งถิ น นันๆ  มี ร าค าถู ก  แ ละ ส ะ ด วก ต่อ ก าร ข นส่ ง                                   

(ไพฑูรย ์ขาวมาลา, ๒๕๓๑: ๑๐) เรือลาํแรกเกิดขึนเมือใดและทีใดนันยงัไม่มีผู้ใดสามารถสรุปได ้

นอกจากการสันนิษฐานจากมูลเหตุทีเกิดจากการสังเกตวตัถุทีสามารถลอยนาํไดข้องมนุษยเ์รา ไมว่่า

จะท่อนไม ้ตน้พืชตระกูลกก และไดมี้การพฒันาเรือยมาจนกระทงัเกิดเป็นเรือชนิดต่างๆให้ไดเ้ห็น

กนัในปัจจุบนั “เรือ” มีความสําคญัโดยสรุปไดค้ือ เป็นยานพาหนะสําหรับสัญจรไปมาทางนํา, 

เหมือนรถบรรทุกหรือโกดงัเก็บสินคา้ ทีตอ้งขนส่งวตัถุดิบจาํนวนมาก เช่น ทราย หิน ขา้วสาร ฯ, 



๒๙ 
 

 
 

เป็นทีทาํงานของหลายๆชีวติ อาทิ ร้านค้า เรือจา้ง ฯ, เป็นเวทีการแสดง สําหรับพ่อเพลงแม่เพลง 

หรือกิจกรรมต่างๆทีเกิดขึนเหนือผิวนาํ, เป็นโรงเรียนสําหรับผู ้ทีเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่กบันาํ, เป็น

หนา้ตา ศกัดิศรีของทอ้งถิน ชุมชน ในการแข่งขนั เช่น เรือแข่ง เรือกฐิน เรือจดัในขบวนต่าง ,ๆ เป็น

ทีพกัอาศยัหรือ “บา้น”      

 นอกจากความสําคญัทีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ “เรือ” ยงัมีความสําคญัทางดา้นจิตวิญญาณ

และพิธีกรรมดังเห็นได้จากหลกัฐานกลองมโหระทึกโบราณทีมีรูปเรือ ซึงเชือกนัว่าเป็นเรือส่ง

วญิญาณ ของคนเมือ ๒,๐๐๐ ปี มาแลว้ ซึงตรงกบับนัทึกของชาวยุโรปในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพสมเดจ็พระไชยราชาธิราชดว้ยเรือโขนอนนัตนาคราชเป็นพาหนะทีแลว้เผากลางแม่นาํ       

(สุจิตต์ วงษเ์ทศ, ๒๕๔๐: ๑๕)     

 “เรือพืนบา้น” นอกจากจะมีความสําคญัเหมือนกบัเรือโดยทวัไป ยงัแฝงไปด้วยคุณค่า

เหมือนกบัทรัพยากรโบราณคดี ๔ ประการหลกัๆ (ธนิก เลิศชาญฤทธิ, ๒๕๕๓: ๑๑)ไดแ้ก่ 

 ๑. คุณค่าเชิงสัญลกัษณ์ (associative/Symbolic value) กล่าวคือ เรือ เปรียบเสมือน นาค 

(สุจิตต์ วงษเทศ ๒๕๔๐: ๑๕)เพราะพิธีกรรมทีมีมาแต่โบราณเป็นพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกับ นาคและ

นาํ ซึงเป็นอาํนาจทีเหนือธรรมชาติและใหค้วามอุดมสมบูรณ์แก่มนุษย ์และสัญลกัษณ์ลวดลายต่างๆ

ทีเกียวขอ้งกบันาํจะมี นาค เขา้ไปเกียวขอ้งด้วยทุกครังนอกจากนียงัเป็นสัญสักษณ์ในประเพณีหวั

เลียวหวัต่อของชีวติอยา่งงานแต่งงานนนัคือ “เรือประเพณี” ทีเมือมีการแต่งงาน ฝ่ายเจา้บ่าวจะตอ้งมี

การเตรียมเรือลาํใหม่ ทงันีนอกจากเป็นเครืองแสดงความเป็นสิริมงคลแก่คู่แต่งงานแล้ว ยงัเป็น

สัญลกัษณ์ทีเปรียบเสมือนชีวติใหม่ของคู่สมรสทีตอ้งกา้วลงไปอยู่ดว้ยกนัในเรือลาํเดียวกันอีกด้วย 

(ราชาวดี งามสง่า, ๒๕๓๕: ๕๘) ซึงเป็นทีมาของสํานวน “ลงเรือลาํเดียวกนั” นนัเอง และเป็นเครือง

บ่งบอกฐานะของฝ่ายชายใหฝ่้ายหญิงรู้สึกมนัใจวา่มนัคงพอทีจะใช้ชีวติร่วมกนัไปจนตลอดรอดฝัง

ได ้ทงันียงัมีในเรืองของสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงฐานะผ่านทางเครืองประดบัเรือ คือเรือบางลาํจะมีการ

หุ้มโลหะไวที้หวัและทา้ยเรือ โดยมีนยัยะด้วยกนัสองประการคือ บ่งบอกฐานะของเจา้ของเรือ

พืนบ้านลํานัน ตามประเภทของโลหะทีนํามาหุ้มหัวหรือท้ายเรือ และอีกประการหนึงคือ                     

เป็นภูมิปัญญาในการป้องกนัขอบเรือแตกเสียหายจากการใช้งานเนืองจากในส่วนของหวัเรือและ

ทา้ยเรือจะเป็นส่วนทีปะทะกบัท่าเรือเมือเรือเทียบท่าเขา้ฝัง   

 ๒.  คุณค่า เ ชิงวิชาการ ( informational value) เ รือพืนบ้าน นอกจากจะเป็นเพียง

ยานพาหนะแลว้ยงัแฝงไดด้ว้ยคุณค่าทางวชิาการหลายแขนงไม่วา่จะเป็น ความรู้เรืองไมที้เหมาะสม

ทีจะนาํมาประกอบเป็นเรือทีมีความทนทานในกานอยูใ่นนาํไดเ้ป็นเวลานา ความรู้เรืองรูปทรงของ

เรือทีมีคุณลกัษณะเหมาะกบัการใชใ้นลกัษณะของกระแสนาํทีแตกต่างกนั ฯลฯ 

 ๓. คุณค่าเชิงสุนทรียะ (aesthetic value)  เ รือพืนบ้านยงัแ ฝงไปด้วยคุณค่าเชิ ง                
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ความงดงามทางศิลปะ ดว้ยรูปร่างของเรือบางชนิดบ่งบอกถึงคติทีซ่อนเร้นอยู่ เช่น เรือพายม้า

เปรียบเสมือนผูช้ายทีมีความสง่างาม ดูแข็งแรง เรือหมู ทีดูมีความอ่อนช้อยเสมือนหญิงสาวทีมีกริยา

ท่าทางนิมนวล  

 ๔. คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (economic avlue) คุณค่าด้านนีสันนิษฐานว่าจะเป็นคุณค่าที

สําคญัทีสุดสําหรับแต่ละยุคแต่ละสมยั ด้วยคนไทยโดยเฉพาะคนภาคกลาง จะใช้เรือในบทบาท

ทางดา้นเศรษฐกิจเสียส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะสําหรับสัญจรไปมา บ้านสําหรับพาํนัก

อาศยั  เป็นสถานทีทาํงานทีตอ้งรอนแรมไปถินฐานย่านต่างๆเพือแลกเปลียนปัจจยัในการดาํรงชีพ 

และในปัจจุบนัเรือพืนบา้นมีบทบาทในดา้นการท่องเทียวมากขึน ดว้ยเป็นหนึงสัญลกัษณ์ของความ

เป็นไทยทีมีความผูกพนักบัสายนาํ ดงัทีชาวต่างชาติเคยให้สมญานามสยามว่า “เวนิสตะวนัออก” 

และในส่วนทีเกียวข้องกบังานศึกษาชิ นนี คือความสามารถดาํรงอยู่ได้เมือตอ้งประสบกบัปัญหา      

นาํท่วมโดยทีการสัญจรทางบกซึงเป็นเส้นทางสําคญัดา้นเศรษฐกิจไม่สามารถใชก้ารได ้ 

 

๑. ประเภทของเรือพืนบ้าน 

 “เรือพืนบา้น” หากแยกยอ่ยออกจาก “เรือไทย” แลว้ยงัสามารถแยกประเภทออกไป

ตามลกัษณะการแบ่งไดอ้ีก ๓ ลกัษณะดงันี 

 ๑.๑ ประเภทเรือพืนบา้นทีแบ่งตามลกัษณะการสร้าง มี ๒ ประเภท คือ 

 ๑.๑.๑ เรือขุด (Dredge Boat) คือเรือทีสร้างขึนดว้ยการขดุใหเ้ป็นลาํเรือจากซุง 

 ๑.๑.๒ เรือต่อ (Boat) คือเรือทีสร้างดว้ยการนาํไมม้าประกอบเข้ากนัเป็นลาํเรือ 

 ๑.๒ ประเภทเรือพืนบา้น แบ่งตามลกัษณะวธีิการใช้ มี ๓ ประเภท คือ 

 ๑.๒.๑ เรือพาย (Row Boat) คือ เรือทีใช้พายเป็นเครืองทาํใหเ้รือแล่นไป มกัใช้กบั

เรือขนาดเล็ก 

 ๑.๒.๒ เรือแจว (Canoe Boat) คือ เรือทีใช้พายดา้มยาวทีเรียกว่า แจว ทาํให้เรือ

แล่นไป ใชก้บัเรือทีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่จนถึงใหญ่ และเรือมีนาํหนกัมาก แล่นในนาํลึก 

 ๑.๒.๓ เรือถ่อ (The Punt Boat) คือ เรือ หรือแพ ทีใชไ้มไ้ผ่คาํยนัเรียกวา่ ถ่อ ทาํให้

เรือแล่นไป โดยเรือมกัจะกินเฉพาะนาํตืน และมีขนาดค่อนขา้งใหญ่  

 ๑.๓ ประเภทเรือพืนบา้น แบ่งตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน มี ๓ ประเภท คือ 

 ๑.๓.๑ เรือลําเลียงได้แก่ เรือทีใช้สําหรับบรรทุกสินค้าเป็นจาํนวนมากๆ เรือ

เอียมจุน้ เรือกระแชง เรือขา้งกระดาน เป็นตน้ 

 ๑.๓.๒ เรือยานพาหนะสัญจร ไดแ้ก่ เรือลาํนาํทวัไปทีสัญจรทงัทางใกลแ้ละไกล

โดยไม่เนน้ใชบ้รรทุกสินคา้ เช่น เรือมาด เรือบด เรือป๊าบ เป็นตน้ 
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 ๑.๓.๓ เ รือทางพิธีกรรม ได้แก่ เ รือทีใช้ในงานประเพณี ใช้ในการประกอบ

พิธีกรรม เช่นเรือพระราชพิธี เรือยาว เป็นตน้ 

 เรือพืนบ้าน ไม่ว่าจะจดัอยู่ในประเภทใดก็ตาม แต่ก็ยงัมีการนําไปใช้ในลกัษณะที

แตกต่างออกไปอีกมากมาย ซึงเป็นจุดเด่นทีผูศึ้กษาตอ้งการใหค้วามสําคญัมาก หากไดท้าํการศึกษา

อย่างถว้นถีถึงการนาํไปใชที้แทจ้ริงว่า ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการสร้างยานพาหนะทางนาํชนิด

นีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายแง่มุม และทุกสถานการณ์ ไม่เวน้แมก้ระทงัสถานการณ์นาํ

ท่วมในปัจจุบนัทีเกิดขึนเป็นประจาํทุกปีของพืนทีภาคกลาง ทียงัไม่มีแนวทางในการรองรับปัญหา

ทีเกิดขึนไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

๒. เรือพนืบ้านชนิดต่างๆ ในภาคกลาง 

 เรือพืนบา้นของแต่ละภาคนนัมีลกัษณะทีเป็นรายละเอียดปีกย่อยต่างกันออกไป ดว้ย

การศึกษาในครังนีมุ่งศึกษาในพืนทีจงัหวดัอ่างทองซึงอยู่ภาคกลางตอนล่าง จึงขอนาํขอ้มูลเกียวกับ

ชนิดเรือทีมีใช้อยู่ในภาคกลางมาเพือให้มีความเขา้ใจทีตรงกนัทงัตวัของผูศึ้กษาและผูที้สนใจในงาน

ศึกษาชินน ี

 จากการแบ่งประเภทของเรือทีกล่าวไปแลว้ในตอนตน้ ขอนาํการแบ่งประเภทของเรือ

ตามลกัษณะการสร้างมาแยกยอ่ยใหส้ามารถเขา้ใจในเนือหาไดดี้ยงิขึนดงันี 

เรือพืนบา้นภาคกลางแบ่งตามลกัษณะการสร้างมี ๒ ประเภท คือ 

  ๑. เรือขุด  

  เรือขุด คือ เรือทีสร้างขึนโดยกรรมวิธีขดุ ถากท่อนซุงทงัตน้ใหเ้ป็นลาํเรือ เรือชนิดนี

ส่วนมากมกัพบในเขตภาคเหนือของไทยซึงลกัษณะแหล่งนาํจะมีโขดหินใตท้้องนาํมาก ดงันนัจึง

จาํเป็นตอ้งใช้เรือทีค่อนขา้งมีความคงทนในส่วนของท้องเรือ อีกทงัวสัดุทีใช้คือ ไม้ ซึงมีปริมาณ

เพียงพอทีจะนาํไปใช้  ในส่วนของภาคกลางเองนนัทีใช้เรือขดุ เมือยอ้นกลบัไปประมาณสามสิบสี

สิบปีก่อนนีจากการซือเรือขุดสําเร็จจากเหล่าพ่อคา้ไมที้ล่องซุงมาจากทางเหนือ และนอกจากนนัก็

เป็นเรือเก่าแก่ทีมีมาแต่สมยัโบราณทีทรัพยากรไมข้องภาคกลางยงัมีอยู่มาก เรือขดุทียงัสามารถพบ

เห็นในภาคกลางไดแ้ก่ 

 ๑.๑ เรือพายม้า,เรือพะม่า, เรือเพ่นม้า หรือเรือไผ่ม้า กรมพระยานริศรานุวตัติวงศ์

ทรงระบุไวใ้นพระราชนิพนธ์ในสาส์นสมเด็จวา่ เป็นเรือทีพบเห็นทวัไปในประเทศพม่า (อา้งในเกือ

เมธา ฤกษพ์รพิพฒัน์, ๒๕๔๓: ๙๐) ใชส้ําหรับบรรทุกสินคา้และคนโดยสาร คงเรียกเพียนมาจากชือ

เรียกเดิมวา่ เรือพม่านนัเอง มีรูปร่างคลา้ยเรือยาว คือมีโขนเรือยืนยาวออกไป แต่มีขนาดลาํเรือสัน

กวา่มาก ช่วงกลางเรือจะกวา้งมาก นิยมต่อกราบเรือให้สูง ทอ้งเรือค่อนขา้งกลม ทา้ยเรือเชิด งอน
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กวา่หวัเรือ มีลกัษณะเด่นที มีหูกระต่ายอยูร่ะหวา่งตวัเรือกบัหวัและทา้ยเรือ จุดประสงค์เพือใช้ผูก

เชือกพ่วงเรือ นิยมใช้เป็นเรือสําหรับเล่นเพลงเรือ ใช้บรรทุกขา้วเวลาเกียวขา้วในนาเมือนาํท่วม หรือ

ใชแ้ข่งแทนเรือยาวได ้      

 ๑.๒ เรือมาด เป็นเรือทีมีลกัษณะทอ้งกลม ไม่เสริมกราบเรือ แต่มีนาํหนกัมาก กิน

นาํลึก และทนทาน ความยาวทวัไปอยู่ทีประมาณ ๓.๕ - ๔.๕ เมตร เป็นเรือทีเป็นตน้แบบของเรือขดุ

อืนๆนอกจากเรือชะล่าของภาคเหนือแลว้ คือถา้การขดุเรือมาดมีรูปทรงไม่ไดเ้ป็นเรือมาด ช่างจะขดุ

แต่งเป็นเรือพายมา้ได ้และถา้ผิดเพียนไปอีกก็จะดดัแปลงเป็นเรือหมูในทีสุด เป็นเรือชนิดเก่าแก่ของ

ไทย เป็นเรือทีมีประโยชน์มากและขุดตกแต่งไดดี้กวา่เรือชนิดอืน มกัตกแต่งเพือใชใ้นงานทอดกฐิน

และทอดผา้ป่า บรรทุกของทีมีนาํหนกัไม่มากนกั เช่น ข้าว ฟืน หรือใช้หาปลา หากติดประทุน จะ

เรียก “เรือมาดประทุน” หากมีเก๋งกลางลาํจะเรียก “เรือมาดเก๋ง”  

  เรือมาดมีหลายขนาดคอื 

  ๒.๑ ขนาดเล็ก ใช้พายไปไหนมาไหนในระยะทางใกล้ๆ  

 ๒.๒ ขนาดกลาง ใชแ้จว ๒ แจว ใชท้งัพาย แจว และถ่อ เช่น เรือมาดประทุน 

 ๒.๓ ขนาดใหญ่ จะใชแ้จวหลายแจว เช่น เรือมาดเก๋ง ๔ แจว เรือมาดเก๋ง                   

๖ แจว เรือมาดใหญ่นี สามารถใชเ้ป็นทีอยูอ่าศยัได ้

 ๑.๓ เรือหมู มีลกัษณะทอ้งเรือกลม หวัและทา้ยงอนเล็กน้อย หวัเรือนนัถูกถากให้

เล็กแหลมยาวยืนคลา้ยกบัจมูกหมู คลา้ยเรือพายมา้แต่ไม่มีหูกระต่าย  โขนเรือมีขนาดเรียวเล็กกวา่ 

รูปร่างเพรียวกวา่ มีกราบเรือเสริมเพือการบรรทุกของได้เยอะขึน ขนาดโดยทวัไปยาว ๔ -๕ เมตร 

หวัเรือมกัเลียมดว้ยทองเหลืองทีมีการแกะลายต่างๆอย่างสวยงาม มีแคร่ตลอดลาํเรือ เรือชนิดนีมี

สองขนาดดว้ยกนัคือ เรือหมูเล็ก ทีสามารถนงัได้ ๑-๒ คน และเรือหมูใหญ่ สามารถนั งได ้๓ – ๔ 

คน ใช้สําหรับพายไปเก็บผกักลางท้องนาให้หมูหรือเป็ดกิน หรือไปตกปลาวางข่าย พายได้เร็ว 

แหวกกอหญา้ไดดี้เพราะมีขนาดเบา 

 ๑.๔ เรือหม่อง เป็นเรือขดุขนาดเลก็นงัได ้๑-๒ คน เป็นเรือทีผสมผสานระหวา่ง

รูปร่างของเรือมาดกบัเรือพายมา้ แต่เลก็กวา่เรือหมู ทอ้ง 

 ๑.๕ เรือโปง, เรืออีโปง, เรืออีโพง หรือเรือลุ่มโปง เป็นเรือทีขุดจากโคนต้นตาลทีผ่า

ออกเป็นสองซีก ใชพ้ายในทีนาํตืนๆ และลาํนาํทีแคบ ใชไ้ดท้งัพายและถ่อ โดยทา้ยเรือจะเล็กกว่า

หวัเรือ เวลาพาย คนพายจะอยู่หวัเรือโดยมีการนาํไมม้ากนัเป็นกระทงเรือ(หวน พินธุพนัธ์, ๒๕๕๕ 

: ๑๑) เรือโปงเป็นเรือพืนบา้นทีมีความทนทานทงัแดดและฝน บรรทุกของเล็กๆน้อยๆได ้และเป็น

เรือชนิดไม่ถาวร (เกือเมธา ฤกษ์พรพิพฒัน์, ๒๕๔๓: ๙๐) คือไม่ได้เป็นเพียงเรือเท่านนัยงัสามารถใช้

เป็นบ่อเลียงปลากดัของคนในสมยัก่อนในช่วงฤดูแลง้ไดด้ว้ยมีความยาวโดยทวัไป ๓ – ๔ เมตร  
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 ๑.๖ เรือม่วง เป็นเรือขุดขนาดเล็ก หัวงอนท้ายงอน รูปร่างเพรียวและโคลง มี

ลกัษณะสวยงามน่าใช ้เวลาพายจะใชพ้ายทีมีใบพายสองขา้งทงัซ้ายและขวา สมยัอดีตจะเป็นเรือทีมี

การดูแลอย่างดี ผู้ชายไวพ้ายอวดแข่งกันเพือจีบสาว เปรียบเสมือนรถมอเตอร์ไซค์ของสมยันี

(ไพฑูรย ์ขาวมาลา, ๒๕๓๗: ๔๑) 

 ๑.๗ เรือยาว หรือเรือแข่งเป็นเรือทีมีความเป็นมายาวนานทีสุด เชือกนัวา่เมือพนัปี

ก่อน ลุ่มนาํเจา้พระยานีมีการใช้เรือทีโดดเด่นอยู่ ๒ ลกัษณะ คือ เรือขุด (dug-outs) และเรือยาว    

(lang-boats) ซึงทํามาจากซุงท่อนเดียว และย ังมีการสันนิษฐานถึงทีมาของเรือไว ้ว่ามาจาก              

๓ แนวทาง คือ 

 ๑.๗.๑ เรือยาวพฒันามาจาก เรือส่งวิญญาณในวฒันธรรมดองซอง Dong Son 

culture มีตน้กาํเนิดในประเทศเวยีดนาม 

 ๑.๗.๒ เรือยาวมาจากวฒันธรรมของวู (Wu) และเย่ว ์(Yuch) ซึงเป็นชาวเล

พืนเมืองของจีนตอนใตที้เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่สู่ดินแดนอินโดจีน 

 ๑.๗.๓ เรือยาวมีตน้แบบมาจากเรือมงักร (Dragon boat หรือ Lung chuan) ของ

ลุ่มแม่นาํแยงซีเกียงในจีนทีเป็นเรือรบ และเป็นเรือพิธีกรรม 

เรือยาว แต่ในอดีตทงัหมดจะเป็นเรือขุด แต่ปัจจุบนั มีดว้ยกัน ๒ ประเภท คือขุดจากซุงทงัลาํ และ

ต่อทงัลาํ ซึงเรือยาวต่อจะมีความยาวมากกวา่เรือยาวขดุ เรือยาวนีถูกออกแบบมาเพือใชค้วามเร็ว จึง

มีลกัษณะยาวและเพรียวบางมาก ความยาวเฉลียที ๑๖ – ๓๕ เมตร โขนเรือสามารถถอดออกได ้

ปัจจุบนัเรือยาวมีทงัหมด ๓ ประเภท ดว้ยกนั คือ  

 ๑. เรือยาวเลก็ ใชฝี้พาย ๗ – ๑๒ ฝีพาย  

 ๒. เรือยาวกลาง ใช้ฝีพาย ๓๑ – ๔๐ ฝีพาย 

 ๓. เรือยาวใหญ่ ใชฝี้พาย ๔๑ – ๕๕ ฝีพาย 

สมยัก่อนชาวบา้นจะร่วมมือกนัขดุทีวดั ใชชื้อวดัเป็นชือเรือหรือชือคณะทีส่งเขา้แข่งขนั เพือความ

เป็นสิริมงคล เรือยาวจะใชแ้ข่งขนักนัในช่วงออกพรรษา โดยจะมีการแข่งขนัระดบัหมู่บา้นไปจนถึง

ระดับประเทศ และนานาชาติ โดยส่วนใหญ่ เรือยาว เป็นเรือทีชาวบา้นให้ความเคารพและเชิดชู

มากกวา่เรือพืนบา้นชนิดอืนๆ 

 ๒. เรือต่อ 

 เรือต่อคือ เรือทีใช้ไมแ้ผ่นมาตอกปะติดกันตามโครงสร้างเรือจนสําเร็จเป็นลาํเรือ 

ไดแ้ก่ 

 ๒.๑. เรือตระกูลเรือบด เอาแบบอยา่งมาจากต่างชาติในสมยัรัชกาลที ๔ ชือเรือเพียน

มาจากคาํวา่ Boat ในภาษาองักฤษ มรูีปร่างเพรียว แล่นไดไ้ว ทอ้งเรือมีทงัแบนและเป็นสันแหลมหวั
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และหางเรือเรียว บางและเบาสามารถยกไดค้นเดียว (ประสงค์ ลสุีวรรณ์, มปป.: ๒๑) ความยาว

ทวัไปยาว ๓.๕ – ๔.๕ เมตร เรือชนิดนีมี ๒ แบบ คือ 

 ๒.๑.๑ เรือบดเพรียว คือ มีลกัษณะลาํเรือเพรียว ต่อดว้ยไมก้ระดาน ๕ แผ่น มี

ทวนเรือและทา้ยเรือโคง้เรียวออกแหลม หวัและท้ายเรือเหมือนกนั สามารถกลบัหวัเป็นทา้ย ทา้ย

เป็นหวัไดท้นัที 

  ๒.๑.๒ เรือบดเกลด็ ทอ้งเรือจะโคง้กว่าเรือบดเพรียว และแผ่นเปลือกเรือจะมี 

 ลกัษณะเป็นเกลด็เพราะใชไ้มแ้ผ่นเล็กๆซ้อนทบักนั ๕ แผ่น 

  ๒.๒ เรือเข็ม , เรือโอ่ (Khem)เป็นเรือขนาดเลก็ มีรูปร่างเพรียว นาํหนกัเบา แล่นได้

ไว หางเรือชีแหลม ทอ้งเรือเป็นเหลียม นิยมทาํให้นงัได้คนเดียว บางลาํมีพนกัพิง มีกราบเรือไว้

สําหรับบงัคลืนโดยรอบลาํเรือ ความยาวทวัไปยาว ๓.๕ – ๔.๕ เมตรใช้สําหรับไปธุระหรือไปเทียว

และตอ้งการใชเ้วลาอนัรวดเร็ว ใชพ้ายทีมีสองใบพาย   

  ๒.๓ เรือตระกูลเรือสําปัน (Sampan) เป็นเรือมีทีมาจากปะเทศจีน ซึงในภาษาจีน

แตจิ้ว เรียกกนัวา่ ซาํปัง หรือซาปัง แปลว่าไม้กระดานสามแผ่น ชาวมลายูเรียก สามป้าน (ณัฐวุฒิ, 

๒๕๔๑: ๕๐)ใชแ้จวทีมีดา้มยาวเรียกวา่ ยโูละ สําหรับคดัทา้ยเรือเสมือนหางปลา ในจีนนนัใช้เป็น

เรือฉุกเฉินบนเรือสําเภาหรือพายเข้าชายฝั งสําปันในประเทศไทยเกิดขึนประมาณรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ใช้สําหรับประพาสสวนขวาในพระบรมมหาราชวงั โดยมี

การดดัแปลงจากเรือสําปันของจีนผสมผสานให้เป็นเรือในรูปแบบไทยๆ มีความสวยงามกว่าเรือ

สําปันของจีน ผูที้ทาํการดดัแปลงคือ เจา้พระยาบรมมหาสุริยวงศ์มนตรี (ช่วง บุนนาค) (ไพฑูรย ์ขาว

มาลา, ๒๕๓๗: ๓)เรือสําปันมีเอกลกัษณ์ทีดูไดง่้ายตรงที มีโครงเหลก็คาดประกบเพิมความแขง็แรง

ใหก้บัหวัและทา้ยเรือ 

 เรือสําปันมีหลายขนาด คือ 

 ๒.๓.๑ เรือขนาดเล็ก ใชพ้ายสําหรบัขายสินคา้ และเดินทางไปไหนมาไหนใน

ระยะทางไม่ไกลไดแ้ก่ 

 ๒.๓.๑.๑ สําปันพาย, สําปันแปลง เป็นเรือต่อขนาดเล็กนงัได้ ๓ – ๔ 

คน ต่อดว้ยไมก้ระดานหา้แผ่น หวัเรือสูง ทอ้งเรือแคบ มีการวางกงเรือห่าง หางเรือมีความโคง้งอน 

ทาํใหเ้ป็นทีสังเกตไดว้า่ส่วนใดหวัเรือและส่วนใดหางเรือ หางเรือทีมีความโคง้ขึนมากกวา่นนั มีการ

สันนิษฐานวา่ แต่เดิมสําปันมกัต่อเป็นเรือใหญ่ทีใช้สําหรับเดินทางไกลและใช้วิธีการแจว ฉะนนั

ดา้นท้ายเรือจึงเหมาะเป็นที “ยนัเท้า” ในช่วงจงัหวะการแจว แต่บางท่านก็ว่าเลียนแบบเรือยาว

โบราณทีหวัเตียเลียนํา (ประสงค์ ลีสุวรรณ์, มปป.: ๒๖) โคลงเคลงง่าย  แต่แล่นดี และสารพัด

ประโยชน์ 
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 ๒.๓.๑.๑  สําปันเพรียวต่อดว้ยไมก้ระดานห้าแผ่น ไม่นิยมต่อให้ใหญ่

นกั ตวัเรือยาว แคบ หวัและทา้ยเรียว โคลงมาก  ใช้มากตามวดัเพือเป็นเรือบิณฑบาต คนพายตอ้งนงั

ชนัเข่าหรือหอ้ยเทา้นงัได ้๑ – ๓ คน   

 ๒.๓.๒ เรือขนาดกลาง นิยมแจวมากกว่าพาย ยาวประมาณ ๓ – ๔ วา มีแจว

เดียว  

 ๒.๓.๒ .๑ สําปันจ้าง นิยมใช้เ ป็นเ รือรับส่งผู ้โดยสาร  เ รี ยกว่า         

“เรือจ้าง” (ณัฐวุฒิ, ๒๕๔๑: ๕๐) หวัท้ายเสมอกนั มีหลกัแจว ก้านพงังาสําหรับใช้เทา้เขียบงัคับ

ทิศทาง ทา้ยเรือมีหางเสือ บรรทุกคนไดป้ระมาณ ๔ – ๖ คน   

 ๒.๓.๒.๒ สําปันสวน เป็นเรือทีมีประทุนอยู่กลางลําเรือ ซึงเป็น

ประทุนไมไ้ผ่สานขดักนัภายในปูดว้ยจาก บางลาํยาด้วยชนัป้องกนัแดดและนาํฝนไดดี้ ใช้สําหรับ

บรรทุกผกั ผลไม ้หรือผลผลิตจากเรือกสวน ไร่ นา 

 ๒.๓.๓ เรือขนาดใหญ่ ยาวประมาณ ๔- ๑๕ วา ใชแ้จวทงัหวัและทา้ยเรือ ส่วน

หวัและทา้ยเรือมีขยาบไวส้ําหรับพกัอาศยัและขายสินคา้ 

 ๒.๓.๓.๑ เรือเก๋งพงั เป็นเรือสําปันขนาดใหญ่ มีเก๋งสลกัลวดลาย ยาว 

๑๔ – ๑๕ วา ใชเ้ป็นเรือพระทีนงัและเรือขา้ราชการชนัผูใ้หญ ่เช่นเดียวกบัเรือมาดเก๋ง 

 ๒.๔ เรือกระแชง เป็นเรือขนาดค่อนขา้งใหญ่มีมาตงัแต่สมยัรัชกาลที ๕ ใช้วิธีการ

ถ่อหรือแจว เป็นทีอยู่ของชาวเรือ ใช้เป็นเรือบรรทุกสินคา้ ของทีมีนาํหนกัมาก รูปร่างเรือป่องกลาง 

ไม่เพรียวนาํ กินนาํลึก และใช้เดินทางไกล หรือเรียกวา่ เรือลาํเลียง โดยเฉพาะ ทราย ขา้วเปลือก หิน 

และอืนๆ มีแอกไวส้ําหรับผูกเชือกพ่วงเรือ เรือชนิดนีนิยมผูกเป็นเรือโยงต่อเนืองกนัประมาณ ๖ – 

๑๐ ลาํ โดยมีเรือลากจูงหลงัจากทีมีการใชเ้ครืองยนตม์าช่วยผ่อนแรงถ่อ แรงแจว มีประทุนทา้ยเรือที

สวยงาม ดา้นหน้ามีประทุนหลังคาโค้งทาํมาจากใบเตยหรือใบจากซึงนํามาเย็บต่อกนั เรียกว่า 

“กระแชง” ทีสามารถเลือนมาทบัซ้อนเป็นหลงัคาคลุมสินค้าตลอดทงัลาํเรือ ความยาวโดยเฉลียที 

๑๖ เมตร   

 ๒.๕ เรือเอียมจุ๊น มีลกัษณะคลา้ยเรือกระแชงแต่ทวนเรือทงัหวัและทา้ยยืนสูงมาก

และเป็นท่อนตรง  และรูปร่างเพรียวกวา่ มีหางเสืออยู่ทีกราบเรือดา้นขา้ง พาดเก็บได ้มีกงเรือถี ดู

เผินๆคล้ายเรือบด แต่มีขนาดใหญ่กวา่มาก ต่อดว้ยกระดานค่อนข้างหนา ใช้สําหรับบรรทุกของ

หนกั มีความทนทานในการลากจูงสูง ความยาวโดยเฉลีย ๒๐ – ๒๕ เมตร 

 ๒.๖ เรือข้างกระดาน, เรือเครืองเทศ เป็นเรือทีมีลกัษณะคลา้ยเรือสําปันสวน แต่

แบนกวา่ มีหางเสือทีกวา้งกวา่ มีประทุนเรือ เก๋งเรือกรุด้วยไม้กระดาน หลงัคาโค้งเล็กน้อย มีทีนัง

ทา้ยเรือสําหรับคนแจวเรือ เรือชนิดนีใช้สําหรับบรรทุกสินคา้เรียกได้วา่ นิยมทาํเป็นเรือขายของ 
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สมัยก่อนนิยมบรรทุกสินค้าประเภทเครืองเทศ จึงมีชือว่า เรือเครืองเทศ มีความยาวโดยทวัไป          

ที ๑๒ – ๑๔ เมตร      

 ๒.๗ เรือป๊าบ เป็นเรือเบา หวัเรือป้าน กลางเรือเป็นไมก้ระดานยาวราบแบน ใชพ้าย

สัญจรไปมาไม่เหมาะจะใช้ในนาเพราะไม่แหวกกอขา้วหรือกอหญา้ กลางลาํลดพืนลงตาํ รูปร่างเรือ

ป้านและแบน กินนาํตืนเวลามีคลืนลมมากระทบเรือจะมีเสียงดงัป๊าบๆ (สุชาติ สหสัโชติและคณะ, 

๒๕๓๙: ไม่ปรากฏเลขหนา้)ความยาวโดยเฉลีย ๓ – ๓.๕ เมตร นงัไดป้ระมาณ ๔ – ๕ คน นงัสบาย 

พบมากในราชบุรี อ่างทอง อยธุยา สุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี  

 ๒.๘ เรือแตะ, เรืออีแปะ เป็นเรือต่อดว้ยไมก้ระดานแผ่นทงัลาํเรือ ทอ้งเรือเหลียม ใช้

ไมก้ระดาน ๕ แผ่นในการต่อ ไมที้นิยมใช ้ไดแ้ก่ไมต้ะเคียน ไมส้ัก เป็นเรือทีมีนาํหนกัเบาพายแล่น

ดี บรรทุกคนได ้๔-๕คน พบมากในเขตจงัหวดั นครปฐม สุพรรณบุรี อยุธยา เพชรบุรี นิยมต่อขึนใช้

ในสวนเพือบรรทุกผลผลิตออกจากสวน ใชต้ามแม่นาํลาํคลองเพือเก็บผกั ตกปลา และใช้พายเพือ

เดินทางติดต่อกนัในหมู่บา้น (ไพฑูรย ์ขาวมาลา,  ๒๕๓๗: ๑๔๙)  

 ๒.๙ เรือเป็ด มีลกัษณะคล้ายเรือป๊าบ แต่มีการเสริมกราบเรือโดยรอบลาํขึนมา

ประมาณ ๑ ฝ่ามือ ความยาวโดยเฉลีย ๓ – ๓.๕ เมตร นงัได้ประมาณ ๔ – ๕ คน  เรียกไดว้่าเป็น 

“ลูกผสมระหว่างเรือป๊าบกบัเรือจูด๊” (ประสงค์ ลีสุวรรณ์, มปป.: ๒๖) เรือชนิดนีสามารถโตค้ลืนได้

ดี เหมาะสําหรับใชใ้นแม่นาํและคลองทีมีคลืนมาก    

 ๒.๑๐ เรือผีหลอก มีทงัเรือต่อและขุด  มีแจวอยู่ทีทา้ยเรือ กินนําตืน ท้องเรือแบน 

ความยาวของเรือประมาณ ๕ – ๖ เมตร คอหวัและคอทา้ยเรือมีแคร่ กลางลาํเรือโล่ง มีไมก้ระดาน

พาด ๑ แผ่น มีเสาสูง ๑ เมตรทีกราบซ้ายเรือ ถูกขึงดว้ยตาข่าย กราบเรือด้านขวามีไมก้ระดานสีขาว

เอียงลาดลงในนาํ เรียกวา่เรือผีหลอกเพราะ เวลาเรือแล่นไป ปลาจะตกใจสีขาวจากแผ่นไม่กระดาน

ทีสะทอ้นแสง แลว้กระโดดขึนมาติดตาข่าย และตกลงในเรือ เรือชนิดนีจึงมีจุดประสงค์สําหรับใช้

ในการจบัปลาเพียงอย่างเดียว     

 ๒.๑๑ เรือมอ รูปร่างเหมือนเรือกระแชงแต่เพรียวกว่าเล็กน้อย ไม่มีกระดานเลียบ

ขา้ง มีหางเสือเรือ ทีไม่ติดกบัตวัเรือ สามารถพาดพบัเก็บไดเ้หมือนเรือเอียมจุน๊ โดยเฉพาะเวลาหลบ

แก่งหิน หางเสือเป็นหางเสือคู่ บา้งเรียกเรือใหญ่ทา้ยแกวง่เพราะเวลาพดัโบกไปมาเหมือนแกวง่หาง 

มีแหล่งทีมาจากพิษณุโลก เมืองสวรรคโลก สันนิษฐานถึงชือเรือว่า แต่เดิมใชบ้รรทุกววัไปขาย แลว้

ววัร้อง มอๆ จึงเรียกวา่ “เรือมอ” ซึงมอ แปลว่า “ววั” (ณฐัวฒิุ, ๒๕๔๑: ๓๘)  

 ๒.๑๒เรือแหวด มีลกัษณะทอ้งเรือกลม ทวนหวัเรือและทวนทา้ยเรือตรงสูงจาก

เปลือกเรือขึนไป มีการแกะสลกัลวดลายสวยงามเป็นลายเหมือนเรือต่างชาติ เช่น เรือแหวด ๖ แจว มี
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แจวทีหวัเรือ ๓ แจว ทีทา้ยเรือ ๓ แจว บางลาํมีเก๋งกลางเรือ มีกระทงทีนั งเป็นระยะๆ ความยาว

ทวัไป ๑๒ – ๑๕ เมตร ใชส้ําหรับขุนนางออกตรวจราชการ มีใชม้ากในสมยัรัชกาลที ๕  

 ๒.๑๓ เรือจู๊ด เป็นเรือทอ้งแบน กินนาํตืน โตค้ลืนไม่ดี นิยมใช้ในลาํคลองและร่อง

สวนทีมีนาํนิง  มีการเสริมกราบเรือเพือลดการปริมนาํของขอบเรือ รูปร่างคอ่นขา้งเพรียว สามารถ

ใชบ้รรทุกผกัผลไมไ้ดม้าก มีใชม้ากในแถบจงัหวดัสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ความยาวโดยเฉลีย                       

๔.๕–๕.๕ เมตร 

 ๒.๑๕ เรือหางยาวในดา้นเรือหางยาวนีเกิดขึนมาเมือประมาณแปดสิบปีมาแลว้ โดย

ผูที้คิดประดิษฐ์เรือประเภทนีมี ๕ คน แต่ละคนนนัต่างคิดประดิษฐ์ในช่วงเวลาทีต่างกนั โดยทีไม่มี

ใครรู้จกัใคร หรือเคยเห็นผลงานของใครมาก่อน แต่มีแนวความคิดเดียวกนัคือ การนาํเครืองยนตม์า

ติดกบัเรือเพือใหเ้รือสามารถแล่นไดเ้ร็วขึน เป็นการแก้ปัญหาของการคมนาคมสมยัก่อนทีเรือจะใช้

การพายและใชก้าํลงัคน ทาํใหเ้รือแล่นไดช้้า และบรรทุกของไดน้อ้ย ไดแ้ก่ ๑. คุณสนอง ฐิตะปุระ 

เป็นชาวอ่างทอง คิดประดิษฐ์เรือหางยาวเมือปีพ.ศ.๒๔๗๕ ๒. คุณสุชีพ รัตนสาร ประดิษฐ์เรือหาง

ยาวเมือปีพ.ศ.๒๔๗๖ ๓) คุณชาญชยั  ไพรรัชกุล ประดิษฐ์เรือหางยาวเมือปีพ.ศ.๒๔๘๒ ๔.คุณสุขมุ 

จิรวาณิช ประดิษฐ์เรือหางยาวขึนเมือปีพ.ศ.๒๔๘๔ ๕. คุณสมยั กิตติคุณ ประดิษฐ์เรือหางยาวเมือปี

พ.ศ .๒๔๘๓ เรือหางยาวมีลักษณะเพรียวยาว หัวแหลม ท้องแบน บาง นําหนักเบา ทัง นีมี

จุดประสงค์เพือใช้ความเร็วเป็นหลกั นงัได้ประมาณ ๔ – ๕ คน มีหลังคาหลุมตลอดลาํเรือ มี

เครืองยนต์ติดทีทา้ยเรือ กินนาํตืนได ้มีการพฒันาใหเ้รือสันลง เรียกว่า เรือสองตอน ซึงมีความเร็ว

เพิมมากขึนเป็นเท่าตวั 

 

๓. ส่วนต่างๆของเรือพืนบ้านภาคกลาง 

 ส่วนประกอบของเรือ เป็นชิ นส่วนสําคญัทีทาํให้เรือพืนบ้านมีความสมบูรณ์และ

สามารถแยกชนิดของเรือได ้

 ๓.๑ กงเรือ (Rip) เป็นโครงสร้างภายในลาํเรือ เพราะจะทาํให้รูปทรงสัณฐานเป็นไป

อย่างไม่บิดเบียว เรือลาํหนึงมกัจะมีกงเรืออยูป่ระมาณ ๑๐ กง หรือจะมากหรือน้อยขึนอยู่กับความ

ยาวของเรือ กงส่วนใหญ่ทีอยูต่รงกลางเรือ จะเป็นกงทีกวา้งและค่อยๆแคบลงตามรูปเรือ 

 ๓.๒ ลูกประสัก คือลิมไมก้ลม ทีใชต้อกยดึไม้กระดานลาํเรือให้ติดแน่นกับกงเรือ(ใช้

ตอกแทนตะปู) 

 ๓.๓ กระดานแผ่นลําเรือ เป็นไม้กระดานทีใช้ปูพืนเรือ ช่างส่วนใหญ่มกัเลือกไม้ที

นาํมาทาํเป็นกระดานเรือ ดว้ยไมช้นิดเดียวกบักงเรือ เช่น ถา้กงเป็นไม่ตะเคียน กระดานก็จะเป็นไม้

ตะเคียนดว้ย เป็นตน้ 
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ความหนาของไมก้ระดานแผ่นลาํเรือ ช่วงส่วนใหญ่บอกวา่ควรมีความหนา ๑ เซนติเมตร เพราะจะ

ทาํให้สามารถดดัให้เข้ารูปทรงกบักงเรือได้ ถ้าหนาเกินไป ต่อๆไป กระดานอาจแตก หรือภาษา

อ่างทองเรียกวา่ กระดาน “แล่ง” ได ้

 ๓.๔ คออุด เป็นไมก้ระดานเรือแผ่นหนา ทีทาํขนาดและรูปร่างให้เข้ากับหวัและทา้ย

เรือ คลา้ยกงเรือ แต่ใช้ไมท้งัแผ่น ทาํใหเ้รือมีความแขง็แรง เพราะการขึน-ลงเรือ มกัจะขึน-ลงทีหวั

และทา้ยเรือ และตรงคออุดนีเป็นทีสําหรับใส่โซ่ผูกเรือดว้ย 

 ๓.๕ หัว – ท้ายเรือ นิยมทําเป็นกระดานทีค่อนข้างหนา ทาํเป็นรูปโคง้มนให้เขา้รูป 

แผ่นหวัเรือจะปาดไมใ้ห้เป็นรูปแหลมขึนหน่อย ส่วนทา้ยจะทาํใหโ้คง้มน สวยงาม 

 ๓.๖ แคร่ และกระดานเรือ แคร่เป็นไมก้ระดานทีคร่อมอยู่บนหวักง เพือเป็นฐานวาง

กระดานเรือ โดยทวัไปนิยมวางแคร่เรือบนกงตวัที ๓ ทงัหวัและทา้ย 

 ๓.๗ กราบเรือ(Deck edge) คือ ส่วนทีเป็นไมแ้ผ่นทีต่อจากกราบเรือจริง หรือไมที้เสริม

แคมเรือ ยาวตลอดทงัลาํเรือ ๒ กราบ เพือป้องกนัลูกคลืนและสามารถบรรทุกของได้มากขึน นิยม

ต่อกราบเรือกบัเรือขดุ 

 ๓.๘ แอกเรือ คือ ส่วนทีเป็นไมแ้ผ่นทีมีความหนา พาดขวางทงัหวัและท้ายเรือ เพือใช้

ประโยชน์ในการผูกหรือพาดพนัเชือก เพือลากจูงเรือลาํอืนๆ นิยมใช้กบัเรือกระแชงและเรือเอยีมจุน๊ 

 ๓.๙ หางเสือ หรือจะกูด (Rudder) คือ ไม้แผ่นทีเสียบในห่วงเหล็กจุ่มในนํา เพือ

ควบคุมทิศทางในการแล่นของเรือ เรียกกนัวา่ “คดัทา้ยเรือ” ใหไ้ปซ้าย – ขวา ได้ตามตอ้งการ ส่วน

ใหญ่ใชก้บัเรือบรรทุกขนาดใหญ ่

 ๓.๑๐ ทวนเรือ(Stem) คือ ไมก้ระดูกงูทียาวตลอดลาํ แลว้โผล่สูงเป็นส่วนหวั – ทา้ย มกั

ใชเ้รียกกบัเรือเอียมจุน๊ 

 ๓.๑๑ กระแชง คือ หลงัคาโคง้ของเรือบรรทุก สามารถเลือนเปิด – ปิดได ้สมยัก่อนทาํ

มาจากจาก หญา้แฝก หญา้คา ปัจจุบนัทาํจากแผ่นสังกะสี 

 ๓.๑๒ กระดูกงู (Keel) คือ ไมที้เป็นแกนหลกัศูนยก์ลางลาํเรือ ส่วนทอ้งเรือยาวตลอด

ทงัลาํ เพือเป็นแนวในการวางกงในการขึนรูปลาํเรือ เสมือนกระดูกสันหลงัของคนนนัเอง 

 ๓.๑๓ เก๋ง คือส่วนทีสร้างเป็นทีพกัอาศยัดา้นทา้ยเรือ ต่อจากกระแชง หรือเป็นทีอาศัย

ถือหางเสือเรือ 

 ๓.๑๔ ขยาบ คือ ประทุนทา้ยเรือ นิยมใช้กบัเรือขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ลกัษณะทีทาํ

เป็นหลงัคากนัแดดทา้ยเรือ 

 ๓.๑๕ โขนเรือ คือ ไมที้ยืนยาวออกไปจากหวัและทา้ยเรือ เพือทาํใหเ้รือมีรูปทรงทีงอน

งามขึน เช่นโขนเรือพระราชพิธี โขนเรือยาว เป็นตน้ มิการประดบัดว้ยผา้สี และพวงมาลยั 
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 ๓.๑๖ ตับปิง หรือ ตะปิง คอื กระดานทีปิดหวั – ทา้ยเรือบด 

 ๓.๑๗ ปุ้ งกี คือ เครืองมือสําหรับตกันาํในทอ้งเรือ นิยมสานดว้ยไมไ้ผ่ และยาดว้ยชนั 

 ๓.๑๘ ราโท (Bulwark) คือ กราบนอกของเรือบรรทุกขนาดใหญ่ เช่น เรือกระแชง เรือ

เมล ์เรือแทก็ซี เป็นตน้ คนสามารถเดินบนราโทได ้

 ๓.๑๙ หมัน คือ ตน้ไมช้นิดหนึง ลกัษณะคลา้ยๆตอ้นปอ ตน้ป่าน ทีนาํเอาเปลือกมาทุบ

ใหเ้ป็นเส้นเล็กๆ” แลว้ชุบนาํมนัยางอุดตามแนวเรือ แลว้ทาทบัดว้ยชนัยา ปัจจุบนัอาจใชเ้ศษผา้ หรือ

ดา้ยดิบทีชุบนาํมนัยางปนชัน แลว้อุดตามแนวรอยแตก หรือรอยต่อของเรือ ทีเราไม่สามารถใช้ชนั

ยาได ้เรียกวา่ “ตอกหมนั” สมยัก่อนตน้หมนัเสมือนสัญลกัษณ์ของจงัหวดัอยธุยา  

 ๓.๒๐ หลักแจว คือ หลกัไม ้ส่วนโคนเป็นสีเหลียม ปลายกลม ยาวประมาณ ๑ เมตร 

 ๓.๒๑ หูกระต่าย หรือกระทงเหินคอื ไมส้กดักราบเรือ ทงัหวัและทา้ย แต่ยาวยนื

ออกมาทางดา้นขา้ง ขา้งละไม่มากนกั จะพบในเรือพายมา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๔ แสดงหูกระต่ายเรือพายมา้ 

 (พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัขอ่ยเสมาราม จงัหวดัอ่างทอง ถ่ายเมือ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๓) 

 

 ๓.๒๒ หูแจว คือ เชือก หรือดา้ยดิบทีถกัเป็นวง แลว้เอามาคลอ้งแจวกบัหลกัแจว 

 ๓.๒๓ ชะเนาะ เป็นอุปกรณ์ป้องกนัเรือแบะออกขณะทีเรือต้องรับแรงกระแทกช่วย

เสริมสร้างความแข็งแรงใหก้บัเรือ สมยัโบราณใชห้วาย ปัจจุบนัใช้ลวดสลิง นิยมใช้กบัเรือแข่ง 

 ๓.๒๔ ไม้ขันกลางลํา เป็นไมไ้ผ่ขนาดเรียวยาว ใชข้นาบตรงกลางกระทงเรือแข่งตลอด

ทงัลาํ เป็นเสมือนกระดูกงู แต่ไม่ไดอ้ยู่ติดทอ้งเรือ ช่วยทาํใหเ้รือมีความแขง็แรงขึน และเป็นตวัช่วย

ใหฝี้พายมีแรงส่งตวั เรียกวา่ “ใหต้วั”ทาํใหเ้รือมีแรงพุ่งไปขา้งหน้าเสมือนมีสปริงช่วยขณะทีฝีพาย 

พายเรือนนัเอง 

หูกระต่าย 



๔๐ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๕  แสดงไมข้นักลางลาํแบบโบราณ ซึงเป็นไมไ้ผ่ มดัดว้ยเส้นหวาย 

 (ก), (ข), (ค)  ไมข้นักลางลาํเรือ 

 (วดัทาํนบ อ.วิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ถ่ายเมือ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๓) 

 

 ๓.๒๕ มือลิง คือไมที้ใชส้ําหรับติดขา้งเรือ อยู่ระหวา่งกงเรือ หรือต่อจากกงเรือ เป็น

โครงสร้างทีช่วยยดึเปลือกเรือให้มีความแข็งแรง หากไม่มีมือลิงเปลือกเรือจะแตก แนวเรือจะรั ว 

การวดัขนาดเรือจะบอกขนาดดว้ยจาํนวนมือลิง เช่น ขนาด ๘ มือลิง หรือ ๑๐ มือลิง01 

 ๓.๒๖ ระโยง คือ สายยึดเสากระโดงเรือให้ทรงตวัอยูไ่ด ้พบในเรือขนาดใหญ่ หรือเรือ

ทีมีเสากระโดงเรือ 

 ๓.๒๗ ประทุนเรือ คือหลงัคาเรือทีมีลกัษณะโคง้ตามรูปเรือ รถ หรือเกวยีน 

 ๓.๒๘ กัญญา เครืองบงัแดดรูปหลงัคา ใช้สําหรับแคร่หาม หรือเรือยาวเพือเป็น

เกียรติยศ เรียกแคร่หามหรือเรือยาวทีมีกญัญาวา่ แคร่กญัญา เรือกญัญา 

 ๓.๒๙ แคมเรือ คือส่วนริมทงั ๒ ขา้งของลาํเรือ 

 ๓.๓๐ จิงโจ้เรือ คือ ไมรู้ปสามเหลียมชายธงเรือ ติดอยูใ่ตท้อ้งเรือตอนทา้ย เพือป้องกัน

ไม่ใหส้วะเขา้ไปปะปน กนักระทบ และกนัไม่ให้เพลาแกวา่ง เป็นส่วนทีป้องกนัใบจกัรเรือยนต์ 

 

 

 

 

 

 

(ก) (ข) (ค) 



๔๑ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๖  แสดงส่วนประกอบต่างๆของเรือพืนบา้น     

ทีมา:  หอศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร. แม่นําของแผ่นดิน: คืนชีวติในสายนําสืบสานความเป็น 

 ไทยถวายในหลวง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๓. 

 

 ๓.๓๑ เต่าหับ คือ ไมที้ติดกบัขา้งลาํเรือดา้นในดว้ยลูกประสัก เป็นไมที้แขง็แรง เจาะรู

สีเหลียมเล็กกว่ารูไมเ้สริมแคร่ ใชส้ําหรับยดึหลกัแจวใหแ้น่น 

 ๓.๓๒ กระทงป่า คือ ไมท่้อนทีใชย้นัขวางกลางลาํเรือขดุ เพือให้กราบเรือถ่างกวา้ง

ออกไปตามทีตอ้งการ 



๔๒ 
 

 
 

๔.อุปกรณ์ทีใช้คู่กับเรือพืนบ้านภาคกลาง 

 อุปกรณ์ทีใช้ร่วมกบัเรือพืนบา้น เป็นอุปกรณ์ชิ นสําคญัซึงหากเรือพืนบา้นขาดอุปกรณ์

เหล่านีแลว้จะไม่สามารถใช้การไดอ้ย่างสมบูรณ์ อุปกรณ์ทีใชคู้่กบัเรือพืนบา้นไดแ้ก่ 

 ๔.๑ ไม้พาย เป็นอุปกรณ์ทีช่วยทาํให้เรือเคลือนทีไปได ้เป็นของทีคู่กนัมาแต่ดึกดํา

บรรพ์ เป็นอุปกรณ์ทีสําคญัทีสุดกวา่อุปกรณ์ทงัหมด โดยทาํมาจากไมก้ระดานทีมีเส้นไมต้ามเนือไม ้

นาํมาถากเป็นพายซึงมี ๒ ส่วนคือ 

 ๔.๑.๑ ดา้มพาย มีลกัษณ์กลม และมีความยาวพอเหมาะกับการจบัถือทงัสองมือ

 ๔.๑.๒ ใบพาย เป็นส่งทีใช้ตา้นนาํเ พือทาํให้เกิดแรงดนัเรือให้แล่นไปข้างหน้า 

หรือถอยหลงั และกาํกบัทิศทางองเรือ ภายทีใช้คู่กบัเรือพืนบา้นภาคกลางจะมีขนาดใหญ่และมีดา้ม

ยาว ดว้ยเหตุผลมาจากลกัษณะภูมิประเทศเป็นทีลุ่ม นาํท่วม ระดบันาํลึกแต่ไม่เชียวกราก ใบพายมี 

๒ ชนิดคือ ชนิดใบพายเดียว จะใช้กับเรือพืนบา้นทวัไป และชนิดใบพายคู่ จะใช้คู่กบัเรือบดเป็น

ส่วนใหญ่  

 นอกจากพาย ๒ ชนิดขา้งตน้แลว้ยงัมีพายอีกแบบหนึงซึงเป็นพายเฉพาะ คือพาย

เรือแข่ง ซึงจะมีการทาํลกัษณะใหพิ้เศษกวา่พายธรรมดา คือ พายจะมีด้ามสันโคนใบใหญ่ ปลายใบ

เรียว ทงันีเพือเป็นประโยชน์ในการออกตวั โดยทีในช่วงเริมตน้จาํเป็นต้อง “จ้วงนาํลึก” จนเรือ

เคลือนไปดว้ยความเร็วในช่วงเวลาอนัสัน เมือเกิดแรงเฉือยฝีพายจะไม่พายนาํลึกมากนกั แต่จะพาย

ในระดบัตืนขึนมาเพือเป็นการผ่อนแรง แต่ในดา้นเทคนิคทาํให้เรือแล่นเร็วนัน ขึนอยู่กบัการแต่ง

โครงเรือแข่ง การฝึกซ้อมตามกลยุทธ์ กาํลงัฝีพาย และกระแสนาํ 

 ๔.๒ แจว เป็นอุปกรณ์ทีช่วยใหเ้รือเคลือนทีไปไดเ้ช่นเดียวกบัพาย แต่ลกัษณะของแจว

นนัแตกต่างกนั แจวจะมีขนาดยาว ทาํจากไม้เช่นเดียวกับพาย แต่มีความหนากวา่ ใช้กบัเรือขนาด

ใหญ่ ทอ้งนาํลึกและกวา้งจึงจะใช้แจวได้สะดวก ในอดีตแจวมีความสําคญัไม่แพพ้าย ด้วยเพราะ

เมือก่อนลกัษณะภูมิประเทศเป็นพืนทีลุ่มมาก นาํลึก แม่นาํลาํคลองกวา้งใหญ่ ไม่ตืนเขิน แคบเช่น

ปัจจุบนั โอกาสทีจะใชแ้จวในการเดินทางโดยเรือจึงมีมาก 

ขนาดของแจวโดยเฉลียประมาณ ๓-๔ เมตร จีดา้มในการจบัถือ ดา้มจะกลมและค่อยๆแบนและบาง

จนเป็นใบแจวทีสุดปลายใบ 

 หลกัแจว คือ ส่วนทีเป็นหลกัจากตวัเรือขึนมาเพือผูกแจวดว้ยเชือกดา้ยดิบ หรือ

เชือกกลีบ ตาํแหน่งผูกเรือกบัหลกัแจวควรอยูที่ปราณ ๑ ใน ๕ ส่วน ดา้มจบัมือถือนนัใช้เพือสะดวก

ในการพลิกใบแจวในขณะแจว เป็นการรักษาทิศทางใหเ้รือไปตามทีตอ้งการ 

 ๔.๓ ถ่อคํา คือ อุปกรณ์ทีช่วยให้เรือเคลือนทีไปอีกชนิดหนึงแต่ทาํจากท่อนไม้ไผ่ทีแก่ 

ไดอ้ายะพอเหมาะ มีขนาดเลก็ ตรง ยาว ส่วนใหญ่จะเป็นไมไ้ผ่สีสุกและไผ่ป่า ซึงเป็นลาํไผ่ทีเรียก



๔๓ 
 

 
 

กนัวา่ “ไผ่แทรกกอ” ทีมกัจะรีดลาํยาวสูงขึนไป การจะนาํไปใชต้อ้งเอกไวก่้อนแล้วรอจนไผ่แก่มีสี

ออกเหลือง แลว้จึงตดัได ้ซึงตอ้งนาํมาดดัให้ตรงโดยการใชค้วามร้อนเขา้ช่วย กล่าวคือ ชาวบา้นจะ

นาํมูลววัหรือมูลควายทียงัไม่แหง้ มาแปะเคลือบผิวไมไผ่ จากนนัจงึนาํไปลนไฟอ่อนๆพลิกหมุนไป

มา ใหร้้อนตลอดลาํถ่อเสียก่อน แลว้จึงลนเนน้ตรงส่วนทีคดงอ เมือร้อนไดที้จึงนาํไปดดัดว้ยวธีิการ

ปักไมบ้งัคบัส่วนทีคด เมือถ่อตรงดีแลว้ตอ้งปาดหรือ “สิน” ตรงโคนถ่อให้เป็นรูปปากฉลามเขา้หา

กนัเพือจิกดิน ป้องกนัการลืนในขณะคาํถ่อใชง้าน    

 ๔.๔. ถ่อตะขอ มีรูปร่างทรวดทรงเหมือนถ่อคาํทุกประการ แต่ตรงปลายถ่อจะตดิตะขอ

เหล็กไวเ้พือใชเ้กียว ดึง มกัจะใชก้บัเรือใหญ่ๆ เช่นเรือเอียมจุน๊ เรือมาด เป็นตน้ 

                           

๕. วิธีการใช้เรือ      

 การใช้เรือเป็นวธีิการทีทาํให้เรือแล่นไปขา้งหนา้หรือไปในทิศทางทีเราตอ้งการซึง ใน

การใช้เรือแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่โดยหลกัๆทวัไปจะมีวิธีการต่างๆ คือ

 การพาย หมายถึง การจุ่มใบพายลงไปในนาํให้อยู่เหนือหรือออกหนา้ตาํแหน่งทีเรานั ง

อยู่เล็กนอ้ย จากนนัดึงใบพายดา้นล่างมาขา้งหลงั มือดา้นบนยึดไวใ้ห้มนั การพายลกัษณะนีจะช่วย

พุ่งเรือไปขา้งหนา้ ซึงเรือจะเร็วจะชา้ขึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น การพายอย่างสมาํเสมอ ใบ

พายใหญ ่จุ่มใบพายลงไปในนาํลึก และพายเรือตามนาํ เป็นตน้   

 การคัด การงัด หมายถึง การบงัคับเรือให้ตรง เพือพุ่งไปขา้งหน้าดว้ยการจุ่มใบพาย

แนบไวข้า้งลาํเรือ ใหด้า้มพายเอนไปดา้นหนา้และใบพายอยูด่า้ยหลงัจากตาํแหน่งผูพ้าย จากนนัดึง

ดา้มพายใหโ้นม้เขา้ทางกลางลาํเรือ  การคดันีจะช่วยให้เรือทีเสียการทรงตวั ทรงตวัได ้

 การวาด หมายถึง การบงัคบัเรืออีกอยา่งหนึง ดว้ยการใช้ใบพายเอือมให้ห่างจากลาํเรือ 

จากนนัจุ่มใบพายลงนาํแล้วดึงเขา้หาลาํเรือก็จะช่วยให้ทิศทางของเรือเป็นไปตามทีเราต้องการ

 การแจว ยากกว่าการพายเรือตอ้งใช้ทงักาํลงัแขนและขาและรู้จกัวิธีการทรงตวัทีดีใบ

แจวมีลกัษณะคลา้ยพายแต่ใหญ่และยาวกวา่ ๒-๓ เท่าปลายด้ามแจวมีไม ้๗ นิวเรียกวา่ หมวกแจว

ช่วยในการบงัคบัใบแจวอยู่ในลกัษณะทีตอ้งการใบแจวจะต้องมีหลกัแจวยาว ๒ ฟุตเสียบลงไปใน

ช่องเต่าแจวหรือเต่าหบัทีอยู่ขา้งเรือการติดตงัหลกัแจวไวท้า้ยเรือจะตอ้งไวท้างซ้ายมือของคนแจวถา้

อยู่หวัเรือใหไ้วท้างขวามือของคนแจวจะต้องมีเครืองมือยึดติดกับหลกัแจวจึงจะแจวไปได ้เมือจะ

แจวก็เอาหูแจวคลอ้งกบัหลกัเอาไวแ้ลว้บิดหูแจวใหแ้น่นซึงหูแจวทาํจากดา้ยดิบแลว้มาขดเป็นวงๆ

หลายอนัถา้หูแจวแหง้ใหเ้อานาํมนัหยอดจะช่วยใหแ้จวคล่องขึน 



๔๔ 
 

 
 

 การถ่อ เป็นวธีิการบงัคบัเรืออีกแบบหนึง ในเมืองออกซ์ฟอร์ดและเคม ประเทศองักฤษ 

และทีเมืองไครส์เชิร์ช (Chirstchurch) และ เมืองเนลสัน (Nelson) ประเทศนิวซีแลนด์ถือว่าเป็น

ศิลปะอย่างหนึงเรียกวา่ “พนัติ ง (Punting) ”หรือศิลปะการขบัเคลือนเรือทอ้งแบน 

 การถ่อเรือหมายถึงการเอาไมถ่้อเรือปักลงไปทีดินใตน้าํแล้วเอา ปลายถ่ออีกด้านหนึง

มายนักบัหวัไหล่ โดยใช้ผา้ขาวมา้รองไวแ้ลว้ก็ดนัถ่อไปดว้ยการเดินเลียบ กราบเรือไปจนถึงทา้ยเรือ

เสร็จแลว้ก็มาเริมทีหวัเรือใหม่ โดยเรือก็จะค่อยๆแล่นไปขา้งหนา้ 

 ไมถ้่อไดจ้ากการเอาไมไ้ผ่รวกมาลนไปดดัใหต้รงตดัเอาตามความยาวที ตอ้งการเอาไว้

ยนัไม่ใหเ้รือชนตลิง เอาไวปั้กหลกัผูกเรือ เรือพืนบ้านหลายประเภททีใช้ในทุ่งนา เวลาจะแล่นลดั

ทอ้งนาทีมีตน้ขา้วขึนพน้นาํสูงจะใชถ้่อ ถ่อเรือตดัทุ่งไป ใช้พายไม่ได ้เพราะเรืออยู่ระหว่างกอข้าว 

ไม่มีนาํใหพ้ายเรือไดห้รือพวกเรือบรรทุกต่างๆ ทีมีนาํหนกัมากจาํเป็นตอ้งใช้ถ่อหลายท่อน จึงจะทาํ

ใหเ้รือสามารถแล่นไปไดเ้ร็วตามตอ้งการ นอกจาก ถ่อจะเป็นอุปกรณ์ช่วยให้เรือแล่นไปได้แลว้ยงั

สามารถใชเ้ป็นไมค้าํยนัเรือกบัเรือ ไม่ให้กระแทกกนัเวลาเจอคลืนใหญ่ๆจากพวกเรือยนต์ เรือรบ 

หรือเรือลาํใหญ่กวา่ทีแล่นผ่านไปดว้ย ตวัอย่างจากใตส้ะพานพุทธฯสมยัอดีต ทีมีเรือเอียมจุ๊นอยูม่าก 

และเรือรบจะแล่นผ่านท่าราชวงศ์ ชาวเรือมกัจะนาํไมถ้่อมาเป็นตวัช่วยยนัเรือไม่ให้เรือเอียมจุน๊แต่

ละลาํกระแทกกนัเพราะคลืนใหญที่เกิดขึน (ดิลก ภทัรโกศล, ๒๕๔๔: ๓) 

 

๖. ไม้ทีนิยมนํามาทําเรือพืนบ้านในภาคกลาง 

 ไม้ทีใช้ในการทาํเรือปัจจุบนัมีปริมาณน้อยลง ราคาสูงและหาซือยาก ช่างซ่อมเรือ

ปัจจุบนัมกัหาไมที้ไดจ้ากร้านขายไมเ้ก่า ซึงจะไดไ้มที้ตรงตามชนิดของเรือทีจะใชต่้อหรือซ่อมแซม 

ส่วนเรือทีจะขดุขึนใหม่นนัไม่มีแลว้ จะมีก็แต่เรือต่อขึนใหม่เท่านนั ช่างต่อไมที้ชาํนาญจะรู้จกัเลือก

ไมที้เหมาะสมกบัลกัษณะของงาน เช่น ส่วนใดตอ้งการโชวล์ายไม ้ ส่วนใดจะทานาํมนั ส่วนใดตอ้ง

จมอยู่ในนาํ ส่วนใดตอ้งการความแข็งแรง เป็นตน้  

 ๖.๑ ตระกูลไม้ตะเคียน 

ไมต้ระกูลตะเคียนนีนิยมทาํเรือยาว หรือเรือแข่ง เรือมาด เรือหมู เรือโปง และแมแ้ต่เรือสําเภา เพราะ

เป็นไมที้มีเนือไมแ้ข็ง ทนทาน ลอยนาํไดด้ี และสามารถแช่อยู่ในนาํนานๆก็ไม่ผุกร่อนง่ายหากรักษา

อย่างดีแลว้อยูไ่ดเ้ป็นร้อยๆปี 

 ๖.๑.๑ ไม้ตะเคียนทราย 

ชือพืนเมือง ดู่ดู่ผ่า(พายบั) ประดู่ (ไทย) 

ลักษณะเนือไม้ สีแดงอมเหลืองอย่างสีอิฐแก่ มีเส้นแก่กวา่สีพืน บางทีมีลายงาม เส้นสนเป็นริว เนือ

ละเอียดปานกลาง แขง็แรงและทนทาน  



๔๕ 
 

 
 

ประโยชน์ ใชท้าํบา้นเรือน เช่น เสา ลอก ฯลฯ ใชใ้นการก่อสร้างต่างๆ เกวยีน ขอปืนใหญ่ งานต่อ

เรือ(โครงสร้างเรือ ดาดฟ้าเรือ และเก๋งเรือ) ดา้มเครืองมือ ในประเทศจีนและญีปุ่นนิยมใช้ทาํเครือง

เรือนและเครืองไมช้นัสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๗ ลกัษณะของตน้ตะเคียนและเนือไมต้ะเคียน 

 (ก)  ตน้ (ข)   เปลือกไม ้ (ค)   เนือไม ้ 

 (ตน้ตะเคียนหนา้สน.ตาํรวจภูธรอาํเภอชะอวด จ.นครศรธรรมราช ถ่ายเมือ  

 ๔ ธ.ค.๒๕๕๕) 

 

 ๖.๑.๒ ไม้ตะเคียนหนู 

ชือพืนเมืองขีหมาเปียก, หมากเปียก (นครราชสีมา) สาเราะ (กะเหรียงเชียงใหม่) ตะเคียนหนู (ไทย) 

เบน (ประจวบคีรีขนัธ์ พิจิตร) เหว, เหียว (เหนือ, พายบั)  แหว (ใต)้ เอ็นมอญ (เลย)  

ลักษณะทีเกิด เป็นตน้ไมข้นาดใหญ่ ลาํตน้สูงเปล่า มีเขตการกระจายพนัธุ์ทีอินเดีย พม่า จีนตอนใต ้

และภูมิภาคอินโดจีนในไทยพบแทบทุกภาค ยกเวน้ภาคใต ้พบมากทางภาคเหนือและภาคตะวนัตก

เฉียงใตข้ึนในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแลง้ ตามริมนาํทวัไปชอบเขาหินปูน 

ลักษณะเนือไม้เนือไมม้ีสีเทาแกมนาํตาล เสียนเป็นคลืนสน เนือค่อนขา้งละเอียด แข็ง เหนียวมาก 

และกระดอน  

ประโยชน์ ใชท้าํดา้มเครืองมือ ตะลุมพุกไมค้าน ใชต่้อเรือ, ขดุเรือ ทาํเพลาและคานเกวยีน  

 

 

 

(ก) (ข) (ค) 



๔๖ 
 

 
 

 ๖.๑.๓ ไม้ตะเคียนทอง 

ชือพืนเมือง กะกี โกกี (กะเหรียง เชียงใหม่) แคน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ,เลย) จะเคียน (เหนือ) จืองา 

(มลายู นราธิวาส) จูเค ้โซเก (กะเหรียง กาญจนบุรี) ตะเคียนตะเคียนใหญ่ (กลาง) ตะเคียนทอง 

(กลาง,ประจวบคีรีขนัธ์) ไพร (ละวา้เชียงใหม่)ตะเคียนชนัขาว (จนัทบุรี) 

ลักษณะทีเกิด พบทีอินเดีย บงัคลาเทศ พม่า อินโดจีน และคาบสมุทรมลายูในไทยพบทุกภาค ขึน

กระจายในป่าดิบแลง้และป่าดิบชืน หรือริมลาํธารในป่าเบญจพรรณ 

ลักษณะเนือไม้ เปลือกหนาสีนาํตาลดาํ แตกเป็นสะเก็ด กระพีสีนาํตาลอ่อน แก่นสีนาํตาลอมเหลือง 

ไมเ้นือหยาบ แข็ง ทนทาน เสียนตรง สันบา้งเล็กนอ้ย สีเข้มเมือโดนอากาศ 

ประโยชน์ นิยมใชขุ้ดเรือ ทาํไมห้มอนรถไฟ เรืองเรือน และก่อสร้างอืน ๆ ชัน หรือ rock dammar 

ผสมนาํมนัใชย้าแนวเรือหรือเคลือบเงา (ชักเงา)มีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาแผลสดเปลือกใช้

เคียวแทนหมาก แก้ปวดฟัน นิยมปลูกเป็นพืชสวนป่าในป่าธรรมชาติมกัพบยืนตน้ขนาดใหญ่ทีไม่

ถูกตดัตามความเชือเรืองสิงศกัดิสิทธิและจิตวญิญาณ เนืองจากเป็นไม้ขนาดใหญ่ทีเชือกนัว่ามีนาง

ตะเคียนสิงสถิต การจะตดัจะตอ้งทาํพิธีขอเสียก่อน อนึงตะเคียนทองไมพ้ระราชทานประจาํจงัหวดั

ปัตตานี (สํานกังานหอพรรณไม.้  ๒๕๕๕: เขา้ถึงไดจ้าก 

http://web3.dnp.go.th/botany/todayFlower/todayFlower4.asp) 

 นอกจากไมต้ะเคยีนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีปรากฏถึงการนาํไมต้ะเคียนอนืๆ

มาทาํเป็นเรือพืนบา้นไดอ้ีก เช่น ไมต้ะเคยีนหยกไมต้ะเคียนดงไมต้ะเคยีนไพร ตะเคียนหิน เป็นตน้ 

ทงันี ขอ้มูลของไมต้ะเคียนบางชนิดไมส่ามารถจะหาได ้ผูศึ้กษาสันนิษฐานวา่ ดว้ยการเรียกชือไม้

ตะเคียนของแต่ละทอ้งถินนนั มีแตกต่างกนัออกไป แต่ชนิดของตน้ตะเคียนทีนิยมใชก้นัจะมีอยู่

เด่นๆดงัขอ้มูลขา้งตน้โดยถอืว่าเป็นการยกตวัอยา่งไมต้ะเคียน 

 ๖.๒ ไม้สัก 

ชือพืนเมือง เคาะเยียโอ (ละวา้-เชียงใหม่), ปายี (กะเหรียง-กาญจนบุรี), บีอี ปีฮือเป้อยี (กะเหรียง-

แม่ฮ่องสอน), สัก (ทวัไป), เส่บาย ี(กะเหรียง-กาํแพงเพชร) 

ลักษณะทีเกิด เป็นไมข้นาดใหญ่ ขึนตามป่าเบญจพรรณ 

ลักษณะเนือไม้ สีเหลืองทอง นานเขา้จะกลายเป็นสีนาํตาลหรือนําตาลแก่ มีกลินเหมือนหนงัฟอก

เก่าๆ มีนาํมนัในตวั มกัมีเส้นสีแก่แทรก เสียนตรง มีเนือหยาบไม่สมาํเสมอ แรงเดง้พอประมาณ มี

ความแขง็แรง ทนทาน ปลวกมอดไม่ทาํอนัตราย ชกัเงาง่ายถึงดีมาก ผึงแหง้ไดง่้ายและอยู่ตวั 

ประโยชน.ใชท้าํบา้นเรือ ต่อเรือ เสา เครืองมือทางการเกษตร เครืองเรือน ช่องแกะสลกั  

 ๖.๓ ไม้ยมหอม 

ชือพืนเมืองไมย้มหอม ไมพ้าโลเนีย (ต่างประเทศ) 



๔๗ 
 

 
 

ลักษณะทีเกิด พบอยูใ่นป่าเบญจพรรณเป็นไมโ้ตเร็วพบตงัแต่ปากีสถาน อินเดีย จีน เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ถึงปาปัวนิวกินี ขึนตามชายป่าทีชืนหรือเปิดใหม่ 

ลักษณะเนือไม้ เนือไมเ้สียนตรงเมือนาํมาขดัเป็นเงางามมีลวดลายสวย เหมือนไมส้ัก ใหเ้นือไมม้าก

ลาํตน้ไม่มีโพรงหรือกลวง เช่น กระถินเทพา นอกจากนี มอด ปลวก ไม่ทาํลายเมือนาํไปใช้ต่อเรือ 

ตวัเพรียงและนาํทะเลไม่ทาํอนัตราย มีความยืดหยุ่นสูงเมือเกิดการกระแทกจะไม่แตกเหมือนไมเ้นือ

แข็งอืนๆ มีนาํหนกัเบามาก 

ประโยชน์ มีรูปทรงสวยงามลาํตน้สูงเปลาเหมาะแก่การใชป้ลูกสร้างเป็นสวนป่าเศรษฐกิจเนือไมมี้

สีสันสวยงามสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได้มากมายเป็นไมที้มีราคาแพงมากในต่างประเทศใช้ทาํ 

เรือ เฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งภายในใช้ทาํงานก่อสร้างขนาดเล็กได้ดีใช้ทาํเครืองบนในการ

ก่อสร้างบา้น วงกบและบานประตู หน้าต่างหรือนาํไม้ทงัต้นสร้างบ้านตน้ซุงได ้ใช้ทาํไม้อดั ทาํ

กรอบรูป ส้นรองเทา้เยือกระดาษ และยงัมีกลินหอมทีเนือไมอ้ีกดว้ยดอกเป็นสียอ้มใหสี้เหลืองหรือ

แดงใช้ยอ้มผา้ฝ้าย ผา้ไหม 

 ๖.๔  ไม้เกดแดง 

ชือพืนเมือง ประดู่ชิงชนั (ไทย) เกดแดง(เชียงใหม่) เกดค่างใหญ่, ดู่สะแดน (เพายบั) ชิงชนั (อีสาน) 

ดู่ลาย (ลาํปาง)พยูงแกลบ (สระบุรี)พยูงแดง (นครไทย พิษณุโลก)  

ลักษณะทีเกิด เป็นไมข้นาดกลางถึงใหญ่ พบมากตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณทวัไป ยกเวน้ภาคใต ้

ลักษณะเนือไม้ สีเนือไมต้งัแต่ม่วงอ่อนถึงม่วงแก่ มีเส้นแทรกสีดาํอ่อนหรือแก่กวา่สีพืน เสียนมกั

สับสนเป็นริวแคบๆ เนือละเอียดปานกลาง แขง็ เหนียว แขง็แรงทนทาน ตกแต่งแลว้ผิวเป็นมนั ชกั

เงาไดดี้มาก 

ประโยชน์ ใชท้าํเครืองเรือน ด้ามเครืองมือ ลูกประสัก  ราบกบ และสิงอืนๆเช่นเดียวกบัไม้พยุง แต่

ต่างกบัไมพ้ยงุ คือ มีสีอ่อน แขง็ หนกั และเนือหยาบกวา่เล็กนอ้ยส่วนประกอบเกวียน พานทา้ยปืน 

เครืองดนตรี เช่น ขลุ่ย ซอ จะเข้ ลูกระนาดกลองโทน รํามะนา กรับ ขาฆ้องวง เป็นไม้มงคล

พระราชทานแก่จงัหวดัหนองคาย 

 ๖.๕ ไม้ประดู่ลาย 

ชือพืนเมือง กระยง กระยูง (เขมร-สุรินทร์), ขะยูง (อุบลราชธานี), แดงจีน (ปราจีนบุรี), ประดู่ตม 

(จนัทบุรี), ประดู่ลาย (ชลบุรี), ประดู่เสน (ตราด), พะยงู (ทวัไป), พะยงูไหม (สระบุรี) 

ลักษณะทีเกิด ป่าดิบแลง้และป่าเบญจพรรณชืน ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก 

ลักษณะเนือไม้ สีแดงอมม่วง หรือสีม่วงถึงสีเลือดหมูแก่ เป็นมนัเลือม มีริวดาํปนนาํตาลอ่อนผ่าน

เสียนสนเป็นริวแคบๆ เนือละเอียด เหนียว แข็ง ทนทาน ขดัและขึนเงาไดดี้ มีนาํมนัในตวั 



๔๘ 
 

 
 

ประโยชน์ ใชท้าํเกวยีน เครืองเรือนชนิดดี ตลบั การกลึงแกะสลกั หวี ดา้มเครืองมือเครืองใช้ งานตอ่

เรือ(โครงเรือ เก๋งเรือ) ประเทศจีนนิยมมาก เป็นไมป้ระจาํจงัหวดัหนองบวัลาํภู 

 ๖.๖ ไม้สยาแดง 

ชือพืนเมือง สยาแดง สะระยาแดง สยาเหลือง(เบตง ยะลา) สะรายาแบเราะ (มาเลเซีย) สยาขาว (บาง

พืนที)  

ลักษณะทีเกิด มีขึนอยู่มากตามป่าดงดิบทางภาคใต ้ ตอนใตจ้งัหวดัปัตตานี 

ลักษณะเนือไม้ เป็นตน้ไมข้นาดกลางถึงใหญ่ไมเ้ป็นไมเ้นืออ่อน ค่อนขา้งหยาบ เหนียว มีความ

ทนทานพอสมควร เนือไมอ้อกสีแดงอ่อนถึงสีนาํตาลแกมแดง เสียนละเอียดเป็นเสียนสนเล็กน้อย 

การดูแลรักษาไม่ควรอยู่ในทีชืน เป็นไมที้ควรใชใ้นร่ม 

ประโยชน์ ใชท้าํเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งทาํบานประตูหน้าต่าง ไม่ตอ้งอบแห้ง ทาํโครงสร้างภายในร่ม 

เช่น ทาํกระดานพืน ฝา เพดาน ทาํหีบใส่ของ ไมป้อกไมอ้ดั 

 ๖.๗ ไม้พะยอม 

ชือพืนเมือง ขะยอม ชะยอม พะยอม(พายบั) เชียง เชียว กะยอม(กะเหรียง เชียงใหม่) ยอม (ใต้)       

ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ) แคน (ร้อยเอด็) พะยอม (ภาคกลาง) พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี – 

ปราจีนบุรี) ยางหยวก (น่าน) 

ลักษณะทีเกิด พบในป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบทีมีดินเป็นดินทราย 

ลักษณะเนือไม้ สีเหลืองอ่อน ทิ งไวน้านจะกลายเป็นสีนาํตาล มีเส้นสีดาํหรือสีแก่กวา่สําพืนผ่าน

เสมอซึงเป็นท่อนาํมนัหรือยาง เสียนมกัสน เนือค่อนขา้งหยาบ เหนียว ค่อนขา้งแข็ง  

ประโยชน์ใช้ทาํไม้หมอนรองรางรถไฟ ทาํเ รือขุด ทาํเปลือกเรือ เสาเรือน ขือ ลอด ใช้ก ับการ

ก่อสร้างอืนๆทีมีลกัษณะคลา้ยๆไมต้ะเคียน สามารถใชแ้ทนกนัได ้ 

 ๖.๘ ไม้มะค่าโมง 

ชือพืนเมือง เเบง (เขมร-สุรินทร์), บิง (ชอง-จนัทบุรี), ปิน (ชาวบน-นครราชสีมา), มะค่าโมง 

มะค่าใหญ่ (ภาคกลาง), มะค่าหลวง มะค่าหวัคาํ (ภาคเหนือ) 

ลักษณะทีเกิด ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแลง้ใกลแ้หล่งนาํ ทุกภาคของไทย ยกเวน้ภาคใต ้

ลักษณะเนือไม้ สีนาํตาลอมเหลืองอ่อนถึงแก่ เสียนค่อนขา้งสัน เนือหยาบ มีริวแทรก แข็ง เหนียว 

แข็งแรงทนทาน เลือยค่อนขา้งยาก แต่ชกัเงาไดดี้ 

ประโยชน์ ใชใ้นงานต่อเรือ (ทาํเก๋งเรือ) ทาํเสา ทาํหมอนรองรางรถไฟ ใชใ้นการก่อสร้างต่างๆ เป็น

ไมที้มีปุ่มลายสวย ราคาสูง ใช้ทาํเครืองเรือนและของใชช้นัสูง  

 

 



๔๙ 
 

 
 

 ๖.๙ ไม้กระบาก 

ชือพืนเมือง กระบาก ตะบาก (ลาํปาง), กระบากขาว (ชลบุรี, ชุมพร, ระนอง), กระบากโคก (ตรัง), 

กระบากช่อ กระบากด้าง กระบากดาํ (ชุมพร), กระบากแดง (ชุมพร, ระนอง), ชอวาตาผ่อ 

(กะเหรียง-กาญจนบุรี), บาก (ชุมพร), ประดิก (เขมร-สุรินทร์), พนอง (จนัทบุรี, ตราด), หมีดงัวา่ 

(กะเหรียง-ลาํปาง) 

ลักษณะทีเกิด  ตามป่าดิบชืน ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ                

ประเทศไทย 

ลักษณะเนือไม้ โดยทั วไปสีนวลเหลืองถึงนําตาลอ่อนแกมแดงระเรือๆ เสียนตรง เนือหยาบแต่

สมาํเสมอ แข็ง เหนียว เดง้พอประมาณ  

ประโยชน์ ใชต่้อเรือ ทาํแบบคอนกรีต ทาํแจวเรือ ถงัใส่ของ เครืองเรือนราคาถูก เช่นเก้าอี และเตียง

ผา้ใบ 

 ๖.๑๐ ไม้แสมสาร 

ชือพืนเมืองขีเหลก็คนัชงั ขีเหล็กแพะ ขีเหล็กป่า ขีเหล็กโคก กะบดั การะปัด ขีเหลก็สาร ไงซาน 

ลักษณะทีเกิด กระจายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบบริเวณป่าผลดัใบระดบัความสูง ๕๐๐ ม. 

ลักษณะเนือไม้กระพีสีขาวนวลแก่นสีนาํตาลแก่เกือบดาํ เส้นสีอ่อนกว่าสีพืนสลบัให้เห็นเป็นลาย 

แข็ง เหนียว ทนทาน 

ประโยชน์เนือไมท้นทาน สมยัโบราณใชใ้นการต่อเรือ ดอกและใบอ่อนรับประทานได ้ปัจจุบนันิยม

นาํมาปลูกเป็นไมป้ระดบัขา้งทาง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๘ ลกัษณะของตน้แสมสารและเนือไมแ้สมสาร 

 (ก)  ใบ (ข)   ตน้  (ค)   เนือไม ้ 

ทีมา :  งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน, โรงเรียนบา้นเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวนัออก).  

 (๒๕๕๔).  ไม้แดง.  เขา้ถึงเมือ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕.  เขา้ถึงไดจ้าก

 http://www.hinsorn.ac.th/botanyhinsorn/see_treedata.php?id_tree=96.  

(ก) (ข) (ค) 



๕๐ 
 

 
 

 ๖.๑๑ ไม้อินทนิล 

ชือพืนเมือง ฉ่วงมู, ฉ่องมู (กะเหรียง-กาญจนบุรี), ตะแบกดาํ (กรุงเทพฯ), บางอ บะซา (มลาย-ูยะลา, 

นราธิวาส), บาเอ บาเย (ปัตตานี), อินทนิล (ภาคกลาง), อินทนิลนาํ (ภาคกลาง, ภาคใต)้ 

ลักษณะทีเกิด ทีราบลุ่มริมนาํ ป่าเบญจพรรณชืนและป่าดิบทวัไป 

ลักษณะเนือไม้ ตอนใหม่ๆสีแดงระเรือ หรือออกสีชมพูอ่อน นานไปเป็นสีนาํตาลแดง เสียนตรง 

เนือค่อนขา้งละเอียด เป็นมนัเลือม แขง็ปานกลาง ทนทาน ใชใ้นหนา้แลง้ไดดี้ ขดัเงาไดส้วย 

ประโยชน์ ใชก่้อสร้างบา้นเรือน โดยจะใชท้าํกระดานพืน กระดานฝ้า กระเบืองมุงหลงัคา ต่อเรือ ทาํ

เกวยีน เครืองเรือน แจว ฯลฯ เป็นไมที้ดีเหมาะสําหรับใชง้านไดท้วัไป 

 ๖.๑๒ ไม้พะนอง 

ชือพืนเมือง บากหิน (สุราษฎร์) พะนอง (ตราด ,จนัทบุรี) 

ลักษณะทีเกิด เป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ ่ขึนตามป่าดิบทางภาคตะวนัออก 

ลักษณะเนือไม้ เนือไมมี้สีนาํตาลปนเหลือง หรือนาํตาลล้วน เสียนสนเล็กน้อย แต่สมาํเสมอ แข็ง 

แข็งแรงและทนทานดี  

ประโยชน์ ใช้ทาํหมอนรองรางรถไฟ เสาเรือน เสารัว กระดานพืนนอกชานบา้น เสากระโดงเรือ 

แจว แบบพิมพอ์ดัรองเทา้ รางกบ และใชใ้นการต่อเรือ 

 ๖.๑๓ ไม้เคียม ๑ 

ชือพืนเมือง เคียม (ทวัไป), เคียมขาว เคยีมดาํ เคียมแดง (ภาคใต)้ 

ลักษณะทีเกิด ป่าดงดิบภาคใตข้องประเทศไทย 

ลักษณะเนือไม้ สีนาํตาลหรือนาํตาลอ่อน ทิ งไวน้านเป็นสีนาํตาลแก่เกือบดาํ เสียนค่อนขา้งสน เนือ

ละเอียด เหนียว หนกั แขง็แรง ใชใ้นนาํทนทานดี  

ประโยชน์ ใชท้าํไมพื้น ตวัเรือ แพ สะพาน หมอนรองรางรถไฟ  เขือน หรือโครงสร้างทีต้องการ

ความแขง็แรง ทนทานมาก ทนแดดทนฝนดีมาก 

 ๖.๑๔ ไม้เคียม ๒ 

ชือพืนเมือง เคียม (กบินทร์ นครราชสีมา) ชนัรุ่ง (สงขลา) เชือม (นครราชสีมา สระบุรี) ตะเคียน

ทราย (ประจวบคีรีขนัธ์)  

ลักษณะทีเกิด เป็นไมข้นาดใหญ่ ลาํตน้ตรงสูง ขึนตามป่าดิบชืน 

ลักษณะเนือไม้ เนือไมสี้นาํตาลแกมเหลือง เสียนตรง เนือหยาบ เหนียว แขง็ปานกลาง ขดัและชกัเงา

ไดดี้ 

ประโยชน์ ใชท้าํแบบพิมพ์หล่อคอนกรีต ถงัใส่ของ ต่อเรือ ทาํแจว พาย โครงสร้างทีตอ้งการความ

แข็งแรงอืนๆ ลกัษณะคลา้ยไมก้ระบากสามารถใชแ้ทนกนัได ้



๕๑ 
 

 
 

 ๖.๑๕ ไม้แดง 

ชือพืนเมือง กร้วม (ชาวบน นครราชสีมา) ควา้ย (เชียงใหม่ กาญจนบุรี) ไคว (แพร่ แม่ฮ่องสอน) จะ

ลาน จาลาน ตะกร้อมสะกรอม (จนัทบุรี) ปราน (สุรินทร์) ไปร (ศรีษะเกษ) ผา้น (เชียงใหม่) เพย้ 

(ตาก) แดง (ไทย) เพย (กระเหรียง ระแหง) สะกรอม (เขมร สุรินทร์) 

ลักษณะทีเกิด พบไมแ้ดงทงัในป่าผลดัใบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเตง็รัง 

ลักษณะเนือไม้ เนือไมข้องไมแ้ดงจะมีสีนาํตาลแดงหรือสีแดงเรือ เสียนเป็นลูกคลืน หรือมกัสน เนือ

ละเอียดพอควร แขง็ เหนียว แขง็แรง และทนทาน ชกัเงาไดดี้ 

ประโยชน์ นาํมาใชป้ระโยชน์ในการก่อสร้างคือ นิยมก่อสร้างบา้นเรือใชเ้ป็นไมพื้น ไมเ้สา ลอด ขือ 

ไมค้าน ฯลฯ ทาํสะพาน เกวยีน เรือ หมอนรองรางรถไฟ เครืองเรือน เครืองมือทางการเกษตร ครก

ตาํขา้ว ลูกหีบออ้ย ลูกกลิ ง ดา้มเครืองมือต่างๆ คนัชงั 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๙ ลกัษณะของไมแ้ดง 

 (ก)  ใบ (ข)   เนือไม ้           (ค)   ตน้  

ทีมา:  งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน, โรงเรียนบา้นเขาหินซ้อน (พฒันาการภาคตะวนัออก).  

(๒๕๕๔).  ไม้แดง.  เขา้ถึงเมอื ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕.  เขา้ถงึไดจ้าก

http://www.hinsorn.ac.th/botanyhinsorn/see_treedata.php?id_tree=96. 

 

 

 

 

(ก) (ข) (ค) 
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 ๖.๑๖ ไม้ยมหอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๑๐  แสดงลกัษณะของไมย้มหอม 

  (ก)  ตน้ (ข)   ใบ            (ค)   เนือไม้  

ทีมา:   งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน, โรงเรียนบา้นเขาหินซ้อน(พฒันาการภาคตะวนัออก).  

  (๒๕๕๔).  ไม้แดง.  เขา้ถึงเมือ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕.  เขา้ถึงไดจ้าก 

  http://www.hinsorn.ac.th/botanyhinsorn/see_treedata.php?id_tree=96. 

 

ชือพืนเมืองอืนๆ ยมฝักดาม (ภาคเหนือ) เส้ย (กระเหรียงกาญจนบุรี) สะเดาดง (กาญจนบุรี)สีเสียด

หอม (พิษณุโลก)สีเสียดอม้ (ไทย) 

ลักษณะทีเกิด พบอยูใ่นป่าเบญจพรรณเป็นไมโ้ตเร็วชนิดหนึงมีรูปทรงสวยงามลาํตน้สูงเปลาเหมาะ

แก่การใช้ปลูกสร้างเป็นสวนป่าเศรษฐกิจ 

ลักษณะเนือไม้ เนือไมมี้สีสันสวยงาม 

ประโยชน์ งานตกแต่งเช่น ทาํประตู หน้าต่างงานแกะสลกัทาํเฟอร์นิเจอร์และงานก่อสร้างขนาดเล็ก

ไดดี้เป็นไมที้มีราคาแพงมากในต่างประเทศ 

  

๗. การซ่อมแซม บํารุงรักษาเรือพนืบ้านภาคกลาง 

 ยานพาหนะต่างๆเมือเกิดเสียหรือมีอาการขดัขอ้งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการซ่อมแซมโดยเขา้

อู่เพือหาช่างผูช้ ํานาญการ เรือพืนบ้านนนัก็เป็นยานพาหนะชนิดหนึงทีต้องได้รับการดูแลรักษา

เช่นเดียวกบัยานพาหนะชนิดอืน โดยจะแบ่งลกัษณะการซ่อมแซมออกเป็น ๒ ลกัษณะ คือ 

(ก) (ข) (ค) 



๕๓ 
 

 
 

 ๗.๑ การซ่อมแซมขันพนืฐาน 

เป็นการซ่อมแซม ดูแลรักษาไดด้ว้ยตนเอง ซึงมีขนัตอนไม่ยุ่งยาก ตน้ทุนตาํ  โดยทีผู้ทีใช้และมีเรือ

พืนบา้นอยูน่นั จะสามาระดาํเนินการนีไดทุ้กคน    

 ๗.๑.๒ การยาเรือ เป็นวิธีขนัพืนฐานทีผู้ทีใช้เรือพืนบา้นทวัไปทราบถึงกรรมวธีิ

และส่วนผสม อีกทงัรู้ว่า ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใดในการดาํเนินการแบบนี ซึงอุปกรณ์ทีใชก็้สามารถหาได้

ง่ายในทอ้งถิน ไดแ้ก่ กะลามะพร้าว แท่งไมสํ้าหรับคนส่วนผสม โดยทีการยาเรือจะแบ่งออกเป็น            

๒ ชนิดคือ การยาเปียก กบัยาแหง้     

 ๗.๑.๓ ยาเปียก คือ การยาเรือด้วยส่วนผสมทั วไป เมือยาเสร็จต้องใช้เวลา

ประมาณ ๔-๕วนัในการรอให้ยาชนัทียาเรือเอาไวแ้ห้งสนิท แลว้จึงจะสามารถนาํเรือลงนาํเพือใช้

ประโยชน์ต่อไป มีวตัถุดิบ ได้แก่ ผงชนัยาเรือ นํามนัยางอย่างดี และปูนแดง หรือส่วนผสมอืนๆ

ตามแต่สูตร ซึงการยาดว้ยวธีินี จะทาํให้ส่วนผสมคงทนและรักษาเรือพืนบา้นไดเ้ป็นเวลานานจนถงึ

หน้านําทีจะตอ้งทาํการเตรียมยาเรือใหม่อีกครังในปีถดัไป เรียกได้ว่าวิธีนีเป็นการยาเรืออย่างดี

 ๗.๑.๑ ยาแห้ง คือ การยาเรือดว้ยส่วนผสมเหมือนกบัยาเปียก แต่ทีเพิมเติมขึนมา 

คือ นาํมนัก๊าด หรือทีชาวบา้นทวัไปจะเรียกวา่ “นาํมนัแก๊ป” เป็นการยาเรือทีใหค้วามสะดวกรวดเร็ว 

เพือให้ทนัต่อความตอ้งการใช้ กล่าวคือ ทานาํยาชนั ยาแห้งนี จะนาํเรือลงนําเลยก็สามารถทาํได ้

หรือทิ งไวป้ระมาณ ๑-๒ วนัก็สามารถเอาเรือลงนาํเพือใชง้านไดต้ามตอ้งการ เร็วกวา่การยาเปียก แต่

การยาเรือดว้ยวธีินี ส่วนผสมจะอยู่ได้ไม่นานนกั และเสือมสภาพเร็ว ไม่คงทน ต้องทาํการยาเรือ

ใหม่ในเวลาไม่เกิน ๒-๓ เดือน และเป็นการสินเปลืองทรัพยากร หากจะใช้เพือความจาํเป็นเท่านนั 

เรียกไดว้า่วธีิการยาเรือแบบนีเป็นการยาเรือแบบเร่งด่วนก็ได ้

 

 ๗.๒ วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการยาเรือ 

 ๗.๒.๑ กะลามะพร้าว (coconut shell) คือนาํกะลาทีเนือขูดออกหมดแล้วมาลา้ง

ทาํความสะอาด กะลามะพร้าวนีถือวา่เป็นภาชนะทีใส่ส่วนผสมในการยาเรือทีดีทีสุด เนืองจากจาํทาํ

ใหส่้วนผสมเขา้เป็นเนือเดียวกนัไดเ้ร็ว หากใส่ในภาชนะทีทาํจากวสัดุอืนอย่างเช่นพลาสติก จะทาํ

ใหส่้วนผสมเขา้กนัไดย้าก 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ก)                (ข)  

 

ภาพที ๑๑  แสดงการผสมส่วนผสมแบบต่างๆในการยาเรือ 

 (ก)  การผสมส่วนผสมของ “ยาแหง้” (ข) การผสมส่วนผสมของ “ยาเปียก” 

ทีมา:  ยุวนุช.  (๒๕๕๔).  ยาเรือแบบภูมปัิญญาพืนบ้าน, เขา้ถึงเมือ ๑๕ มีนาคม.  เขา้ถึงไดจ้าก

 http://www.gotoknow.org/posts/452572. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที ๑๒  กะลามะพร้าว อุปกรณ์สําหรับใส่ส่วนผสมสําหรับยาเรือ 

ทีมา:   ยุวนุช.  (๒๕๕๔).  ยาเรือแบบภูมปัิญญาพืนบ้าน, เขา้ถึงเมือ ๑๕ มีนาคม.  เขา้ถึงไดจ้าก

 http://www.gotoknow.org/posts/452572. 

 



๕๕ 
 

 
 

 ๗.๒.๒ เศษไมส้ําหรับคนส่วนผสมผูสู้งอายุบางท่านเรียกงา่ยๆว่า “ไมก้วนชนั” 

โดยเราสามารถใช้ไมข้นาดเลก็ ไมพ้ายมาใชส้ําหรับกวน หรือคนใหส่้วนผสมเขา้ดนัเป็นเนือเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๑๓  ไมส้ําหรับใช้คนส่วนผสมในการยาเรือ 

 (ท่านาํวดับางจกัร อ.วเิศษชยัชาญ ถ่ายเมือ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔) 

 

 ๗.๒.๓ นาํมนัยางจากตน้ยางนา (Alatus Oil.) นาํมนัยางเป็นนาํมนัจากธรรมชาติ 

มีประโยชน์มากมาย ไดม้าจากตน้ยาง ลกัษณะเหนียวขน้ใสคลา้ยนาํมนัเครือง โดยคนทีหานาํมนัยาง

จะใชข้วานจามโคนต้นยางให้เป็นโพรง หรือเป็นแอ่ง จากนันเอาไฟสุมในแอ่งหรือโพรงทีทาํไว้

ประมาณ ๑๐ – ๑๕ นาที แลว้จึงดบัไฟ ทาํความสะอาดโพรงโดยเอาเถ้าถ่านออกให้หมด ทิ งไว้

ประมาณ ๑ คืน นาํยางจะซึมออกมารวมกนัในแอ่งทีเราขดุเอาไว ้ในเวลาเชา้จึงสามารถตกัเอานาํยาง

ไปใชไ้ด ้โดยตน้ยางตน้หนึงสามารถทาํเช่นนีได ้๓ – ๔ ครัง เมือโพรงมีขนาดใหญ่มากแล้วจึงหยุด 

ครังแรกๆนนัจะไดน้าํยางมาก ตน้ยางตน้ใหญ่สามารถใหน้าํยางได้ ๓ - ๔ลิตรนาํมนัยางแทบ้ริสุทธิ

จะมีคุณภาพดีมาก แต่ราคาสูง และหายากเนืองจากตน้ไมถู้กตดัลงไปมาก อีกทงัการปลูกยางนาเป็น

พืชเศรษฐกิจนนัยงัมีไม่แพร่หลายเนืองจากระยะเวลาการใหผ้ลตอบแทนนนัตอ้งรอนาน ตามวดัใน

ต่างจงัหวดัยงัพอมีตน้ยางนาใหเ้ราไดพ้บเห็น 

 

 

 

 

 



๕๖ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   (ก)                                     (ข)      (ค) 

 

ภาพที ๑๔  ยางนาและผลิตภณัฑจ์ากตน้ยางนา 

          (ก)ตน้ยางนา        (ข) ลกัษณะนาํยางทีไดจ้ากตน้ยางนา       (ค) ผลิตภณัฑจ์ากตน้ยางนา 

 (วดัยางทอง อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

 

 ๗.๒.๔ ปูนแดง (Red line) เป็นปูนทีไดจ้ากการผสมของปูนขาวกับผงขมิน แลว้

นาํไปหมกัทิ งไวจ้ะกลายเป็นสีแดง ปูนแดงเป็นตวัเร่งใหส่้วนผสมแข็งตวัได ้โดยหากส่วนของเรือที

ยานนัอยู่เหนือนาํก็จะใชส่้วนผสมปูนแดงนอ้ยเพือใหช้นัมีความอ่อนตวัไม่แข็งแตกงา่ย ส่วนทีอยูใ่น

นาํจะผสมปูนแดงมากเพือความแขง็แรง คงทนของยาชนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๑๕  ปูนแดง 

 (วดัสุวรรณราชหงษ ์จงัหวดัอ่างทอง ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

 



๕๗ 
 

 
 

 ๗.๒.๕ นาํมนัก๊าด (Kerosene)เป็นนาํมนัเพือการพาณิชย์ คือผลิตภณัฑ์ทีสําคญั

เมือเริมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม คนทวัไปใช้ในการให้แสงสว่างทดแทนนํามันมะพร้าวให้ความ

ร้อนในเตาอบ เตานาํมนัก๊าดและใช้ในเครืองยนตที์ออกแบบมาเป็นพิเศษแต่ในปัจจุบนันาํมนัก๊าด

ไดถู้กปรับปรุงคุณภาพใหดี้ขึนเพือใช้เป็นนาํมนัในกิจการบินพาณิชย ์และโรงงานอุตสาหกรรม ไม่

มีสี 

  คุณสมบติัทีสําคญัของนาํมนัก๊าดนาํมนัก๊าด มีคุณสมบติัดงันี 

  ๑. จุดเกิดควนัสูง ความสูงของไส้ในตะเกียงเวลาติดไฟจะสูงก่อนทีจะเกิด

ควนัทาํใหแ้สงสวา่งไดดี้โดยไม่มีควนั 

  ๒. จุดวาบไฟไม่ตาํมาก ทาํให้เกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ช  ้

  ๓. ปริมาณกาํมะถนัตาํ ลดมลภาวะเป็นพิษและการกดักร่อนการเกิดคราบ

สีขาวจบัทีปล่องตะเกียง 

  ๔. ช่วงจุดเดือดเหมาะสมไม่มีส่วนหนกัมากเกินไป ทาํให้ติดไฟได้ง่าย

นาํมนัระเหยไปตามไส้ตะเกียงอย่างต่อเนือง และไม่เกิดปัญหาไส้ตะเกียงแขง็จากเขม่า 

  ๕.  นํามันมีสีนําเ งิน โดยการใส่สารสีลงไป เ พือป้อ งกันไม่ให้นํา

นาํมนัก๊าดปนลงในนาํมนัชนิดอืน 

  ๖. ผงชัน (Damar ,Dammae) เป็นผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ ได้จากต้น

ตะเคียนตาแมว นาํยางจะไหลกองทีพืน และเมือโดนอากาจจะจบัตวัเป็นก้อนอมัพนัสีเหลืองขุ่น มี

กลินฉุน คุณสมบติัไวไฟ ทางการพาณิชยน์าํมาเขา้เครืองบดจนเป็นผงมีสีขาวนวล เมือนาํมาผสมกบั

นาํมนัยางจะรวมกนัและจบัตวัขน้เหนียว 

  ๗. เหล็กขูดชนั มี ๒ แบบดว้ยกนั คือ แบบปากแบน เพือใช้ขดูชนัในพืนที

กวา้ง และแบบแหลม เพือใช้สําหรับขดุชนัตามร่อง หรือช่องทีเหล็กขูดแบบแบนเข้าไม่ถึงหรือไม่

สามารถได ้

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๑๖  เหลก็ขูดชนัชนิดปากแบนและแบบแหลม 

 (บา้นช่างซ่อมเรือ อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

  

 นอกจากวตัถุดิบดงัยงัมีสูตรอืนๆอีกเช่น สูตรผสมเสน(cinnabar)เพือป้องกันเพรียง 

สูตรปูนขาวทีผสมดว้ยนาํมนัทงัอิว สูตรผสมนุ่น อีกทงัในปัจจุบนัมีวตัถุดิบทีสามารถใชท้ดแทนกนั

ไดแ้ละคงทนหลายหลายเช่น ซิลิโคนยาแนว นาํมนัเบนซิน ดินนาํมนั กาวยาแนวเรือ กาวอุดเรือ 

กาวซ่อมเรือฝรั ง กาวดินนํามนั กาวอีพ๊อกซี  กาวมหาอุด กาวดินนํามนัมหาอุด Glue for repair 

Boat,Jewelry Glue,Crystal glue เป็นตน้ 

 

 ๗.๓ ขันตอนในการยาเรือ 

 ขนัที ๑ ตรวจหารอยรัว รอยแตก แลว้ขูดชนัเก่าตรงรอยรั วทีตอ้งการจะยาออกให้

เรียบร้อยแลว้ขดัลา้งเรือใหส้ะอาดผึงใหแ้หง้ 

 ขนัที ๒ ทานาํมนัยางใหท้วัลาํเรือแลว้ทิ งไวใ้หแ้ห้ง 

 ขนัที ๓ ผสมส่วนผสมแบบทีตอ้งการในกะลา ใบหนึงใส่ส่วนผสม อีกใบหนึงใส่

เฉพาะนาํมนัยาง 

 ขนัที ๔ เอามือแตะทีนาํมนัยางแล้วหยิบเอาส่วนผสมทีผสมไวป้้ายและอดัตรง

บริเวณทีรัว หรือแตก จนหมด 

 ขนัที ๕ ตากนาํเรือใหช้นัทียาไวแ้หง้ แลว้จึงนาํเรือลงนาํเพือใชง้านต่อไป 

 

 



๕๙ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                  (ข)       (ค) 

 

ภาพที ๑๗ แสดงขนัตอนของการยาเรือ 

 (ก) การขูดชนัเก่าออก (ข) การอุดรอยรั วรอยแตก      (ค) เรือทีทาํการยาเสร็จแลว้ 

ทีมา:  ยุวนุช.  (๒๕๕๔).  ยาเรือแบบภูมิปัญญาพืนบ้าน, เขา้ถึงเมอื ๑๕ มีนาคม.  เขา้ถึงไดจ้าก

 http://www.gotoknow.org/posts/452572. 

 

 ทงันีการยาเรือให้คงทนขึนอยู่กบัปริมาณการใช้ส่วนผสมต่างๆทากีครัง หากตอ้งการ

ความคงทนมาก ก็ทาํการยาหลายๆชนั หากแค่พอใชง้านไดย้าเพียง ๑-๒ ชนัเท่านนั แต่อย่างไรก็ดี

หากทาํการทาํนุบาํรุงรักษาเรืออยา่งสมาํเสมอจะทาํให้เรือมีความคงทนและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 ๗.๔ การซ่อมแซมโดยช่างผู้ชํานาญการ 

 การซ่อมแซมด้วยวิธีนีต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้รู้ ทีชํานาญการ

ซ่อมแซมเรือ โดยส่วนใหญ่แลว้มกัเป็นการซ่อมแซมเรือพืนบา้นทีมีขนาดใหญ่ เช่น เรือเอียมจุน๊ เรือ

กระแชง เป็นตน้ ซึงการนาํเรือเหล่านีพกัซ่อมแซม เรียกว่า “การขึนคาน” โดยการขึนคานมีดว้ยกัน 

๒ แบบ คือ “คานบก” ซึงจะเป็นการซ่อมแซมทีตอ้งใชเ้วลานานและกรรมวิธีในการซ่อมแซมมาก

โดยจะทาํบนบกซึงเป็นพืนทีแห้ง และ “คานนาํ” เป็นการซ่อมแซมทีใช้เวลาไม่นานและไม่ต้องใช้

เครืองมืออุปกรณ์มากนกั เรียกวา่ อาการเรือไม่หนกัมาก การขนยา้ยเรือเพือนาํมาขึนคานสําหรับ

ซ่อมมีเครืองช่วยลากจูง เรียกว่า สาลี 
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ภาพที ๑๘ สาลีสําหรับขนยา้ยเรือขึนบก 

 (คานเรือศรีเจริญ ถ่ายเมือวนัที ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔)  

 

 การตอกหมัน (Caulking) 

หมนัเป็นวสัดุทีมีความยืดหยุ่นตวัมาก เป็นเปลือกจากตน้หมนั ปัจจุบนัใช้เปลือกตน้ปอ ต้นป่าน 

หรือดา้ยดิบ  

 การนาํไปใช้ตอ้งนาํตน้ไมด้งักล่าวมาลอกเปลือกออก แลว้แช่นาํ หมกัจนเนือเยือเน่า

เปือย จากนนัจึงทุบขยีจนเนือเยอืออกจนหมด เหลือแต่เส้นใยสีขาวหม่นเหนียว และเมือจะใช้ต้อง

นาํมาทุบจนเป็นใยฟูนิม แลว้คลุกกบัผงเสน เพือป้องกนัการเน่าหรือผุเมือแช่อยู่ในนาํ 

ตน้หมนัปัจจุบนัหาไม่ไดแ้ลว้ เป็นตน้ไมที้เติบโตชา้แต่ความตอ้งการในการใช้สูง อีกทงัเป็นตน้ไม้

ในประวติัศาสตร์ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

๘ ประเพณี ความเชือและพิธีกรรมเกียวกับเรือพืนบ้านภาคกลาง 

 ๘.๑ เพลงเรือ 

 เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย เริมเล่นกนัในขึน ๗ คาํ เดือน ๑๒ หรือช่วงเดือน ๑๑ 

เดือน ๑๒ ซึงเป็นช่วงหน้านาํ ขา้วในนาโตเตม็ที ชาวบา้นจะวา่งงาน จึงลงเรือ พายออกมาร้องเพลง

เรือหาความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือมกัเล่นกันในวนัสําคญัๆ ทางศาสนา เช่น วนัทอดกฐิน 

ทอดผา้ป่า หรืองานบุญหนา้นาํอืนๆ ชาวบา้นทีทราบข่าวก็จะลงเรือไปชมการละเล่นเพลงเรือกนั

เนืองแน่น 
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เรือพืนบา้นทีนาํมาใช้ต้องสามารถนงัไดล้าํละ ๙ – ๑๐ คน ได้แก่ เรือมาด ๔ แจว หรือเรือพายมา้

ขนาดใหญ่  

 เ พ ล ง เ รื อ นิ ย ม เ ล่ น กัน ใ น แ ถ บ จัง ห ว ัด สุ พ ร ร ณ บุ รี  อ่ า งท อ ง  สิ ง ห์ บุ รี 

พระนครศรีอยธุยา เพลงเรือมีลกัษณะเป็นกลอน ผูร้้องตอ้งลงสระเดียวกันไปเรือยๆ คนรัยจะร้อง 

“ฮา้ไฮ”้ มีเครืองประกอบจงัหวะไดแ้ก่ ตะโพน กรับธรรมดา หรือกรับพวง และฉิงถ้าเล่นกลางคืน

จะตอ้งมีตะเกียงไวก้ลางลาํเรือ 

 การเล่นเพลงเรือมกันิยมเล่นในเวลาเย็นพลบคาํ ท้องนําจะสว่างไสวด้วยแสง

ตะเกียงเจา้พาย ุหรือตะเกียงลานทีจุดไวก้ลางลาํเรือ การร้องจะแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายหญิงและ

ฝ่ายชาย ร้องตอบโตก้นัไปมา เนือร้องทงัสองฝ่ายมาพบกนั พ่อเพลงก็จะพายเรือเขา้ไปเทียบเกาะเรือ

แม่เพลงไว ้แม่เพลงเริมดว้ยเพลงปลอบ หรือเพลงเกริน บางคณะจะเริมดว้ยบทไหวา้ครูก่อน จากนนั

แม่เพลงก็จะร้องประโตต้อบเรียกวา่ บทประ แลว้ต่อดว้ยชุดลกัหาพาหนี หรือนดัหมายสู่ขอ แลว้ต่อ

ดว้ยเพลงชุดชิงชู ้และเพลงตีหมากผวั เมือเลิกก็จะมีเพลงจาก แสดงความอาลยัอาวรณ์ เนือหาโดย

สรุปคือ จะเป็นในทาํนองเกียวพาราสี ต่อวา่ต่อขาน หรือทาํนองทะลึงทะเล้นตามประสาชาวบา้น

เป็นการสอดแทรกมุขตลกของพ่อเพลงแม่เพลงสร้างความสนุกสนานใหแ้ก่ผูที้ไดรั้บฟัง 

 โดยมีวธีิเล่นคือ การเล่นเพลงเรือหรือการขบัเพลงใหล้งกบัจงัหวะพาย ผูพ้ายก็ต้อง

ฟังเสียงเพลง ผูข้บัเพลงเรือหรือแม่เพลงตอ้งเป็นผูมี้ปฏิภาณไหวพริบทีจะหาคาํ หรือหยิบยกเอา

เหตุการณ์สิงแวดลอ้ม เขา้มาสอดแทรกเขา้ไปใหเ้หมาะสม อาจเป็นแข่งขนั ยกย่อง เสียดสีซึงทาํให้

ผูฟั้งสนุกไปดว้ย ก่อน การเล่นเพลง  ตอ้งมีการกล่าวกลอนไหวค้รูเสียก่อน จากนนัจึงจะเอือนกลอน

พรรณนาหรือชกัชวนให ้คนอืนมาเล่นดว้ย  โดยใช้วธีิวา่กลอนกระทบกระทงักระเช้าเยา้แหย่ จนคู่

โตมิ้อาจจะทนอยู่ได ้จึง เกิดการเล่นเพลงเรือโตต้อบกนัขึน การโตต้อบกนัดว้ยเพลงเรือ บางทีก็เผ็ด

ร้อนใช้คารมทีคมคาย บางทีก็อาจเป็นทํานองรักหวานชืน ทงันีแลว้แต่โอกาสและสถานการณ์              

เพลงเรือนีในสมยักรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีการบนัทึกไวเ้ป็นสํานวนต่างประเทศโดยราชทูต

ฝรั งเศส คือ เดอลาลูแบร์ เมือปี พ.ศ.๒๒๓๐  

ตัวอย่างเนือร้องเพลงเรือ 

        เดือนสิบสองน่านนาํ ประเพณี 

 หลงัทอดกฐินมี  สืบโพน้ 

 ระเบียงม่านนที  เรือท่อง  กระบวน 

 สลบัแนวกรรเชียงโนน้  เทียบมา้ฝังชล 

  เพลงเรือเพลงเห่ร้อง ชลมารค 

 ประหนึงขบัปีพาทย ์  คู่ห้อง 
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 ประโคมรําราชบาตร  บอกสั ง   

 ประดบัแถวตีฆอ้ง  ร้องสั นลนัคลอง 

  เรือครุฑนาคห่างพอ้ง        ประสานเสียงส่งดงักงัวาน 

 ผอ่งลาํขยบัรับร้องผสาน  กลมกล่อม   

 จบัจติไพเราะจาํ  เล่นร้องทาํนอง 

  ขบัเสภารสลว้น เสนาะหู 

 จกัยากหาฟังรู้  ทวัหลา้ 

 จกัไทยแห่งเดียวด ู  จาํจด   

 จกัอย่าลดค่าอา้  จกัฟ้าใตไ้ทย 

  ประเพณีมิงแมน้ เลิศงาม 

 เสริมส่งประชาตาม  สืบถว้น 

 ธรรมเนียมรักขิตคาม  ขอบเขต  สยาม 

 จกัชวัสืบทอดลว้น  ลูกไทไ้ทยยล. 

 

 ๘.๒ กาพย์เห่เรือ 

 สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานเกียวกับการเห่เรือไวว้า่  “การ

เล่นเห่เรือนนัมีมาตงัแต่สมยักรุงศรีอยุธยา เป็นทีนิยมในหมุ่ชาวไทยทุกระดบัชัน ส่วนใหญ่การเห่

เรือจะใช้กบัเรือยาว ซึงจะทาํใหเ้กิดความสนุกสนานรืนเริง พร้อมกนัไปในขณะพายเรือ” 

 บทเห่เรือทีมีความไพเราะ และยงันาํมาใชใ้นพระราชพิธีกระบวนเรือพยุหยาตรา

ทางชลมารคในปัจจุบนัคือ กาพยเ์ห่เรือของเจา้ฟ้าธรรมาธิเบศร์ฯ สมยักรุงศรีอยุธยา แต่ก็ไดมี้การ

แต่งขึนใหม่เพิมเติม แลว้แต่โอกาสและการใชง้าน 

การอ่านกาพยเ์ห่เรือจะเริมขึนเมือพระมหากษตัริยป์ระทบัในเรือพระทีนงัแลว้ หลวงพิศณุเสนี กบั

ขนุรามเภรี คนใดคนหนึงจะนงัคุกเข่าประนมมือ เห่นาํกาพย ์จากนนัจึงเห่ต่อไปจนจบ 
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ตัวอย่างกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ 

 

เห่ชมเรือกระบวน 

โคลง 

ปางเสด็จประเวศดา้ว  ชลาลยั 

ทรงรัตนพิมานไชย  กิงแก้ว 

พรังพร้อมพวกพลไกร  แหนแห่ 

เรือกระบวนตน้แพร้ว  เพริศพริงพายทอง ฯ 

ชา้ลวะเห่ 

 พระเสด็จโดยชลแดน  ทรงเรือตน้งามเฉิดฉาย 

กิงแกว้แพร้วพรรณราย  พายออ่นหยบัจบังามงอน 

นาวาแน่นเป็นขนดั  ลว้นรูปสตัวแ์สนยากร 

เรือริวทิวธงสลอน  สาครลนัครันครืนฟอง 

เรือครุฑยุดนาคหิว  ลิวลอยมาพาผนัผยอง 

พลพายกรายพายทอง  ร้องโห่เห่โอเ้ห่มา 

 สรมุขมุขสีดา้น  เพียงพิมานผ่านเมฆา 

ม่านกรองทองรจนา  หลงัคาแดงแยง่มงักร 

 สมรรถไชยไกรกาบแกว้  แสงแวววบัจบัสาคร 

เรียบเรียงเคียงคู่จร  ดงัร่อนฟ้ามาแดนดิน 

 สุวรรณหงส์ทรงพู่หอ้ย  งามชดชอ้ยลอยหลงัสินธ์ุ 

เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์  ลนิลาศเลือนเดอืนตาชม 

 เรือไชยไววอ่งวิง  รวดเร็วจริงยิงอยา่งลม 

เสียงเส้าเร้าระดม  ห่มทา้ยเยินเดินคูก่นั ฯ 

มูละเห่ 

คชสีห์ทีผาดเผ่น  ดูดงัเป็นเห็นขบขนั 

ราชสีห์ทียืนยนั   คนัสองคู่ดูยงิยง 

 เรือสิงห์วงิเผ่นโผน  โจนตามคลืนฝืนฝ่าฟอง 

ดูยิงสิงห์ลาํพอง   เป็นแถวท่องล่องตามกนั 

 นาคาหนา้ดงัเป็น  ดูเขมน้เห็นขบขนั 

มงักรถอนพายพนั  ทนัแข่งหนา้วาสุกรี 
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 เลียงผาง่าเทา้โผน  เพียงโจนไปในวารี 

นาวาหนา้อินทรีย ์  มีปีกเหมือนเลือนลอยโพยม 

 ดนตรีมอึีงอล  กอ้งกาหลพลแห่โหม 

โห่ฮึกครึกครืนโครม  โสมนสัชืนรืนเริงพล 

 กรีฑาหมู่นาเวศ  จากนคเรศโดยสาชล 

เหินหืนชืนกระมล  ยลมจัฉาสารพนัมี ฯ 

 

 

ทีมา: องค์การคา้คุรุสภา  (๒๕๕๓).  ประชุมกาพย์เห่เรือ หนังสือชุดภาษาไทยของคุรุสภา.  

 กรุงเทพฯ: องค์การคา้ของ สกสค. 

 

 ๘.๓ ประเพณีการแข่งเรือ 

 การแข่งเรือจะมีขึนหลงังานบุญสําคญัๆ โดยเฉพาะช่วงออกพรรษาเมือทอดกฐิน

แลว้การแข่งเรือยาวนนัมีมาตงัแต่สมยัโบราณ แต่ไม่มีใครทราบแน่ชดัวา่มีมาในสมยัใดเนืองจากยงั

ไม่มีหลกัฐานยนืยนั พบเพียงหลกัฐานวา่มีการแข่งเรือขึนในสมยักรุงศรีอยุธยา คือ ในสมยัสมเด็จ

พระเอกาทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้มีการแข่งเรือเพือเป็นการฝึกซ้อมฝีพายทหาร ในช่วง

เดือน ๑๑ ซึงเป็นตน้ฤดูนาํหลาก เรือลาํใดเขา้เส้นชยัก่อนก็พระราชทานรางวลัให้ เรือยาวทีใช้แข่งก็

พฒันามาจากเรือทีใช้ในการรบในสมยันี จากนนัคงแพร่หลายออกมาสู่ชาวบา้นในลกัษณะงาน

ประเพณีในเทศกาลออกพรรษาซึงมีการจดัขบวนเรือไปทอดกฐินตามวดัต่างๆ(พิช ัย น้อยวฒัน์.

๒๕๔๕: ๕๙) 

 และหนึงหลกัฐานนนักล่าวว่า การแข่งเรือยาวนีมีในพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพวา่ “พระเจา้กรุงศรีอยุธยาทรงเรือพระทีนงักิงลาํหนึง พระอคัรมเหสีทรง

ลาํหนึง แข่งเรือกนั แลว้โปรดให้เสนาอาํมาตยท์งัหลายแข่งเรือกันตามลาํดบั พระราชพิธีนีทาํกัน

เมือขึน ๑๔ คาํ จนแรม ๑ คาํ รวม ๓ วนั” สันนิษฐานว่าประเพณีแข่งเรือคงจะมีมานบัตงัแต่บดันนั 

และทาํสืบทอดกนัมา โดยถือเอาวดัแต่ละวดัเป็นตวัแทนของชาวบา้นทีจะส่งเรือเขา้แข่งขนั 

 การแข่งเรือเป็นประเพณีทีมีกันทุกภาคในปัจจุบนั ในภาคกลางแถบลุ่มแม่นํา

เจา้พระยานนั เรือทีใช้แข่งมกัเรียกกนัทวัไปวา่ “เรือยาว” ซึงเรือยาวนีเป็นเรือทีขุดทาํขึนจากตน้ซุง

ขนาดใหญ่ เมือขดุแลว้จะใชไ้ฟลนถ่างส่วนกวา้งใหแ้บะออกแลว้จึงวางกง ติดกราบ ใส่กระทง เสริม

หวัเรือและทา้ยเรือใหเ้ชิดดูงอนสวยงาม 
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 สนามแข่งขันทีสําคญัของภาคเหนือ ได้แก่ จงัหวดัน่าน นครสวรรค์ พิจิตร 

พิษณุโลก ภาคกลางได้แก่ ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนคศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 

และนครปฐมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดแ้ก่ บุรีรัมย ์อุบลราชธานี และในภาคใตไ้ดแ้ก่ ชุมพร สุ

ราษฎร์ธานี ในภาคตะวนัออกไดแ้ก่ ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา เมือมีสนามมากขึน จากทีเคยแข่งกนั

ตาํบล หมู่บา้น หรือจงัหวดัเดียวกนัก็มรการแข่งขนัทวัประเทศ เนืองจากการเดินทางและการขนยา้ย

เรือทาํไดส้ะดวก 

 ประเพณีการแข่งเรือตงัแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั หากแบ่งเป็นยคุสมยัจะมี

ววิฒันาการดว้ยกนั ๕ สมยัคือ 

 ๑. สมยัอดีต 

 ในแต่ละชุมชนทีอยู่ตามพืนทีราบลุ่มแม่นาํ โดยเฉพาะทีเรียกกันว่า “คุม้วดั” 

จะสรรหาไมต้ะเคียนมาขดุเป็นเรือยาว ซึงทุกอย่างดาํเนินไปภายใตค้วามสมคัรสมานสามคัคี ความ

พร้อมเพรียงของชาวบา้น เพือสร้างชือเสียงใหก้บัชุมชนของตนเอง โดยแรกเริมไม่ไดมี้รางวลัใดๆ 

นอกจากสิงของทีจาํเป็นสําหรับวดั เช่น ตะเกียงเจา้พายุ ขา้วสาร อาหารแห้ง นาํมนั เป็นต้น เป็น

สิงของทีชาวบา้นรวบรวบหรือจดัหามาเพือการกุศล นอกจากนี ช่างขุดเรือทีมีชือเสียงและไดรั้บยก

ย่องว่าเป็นบรมครูด้านภูมิปัญญาในการขุดเรือยาวได้แก่ ช่างเสริม เชตวนั บ้านเกาะหงส์ จ .

นครสวรรค์ ช่างมา นคร บา้นเกาะหงส์ จ.นครสวรรค์ ช่างเลิศ โพธินามาศ บา้นหวัดง จ.พิจิตร แบะ

ช่างวนั มีทิม บา้นแหลมทราย อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 

 ๒. สมยัทาํสาว 

 คาํว่า “ทาํสาว” เป็นคาํทีนิยมในวงการแข่งเรือสมัยนนั เนืองจากรัฐบาลมี

นโยบายปิดป่าเพือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ ด้านวงการเรือยาวจึงเริมนําเรือเก่ามา

ปรับปรุงซ่อมแซม แก้ไขกันใหม่ เรียกว่า “ทาํสาว” ให้มีรูปร่างทีทนัสมยัและพัฒนาการในการ

แข่งขนัดีขึนช่างทาํสาวให้กบัเรือยาวทีมีชือเสียงไดแ้ก่ พระอธิการสมศักดิสุวณฺโณ วดัสุวรรณราช

หงส์ อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง ช่างสงวน สูญนภา บ้านเฉลิมอาสน์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ช่างเกียรติ

ศกัดิ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นตน้ และทีมเรือทีมีชือเสียงคือ หน่วยราชการทหาร ๔ เหล่าทพั 

 ๓. สมยัเรือลาว 

 เมือประเพณีแข่งเรือมีการฟืนฟูจนเป็นทีนิยมแพร่หลายขนึอีกครัง ภาคเอกชน

และหน่วยงานภาครัฐไดต้ระหนกัถึงความสําคญัและส่งทีมเรือเขา้ในการแข่งขนักนัมากขึน จึงมีการ

แสวงหาเรือโบราณจากประเทศเพือนบา้นเขา้มาทาํการปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งใหม่ ดว้ยฝีมือช่าง

ไทย ดว้ยมีราคาทีถกูกวา่เรือยาวในประเทศมาก 
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 ๔. สมยัสู่สากล 

 ประเพณีแข่งเรือจดัวา่เป็นกีฬาชนิดหนึงทีตงัอยู่บนพืนฐานทางวฒันธรรมที

ไดรั้บความนิยมและแพร่หลายในระดบัชาติจนระดบัประเทศเพือส่งเสริมดา้นการท่องเทียว ได้รับ

การบรรจุเป็นกีฬาระดบัชาติโดยมีรูปแบบและกฎกติกาในการแข่งขนัทีเป็นสากลอย่างมีมาตรฐาน 

ตวัอย่างกฎกติกาเช่น กติกาการแข่งขนัของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย กติกาการแข่งขนัของ

สมาคมเรือพายประเพณีภาคพืนเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใต้ SOUTH EAST ASIAN TRADITIONAL 

BOAT ASSOCIATION (SEATBA)* 

 ๕. สมยัฝีพายมืออาชีพและการพาณิชย ์

 ดว้ยความเจริญก้าวหนา้ทางสังคมทีให้ความสําคญัแก่วตัถุมากกว่าจิตใจของ

สังคมไทย ประกอบกบัการดาํรงชีวติในยุคเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดฝีพายรับจา้งทีมีค่าตวั

แพง ก่อเกิดการแสงหาผลประโยชน์จากการแข่งขนัเรือยาวในทางทีผิดโดยมีการพนันและเงิน

รางวลัเขา้มาเกียวขอ้งจนเกิดการเบียงเบนความเป็นวฒันธรรมประเพณีทีดีงามไป 

 ๘.๔ การแข่งเรือ 

 เรือยาวทีใช้ในการแข่งขนัมีดว้ยกนั ๓ ประเภทหลกัๆคือ เรือยาวใหญ่จะมี ฝีพาย

ตงัแต่ ๔๑ คน ขึนไปแต่ไม่เกิน ๕๕ คน เรือยาวขนาดกลางมีฝีพายตงัแต่ ๓๑ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน 

และเรือยาวเลก็ มีฝีพายไม่เกิน ๓๐ คน นอกจากนีมีฝีพายสํารองไม่เกินลาํละ ๑๐ คน แต่นอกจากเรือ

ยาวทงั ๓ ประเภททีกล่าวมา ปัจจุบนัมีการแข่งขนัเรือประเพณีขนาดเรือมีฝีพาย ๕ - ๑๒ คน ขึนดว้ย  

ขนาดของใบพายก็มีการกาํหนดขนาดแน่นอนคือ พายทวัไปใบพายกวา้ง ๖ นิ ว ยาว ๕๐ เซนติเมตร 

ดา้มยาว ๑ เมตร และสําหรับพายคดัทา้ยใบพายมีขนาด ๖ นิ ว ยาว ๕๐ เซนติเมตร แต่ดา้มพายยาว 

๑.๒๕ เมตร 

 สนามในการแข่งขนั ส่วนใหญ่มีระยะทาง ๖๕๐ เมตร แต่ยกเวน้บางสนามทีความ

ยาวของลาํนาํเป็นระยะทางตรงไม่เพียงพอ จะลดความยาวของระยะทางลงมาแต่ไม่ตาํกวา่ ๕๐๐ 

เมตร แลว้จะมีการแบ่งลู่ออกเป็น ๒ ลู่ มีการวางทุ่นทุกๆระยะ ๒๒๐ เมตร รวม ๓ จุด และปักธง

แดงไวทิ้ศตะวนัออก ปักธงสีนาํเงินไวด้า้นทิศตะวนัตก 

 ๘.๕ พิธีบูชาแม่ย่านางเรือ 

 ชาวเรือมีความเชือกนัมาแต่โบราณกาลวา่เรือทุกลาํมีแม่ย่านางอยู่ประจาํ  (แม่

ย่านาง ผีผูห้ญิงประจาํรักษาเรือ)เมือจะออกเรือทุกครังจึงตอ้งไหวแ้ม่ย่านางหรือทาํพิธีบูชาแมย่่านาง

เรือก่อนถือเป็นประเพณีอยา่งหนึงหรือแมถ้ึงเทศกาลงานบุญใดๆก็ตอ้งเซ่นไหวเ้สมอ เรือรบหรือ

เรือพระราชพิธีของกองทพัเรือเวลาจะออกเรือหรือนําเรือลงนาํเพือออกงานก็นิยมทาํพิธีบูชาแม่

ย่านางเรือดว้ยเช่นกนัทงันีเพือความเป็นสิริมงคลและเพือเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่กําลงัพลประจาํ
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เรือ อีกทงัเป็นการบอกกล่าวใหสิ้งศกัดิสิทธิช่วยคุม้ครอง ถือแม่ย่านางเป็นของสูง หา้มลบหลูเ่หยยีบ

ยาํ กล่าวกนัวา่เคยมีคนลบหลู่แลว้เป็นไปใหเ้ห็นมากมาย   

 ก่อนการตดัจะมีการทาํพิธีกราบไวท้าํเป็นศาลเพียงตา ๒ ศาล เพือขอขมาเจา้ป่า

เจา้เขา และอนัเชิญนางไมต้ะเคียน ศาลแรกศาลบูชาเจา้ป่าเจา้เขาจะทาํวนัใดเวลาใดก็ไดย้กเวน้วนั

พระ มีเครืองไหวไ้ดแ้ก่ หวัหมูตม้ ไก่ตม้ ไข่ตม้ ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว ผลไม ้เหลา้ขาว หมากพลู 

บุหรี บายศรีปากชาม ธูป ๙ ดอก เ ทียนหนัก ๑ บาท และดอกไม้สามสี ส่วนอีกศาลคือศาลนาง

ตะเคียน เครืองเซ่นไหวคือ หวัหมูตม้ ไก่ตม้ ไข่ตม้ ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว หมากพลู บายศรีปาก

ชาม แป้ง หวี ผ้าแพร สไบ เสือผา้สําหรับผู้หญิง นําอบไทย ธูป ๙ดอก เทียนหนกั ๑ บาท และ

ดอกไม้ ๓ สี ผูไ้หวต้้องบอกเจ้าป่าเจา้เขาและนางไม้ว่าจะนําตน้ไม้ไปทาํเรือเพือเป็นศรีสง่าแก่

บา้นเมือง เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนรวม ขอจงบนัดาลความสําเร็จใหด้ว้ย 

 ทงันียงัมีข้อห้ามในการนําต้นตะเคียนคือ ต้องเป็นไม้ตะเคียนทีไม่ตีตราตาม

ระเบียบของกรมป่าไม ้เพราะถือวา่การตีตราจะทาํให้นางตะเคียนหรือแม่ย่านางไม่สิงสถิตอยู่อีก

ต่อไป ซึงตอ้งมีการตกลงกบัทางราชการทีเกียวขอ้ง 

 นอกจากการตงัศาลก่อนการตดัตน้ตะเคียนแลว้ ยงัมีการตงัศาลอีกครังหนึง โดย

เครืองเซ่นจะเพิมมากขึนรวมเรียกของเซ่นทงัหมดวา่ “เครืองกระยาบวช” ประกอบด้วย หวัหมูตม้ 

ไก่ตม้ ไข่ตม้ ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว ขนมปลากริม ขนมหูช้าง ขา้วเหนียว บายศรีปากชาม ดอกไม ้

๓ สี  ธูป ๗ ดอก และเทียน หลงัจากนนัจะนาํของทงัหมดแบ่งเป็น ๒ ชุด โดยนาํไปวางไวที้โคนไม้

ทีจะขุดเรือ ๑ ชุด และปลายไมที้จะขดุเรืออีก ๑ ชุด 

 ๘.๖ การเลือกต้นตะเคียนเพือขุดเรือแข่ง 

 เรือยาวทีใช้ในการแข่งขนั ส่วนใหญ่แลว้มกัทาํมาจากตน้ตะเคียน ซึงเป็นตน้ไมที้มี

ลกัษณะดี เนือไมมี้ลกัษณะพิเศษมากกวา่ไมห้ลายๆชนิด การจะตดัตน้ตะเคียนมาทาํเรือนนัตอ้งมี

การเลือกลกัษณะตอ้นตะเคียนตามตาํรา คือขึนอยู่เคียงนาํ ตน้ตรง ไม่มีปุ่ ม ผิวเปลือกอิม ไม่แตกแหง้

เป็นสะเก็ด ไม่มีรังปลวก ไม่มีเห็ดราทีโคน ไม่มีแมลงบินเขา้ออกตามลาํตน้ ใบสีเขียวสด เป็นมนั มี

ความสูงตามตอ้งการ และจะวดัขนาดลาํตน้ทีรอบโคนตน้ ถา้วดัได ้๕ ศอกขึนไป สามารถนาํไปทาํ

เป็นเรือขนาดใหญ่ได ้แต่ถา้ได ้๔ ศอกขึนจะนาํไปขดุเป็นเรือขนาดกลางหรือเรือขนาดเลก็ 

 วธีิวดัความสูงตน้ตะเคียนมีหลายวธีิ เช่น การปีนโดยนาํปลายเชือกขึนไปวดั วธีินี

ตอ้งใช้ผูช้าํนาญในการปีนตน้ไมอ้ย่างมาก การใชเ้ชือกผูกกบัธนู วธีิทีไดจ้ากการคาํนวณโดยการวดั

จากโคนตน้ทีจะตดัออกไปตามแนวระนาบบนพืนดิน คือ ถ้าตอ้งการตน้ไมสู้ง ๑๔ วา ก็ต้องวดั

ออกไป ๑๕ วา แล้วยืนโก้งโค้งมองลอดใตห้ว่างขาไปยงัยอดต้นไมท้ีจะตดัถ้ามองเห็นจุดใดของ

ตน้ไมจุ้ดนนัคือจุดทีมีความสูง ๑๔ วา อีกวธีิคือ การใช้ลูกโป่งอดัแก๊สแลว้ผูกปลายเชือกลอยขึนไป
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ใหเ้ท่ากบัความสูงทีตอ้งการแลว้ถึงเชือกกลบัมาวดัวธีินีเป็นวิธีทีนิยมในปัจจุบนัแต่ก็ยงัมีอุปสรรค

ในเรืองของปริมาณแก๊สทีจะหมดระหวา่งทางก่อนทีจะวดัตน้ไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๑๙ “ผึง” เครืองมือชนิดหนึงใชใ้นการขดุและซ่อมแซมเรือ 

 (บา้นช่างซ่อมเรือ อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔)  

 

 ๘.๗ เพลงทีใช้ในการเชียร์เรือแข่ง 

 การแข่งเรือนนัเป็นกีฬาชนิดหนึง ซึงนกักีฬาตอ้งการกําลงัใจเพือทีจะมีความฮึก

เหิมในการพายเพือการแข่งขนั การมีกองเชียร์เป็นส่วนประกอบหนึงของการกีฬาทีจะขาดไม่ได ้ซึง

มีมาแต่โบราณ การร้องเพลงเชียร์ก็มีศิลปะในการร้องในลกัษณะทีไม่เหมือนกบัการร้องเพลงเชียร์

กีฬาในปัจจุบนั สอดคลอ้งกับการร้องเพลงเรือ และการเห่เรือ ซึงแบบดงัเดิมนนัจะเป็นบท เป็น

กลอน หรือเสภา ในแถบจงัหวดัภาคกลางนนัยงัพอมีให้เห็นอยู่บา้ง 

 “ ศิโรเลอืนเกลือนนาวา...เออ้เอิงเงย..จากท่าพลนั..(คนรับ  ชะ เออเฮอ้เอิงเงย) 

 จรรันมาในทอ้งชะ..(คนรับ เออ เอิ งเงย) นทีศรี (เอ่อเออเออ้เอิงเงย) 

 เจา้จะหลงลงไปเล่น(คนรับ เออ้เอิงเงย)..นาํเยน็เยอืก..(คนรับ  ชะ เออเฮอ้เอิงเงย) 

 ระวงัตวักลวัเงือก..(คนรับ เออ เอิ งเงย) และงูหงอน (เอ่อเออเออ้เอิงเงย)...” 

 (เพลงกลอ่มเคลอืนเรือยาว ขบัร้องโดยชาวบา้นบา้นวดัโบสถร์าษฎร์ศรัทธา ต.องครักษ์ 

อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง เมือ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕) 
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การศึกษาการจัดการเรือพืนบ้านจากสถานทีตัวอย่าง 

 

 ในการศึกษาเพือหาแนวทางทีเหมาะสมในการจดัการอนุรักษ์เรือพืนบา้นภาคกลางเขต

พืนทีอาํเภอโพธิทองและอาํเภอวเิศษชยัชาญ  จงัหวดัอ่างทอง จาํเป็นต้องมีตวัอย่างการจดัการเรือ

จากสถานทีต่างๆ ซึงผูศึ้กษาไดค้ดัเลือกมาเพือเป็นตน้แบบในการจดัการเรือทีมีอยู่ในปัจจุบนั แล้ว

จะนาํไปวเิคราะห์หาแนวทางทีเหมาะสมใหก้บัการจดัการเรือพืนบา้นในพืนทีทีทาํการศึกษาต่อไป  

 สถานทีทีผูศึ้กษานาํมาเป็นตน้แบบในการจดัการเรือคือพิพิธภณัฑเ์รือต่างๆรูปแบบ 

โดยผูศ้ึกษาไดแ้บ่งออกเป็น ๔ แบบใหญ่ๆไดแ้ก่ 

 ๑. พิพิธภณัฑแ์บบองคร์าชการ 

 ๒. กิจการทีจดัการโดยชุมชน 

 ๓. พิพิธภณัฑแ์บบเอกชนจดัการแบบพึงตนเอง 

 ๔. การจดัการเชิงพาณิชยข์องอู่ซ่อมเรือต่างๆ 

 

๑ พิพิธภัณฑ์แบบองค์การราชการ 

พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๒๐  พิพิธภณัฑเ์รือพระราชพิธี 

ทีมา:  คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สํานกังานเลขานุการกองทพัเรือ และ

 กองสารสนเทศ กรมอิเลก็ทรอนิกส์ทหารเรือ.  (๒๕๔๙).  พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเรือพระ

 ราชพิธีเขา้ถึงเมือวนัที ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔.  เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.navy.mi.th/sctr/royal_barge_60/brage6.php. 
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 ประวัติและความเป็นมาในการก่อตังพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี  

 พิพิธภณัฑเ์รือพระราชพิธีแห่งนีเดิมเป็นอู่หรือโรงเก็บเรือพระราชพิธี โดยอยู่ในความ

ดูแลของสํานกัพระราชวงัและกองทพัเรือ เมือคราวสงครามโลกครังที ๒ อู่และเรือพระราชพิธี

บางส่วนถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรได้รับความเสียหาย อาทิเช่น เรือเอกไชยเหินหาว เรือเอก

ไชยหลาวทอง เรือกระบีปราบเมืองมาร เรือครุฑเหินเห็จ เรือทองบา้บิน เป็นตน้ และอู่เรือจึงอยู่ใน

สภาพทรุดโทรมต่อมาอีกหลายปี 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ สํานักพระราชวงัและกองทพัเรือได้มอบหมายให้กรมศิลปากร

บูรณะซ่อมแซมเรือพระทีนั งและเรือเก่าทีใช้ในพระราชพิธี ซึงล้วนแต่มีความสําคัญทาง

ประวติัศาสตร์ความงดงามทางศิลปกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ กรมศิลปากรไดข้อขึนทะเบียนเรือพระ

ทีนงัต่าง ๆ ให้เป็นมรดกของชาติ พร้อมกับยกฐานะของอู่เรือหลวงขึนเป็น “พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ เรือพระราชพิธี” มีวตัถุประสงค์ในการจดัตงัพิพิธภณัฑเ์รือไทย เพืออนุรักษ์และเก็บรักษา

เรือพระราชพิธีและชิ นส่วนเรือพระราชพิธีทีสําคญัไวเ้ป็นมรดกของชาติ และเผยแพร่เอกลกัษณ์

ของชาติในดา้นงานช่างและภูมิปัญญาชนัสูงอนัเก่าแก่ของชาติไทยให้บุคคลทวัไปไดศึ้กษา 

 จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี 

 เป็นพิพิธภณัฑที์ตงัอยู่ริมนาํ และเรือถูกจดัวางอยู่บนคานเหลก็ทีพร้อมจะปล่อยเรือลง

สู่ทอ้งนาํไดทุ้กเมือ โดยเรือพระราชพิธีทีจดัแสดงเป็นเรือพระราชพิธีทีมีความสําคญัทีสุดจากเรือ

ทงัหมด ๕๒ ลาํในขบวนเรือพระราชพิธี  เรือทุกลาํมีความสวยงาม แสดงให้เห็นถึงฝีมือเชิงช่าง

ชนัสูงอนัเป็นภูมิปัญญาของไทยทีหาดูได้ยาก มีการดาํเนินการจดัการอย่างเป็นระบบ มีเจา้หน้าที

ทงัหมด ๑๔ ท่าน นาํโดยผูอ้าํนวยการพิพิธภณัฑ ์คือคุณประเสริฐ เกลด็พงษา การดาํเนินการจดัการ

จะต่างจากพิพิธภณัฑท์วัไป ขึนตรงกบัสํานกัพระราชวงัดว้ยคือไม่วา่จะดาํเนินการใดๆจะต้องมีการ

ทาํหนงัสือขออนุญาตก่อนทงัสํานกัพระราชวงัเอง และกรมศิลปากร มีเจา้หน้าทีคอยต้อนรับ ขาย

บตัรผ่านประตู ไม่มีเจา้หนา้ทีคอยนาํชมภายใน  มียามรักษาความปลอดภยั มีการขายของทีระลึก มี

การฉายวดีีทศัน์เกียวกบัประวติัความเป็นมา เกียวกับเรือพระราชพิธี มีป้ายสือความหมายเกียวกบั

ประวติัความเป็นมาของเรือพระราชพิธีแต่ละยคุสมยั ป้ายบอกขอ้มูลของเรือแต่ละลาํทงัภาษาไทย

และภาษาองักฤษ ทาํเนียบรางวลั มีการจดัแสดงสิงของทีใช้ประกอบในเรือพระราชพิธี เช่นผา้ปัก 

เป็นตน้ มีการจดัแสดงเรือพืนบา้นไทยจาํลองในตูก้ระจกเพือเผยแพร่ความรู้เกียวกบัเรือพืนบา้นแต่

ไม่มีป้ายบอกถึงเรืองราวของเรือจาํลองนนัๆ ทีพิพิธภณัฑเ์รือพระราชพิธีแห่งนีมีเสาตกนาํมนั ๑ ตน้

และมีเสาเพียงตาอยู่คู่กนั ซึงมีความสําคญัต่อทีนี เมือจะมีการนาํเรือลงนาํ จะมีการเซ่นไหวเ้สาตน้นี

ก่อนเสมอ จากนนัก็จะไหวแ้ม่ย่านางเรือทุกลาํ 
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 มีการดูแลทาํความสะอาดจะทาํเป็นประจาํทุกวนัโดยเจา้หน้าทีประจาํเวรแต่ละวนั 

ส่วนการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีนนัจะทาํเฉพาะเมือมีกาํหนดการนาํเรือลงนาํเท่านนัทงัยงัมีการทาํ

ทะเบียนขอ้มูลรายละเอียดของเรือแต่ละลาํ ซึงสํานกัพระราชวงัเป็นผูเ้ก็บรักษา มีการจดบนัทึกการ

ใชใ้นแต่ละโอกาส นอกจากนียงัมีหนงัสือลงชือสําหรับผูม้าเยือนทงัแบบเป็นหมู่คณะ และผูเ้ยียม

ชมรายยอ่ย เพือทาํสถิติการเขา้ชมของนกัท่องเทียวรายเดือนและรายปี  สําหรับคนไทยไม่เสียค่าเขา้

ชมแต่อย่างใด ยกเวน้ชาวต่างชาติตอ้งเสียค่าบตัรเข้าชมคนละ ๑๐๐ บาท ห้ามมิให้ถ่ายรูป หาก

ตอ้งการถ่ายรูปตอ้งเสียค่า ๒๐๐ บาท ต่อ ๑ กลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๒๑  การจดัแสดงเครืองประดบัเรือพระราชพิธี 

ทีมา:  คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สํานกังานเลขานุการกองทพัเรือ และ

 กองสารสนเทศ กรมอิเลก็ทรอนิกส์ทหารเรือ.  (๒๕๔๙).  พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเรือพระ

 ราชพธีิเขา้ถึงเมือวนัที ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔.  เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.navy.mi.th/sctr/royal_barge_60/brage6.php. 

 

 ในดา้นการจดัเก็บรักษาเรือพระราชพิธีทงัหมด ๕๒ ลาํ แบ่งเก็บรักษาทงัหมด ๓ แห่ง 

คือ ๑. พิพิธภณัฑเ์รือพระราชพิธี มีกรมศิลปากรดูแล ๒. โรงเก็บเรือทีท่าวาสุกรี ของกรมอู่ทหารเรือ 

ไม่สามารถเขา้ชมได ้๓. ทีกองเรือเล็ก กรมอู่ทหารเรือ สามารถเขา้ชมไดเ้ฉพาะวนัจนัทร์ถึงศุกร์ 

 พิพิธภณัฑเ์รือพระราชพิธีเป็นโรงเรือขนาดใหญ่ตงัอยูริ่มคลองบางกอกนอ้ย เก็บรักษา

เรือพระราชพิธีทีสําคญัเพียง ๘ ลาํ ไดแ้ก่ ๑. เรือพระทีนงัสุพรรณหงส์ ๒. เรือพระทีนงันารายณ์ทรง
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สุบรรณ ๓.  เรือพระทีนั งอนันตนาคราช ๔. เรือพระทีนงัอเนกชาติภุชงค์ ๕. เรืออสุรวายุภกัษ ์        

๖. เรือกระบีปราบเมืองมาร ๗. เรือครุฑเหินเห็จ และ ๘. เรือเอกชยัเหินหาว 

 มีองค์ประกอบต่างๆตามแบบพิพิธภณัฑส์ากล คือมีการฉายวดีีทศัน์เกียวกบัพิพิธภณัฑ ์

เกียวกบัเรือพระราชพิธีทีจดัแสดง มีส่วนการจดัแสดงอืนๆทีเกียวขอ้งกบัเรือพระราชพิธี ไดแ้ก่ มุม

เกียรติยศ, มุมเครืองประกอบการใชเ้รือพระราชพิธี เช่น พาย ผา้ปักลาย อุบะมาลยัเรือฯลฯ, มุมป้าย

ประวติัพิพิธภณัฑ,์ มุมเรือพืนบา้นจาํลอง, มุมขายของทีระลึก 

 ทีพิพิธภณัฑ์แห่งนีห้ามถ่ายรูปหากตอ้งการถ่ายรูปตอ้งเสียค่าเปิดกลอ้ง ๑๐๐ บาท ถ่าย

วดีีโอ ๒๐๐ บาท ไม่มีเจา้หนา้ทีนาํชม แต่หากมาเป็นหมู่คณะและทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์มา 

ทางพิพิธภณัฑก์็จะจดัเจา้หนา้ทีสําหรับนาํชมให ้

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๒๒ การบูรณะเรือพระราชพิธี 

ทีมา:  คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สํานกังานเลขานุการกองทพัเรือ และ

 กองสารสนเทศ กรมอิเลก็ทรอนิกส์ทหารเรือ.  (๒๕๔๙).  พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเรือพระ

 ราชพธีิเขา้ถึงเมือวนัที ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔.  เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.navy.mi.th/sctr/royal_barge_60/brage6.php. 

 

 การเก็บรักษาอยู่ในโรงเก็บเรือทีมีขนาดใหญ่ โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และการจดั

วางลาํเรือบนแท่นคานไมที้รองรับดว้ยคานเหล็กอีกชนัตามลกัษณะโคง้ของทอ้งเรือโดยมีการนาํเอา

แผ่นยางมารองระหวา่งทอ้งเรือกบัไมค้านอีกทีหนึง 
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ภาพที ๒๓ การวางเรือบนคานทีมีลกัษณะโคง้รบักบัทอ้งเรือ 

 (พิพิธภณัฑเ์รือพระราชพิธี กรุงเทพมหานคร ถ่ายเมือ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔) 

 

 นอกจากนีมีการจดับอร์ดตามวนัสําคญัประจาํปี และช่วงวนัเด็กจะเปิดให้เด็กและ

เยาวชนเข้าชมฟรี มีการทาํพิธีเซ่นไหวบู้ชาสิงศกัดิสิทธิประจาํเรือพระทีนงัต่างๆครังเมือถึงเวลาอนั

เชิญเรือลงนาํ โดยการประกอบพิธีนนัเป็นการจดัการบวงสรวงชุดใหญ่ ทงัเครืองเซ่น การแสดง มี

การทาํพิธีบวงสรวงแยกเป็นส่วนๆคือ ๑) ส่วนของเสาตกนาํมนั พระภูมิเจา้ทีโรงเก็บเรือ ๒)ส่วน

ของการบวงสรวงเรือพระทีนงัหลกัๆ ๓) ส่วนของการบวงสรวงเรือพระราชพิธีรูปสัตว ์

 

๒. กิจการทีจดัการโดยชุมชน 

 

พิพิธภัณฑ์เรือพนืบ้าน วดัยาง ณ รังสี 

 

 ความเป็นมาในการจดัตังพิพิธภัณฑ์ 

 วดัยาง ณ รังสี ตงัอยู่ในตาํบลตะลุง อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี มีศาลาการเปรียญไม้

หลงัใหญ่ สร้างขึนเมือ พ.ศ. ๒๔๗๐ ตงัอยูริ่มแม่นาํลพบุรี เป็นสถาปัตยกรรมแบบศาลาของวดัใน

ภาคกลางของประเทศไทย ซึงในปัจจุบนัหาชมไดย้าก  

 เมือพ.ศ. ๒๕๒๕ วดัยาง ณ รังสีมีโครงการสร้างศาลาการเปรียญคอนกรีตหลงัใหม่ ก็

ดาํริจะรือถอนศาลาไมห้ลงัเดิมทิ ง ชมรมอนุรักษ์โบราณวตัถุสถานและสิงแวดลอ้ม จงัหวดัลพบุรี 
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ทราบเรืองนีจึงได้ขอร้องให้ทางวดัเก็บรักษาศาลาหลังเดิมไว้ เพือเป็นการอ นุรักษ์มรดกทาง

วฒันธรรมไวสื้บไป ทางวดัยาง ณ รังสี เห็นชอบดว้ยจึงขอใหท้างชมรมอนุรักษฯ์ ช่วยหาทุนสําหรับ

บูรณะซ่อมแซมศาลาโดยทาํการทอดผา้ป่าสามคัคี เพือนาํปัจจยัมาบูรณะศาลา ๒ ครัง คือในปี พ.ศ. 

๒๕๒๙และในปีพ.ศ . ๒๕๓๑ โดยมีทงัหน่วยงานราชการ ทงัทีเป็นสถาบันและองค์กรต่างๆ 

หน่วยงานเอกชน และประชาชนทวัไปร่วมกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๒๔ พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัยาง ณ รังสี 

 (พิพิธภณัฑเ์รือพืนบ้านวดัยาง ณ รังสี  จงัหวดัลพบุรี ถ่ายเมือ ๑๑ ภุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓) 

 

 หลงัจากทีศาลาการเปรียญไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมเรียบร้อยแลว้ก็ไดรั้บการดดัแปลง

ใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้น โดยรวบรวมเรือทีเคยใช้ในทอ้งนาํตามอาํเภอต่างๆของลพบุรีมาจดั

แสดงไว ้ทงัเรือเลก็และเรือใหญ่ ทงัทีไดรั้บจากการบริจาค และจากการจดัซือ  

 พิพิธภณัฑ์แห่งนีเป็นส่วนหนึงในของโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้เรือพืนบา้นภาค

กลาง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ภายใตย้ทุธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจงัหวดัลพบุรีปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จดัว่า

เป็นพิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นแห่งแรกในประเทศไทยสามารถเขา้เยยีมชมไดทุ้กวนัโดยไม่เสียคา่ใชจ่้าย

แต่อย่างใด โดยถา้ผู ้ทีสนใจจะสมทบทุนในการซ่อมแซมดูแลพิพิธภณัฑ์สามารถนําเงินใส่ทีตู้

บริจาคทีทางพิพิธภณัฑจ์ดัเตรียมไวใ้หโ้ดยเฉพาะ 

 พิพิธภณัฑว์ดัยาง ณ รังสี มีพธีิเปิดเมือวนัที ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๓ ตรงกบัวนัขนึ 

๑๕ คาํ เดือน ๑๒ คอื วนัลอยกระทง โดยมี ม.ร.ว. บุตรี วรีะไวทยะ เป็นประธาน 

 จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์เรือพืนบ้านวดัยาง ณ รังสี 

 พิพิธภณัฑว์ดัยาง ณ รังสีมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตงัพิพิธภณัฑเ์พือเป็นแหล่งเรียนรู้เรือ

พืนบา้นภาคกลาง และวฒันธรรมทีเกียวขอ้ง โดยอนุรักษเ์รือไมพื้นบา้นประเภทต่างๆไวใ้หอ้นุชน

รุ่นหลงัไดศึ้กษาและรู้จกั มีจดัแสดงเรือพืนบา้นในลาํนาํสองประเภทใหญ่ๆคือ เรือขุดและเรือต่อ 
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ประเภทเรือขุดจะจดัแสดงทีศาลาการเปรียญไมห้ลงัเก่าทีทาํการบูรณะและดดัแปลงให้เป็นอาคาร

จดัแสดง ซึงศาลาการเปรียญหลงันีสร้างขึนเมือ พ.ศ. ๒๔๗๐ ออกแบบโดยนายปัน แตงบู่ ช่างไมที้

อาศยัอยูใ่กลว้ดัยาง ณ รังสี โดยมีเรืองเล่ากนัว่า เวลานนัขาดแคลนกระดาษ หมึก ปากกา ผูอ้อกแบบ

ท่านไดอ้อกแบบจาํลองรูปแบบอาคารมาจากภาพศาลาทีอยู่ดา้นหลงัธนบตัรใบละ ๑ บาท ทีพิมพใ์น

สมยัรัชกาลที ๘ โดยวาดลงพืนดิน แล้วสร้างหุ่นจาํลองโดยใช้ไม้โสนต่อ จากนันได้ทาํการขยาย

แบบและทาํการก่อสร้าง  ศาลาหลงันีไดร้ับรางวลัอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิก

สยามในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ซึงจดัว่าเป็นปีทีเริมก่อตงัพิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้น  ประเภทเรือต่อจดัแสดงที

อาคารก่ออิฐถือปูนทีก่อสร้างขึนใหม่ โดยอาคารจดัแสดงนีเป็นอาคารทีอากาศถ่ายเทสะดวกพืนที

กวา้งขวาง       

 เรือทีเป็นเรือเด่นทีสุดในพิพิธภณัฑ์คือ เรือหางเหยียว ทีหาดูไดย้ากในประเทศไทย

บริเวณพิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้น มีตน้ยางอายุประมาณ ๓๐๐ ปี ขนาด ๑๓ คนโอบ และเป็นตน้ไม้ที

ใหญ่ทีสุดในจงัหวดัลพบุรี เป็นสิงทียืนยนัว่าในสมยัอดีตบริเวณนับจากศาลพระกาฬออกไปเป็น

พืนทีป่าทีมีความอุดมสมบูรณ์มาก ทงันีตน้ยางถือเป็นแหล่งผลิตวตัถุดิบหลกัคือ นํามนัยาง ในการ

ใชใ้นการซ่อมแซมเรือไมพื้นบา้น และการทีพิพิธภณัฑแ์ห่งนีตงัอยู่ติดกบัแม่นาํลพบุรี ทาํให้แสดง

ถึงความสัมพนัธ์ทีสําคญัของพิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นแห่งนีคือ “การผูกเรืองราว” ทีเกียวขอ้งกบัเรือ

ไมพื้นบา้นไดอ้ยา่งลงตวั       

 มีการทาํทะเบียนของเรือทงัหมดตามแบบการทาํทะเบียนของโบราณวตัถุ โดยระบุถึง

หมายเลขวตัถุภาพถ่ายของจริง ขนาด รูปร่าง ประเภทเรือ ชนิดของเรือ วสัดุไมที้ใช ้ลกัษณะการใช้

งาน แหล่งทีมาหรือนามผู ้บริจาค นอกจากนียงัมีการปรับปรุงข้อมูลโดยทวัไป ซึงจาํนวนเรือ

ทงัหมดมี กวา่ 80 ลาํ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ๑๔ ชนิด   

 ดา้นการใหข้้อมูลและการสือความหมาย นนัในอาคารพิพิธภณัฑ์รวมถึงดา้นนอก มี

ป้ายสือความหมายอยา่งเห็นไดช้ดัเขา้ใจง่าย ทงันีมีการฝึกมคัคุเทศก์น้อยไวค้อนต้อนรับผูม้าเยือน 

ซึงเป็นเยาวชนทีมีทีอยูอ่าศยัใกลก้บัพิพิธภณัฑแ์ห่งนี   

 การดูแลรักษาทางพิพิธภณัฑ์ขอความร่วมมือจากชาวบา้นในพืนทีใกล้กวดัประมาณ 

๒-๓คนใหม้าช่วยทาํหน้าทีคอยดูแลทาํความสะอาดพิพิธภณัฑ ์โดยไม่มีค่าจา้งประจาํ แต่ให้ค่าแรง

โดยการแบ่งเงินจากตูรั้บบริจาคใหเ้ป็นสินนาํใจ กล่าวคือ ในการรับบริจาคดว้ยตูรั้บบริจาคนีหากมี

การเปิดตู้ครังใดก็จะแบ่งสัดส่วนเป็น ๒ ส่วน คือ ให้วดั ๓๐-๔๐เปอร์เซ็นต์ คนดูแล ๖๐-๗๐ 

เปอร์เซ็นต ์นอกจากชาวบา้นแลว้ยงัมีนกัเรียนจากวดัยางทีเป็นอาสาสมคัรยวุมคัคุเทศก์มาช่วยดูแล

ดว้ย มีการจดักิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเช่น การจดัแข่งขนัเรือพายประเภทเรือต่อ ซึง
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ใชเ้รือในพิพิธภณัฑใ์นการแข่งขนั บา้งก็มีเรือของชุมชนร่วมดว้ย จดัช่วงวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

๑๒ สิงหาคม กาํหนดการมีการการแปลงไดต้ามเหตุการณ์   

 

 

 

 

 

 

    

 

 ภาพที ๒๕ ป้ายขอ้มูลเฉพาะ ของเรือพืนบา้นแต่ละลาํของพิพิธภณัฑว์ดัยาง ณ รังสี 

 (พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัยาง ณ รังสี  จงัหวดัลพบุรี ถ่ายเมือ ๑๑ ภุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๒๖ ศาลาการเปรียญหลงัเก่า ปัจจุบนัคืออาคารจดัแสดงเรือพืนบา้นประเภทเรือขดุ 

 (พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัยาง ณ รังสี  จงัหวดัลพบุรี ถ่ายเมอื ๑๑ ภุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓) 
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ภาพที ๒๗ ภายในอาคารจดัแสดงเรือพืนบา้นประเภทเรือต่อ 

 (พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัยาง ณ รังสี  จงัหวดัลพบุรี ถ่ายเมอื ๑๑ ภุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓) 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๒๘ นอ้งๆมคัคุเทศก์นอ้ย 

 (พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัยาง ณ รังสี  จงัหวดัลพบุรี ถ่ายเมือ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔) 

 

 นอกจากกิจกรรมขา้งตน้แลว้ ยงัมีกิจกรรมอืนๆ ทีแล้วแต่กรณีและโอกาสเอืออาํนวย 

เพือความต่อเนืองและเป็นการสร้างความผูกพนัระหวา่งคนในทอ้งถินและพิพิธภณัฑเ์รือพนืบา้นวดั

ยาง ณ รังสีแห่งนี เช่น กิจกรรมยกเรือหรือจดัสถานทีใหม่ การทาํความสะอาดรอบปี  โดยจะนาํผู้ที

มีส่วนเกียวข้องกบัเรือแต่ละลาํมามีส่วนเกียวขอ้งกับกิจกรรมในแต่ละครังด้วย อีกทงัพิพิธภณัฑ์

ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาในพืนทีมีหลกัสูตรการศึกษาเรืองเรือพืนบา้นของทอ้งถินเอง เพือเป็นการ

ปลูกฝังและสร้างความผูกพนัใหก้บัเยาวชนในทอ้งถิน 
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กิจกรรมทีสําคญัและเป็นแนวทางเบืองตน้สําหรับการศึกษาในเรืองนีคือ การให้ยืมเรือแก่

ชาวบา้นในช่วงเวลาหนา้นาํทีมีนาํท่วมเกิดขึนในพืนที บา้นใดเดือดร้อนสามารถมาขอยืมเรือเพือใช้

ในการเดินทางได ้แต่ยงัไม่มีการทาํบนัทึกการยืม-คืน ในส่วนนีเลย อาศยัความซือสัตยข์องชาวบา้น

เป็นสําคญั โดยการดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ จะมุ่งให้ชาวบา้นมีส่วนเกียวข้องมากทีสุด ในด้าน

พิธีกรรมและความเชือทางพิพิธภณัฑมี์พิธีกรรมยกเรือเอกในครังแรกเริมก่อตงัพิพธิภณัฑ ์“เรือเอก” 

คือเรือทีไดม้าลาํแรกของพิพิธภณัฑ์ เสมือนกบัการปลูกเรือนทีตอ้งมีการลงเสาเอกเพือความเป็นสิริ

มงคลแก่สถานที 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที ๒๙ เรือเอกหรือเรือลาํแรกของพิพิธภณัฑว์ดัยาง ณ รังสี 

 (พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัยาง ณ รังสี  จงัหวดัลพบุรี ถ่ายเมือ ๑๑ ภุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓) 

 

 การดาํเนินการระหวา่งนาํท่วมนนั มีการช่วยกนัป้องกันการเสียหายของเรือพืนบ้าน

โดยการนาํเชือกโยงเรือขนาดใหญ่มาทาํเป็นกรอบลอ้มเรือทีอยู่รอบนอกทงัหมดเพือป้องกนัการสูญ

หาย แต่ไม่ไดข้นยา้ยไปทีใดเนืองจากจาํนวนเรือพืนบา้นมีมาก และระยะเวลานนัเป็น เวลาเร่งด่วน

และสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีหน่วยงานใดจะสามารถเขา้มาให้ความช่วยเหลือได้ทนั 

ส่วนเรือทีอยู่บนอาคารพิพิธภณัฑน์นัปลอดภยัดี 

 

 



๗๙ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (ก)                (ข) 

 

ภาพที ๓๐ ร่องรอยระดบันาํทีท่วมพิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัยาง ณ รังสี 

 (ก) รอยระดบันาํภายในอาคารเรือต่อ      (ข) รอยระดบันาํบริเวณชนัล่างอาคารเรือขดุ 

 (พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัยาง ณ รังสี  จงัหวดัลพบุรี ถ่ายเมือ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕) 

 

 ภายหลงันาํลดแลว้มีการดาํเนินการปลูกขึนมาทดแทน และดาํเนินการทาํความสะอาด

โดยชาวบ้าน หน่วยงานทหารของจงัหวดัลพบุรี และเด็กๆจากโรงเรียนวดัยาง ณ รังสี และมีการ

ดาํเนินการทอดผา้ป่าเพือซ่อมแซมบาํรุงรักษาเรือพืนบา้นและพิพิธภณัฑต์่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๓๑ การฟืนฟูทศันียภาพบริเวณโดยรอบพิพธิภณัฑว์ดัยาง ณ รังสีภายหลงันาํท่วม 

 (พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัยาง ณ รังสี  จงัหวดัลพบุรี ถ่ายเมือ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕) 



๘๐ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                 (ก)                                                                             (ข) 

 

ภาพที ๓๒ เปรียบเทียบสภาพบริเวณของพิพิธภณัฑว์ดัยาง ณ รังสีก่อนและหลงันาํท่วม 

 (ก)   ภาพก่อนนาํท่วมถ่ายเมือ ๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓   

 (ข)  ภาพหลงันาํท่วมถ่ายเมือ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 ( พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัยาง ณ รังสี  จงัหวดัลพบุรี) 

 

 

 



๘๑ 
 

 
 

๓. พิพิธภัณฑ์แบบเอกชนจัดการแบบพึงตนเอง 

พิพิธภัณฑ์เรือไทย จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๓๓ พิพิธภณัฑเ์รือไทย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 (พิพิธภณัฑเ์รือไทย  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ถ่ายเมือ ๘ มกราคม ๒๕๕๔) 

 

 ประวัติและความเป็นมาของการจัดตังพิพิธภัณฑ์  

 พิพิธภณัฑ์เรือไทย ตงัอยู่เลขที ๑๒ หมู่ ๑ ซอยบางเอียน ๘ ถนนบางเอียน ตําบล

ประตูชยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ก่อตงัโดยอาจารย์ไพฑูรย์ ขาวมาลา เมือ พ.ศ. ๒๕๓๗  ดว้ยมี

ความผูกพนักบัสายนาํและเรือพืนบา้นมาตงัแต่วยัเด็ก ตลอดจนเป็นอาจารยส์อนวชิาออกแบบ เขียน

แบบ และต่อเรือ ทีโรงเรียนช่างต่อเรือ หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ

พระนครศรีอยธุยาในปัจจุบนั โดยรับราชการตงัแต่ พ.ศ.๒๕๐๑ จนเกษียณอายุราชการในปีพ.ศ.

๒๕๓๙ ซึง  อาจารยไ์พฑูรย ์ขาวมาลาท่านไดเ้ลง็เห็นวา่ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยดี้านการ

คมนาคมและการขนส่งของประเทศไทยนนัเป็นไปอย่างรวดเร็ว อาจจะทาํให้การใช้เรือในอนาคต

ลดลงอย่างรวดเร็ว คนรุ่นหลงัจะไม่รู้จกัเรือไทยและเรือพืนบา้น จึงได้ก่อตงัพิพิธภณัฑเ์รือไทยขึน

โดยเงินงบประมาณทีนํามาสร้างนนัได้มาจากการขายทีนาและเงินบาํนาญ จนมีคาํพูดติดปากว่า 

“สร้างบา้นให้เรืออยู่” ทงันีเพืออนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้เรืองเรือไทย ให้กบันกัเรียน นักศึกษา 

และประชาชนผูส้นใจทงัชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมิไดเ้ก็บค่าเขา้ชมแต่อย่างใด 

 จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์เรือไทย   

 พิพิธภณัฑเ์รือไทยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตงัพิพิธภณัฑ ์เพืออนุรักษ์และเก็บรักษาเรือ



๘๒ 
 

 
 

ไมข้องไทย ทีนบัวนัจะสูญหายไป และเพือจดัแสดงเรือไทยประเภทต่างๆโดยจดัแสดงเรือไทยทุก

ประเภท ส่วนใดทีไม่มีเรือจริงใหช้มก็มีการจดัจาํเรือจาํลองแสดงไวใ้ห้ และเป็นพิพิธภัณฑ์ทีมีการ

สร้างงานใหม่ขึนอยู่ตลอดเวลา ซึงไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะการจดัแสดงเรือโบราณแต่เพียงอย่างเดียว อีก

ทงัยงัมีความเป็นธรรมชาติของการจดัแสดงควบคู่ไปกบัการดาํเนินกิจกรรมในชีวิตประจาํวนัของ

เจา้ของพิพิธภณัฑค์ือการทาํงานอนุรักษเ์รือดว้ยใจรัก มีกิจกรรมทาํเรือจาํลอง มีการนาํชมดว้ยความ

ภาคภูมิใจและเต็มใจจากเจา้ของพิพิธภณัฑ ์มีการแบ่งพืนทีใช้สอยออกเป็นสามส่วน ไดแ้ก่  

 ๑. อาคารพิพิธภณัฑ์แสดงเรือจริง เป็นอาคาร ๒ ชนั ชันล่างจดัแสดงเรือชนิดต่างๆ

ประมาณ ๑๐ ลาํ ชนับนเป็นหอ้งโถงสําหรับจดักิจกรรมสัมมนาหรือใหค้วามรู้เกียวกบัเรือสําหรับผู้

มาเยือนเป็นหมู่คณะ  

 ๒. อาคารเรือจาํลอง มีสองชนั ชนับนเป็นส่วนทีพกัของเจา้ของพิพิธภณัฑ ์ชนัล่างเป็น

ส่วนทีทาํงานของเจา้ของพิพิธภณัฑ ์และหอ้งโถงใหญ่เป็นทีจดัแสดงเรือจาํลองทุกประเภท รวมถึง

เครืองมือทีใชใ้นการต่อเรือ     

 ๓. อาคารทีพกัอาศยัส่วนบุคคล     

 การดาํเนินการจดัการภายในของทีนี มีการจดัทาํมีการเริมทาํแบบฟอร์มบนัทึกข้อมูล

ของเรือทีสําคญับางส่วน โดยระบุถึงขนาดรูปร่าง ประเภทเรือ วสัดุไม้ทีใช้ ลกัษณะการใช้งาน 

นอกจากนียงัมีการปรับปรุงขอ้มูลโดยทวัไป จะทาํเฉพาะเรือทีนาํเข้ามาใหม่ เพราะส่วนทีมีอยู่แลว้

ไม่ไดมี้การเปลียนแปลงมากนกั แต่โดยรวมก็ยงัถือว่าไม่สมบูรณ์ มีการทาํความสะอาดเป็นคราว

ตามแต่โอกาสของสมาชิกในครอบครัว  ดา้นการสือความหมายและขอ้มูลทางวชิาการ มีการทาํป้าย

สือความหมาย อาทิ ป้ายบอกชือเรือแต่ละลาํเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ป้ายแสดงประวติัความ

เป็นมาของพิพิธภณัฑ ์ป้ายแสดงประวติัศาสตร์ทีสําคญับางเหตุการณ์ทีเกียวขอ้งกบัเรือพืนบา้นไทย 

เช่น การเสด็จประพาสตน้ในสมยัรัชกาลที ๕ เป็นตน้ มีการนาํเอกสารวางแทรกไวต้ามเรือประเภท

ต่างๆเพือเป็นเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยให้ได้เรียนรู้เกียวกบัเรือพืนบา้นไทย เรือบางลาํมีการจดัฉากให้

เหมาะสมกบัประเภทของเรือวา่ใชท้าํอะไร เช่น เรือขายกาแฟก็จะมีขา้งของเครืองใชเ้หมือนเรือขาย

กาแฟจริงๆ มีจุดสาธิตการต่อเรือจาํลองแต่ละขนัตอนให้ได้ศึกษา มีแผนทีแสดงสถานทีท่องเทียว

ในเกาะเมืองอยุธยา มีมุมหนงัสือหรือหอ้งสมุดจาํลองใหไ้ดสื้บคน้ขอ้มูลเกียวกบัเรือ มีการจดัพืนที

นอกอาคารเป็นพืนทีจดัแสดงดว้ยเช่นกนั สําหรับเรือลาํใหญ่ๆ  และมีบ่อนาํทีมีเรือให้ไดล้งพายกนั

ไดจ้ริงๆ  ในส่วนของการนาํชม เจา้ของพิพิธภณัฑจ์ะเป็นผูน้าํชมดว้ยตนเอง หรือสามารถเดินชมได้

ตามอธัยาศยั หากมีขอ้สงสัยหรือจะเดินทางมาชมต้องติดต่อล่วงหน้า หากมาโดยแค่สัญจรผ่านก็

สามารถเขา้ชมได ้การเดินชมในพิพิธภณัฑส์ามารถถ่ายรูปได ้ยกเวน้ในส่วนของห้องจดัแสดงเรือ

จาํลองเท่านนัทีหา้มถ่ายรูป       



๘๓ 
 

 
 

 

 

  

 

          

 

 

 

     (ก)                                                (ข)                                             (ค) 

 

ภาพที ๓๔ ครอบครัวขาวมาลาผูด้แูลพิพิธภณัฑเ์รือไทย 

 (ก) อาจารยไ์พฑูรย ์ขาวมาลา     (ข) อาจารยรั์ตนา ขาวมาลา     (ค) คุณกนก ขาวมาลา 

 (พิพิธภณัฑเ์รือไทย  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ถ่ายเมือ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

 

  เรือทีมีขนาดใหญ่มากๆจาํเป็นตอ้งจดัแสดงกลางแจง้ แต่มีร่มไมแ้ละผา้ใบคลุมไว ้ถา้

เป็นเรือทีชุดรุด จะซ่อมแซมก่อนนาํมาจดัแสดง การจดัวางเรือจริงมีการทาํแท่นคานรองรับให้ได้

ตามลกัษณะโคง้ของทอ้งเรือโดยมีการนาํเอาแผ่นยางมารองระหว่างทอ้งเรือกบัไมค้านอีกทีหนึง 

 การจดักิจกรรมในพิพิธภณัฑเ์รือไทย จะมีขึนตามโอกาสทีสะดวกและการเข้ามาเยียม

ชม เช่น การเขา้มาของคณะนกัเรียนนกัศึกษา จะมีการจดัใหฟั้งบรรยาย ทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมกันโดย

การตอบคาํถาม การฝึกทาํเรือจาํลองอย่างง่าย เป็นตน้ แต่ก็มีการออกไปจดัแสดงและเผยแพร่ความรู้

เรืองเรือ ในงานนิทรรศการทีสําคญั โดยเนน้งานทางดา้นวชิาการ ส่วนในพิพิธภณัฑมี์มุมหนงัสือที

เป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งใหส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลได ้

 มีการใหค้าํปรึกษาแนะนาํในเรืองทีเกียวขอ้งกบัเรือไทย เพือใหไ้ดร้ับความรู้ทีสมบูรณ์ 

ถูกตอ้ง อีกทงัยงัมีการคน้ควา้ จดัสร้างเรือจาํลองหรือส่วนประกอบทีสําคญัขึนอย่างต่อเนือง เพือให้

ครอบคุลมความรู้ในเรืองทีสูญหายไป หรือไม่มีใครไดเ้คยทราบมาก่อน 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๓๕ มุมหนงัสือของพิพิธภณัฑเ์รือไทย สําหรับให้ผูที้สนใจเรืองเรือไดศึ้กษาคน้ควา้ 

 (พิพิธภณัฑเ์รือไทย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ถ่ายเมอื ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๓๖ กิจกรรมการตอ่เรือจาํลองของอาจารยไ์พฑูรย ์ขาวมาลา 

(ก)  อาจารยไ์พฑูรยก์าํลงัประกอบเรือจาํลอง  (ข)   เรือจาํลอง 

 (พิพิธภณัฑเ์รือไทย  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ถ่ายเมือ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

  

 ในส่วนของกิจกรรมอืนๆ ทีนาํเรือไปเกียวขอ้งหรือมีบทบาท เช่น การสนบัสนุนหรือ

ใหค้วามอนุเคราะห์ในการจดัแสดงเรือเพือเป็นประโยชน์ต่อความรู้ของคนทวัไป เช่นการนาํเขา้

ร่วมประกอบฉาก ภาพยนตร์เกียวกบัการเสดจ็ประพาสตน้ในสมยัรัชกาลที ๕ 

(ก) (ข) 



๘๕ 
 

 
 

  

 

  

  

 

 

     

 

 

   (ก)                                             (ข)                                              (ค) 

     

ภาพที ๓๗ การแสดงออกถึงพิธีกรรมและความเชือเกียวกบัเรือของคนไทย 

 (ก) เรือขายของทีผูกผา้สามสี    (ข) การคลอ้งพวงมาลยัเพือบูชาเรือ 

 (ค) การจุดธูปเพือเป็นการแสดงความเคารพสิงศกัดสิิทธิ 

 (พิพิธภณัฑเ์รือไทย  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ถ่ายเมือ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

 

 จากการประสบอุทกภยัในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ทีผ่านมาเป็นวิกฤตการณ์ทีรุนแรงสร้างความ

เสียหายให้กบัพิพิธภณัฑเ์ป็นอย่างมาก พิพิธภณัฑไ์ม่เคยประสบปัญหานีมาก่อน การดาํเนินการทาง

พิพิธภณัฑต์อ้งหยุดลงไปเป็นเวลากว่า ๙๐ วนัจงึจะเปิดใหเ้ขา้เยียมชมได ้การดาํเนินขนัตน้หลงันํา

ท่วมเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ตอ้งจา้งคนมาทาํความสะอาดในสิงทีเกินความสามารถดว้ยค่าจา้ง

ทีค่อนขา้งแพง หลายส่วนของพิพิธภณัฑต์อ้งดาํเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและทาํใหม ่และยงัไดรั้บ

การใหค้วามช่วยเหลือจากญาติพีนอ้ง เพือนฝูง เครือข่ายพิพิธภณัฑ ์และจิตอาสาจากทีต่างๆมาช่วย

ฟืนฟูพิพิธภณัฑ ์

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

                 (ก)                                                (ข)                                            (ค 
 

ภาพที ๓๘ แสดงระดบันาํท่วมและความเสียหายของสิงจดัแสดงในพิพิธภณัฑเ์รือไทย 

           (ก), (ข)    บริเวณพิพิธภณัฑที์ถูกนาํท่วม  (ค) สือขอ้มูลทีเสียหาย 

ทีมา:  กนก ขาวมาลา.  (๒๕๕๔).  รูปถ่ายจากบูทนิทรรศการงานนาํเอยนาํใจสายใยพิพิธภณัฑ ์

 ถ่ายเมือวนัที ๑ เมษายน ๒๕๕๕ 

 

 ในระหว่างทีประสบอุทกภยัทางพิพิธภณัฑไ์ดมี้การแบ่งปันเรือทีสามารถใช้ได้ให้กบั

วดั เพือนบา้นและผูท้ีประสบอุทกภยัเช่นกนั เป็นการช่วยเหลือสังคมของพิพิธภณัฑ์ นอกจากเรือ

แลว้ยงัมีในส่วนสิงของทีไดรั้บบริจาคมาแบ่งปันใหก้บัผูอ้ืนดว้ยไดแ้ก่ เสือชูชีพระหว่างนาํท่วมไดมี้

การใชเ้ชือกมาผูกโยงเรือเขา้ไวด้ว้ยกนั ป้องกนัเรือลอยหายออกไปนอกรัวพิพิธภณัฑ ์ 

 การดาํเนินการฟืนฟู ไดจ้า้งคนมาเก็บกวาดสิงของ และขนยา้ยเรือขนาดใหญ่กลบัเขา้ที

จดัแสดง และมีการทาํความสะอาดครังใหญ่ทวัพิพิธภณัฑด์้วยนาํใจจากบุคคลทีเป็นจิตอาสาจาก

ต่างๆสาขาอาชีพ เช่น ชาวต่างชาติ นักศึกษา ป.โท คณะโบราณคดี สาขาการจดัการทรัพยากร

วฒันธรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร บริษทัอินเตอร์เนชนัแนลเปเปอร์บรรจุภณัฑ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

จากจงัหวดั ชลบุรี คณะราชการจากกรมศิลปากร เป็นตน้ มีการฟืนฟูทศันียภาพอย่างค่อยเป็นค่อย

ไป ปรับปรุงอาคารจดัแสดงและมีการทาํแผนการจดัแสดงใหม่เพือเป็นการเตรียมพร้อมรับมือ

ปัญหานาํท่วมทีจะเกิดขึนอีกในอนาคต เป็นการป้องกันความเสียหายของพิพิธภณัฑ์ล่วงหน้าดว้ย

คาดการณ์ว่าจะเกิดอุทกภยัขึนอีกเป็นประจาํด้วยพืนทีของพิพิธภณัฑ์เป็นพืนทีเสียงต่อการเกิด

อุทกภยัเป็นประจาํทุกปี 

 

 



๘๗ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   

 

                  (ก)                                                                           (ข) 

 

ภาพที ๓๙  ความเสียหายทีเกิดขึนหลงัประสบอุทกภยั 

 (ก) ความเสียหายบริเวณดา้นนอกอาคารจดัแสดง 

 (ข) ไมพื้นกระดานเรือบางส่วน และความเสียหายของส่วนการจดัแสดงเรือขนาดใหญ่ 

 (พิพิธภณัฑเ์รือไทย  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ถ่ายเมือ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

ภาพที ๔๐  จิตอาสากาํลงัช่วยกนัทาํความสะอาดเพือฟืนฟูพิพิธภณัฑเ์รือไทย 

 (พิพิธภณัฑเ์รือไทย  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ถ่ายเมือ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 



๘๘ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๔๑  คณะจิตอาสานกัศึกษา ป.โท จากคณะโบราณคดี สาขาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

 มหาวทิยาลยัศิลปากร และกลุ่มมคัคุเทศก์ 

 (พิพิธภณัฑเ์รือไทย  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ถ่ายเมือ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

 

๔. การจัดการเชิงพาณิชย์ของอู่ซ่อมเรือต่างๆ 

๔.๑ ธุรกิจคานเรือศรีเจริญ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๔๒  คานเรือศรีเจริญ 

 (คานเรือศรีเจริญ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ถ่ายเมือ ๑๗ มถุินายน ๒๕๕๓) 



๘๙ 
 

 
 

 

 คานเรือศรีเจริญตงัอยูข่า้งวดัพนญัเชิงวรวิหาร เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการซ่อมเรือ ซึงมี

มาประมาณ๔๐ ปี ภายใตก้ารดูแลของ คุณเชิดพงษ ์ผูจ้ดัการคานเรือศรีเจริญ โดยเมือก่อนเป็นคาน

เรือทีใหญ่ทีสุด โดยจะมีการรับเหมาซ่อมเรือพืนบ้านขนาดใหญ่ทีใช้ในการลากจูง บรรทุกสินคา้ 

เช่น เรือทอย เรือกระแชง เรือเอียมจุ๊น ปัจจุบนัมีเรือเหล็กสมัยใหม่เข้ามามาก เช่น เรือไอโ้ม่ง               

เรือยนต์ ซึงส่วนใหญ่จะเป็นเรือทีประกอบดว้ยไมเ้ป็นหลกั ทางคานเรือมีการจดบนัทึกการเข้าออก

ของเรือทีมาซ่อมโดยทาํเป็นระเบียนประวติัเป็นลาํๆไป กล่าวคือ เรือ ก เข้ามาซ่อมครังที ๑ ซ่อม

อะไรบา้ง ราคาเท่าไหร่ ใครเป็นเจา้ของ ระยะเวลาในการซ่อมกีวนั ใชอ้ะไรในการซ่อมไปบา้ง เป็น

ตน้ เรือทีมีปัจจุบันทีเป็นเรือโบราณ มกัเป็นเรือทีดดัแปลงใช้ในธุรกิจการท่องเทียว เรือทีใช้ใน

ชีวติประจาํวนันนัไม่ค่อยมีแลว้  

 การซ่อมของคานเรือทีนีจะเป็นแบบสมยัใหม่กึงโบราณ ถา้เรือพืนบา้นจริงๆมาซ่อมจะ

ใช้วตัถุดิบธรรมชาติแท้ๆ  และวิธีดงัเดิม แต่สมยันีคานเรืออืนๆ มีการใช้สารอิมินอลซึงเป็นสาร

เคลือบ สารยอ้มไม ้เป็นเคมีภณัฑ ์เป็นวตัถุดิบทีใชไ้ดดี้ แต่ในทางการช่างนนัเป็นสารทีไม่รักษาเนือ

ไมเ้ท่ากบัวตัถุดิบจากธรรมชาติ ไมที้นาํมาซ่อมเรือนนัไดม้าจากไมเ้รือเก่าทีนาํมาแยกชิ นส่วนเพือทาํ

เป็นอะไหล่โดยเฉพาะ และยงัมีไมที้ซือมาจากร้านขายไมเ้ก่าแถวบา้นปากกราน อาํเภอเมือง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ดา้นช่างทีทาํงานในคานเรือนีเป็นช่างพืนบา้นทีซ่อมแซมเรือมาตงัแต่บรรพบุรุษ 

รวมถึงช่างทีมีฝีมือช่างไมม้าจากช่างก่อสร้าง ซึงเป็นคนพืนทีซึงจะมีการอบรมความรู้เพิมเติม และ

ในเรืองของระเบียบวนิยัในการทาํงานดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

                                  (ก)                                                                          (ข)  

ภาพที ๔๓ ประเภทเรือทีเขา้รับการซ่อมแซมในคานเรือศรีเจริญ 

 (ก) เรือกระแชง เรือไมที้คานเรือยงัรับซ่อมดว้ยวธีิแบบดงัเดิม 

 (ข) เรือไอโ้ม่ง เรือลากจงูแบบสมยัใหม่ซึงเป็นเรือเหลก็กึงไมท้ีคานเรือรับซ่อม 

 ( คานเรือศรีเจริญ  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ถ่ายเมือ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓) 



๙๐ 
 

 
 

 ราคาตน้ทุนในการซ่อมแซมเรือขนาดเล็กตงัแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท เรือขนาด

ใหญ่ ตงัแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึนไปจนถึงหลกัแสนบาท ปัจจุบนัไม่รับเฉพาะเรือขนาดใหญ่ จะมีเรือ

ขนาดเล็กร่วมดว้ย ซึงการเขา้ออกของเรือทีเขา้รับการซ่อมตกเดือนละ ๑๐๐ ลาํ ขนาดเรือจะเรียกตาม

การบรรจุกระสอบขา้วเปลือก เช่น เรือขนาด ๖๐๐ ลูก เรือขนาด ๘๐๐ ลูก หรือ เรือขนาด ๑,๘๐๐ ลูก 

 การซ่อมขึนคานมีชือเรียก ๒ ลกัษณะคือ “คานนํา” เป็นการขึนคานในระยะเวลาสัน 

ไม่เกิน ๗ วนั ราคาประมาณ ๑,๕๐๐บาท และ“คานปี” ระยะเวลาในการซ่อมแซมอยู่ที ๑๕ – ๓๐ วนั 

เรือทีเขา้มารับการซ่อมแซมจาํถูกตงัวางไวบ้นคานไมท้ีมีลกัษณะตรง เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่ บ้างก็

เป็นเสาปูนไม่มีแผ่นยางรองรับ ทงันีดว้ยความสะดวกในการเคลือนยา้ย 

 คานเรือขนาดใหญ่นอกจากคานเรือศรีเจริญแลว้ ยงัมีอีกหนึงคานเรือคือ คานเรือทีวดั

ใหม่บางกระจะ 

  

 

 

 

 

 

                                     (ก)                                                                        (ข) 

 

 

 

 

 

 

                                (ค)                                                                       ( ง) 

ภาพที ๔๔ การดาํเนินงานภายในคานเรือศรีเจริญ 

 (ก) ลกัษณะคานเรือชวัคราวเพือรองรับเรือทีจะรับการซ่อมแซม 

 (ข) ลกัษณะการจดัวางเรือทีรอการซ่อมแซมซึงมเีรือขนาดใหญ่หลายประเภท 

 (ค) “สาลี” เครืองมือทุ่นแรงช่วยในการลากจูงเรือ 

 (ง) ซากเรือเก่า “อะไหล่” สําหรับซ่อมแซมเรือลาํอืนๆ 

 (คานเรือศรีเจริญ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ถ่ายเมือ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓) 



๙๑ 
 

 
 

 ปัญหาทีพบในปัจจุบนัไดแ้ก่ ช่างทีมีความรู้เรืองการต่อเรือมีน้อยลงและหาได้ยาก 

วตัถุดิบมีตน้ทุนสูงและหายากมากขึน  

 

๔.๒  ธุรกิจร้านเรือโบราณดาบโรจน์ วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๔๕ ร้านเรือโบราณดาบโรจน์ ขา้งวดัท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยธุยา 

 (ร้านขายเรือดาบวโิรจน์  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ถ่ายเมือ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓) 

 

 เป็นธุรกิจคา้เรือพืนบา้นขนาดเลก็ โดยจะรับซือเรือเก่ามาปรับปรุงและเปลียนสภาพให้

สามารถใชก้ารได ้แลว้วางขายต่อ ไม่เพียงเฉพาะเรือทีใช้งานไดจ้ริง ยงัมีเรือจาํลองขนาดเลก็ไวเ้ป็น

ทีระลึก โดยการซ่อมแซมจะทาํการประเมินสภาพของเรือทีได้มา การใช้วสัดุในการซ่อมแซมนนั 

ไมจ้ะตอ้งเป็นไมช้นิดเดียวกบัตวัเรือ ตอ้งใช้ไมเ้ก่าทีซือมาจากร้านขายไมเ้ก่า ซึงหากเป็นไมใ้หม่จะ

มีราคาสูงและอายเุนือไมไ้ม่ไดม้าตรฐานเดียวกบัตวัเรือ อายไุมที้มีความเหมาะสมในการต่อเรือตอ้ง

มีอายุตังแต่ ๓๐-๔๐ปีขึนไปและเนือไม้ตอ้งแห้งไม่เช่นนนัเรือทีทาํการซ่อมแซมหรือต่อขึนจะ

เสียหายในภายหล ังได้ โดยแหล่งซือไม้ส่วนใหญ่อ ยู่ทีบ้านปากกราน อ ํา เภอเมือง จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา และมีในส่วนของอะไหล่เรือทีไดจ้ากการนาํเรือเก่าทีใช้การไม่ไดแ้ล้วมาแยก

ชินส่วนรวบรวมไว ้ พืนทีทีเลือกรับซือจะเป็นพืนทีทีมีความจาํเป็นในการใช้เรือน้อย ราคาในการ

รับซือจะไดร้าคาทีตาํ หากซือในพืนทีทีมีความจาํเป็นในการใชเ้รือสูงราคารับซือก็จะสูงตามไปดว้ย 

 การใช้บุคลากรช่าง จะนาํเดก็ในพืนทีมาฝึกฝีมืองานช่างไม ้ซึงส่วนใหญเ่ป็นเด็กวนัรุ่น

อายุประมาณ ๑๘-๒๕ ปี เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจการ ทงันีเพือใหเ้ยาวชนเหล่านีไดใ้ชเ้วลา

ว่างใหเ้ป็นประโยชนแ์ละฝึกทกัษะอาชีพไปในตวั 
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                                          (ก)                                                                    (ข)                                          

 

 

 

 

 

 

                     (ค)                                                                       (ง)                                                

 

 

 

 

 

                                       (จ)                                                                        (ฉ) 

    

ภาพที ๔๖การจดัการภายในร้านเรือโบราณ 

 (ก) เรือพืนบา้นชนิดต่างๆทีมีในร้านเรือโบราณ     ข เรือจาํลอง 

 (ค) ดาบโรจน์เจา้ของร้านนาํชมและให้ขอ้มูลเกียวกบัการจดัการเรือพืนบา้น 

 (ง) กองอะไหล่เรือ และเรือทีรอการปรับแต่งโฉม 

 (จ) แผ่นป้ายขอ้มูลเรือพืนบา้นสําหรับใหลู้กคา้สั งไดถ้กูตอ้งตามความตอ้งการ 

 (ฉ) การวางเรือพืนบา้นบนยางรถยนต์ คานเรือชวัคราว 

 (ร้านขายเรือดาบวโิรจน์  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ถ่ายเมอื ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓) 
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 การดูแลเก็บรักษาจะวางบนคานไมช้วัคราว บา้งก็วางไวบ้นยางรถยนต์ในเวลาทีไม่

นานนกัเพือรอการซ่อมแซม มีการติดแผ่นขอ้มูลเรือแต่ละประเภทเอาไวใ้ห้ผูที้เขา้มาไดรู้้จกั หรือ

สั งซือเรือพืนบา้นไดถู้กตอ้งตามความตอ้งการ เนืองจากแต่ละพืนทีมีชือเรียกเรือแต่ละประเภทไม่

เหมือนกนั จึงต้องใช้รูปภาพและขอ้มูลเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจ ทงัมีการจดบนัทึกจาํนวนเขา้

ออกของเรือและพืนทีทีไดม้า เรือทีรับซือมาส่วนใหญ่จะอยู่แถบพืนทีทีนาํไม่ค่อยท่วมแลว้ ชาวบา้น

ไม่อยากเก็บจึงขายให ้ซึงความตอ้งการเรือพืนบา้นในหลายอาํเภอของอยุธยายงัมีความต้องการสูง 

เดือนหนึงๆประมาณที ๗๐ – ๘๐ ลาํ ราคารับซืออยู่ที ๑,๐๐๐ บาท ถึง หลกัหมืนในกรณีเรือใหญ ่

และดูจากสภาพของเรือพืนบา้นดว้ย ส่วนในราคาขายนนัเฉลียอยู่ที ๑๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท เนือง

ดว้ยราคาวตัถุดิบทีนาํมาซ่อมมีราคาสูง  

 ลูกคา้ส่วนใหญ่ทีมาซือมี ๓ ประเภท คือ กลุ่มทีเป็นธุรกิจตลาดนาํ กลุ่มคนอนุรักษ์เรือ 

และกลุ่มคนทีซือไปเพือใช้งาน โดยแหล่งผลิตเ รือขนาดเล็กในภาคกลางจะอยู่ทีจังหวดั

พระนครศรีอยธุยา เรือพืนบา้นทีมีความนิยมมากทีสุดคือเรือทีทาํมาจากไมส้ัก โดยถา้แยกเป็นความ

ตอ้งการซือเพืออนุรักษห์รือโชวจ์ะเป็นเรือขุดชนิดต่างๆ ส่วนเรือพืนบา้นทีนิยมซือไปเพือใชง้านจะ

เป็นเรือต่อประเภทเรือป๊าบ และเรือเขม็ ความตอ้งการเรือในช่วงนาํท่วมมีสูงมาก ทางร้านผลิตเรือ

ต่างๆมกัจะผลิตไม่ทนั อีกทงัราคาเรือทีจาํหน่ายออกไปจะมีราคาสูงขึนอีก นอกจากนีมีแนวคิดว่า

กระแสวถิีชีวติแบบดงัเดิมนนัมีมากขึนและเป็นปัจจยัหนึงทีเป็นแรงจูงใจให้คนหนัมาซือเรือไมแ้ละ

อนุรักษเ์รือพืนบา้นมากขึน อย่างเช่น ภาพยนตร์เรืองสุริโยทยั สมเดจ็พระนเรศวร อีกทงัละครไทย

โบราณต่างๆ  

 มีการบริจาคเรือใหก้บัวดัในพืนที โดยจะมีการรับผิดชอบเรือทีบริจาคไป คือจะดูแล

ซ่อมแซมใหเ้ป็นประจาํ ไดแ้ก่ วดัขวดิ วดัขนอน และวดัทีจงัหวดันนทบุรี อีกทงัมีการใหเ้ช่า-ยืม เรือ

ทีมีในช่วงนาํท่วม  แต่ไม่มีการประกอบพิธีกรรมดา้นความเชือประจาํปีแต่อยา่งใด 

 ทศันคติทีมีต่อเรือพืนบา้น เรือพืนบา้นทีทาํมาจากไมท้ีอายุการใชง้านทีคุม้ค่ามากทีสุด 

ใชง้านไดน้านมากทีสุด ต่างจากเรือพลาสติกและเรือเหล็กทีคนนิยมใช้และเขา้ใจผิดว่าดี มกัมีอายุ

ประมาณ ๔- ๕ ปี หากไม่มีการเก็บรักษาทีดีก็จะผุพงัไปไดง่้ายกวา่เรือไม ้นอกจากนีเรือไฟเบอร์เอง

ทีมีการนาํมาใช้ทดแทนเรือไมก้็มีตน้ทุนสูง ในเรืองการเก็บรักษา โดยเฉพาะเรือขุดแนะนาํให้เก็บ

รักษาในนําเพราะหากขึนจากนําพวกเรือขุดเนือไม้จะระเบิดแตกออกทาํให้เรือเสียหาย หาก

จาํเป็นตอ้งเก็บไวบ้นบกควรเก็บไวใ้นทีร่มและตอ้งควาํเรือไวจึ้งจะสามารถเก็บรักษาเรือไดน้าน 

 ความคาดหวงัในอนาคตตอ้งการทาํเป็นพิพิธภณัฑเ์รือโบราณดว้ยความทีมีใจรัก เนือง

ดว้ยระยะเวลา ๕-๖ ปี ทีผ่านมามีเรือพืนบา้นรูปแบบต่างๆเขา้มาเยอะและมีผูที้อยู่ในวงการอนุรักษ์

มาซือเรือ ในเรืองนีก็จะสนบัสนุนไม่เนน้ดา้นการคา้มากนกั นอกจากผูน้าํไปดาํเนินการในเชิงธุรกิจ 
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และตอ้งการใหค้นหนัมาอนุรักษเ์รือพืนบา้นกนัไวม้ากๆ เพือเป็นการสืบทอดภูมิปัญาชาวบา้นที

ทรงคุณค่าตอ่สังคมไทย  

 

๔.๓ ธุรกิจร้านเรือเก่าบังเด๊ะ แยกวรเชษฐ์ จ.พระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 

                                         (ก)                                                                  (ข) 

 

 

 

 

 

                                         (ค)                                                                   (ง) 

 

ภาพที ๔๗ ภายในร้านขายเรือเก่าบงัเด๊ะ แยกวรเชษฐ์ จ.พระนครศรีอยธุยา 

 (ก) เรือบรรทุกขา้วสารโบราณ                         (ข) เรือขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ   

 (ค) ช่างกาํลงัปรับปรุงซ่อมแซมเรือพืนบา้น     (ง) อะไหล่เรือทีถูกถอดแยกชินส่วนแลว้ 

 (ร้านขายเรือบงัเดะ๊  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ถ่ายเมือ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓) 

 

 เป็นธุรกิจขายเรือเก่า ซึงมีตงัแต่เรือขนาดใหญ่จนถึงเรือขนาดเลก็ โดยเจา้ของร้านเป็น

ชาวมุสลิม ไม่มีความเชือเรืองเรือมากนกัด้วยจุดประสงค์เพือรับซือมา ซ่อมและขายไป แต่ทงันีมี

ความชํานาญในดา้นการช่างไมอ้ยา่งสูง เนืองจากทาํมาตงัแต่รุ่นพ่อแม่ จึงสืบทอดต่อมาและช่างทีมี

เป็นญาติพีน้องกัน โดยการรับซือเรือจะเหมาเป็นล็อตๆ คือรวมมาทงัหมดในราคาหลกัแสน ไม่

จาํก ัดจาํนวนแล้วแต่จะขายยกจาํนวนเท่าไหร่ จะใช้กรรมวิธี และวตัถุดิบแบบดังเดิมในการ

ซ่อมแซมเรือ โดยจะมีการรวบรวมเรือทงัสภาพดีและไม่คงสภาพแลว้มาใช้ในธุรกิจ ทีสภาพดีจะใช้

เป็นโครงเรือหลักถ้าสภาพดี ซ่อมแซมไม่มากก็ขายได้เลย แต่หากสภาพแย่มาก จาํเป็นต้องใช ้
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“อะไหล่เรือ” ซึงไดจ้ากซากเรือทีไม่คงสภาพรูปร่างแลว้ นาํชิ นส่วนทียงัใช้ไดม้าเป็นส่วนเสริม

ให้กับเรือทียงัคงสภาพดีอยู่ และชํารุดในส่วนนันๆไม่มีการจดบนัทึกขอ้มูลการได้มาของเรือ

เนืองจากไม่สะดวกทาํ อีกทงัมีบุคลากรนอ้ย มีการใหย้ืมเรือในร้านในช่วงนาํท่วม แต่จะเป็นเฉพาะ

ในหมู่ญาติมิตรเท่านนั 

 ดา้นการใหข้อ้มูลความรู้เกียวกบัเรือพืนบ้านของคานเรือไม่มีป้ายสือความหมายใดๆ 

การแบ่งพืนทีจดัเก็บจะมีสามส่วนหลกัๆคือ บริเวณเรือเก่าทียงัไม่มีการซ่อมแซม บริเวณกอง

อะไหล่เรือ และบริเวณทาํงานซึงมีเรือทีซ่อมแซมดดัแปลงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไดอ้ยูด่ว้ย ซึง

เป็นพืนทีเดียวทีมีโรงเรือนกนัแดดฝนใหก้บัเรือพืนบา้น 

 ทศันคติและความคาดหวงัต่อเรือพืนบ้าน อยากให้ช่วยกนัอนุรักษ์เอาไว ้ทงัเรือและ

กรรมวธีิในการดูแลรักษา เนืองดว้ยภูมิปัญญาเหล่านีมีผู้เชียวชาญน้อย แต่ความตอ้งการในการใช้

เรือเพิมมากขึน เพราะเรือเก่าๆโบราณเริมหาไดย้าก 

 

แนวทางการศึกษาวเิคราะห์ 

 

 แนวทางในการศึกษาวเิคราะห์ ผูศ้ึกษาไดน้าํแนวคิดและทฤษฎี รวมไปถึงผลการศึกษา

มาเป็นกรอบแนวคิด ในการจัดการอนุรักษ์เ รือพืนบ้านในจ ังหวดัอ่างทอง โดยผู้ศึกษาได้

ทาํการศึกษารูปแบบการจดัการจากแหล่งศึกษาตวัอย่างทงั ๔ ลกัษณะ ไดแ้ก่ ๑. พิพิธภณัฑแ์บบองค์

ราชการ ๒ . กิจการทีจดัการโดยชุมชน ๓. พิพิธภัณฑ์แบบเอกชนจดัการแบบพึงตนเอง และ                     

๔. การจดัการเชิงพาณิชยข์องอู่ซ่อมเรือต่างๆ แลว้นาํผลการศึกษาของแหล่งการจดัการตวัอย่างมา

พิจารณาวเิคราะห์ร่วมกบัผลการศึกษาการจดัการอนุรักษ์เรือพืนบา้นในพืนทีทงัจากเอกสาร และ

การสํารวจภาคสนาม ซึงพบว่าการจดัการอนุรักษ์เรือพืนบ้านทีมีนนัยงัขาดองค์ประกอบในการ

จดัการทีจาํเป็นอยูห่ลายดา้น ไดแ้ก่ วธีิการจดัการ การรวบรวมขอ้มูล การทาํทะเบียนขอ้มูล การระบุ

ปริมาณทีแน่นอนของเรือพืนบา้นทีมีในแต่ละแห่ง ขาดการนาํองคค์วามรู้ และตวัเรือพืนบ้านไปใช้

ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม ซึงมีผลดีต่อสภาวะดา้นสิงแวดลอ้มทางภูมิประเทศของพืนทีเอง รวมถึง

การดูแลเอาใจใส่หรือการไดรั้บการให้ความสําคญัจากคนในพืนทียงัมีส่วนร่วมนอ้ย ทาํให้หลงัจาก

การมีอยูแ่ละการอนุรักษน์นัขาดความต่อเนือง ราบรืน นาํไปสู่การเสือมสภาพของเรือพืนบ้านและ

การสูญหายขององค์ความรู้ทีเกียวขอ้ง ผูศึ้กษาจึงเห็นความสําคญัทีจาํเป็นจะตอ้งนาํหลกัการจดัการ

ทรัพยากรวฒันธรรมเข้ามาเป็นเครืองมือช่วยหาแนวทางในการพฒันาการจดัการทีมีอยู่ทาํให้

ทรัพยากรเรือพืนบา้นนนัเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยผูศึ้กษานาํแนวคิดในการจดัการ

ทรัพยากรวฒันธรรม ๒ แนวคิดหลกัมาเป็นกรอบในการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ แนวคิดการจดัการ



๙๖ 
 

 
 

ทรัพยากรวฒันธรรม และแนวคิดอย่างยงัยืนซึงจะนาํไปสู่การเสนอแนวทางทีเหมาะสมในการ

จดัการเรือพืนบา้นในจงัหวดัอ่างทองต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๔๘ กรอบแนวทางการศึกษาวิเคราะห์เพือศึกษาหาแนวทางทีเหมาะสมในการจดัการอนุรักษ์

 เรือพืนบา้นภาคกลางในเขตจงัหวดัอ่างทอง 

เรือพืนบ้าน 

การจดัการอนุรักษใ์นจงัหวดัอ่างทองทีไม่สมบูรณ์ 

การเสอืมสภาพ องค์ความรู้

เกียวกบัเรือพืนบ้านสญูหาย 

แนวคิดการจดัการทรพัยากรวฒันธรรม 

แนวคิดอยา่งยงัยืน 

แนวทางทีเหมาะสมในการจดัการอนุรักษ์

เรือพนืบ้านในจงัหวดัอ่างทอง 

ศึกษาหลกัการจดัการอนุรักษ ์

จากแหล่งศึกษาตวัอยา่ง 

การจดัการอนุรักษเ์รือพืนบา้น 

ในจังหวดัอา่งทอง 



๑๐๒ 

 

บทที ๓ 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

 การศึกษาวจิยัครังนีเป็นวิจยัแบบเชิงการวเิคราะห์เพือหาแนวทางการจดัการ โดยเป็น

การนาํวิธีการของวจิยัเชิงคุณภาพ และเชิงการจดัการ มาประยกุตเ์ข้าใช้ร่วมกันเพือให้เกิดแนวทาง

ในการวจิยัทีเหมาะสมกบัพืนที กรณีศึกษาไดแ้ก่ พืนทีริมแม่นาํนอ้ยเขตอาํเภอโพธิทอง และอาํเภอ

วเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ซึงเป็นพืนทีทีมีการอนุรักษ์เรือพืนบา้นมากทีสุดในจงัหวดัอ่างทอง 

ซึงผู ้ศึกษาเลือก “วดั” เป็นสถานทีสําคัญในการศึกษาวิจยั โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาทีมา

ความสําคญัของการอนุรักษ์เรือพืนบา้นซึงเป็นอตัลกัษณ์ทีสําคญัของจงัหวดัอ่างทอง อีกทงัเพือเป็น

การศึกษาหาแนวทางทีเหมาะสมในการจดัการเรือพืนบา้นกบัพืนที และเป็นแนวทางสําหรับการ

ดาํเนินการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในอนาคตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

๑.  การศึกษาจากเอกสารข้อมูล 

 โดยรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลทีเกียวขอ้งกับการ

อนุรักษเ์รือพืนบา้น ดา้นวธีิการจดัการ แนวคิด และสถานทีจดัแสดง อีกทงัหลกัการทีเกียวข้องกบั

การจดัการวตัถุจดัแสดงอย่างเรือพืนบา้นซึงเป็นเรือไม ้ขอ้มูลต่างๆเหล่านีได้มาจากวทิยานิพนธ์ 

รายงานการศึกษาวจิยั หนงัสือ วารสาร บทความ ป้ายสือความหมายจากสถานทีจริง และเอกสาร

เผยแพร่ต่างๆ แผนทีทงัทีนาํมาจากเอกสาร สิงพิมพ์ อีกทงัสืออิเล็กทรอนิกส์ สือทางอินเตอร์เน็ต 

เพือเป็นแนวทางในการศึกษา 

 

๒.  การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  

 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถานทีจริงตามกลุ่มเป้าหมาย โดย 

 ๒.๑ การสํารวจวดั และสถานทีจดัแสดงทีทาํการอนุรักษ ์หรือเก็บเรือพืนบา้น โดยการ

สํารวจเบืองตน้เพือใหท้ราบถึงจาํนวนของวดั และสถานทีทีมีการอนุรักษ์เรือพืนบา้นและเก็บเรือ

พืนบ้านไ ว้อย่างชัดเ จนในพืนทีริมแ ม่นําน้อย  เขตอํา เ ภอโพธิทอง อ ํา เภอวิเ ศษชัยชาญ                        

จงัหวดัอ่างทอง เพือมาเป็นแหล่งกรณีศึกษาในการขอเสนอแนวทางทีเหมาะสมในการจดัการ               

๙๗ 



๙๘ 

 

เรือพืนบา้นในพืนทีอาํเภอโพธิทองและอาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง  โดยเจาะจงเลือกเฉพาะ

วดัและบา้นใกลว้ดัเป็นหลกั  ซึงแบ่งพืนทีเป็น  ๒ กลุ่มดงันี๒.๑.๑ วดัและสถานทีจดัแสดงทีทาํการ

อนุรักษ ์หรือเก็บเรือพืนบา้น ไดแ้ก่ โรงเรียนวเิศษชยัชาญตนัติวิทยาภูมิ ซึงอยู่ในพืนทีริมแม่นาํนอ้ย 

และลาํคลองสาขาซึงไหลผ่านพืนทีอาํเภอโพธิทอง และอาํเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 

๓๐ แห่ง และบา้นเรือนประชาชนในพืนทีจาํนวน ๓๐ หลงั รวมเป็น ๖๐ แห่ง 

 ๒.๒ สถานทีจดัแสดงเรือพืนบา้นเพือการอนุรักษ์อย่างชัดเจน ในการศึกษาวธีิการ

จัดการอนุรักษ์เ รือ พืนบ้านในจังหวดัใกล้เคียงได้แก่  พิพิธภัณฑ์เ รือพืนบ้านวดัยาง ณ รังสี                      

จงัหวดัลพบุรี พิพิธภณัฑเ์รือไทย และคานเรือในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  และพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ

เรือพระราชพิธีกรุงเทพมหานคร 

 ๒.๒ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในบริบทของสภาพแวดลอ้มในพืนที ทงัผูค้น และ

สิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น การสังเกตการใชชี้วติประจาํวนัของคนในพืนทีซึงอยู่ริมแม่นาํน้อย เป็นตน้ 

เพือรวบรวมองคค์วามรู้ต่างๆซึงเกียวกบัเรือพืนบา้น 

 ๒.๓ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในบริบทของสภาพแวดล้อมในพืนที ทงัผูค้นและ

สิงแวดลอ้ม เช่น เขา้ไปอาสาช่วยเหลือในกิจกรรมทีชาวบา้นทาํอยู่ในบริเวณทีเข้าไปสังเกตการณ์ 

เช่น การยาเรือ งานแข่งเรือยาวประเพณี เป็นตน้  

 ๒.๔ การสัมภาษณ์และพูดคุยกบัผู ้ทีมีส่วนเกียวข้องในการจดัแสดง รวบรวม หรือ

สะสมเรือพืนบา้นเหล่านนั อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเนือหาการสัมภาษณ์โดยสรุปมี

ดงันี 

 ๒.๔.๑ ประวติัความเป็นมาของพืนที ชือสถานที และความเป็นมาของการ

จดัเป็นสถานทีจดัแสดง รวบรวม หรือสะสม เรือพืนบา้น อีกทงัจุดประสงคห์ลกัของการดาํเนินการ

จดัการ  

 ๒.๔.๒ จาํนวนเรือทีมีอยู่ในสถานทีจดัแสดง รวบรวม หรือสะสม จาํนวนผูที้

ช่วยเหลือและร่วมดาํเนินการดูแลรักษา หรืออนุรักษเ์รือพืนบา้น 

 ๒.๔.๓ ประวตัิและขอ้มูลพืนฐานเฉพาะของเรือแต่ละลาํ 

 ๒.๔.๔ ลักษณะปัญหาและอุปสรรคทีมีในการดาํเนินการดูแลรักษา หรือ

อนุรักษ ์  

 ๒.๔.๕ ทศันะเกียวกับเรือพืนบ้านต่อการดํารงชีวิตในยุคปัจจุบนั และความ

คิดเห็นต่อการจดัการเรือพืนบา้นในอนาคต เพือหาแนวทางในการจดัการในการอนุรักษแ์ละพฒันา

ทีเหมาะสมเพือให้เรือพืนบา้นคงอยู่สืบไป 



๙๙ 

 

    ๒.๔.๖ ทศันะความเป็นไปไดใ้นการนําเรือพืนบ้านทีทาํการอนุรักษ์ มาใช้

ประโยชน์ในงานบรรเทาสาธารณภยั หรือใชส้อยประโยชน์ในดา้นอืนๆ   

 ๒.๕ ทาํการสํารวจสภาพพืนทีโดยทวัไปจากแผนทีประกอบเพือการค้นหาเป้าหมายที

ง่ายขึน และเขา้ใจสภาพปัจจุบนัของพืนที ทงัยงัสอบถามจากคนในพืนทีเพือความรวดเร็วในการ

สํารวจ ตลอดจนการทาํแผนทีทางการสํารวจแหล่งจดัแสดง รวบรวม หรือสะสมเรือพืนบ้าน เพือ

แสดงตาํแหน่งและอาจจดัทาํเป็นเส้นทางการเรียนรู้เกียวกบัเรือพืนบา้นและสถานทีจดัแสดงวตัถุ

ทางวฒันธรรมทีเกียวข้องกนัประเภทอืนๆอีกด้วย เช่น อุปกรณ์การประกอบอาชีพของชาวนา 

พิพิธภณัฑเ์ครืองใชไ้มไ้ผ่ เป็นตน้ 

 

กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา 

 

๑. ทรัพยากร 

 ๑.๑ เรือพืนบ้าน ณ วดั และบ้านเรือนประชาชนซึงอยู่ในพืนทีริมแม่นาํน้อย และ        

ลาํคลองสาขาซึงไหลผ่านพืนทีอาํเภอโพธิทอง และอาํเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง จาํนวน

ประมาณ ๓๑๔ ลาํ 

 ๑.๒ วัสดุ วตัถุ ดิบ  และเครืองไม้เครืองมือทีเ กียวข้องกับเรือพืนบ้านในพืนที             

จงัหวดัอ่างทอง 

 ๑.๓ วฒันธรรมเกียวกบัเรือทีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น พิธีกรรมทีเกียวข้อง ภูมิปัญญาความรู้ 

ประสบการณ์ ความทรงจาํ และเรืองเล่าในอดีต ความหมายและสัญลกัษณ์บางประการ เป็นตน้ 

 

๒. ผู้ดําเนินการจัดการ 

 ๒.๑ พระสงฆ์ผู ้ดูแลพิพิธภณัฑ์ สถานทีจดัแสดง รวบรวม หรือมีเรือพืนบา้นตามวดั

เป้าหมาย 

 ๒.๒ นกัวชิาการทอ้งถินและพืนทีใกลเ้คียง ไดแ้ก่ อาจารย์ไพฑูรย์ ขาวมาลาอาจารยผู์้

เ กษี ยณ อ ายุจาก วิท ยา ลัย เ ทคโ นโลยี แ ละอุตส าห กรรม การต่อเ รื อ พร ะน ครศ รี อ ยุธย า                              

คุณกนก ขาวมาลา ผูดู้แลพิพิธภณัฑเ์รือไทย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ประสงค์ ลีสุวรรณ

และอาจารยผ์ูจ้ดัทาํพิพิธภณัฑภ์ูมิปัญญาประจาํภาควชิาสังคมศึกษาโรงเรียนวเิศษชยัชาญตนัติวทิยา

ภูมิ  อาจารย์พรสวรรค์ ปิติคาม อาจารยผู์้เกษียณอายุจากภาควิชาสังคมศึกษาโรงเรียนอ่างทอง         

ปัทมโรจน์วทิยาคม อาจารยส์มหมาย พนัธ์ุวทิยา อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษาไทยโรงเรียนอ่างทอง         



๑๐๐ 

 

ปัทมโรจน์วทิยาคม  ช่างซ่อมเรือไมแ้ละชาวบา้นทีทาํการดูแลรักษาเรือพืนบ้านร่วมกบัพระสงฆ์

ตามวดัเป้าหมายต่างๆ ซึงจดัเป็นปราชญช์าวบา้นในทอ้งถิน 

 ๒.๓ ชาวบา้นในพืนทีตามวดัเป้าหมายต่างๆ 

 ๒.๔ เด็กและเยาวชนในพืนที ทงัในโรงเรียนของพืนทีและทีอาศยัอยูใ่นพืนท ี

แต่ไม่ไดเ้รียนในโรงเรียนของพืนทีนนั 

 ๒.๕ ผูม้าเยยีมชมสถานทีจดัแสดงเรือ อนุรักษเ์รือพืนบ้านนนัๆ 

 

เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 

 ๑. เครืองมือทีใช้สํารวจพืนทีเพือหาตาํแหน่งสถานที ไดแ้ก่ แผนทีอาํเภอโพธิทอง แผน

ทีอาํเภอวเิศษชยัชาญ และแผนทีจงัหวดัอ่างทองของสํานกัโยธาธิการและผงัเมือง จงัหวดัอ่างทอง 

มาตราส่วน ๑: ๗๕,๐๐๐  

 ๒. ประเด็นคําถามประกอบการสัมภาษณ์ ทีเตรียมไว้ล่วงหน้าและเฉพาะหน้า                  

เพือพูดคุยและสัมภาษณ์ผูที้เกียวขอ้งตามกลุ่มเป้าหมาย ทงัเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 ๓. เครืองมือช่วยบนัทึกและจดจาํ ไดแ้ก่ เครืองบนัทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ ผู้นาํหรือ         

ติดตามทีสามารถช่วยในการจดจาํ สมุดบนัทึก แบบบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม 

 

การวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูล 

 

 การวเิคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครังนี ผู ้ศึกษาใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง

พรรณนาความ โดยขอ้มูลจากขอ้เทจ็จริง จะนาํมาวเิคราะห์ศึกษาความเป็นไปและการคงอยู่ของเรือ

พืนบา้นทีมีความจาํเป็นอยา่งยิงต่อทอ้งถินอย่างพืนทีราบลุ่มภาคกลาง โดยเฉพาะในจงัหวดัอ่างทอง  

ประเมินคุณค่า ศักยภาพและความสามารถทงัของตัวทรัพยากรเอง และบุคคลากรของพืนที

กรณีศึกษาทีมีอยูจ่ริง อนัจะนาํไปสู่ผลสําเร็จของการศึกษาซึงจะนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาเป็น

เครืองมือสําหรับหาแนวทางทีเหมาะสมในเรืองของวธีิการจดัการ อนุรักษ์ การคงอยู่ของฝีมือช่าง

หรือภูมิปัญญาในการสร้างหรือซ่อมแซมเรือพืนบ้าน และดาํรงไวซึ้งของคุณค่าของเรือพืนบา้น 

ตลอดจนการพฒันาในด้านการจดัการพิพิธภณัฑ์หรือสถานทีจดัแสดงเรือพืนบา้น อีกทงัการให้

ความสําคญักับ “วดั” ซึงเป็นทียึดเหนียวจิตใจทงัของคนในทอ้งถินและผู้ทีนับถือศาสนาพุทธ        

ในส่วนของขอ้มูลทีวเิคราะห์ออกมาแลว้ทงัหมดนาํมาเสนอเป็นผลการศึกษาแนวทางทีเหมาะสมใน

การดาํเนินการจดัการเรือพืนบา้นในพืนทีอาํเภอโพธิทอง และอาํเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 



๑๐๑ 

 

ในรูปแบบของรายงานรูปเล่มและการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ คือ เอกสารให้ความรู้    

การจดักิจกรรม และบทความทางวชิาการต่อผูที้สนใจและมีแนวคิดในทางเดียวกนั เพือความยงัยืน

ในการจดัการเรือพืนบา้นในฐานะเป็นทรัพยากรวฒันธรรมอย่างหนึงทีถูกตอ้งเหมาะสมทีสุดของ

พืนทีต่อไป 

 



๑๐๒ 

 

๑๐๒ 

 

บทที ๔ 

การอนุรักษ์เรือพนืบ้านในจังหวัดอ่างทอง 

 

 การจดัการเรือพืนบา้นเก่าในจงัหวดัอ่างทอง มีความสัมพนัธ์เกียวเนืองในมิติทาง

วฒันธรรมหลายดา้น  ผูศึ้กษาไดใ้ห้ความสําคญัเกียวกับการมีอยู่ของของทรัพยากรวฒันธรรม

ดงักล่าว และศึกษาการจดัการเชิงการนาํไปใช้ประโยชน์ ในบทนีจะนาํเสนอเกียวกบั ขอ้มูลพืนฐาน

ของเรือพืนบา้นในพืนทีทาํการศึกษา และวิธีการจดัการอนุรักษ์เรือพืนบา้น โดยจะจาํแนกให้เห็น

การมีอยูข่องทรัพยากรวฒันธรรมเรือพืนบ้านในพืนทีซึงเอืออาํนวยดว้ยสภาพทางภูมิศาสตร์เป็น

ปัจจยัหลกั อีกทงัใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในแง่ของประวติัศาสตร์ความสําคญัดา้นการใช้งานและ

การดาํเนินวถิีชีวติของประชาชน โดยแบ่งเป็น ๔ ส่วนดงันี 

 ส่วนที ๑ การสํารวจปริมาณและการจดัทาํบญัชีเรือพืนบา้นในพืนที 

 ส่วนที ๒ วธีิการจดัการอนุรักษ์ 

 ส่วนที ๓ สภาวะนาํท่วมกบัการใช้เรือพืนบา้นวถิีชีวิตแบบดงัเดิมของคนในพืนที 

 

ส่วนที ๑ การสํารวจปริมาณและการจัดทําบัญชีเรือพืนบ้านในพืนที 

 ในการสํารวจปริมาณเรือพืนบา้นทีมีอยู่ในพืนทีศึกษานนั ผู้ศึกษาเจาะจงเลือกศึกษา

เฉพาะสถานทีตลอดริมฝั งแม่นาํนอ้ย โดยเลือกวดัและบา้นเรือนประชาชนทีอยู่ติดกบัวดันนัๆเป็น

สําคญั เนืองดว้ยการตงัถินฐานบา้นเรือน หมู่บา้นหรือชุมชนสมยัก่อนมกัจะอยู่ริมนาํเพือสะดวกใน

การสัญจรไปมา และการประกอบอาชีพซึงเกียวข้องกับเกษตรกรรมเป็นหลัก สําหรับพืนที

ทาํการศึกษาเองเป็นแหล่งสะสมความรู้ดา้นประวติัศาสตร์มาเป็นเวลานาน อีกทงัการให้ความสนใจ

และสืบสานวฒันธรรมประเพณีทีดีงามของท้องถินเป็นอย่างดียิง ทําให้มีทรัพยากรสําหรับ

การศึกษาในครังนีค่อนขา้งสมบูรณ์โดยการนาํเสนอจะแบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่ๆ ๓ หวัขอ้ได้แก่ ขอ้มูล

ทวัไปของจงัหวดัอ่างทอง การสํารวจเรือพืนบา้นในพืนทีริมฝั งแม่นาํนอ้ยและการจดัทาํทะเบียนเรือ

พืนบา้น 



๑๐๓ 

 

 

 

๑. ข้อมูลทัวไปของจังหวดัอ่างทอง 

 ในส่วนของข้อมูลทวัไปของพืนทีทําการศึกษา จะนําเสนอขอ้มูลทวัไปของพืนทีที

ทาํการศึกษา โดยเลือกเฉพาะข้อมูลทีสําคญัต่อการศึกษา ได้แก่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทัวไป 

ประวติัความเป็นมา และลกัษณะทางสังคม เพือทีจะแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างในดา้นสังคมตงัแต่

ดงัเดิม และในปัจจุบนั ซึงจะมีผลในดา้นการเก็บรักษา อนุรักษ์เรือพืนบา้น กอปรกบัใช้ทรัพยากร

ทางวฒันธรรมเรือพืนบ้านทีมีอยู่ในพืนที เพือให้เห็นปัจจยับ่งชีในการหาแนวทางการจดัการเรือ

พืนบา้นภาคกลางของพืนทีไดอ้ยา่งชดัเจน โดยจะนาํเสนอในหวัขอ้ถดัไปดว้ย   

 ภูมิประเทศ 

 จงัหวดัอ่างทองเป็นจงัหวดัทีตงัอยูใ่นพืนทีราบลุ่มภาคกลาง โดยตงัอยู่ในเขตอิทธิพล

ของแม่นาํเจา้พระยา มีพืนทีทงัหมด ๙๖๘.๓๗๒ ตารางกิโลเมตร ซึงมีพืนทีเลก็ทีสุดเป็นอนัดบัทหีก

ของประเทศ รองลงมาจากจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสิงห์บุรีและ                               

จงัหวดัสมุทรสงครามตามลาํดบั (วิกีพีเดียสารานุกรมออนไลน์, ๒๕๕๓) ความสูงของพืนทีอยู่สูง

จากระดบันาํทะเลระหวา่ง ๔.๐๐ – ๒๒.๐๐ เมตร ไม่มีทรัพยากรป่าไม้และภูเขา มีแม่นาํเจา้พระยา

ไหลผ่านจากทิศเหนือสู่ทิศใตใ้นดา้นตะวนัออก บริเวณตอนกลางของพืนทีจงัหวดัในแนวทิศเหนือ

สู่ทิศใตมี้แม่นาํนอ้ยซึงเป็นแม่นาํสาขาของแม่นาํเจา้พระยาไหลผ่าน เป็นจงัหวดัทีไม่มีภูเขาและป่า

ไม ้ มีแม่นาํสายสําคญัในพืนทีไหลผ่าน ไดแ้ก่  

 แม่นาํเจา้พระยา เป็นแม่นาํสายใหญ่ทีเกิดจากการรวมตวัของแม่นาํสายสําคญั ๔ สาย

ทางภาคเหนือไหลลงมารวมกันทีจงัหวดันครสวรรค์ โดยไหลผ่านจงัหวดัต่างๆ มีความยาวสู่อ่าว

ไทยรวมเป็นระยะทาง ๓๗๒ กิโลเมตร และจากจงัหวดัสิงห์บุรีไหลเข้าสู่จงัหวดัอ่างทองทีอาํเภอ

ไชโย อาํเภอเมือง และอาํเภอป่าโมกและไหลผ่านไปยงัจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา บรรจบกับแม่นาํ

นอ้ยในเขตอาํเภอบางไทร แม่นาํเจา้พระยาไหลผ่านพืนทีในจงัหวดัอ่างทองเป็นระยะทางทงัสิ น

ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร เป็นแม่นําทีมีความสําคัญทังทางด้านวฒันธรรม เศรษฐกิจ และ

ประวติัศาสตร์การตงัถินฐานของคนไทย จากการกล่าวถึงบทบาทในดา้นการเป็นเส้นทางคมนาคม

ทีสําคญัในแต่ละยุคสมยั ประกอบกบัเป็นแหล่งนาํทีมีความเกียวขอ้งกบัวถีิชีวิตของผู ้คนทงัสอง

ฟากฝั ง ดงัจะเห็นไดจ้ากจดหมายเหตุ พงศาวดาร เอกสารให้ความรู้โบราณในเรืองการตงัถินฐาน 

บา้นเมืองต่างๆ ทีเลือกเอาทาํเลทีตังริมฝั งแม่นําสายสําคัญ อย่างแม่นําเจา้พระยาเป็นชัยภูมิ ดัง

ขอ้ความในหนงัสือความรู้ทางภูมิศาสตร์ในช่วงสมยัรัชกาลที ๗ “วา่ดว้ยแม่นาํทีมีในประเทศสยาม” 

ทีตีพิมพ์เนืองในงานปลงศพนายหนึง สุวารี โดย พระยามหาอาํมาตยาธิบดี (เส็ง วีรยสิริ) ขณะที

ดาํรงตาํแหน่งเป็นหลวงเทศาจิตรพิจารณ์ ปลดักรมแผนทีไดไ้ปทาํการรางวดั ความวา่  



๑๐๔ 

 

 

 

 “...จับล่องมาตามแม่นาํเจ้าพระยา พอพ้นปากแควแม่นาํสุพรรณมา ลาํนาํคดไปมาหลายครัง จึง

มาถึงเขาธรรมามลู เป็นเนินเขาอยู่ฝังซ้าย ทีไหล่เขามีวัดแลพระเจดีย์ มีทางเป็นคันบันไดให้ขึนนมัสการได้ เลยลง

มาจนใต้เมืองไชยนาท มีลาํคลองหนึงชือคลองแพรก หรือแควแม่นาํน้อยเมืองสรรค์เมืองสิงห์ ไหลลัดมาบรรจบที

หน้าเมืองอ่างทอง ในตอนนีมีบ้านช่องแลราษฎรติดเนืองไม่ขาดระยะบ้าน ลงมาจนถึงปากนาํบางพุทรา เป็นคลอง

แยกจากแม่นาํใหญ่ไปเป็นแม่นาํแควเมืองลพบุรี ออกมาบรรจบทีเมืองกรุงเก่า ลาํแม่นาํเจ้าพระยานี พอพ้นเมือง

อ่างทองลงมา ก็ไหลลัดออกไปเป็นหลายทาง หรือไม่มาทะลถึุงกันได้แทบทุกแห่ง... 

...บ้านปากนาํโพทีแม่นาํพิงหรือแควน้อยมารวมนัน เป็นตาํบลบ้านใหญ่ เป็นทีประชมุสินค้าทังปวงทีราษฎรคมุมา 

ตามลาํแม่นาํสองแควนีมีแพลูกค้าไทยจีนมาตังค้าขายอยู่หลายสิบแพ แลจํานวนเรือจอดอยู่กับทีแลไปมาก็มีอีก

เป็นอันมาก ในระหว่างชัว ๕ ปีทีข้าพเจ้าขึนไปรับราชการนี บ้านช่องผู้คนในบ้านปากนาํโพทวีขึนกว่าสามเท่า ก็

พอเป็นพยานให้เห็นได้ว่าฝ่ายเหนือนีมีความรุ่งเรืองเจริญขึนเป็นอันมาก...”  

(พระยามหาอาํมาตธิบดี (เส็ง วีรยสิริ), ๒๔๗๓: ๑๖-๑๗,๒๔ ) 

 

 แม่นําน้อย ถือเป็นเส้นทางการคมนาคมทางนําทีสําคัญเส้นหนึงในพืนทีลุ่มนํา

เจา้พระยา มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ ทงัดา้นการคา้ และการคมนาคมมาตงัแต่สมยัอดีต จาก

หลกัฐานทางโบราณคดี ทีมีการขดุคน้พบโบราณวตัถุและโบราณสถาน “แหล่งเตาแม่นาํน้อย”(สา

ยนัต ์ไพรชาญจิตร, ๒๕๓๑) ซึงเป็นแหล่งผลิตเครืองปันดินเผาทีสําคญัทาํให้ทราบถึงความสําคญั

ต่างๆนนัชดัเจนขึน แม่นาํนอ้ยแยกออกมาจากแม่นาํเจา้พระยา เริมตน้จากอาํภอสรรคบุรี จ.ชยันาท 

ไหลผ่านอาํเภอบางระจนั อาํเภอค่ายบางระจนั อาํเภอท่าช้าง จงัหวดัสิงห์บุรี เขา้สู่เขตอาํเภอโพธิ

ทอง อ.วิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ไหลผ่านอาํเภอบางบาล และมารวมกบัแม่นาํเจา้พระยาทีอาํเภอ

บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา รวมความยาวทังสิ น ๑๔๕ กิโลเมตร (ทวีป ทวีพาณิชย์, 

๒๕๓๔) โดยผ่านเขตอําเภอโพธิทองและอําเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวดัอ่างทองเป็นระยะทาง             

๕๐ กิโลเมตร ซึงชือแม่นําน้อยนีปรากฏหลักฐานใน “สาสน์สมเด็จ” ฉบบัวนัที ๓ กันยายน 

พุทธศกัราช ๒๔๘๓ จากคาํพระราชทานอธิบายประวติัแม่นาํนอ้ย ในสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุ

ภาพ (อา้งในเตาแม่นาํนอ้ย: สายนัต์ ไพรชาญจิตร, ๒๕๓๑) ความว่า  

 

 “..ลาํนาํเมืองสรรค ชาวกรุงศรีอยุธยาเรียกกนัว่าแม่นําน้อย สังเกตดูมีแนวขึนไปทาง

เมืองอุทยัธานี ยอดนาํเห็นจะมาแต่ภูเขาปันนาํในแดนเมืองนนั แต่เมือสมยัสุโขทยัใกลต้่อกบั

กรุงศรีอยุธยา ขุด “คลองแพรก” จากแม่นาํน้อยไปต่อแม่นาํเจา้พระยาเป็นเพือสร้างเมือง

สรรค ์เมืองสรรคจ์ึงได้ชือวา่เมืองแพรก ลาํนาํนอ้ยเดิมผ่านเมืองสิงห์ เมืองวิเศษชัยชาญ ผ่าน

ทางบ้านผกัไห่มาออกทีบางไทร แต่ภายหลงัขุดคลองลดัทีนั นบา้งทีนีบ้างเลยเลอะไป...” 

  



๑๐๕ 

 

 

 

นอกจากแม่นาํสายสําคญัทงัสองสายแลว้ อ่างทองยงัมีลาํนาํทีสําคญัอีก ๓ สายไดแ้ก่ 

 คลองไชโย แยกจากแม่นําน้อยทีตาํบลบางระกํา อําเภอโพธิทอง ไหลลงแม่นํา

เจา้พระยาทีตาํบลไชโย อาํเภอไชโย คลองนียาว ๔ กิโลเมตร มีนาํตลอดปี เอือต่อการทาํการเกษตร

ใหแ้ก่คนในพืนทีเป็นอยา่งมาก 

 คลองศาลาแดง คลองนีเชือมระหวา่งแม่นาํน้อยกบัแม่นาํเจา้พระยา โดยแยกจากแม่นาํ

นอ้ยทีตาํบลบางพลบั อาํเภอโพธิทอง ตรงขา้มทีวา่การอาํเภอโพธิทอง ไหลผ่านตาํบลป่างิ ว ตาํบล

ศาลาแดง อาํเภอเมืองอ่างทอง มาออกแม่นาํเจา้พระยาทีวดัสนามชยั ตาํบลตลาดหลวง อาํเภอเมือง

อ่างทอง คลองนียาว ๑๒ กิโลเมตร นาํจะแห้งตอนหน้าแล้ง และคลองนีคนในพืนทีบา้งเรียกว่า 

“คลองลาํท่าแดง” 

 คลองศรีบวัทอง คลองนีทีไหลแบ่งเขตจงัหวดัสิงห์บุรีและจงัหวดัสุพรรณบุรีลงมาทาง

ตะวนัออกเฉียงใตเ้ขา้เขตอาํเภอแสวงหา ผ่านตาํบลศรีบวัทอง ตาํแสวงหา ตาํบลบา้นพราน เข้าเขต

อาํเภอโพธิทองป่านตาํบลรํามะสัก ตาํบลยางซ้าย เขา้เขตอาํเภอวเิศษชยัชาญไปลงแม่นาํนอ้ยในเขต

ตาํบลม่วงเตีย คลองนียาว ๖๕ กิโลเมตร มีชือเรียกต่างกนัไปเป็นตอนๆทีลาํนาํนีไหลผ่าน  

 เขตการปกครองและประชากร 

 จงัหวดัอ่างทอง อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหลวงแผน่ดิน

หมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) โดยทางรถยนต์ประมาณ ๑๐๘ กิโลเมตร และทางเรือตามลําแม่นํา

เจ้าพระยาถึงตลาดท่าเตียนมีระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจงัหวดั

ใกลเ้คียงดงันี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอาํเภอค่ายบางระจนั อาํเภอพรหมบุรี อาํเภอท่าชา้ง  

 จงัหวดัสิงห์บุรี 

ทิศใต ้  ติดต่ออาํเภอผกัไห่และอาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอบางปะหนั อาํเภอมหาราช อาํเภอบา้นแพรก  

 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และอาํเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี อาํเภอศรีประจนัต ์ 

 อาํเภอสามชุก และอาํเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

 จงัหวดัอ่างทองแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อาํเภอ (ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองอ่างทอง 

อาํเภอวเิศษชยัชาญ อาํเภอไชโย อาํเภอโพธิทอง อาํเภอป่าโมก อาํเภอแสวงหา และอาํเภอสามโก้) 

๗๓ ตาํบล ๕๑๓ หมู่บา้น ดา้นการปกครองส่วนทอ้งถิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 



๑๐๖ 

 

 

๑ แห่ง  เทศบาล ๒๐ แห่ง องคก์ารบริการส่วนตาํบล ๔๔ แห่ง รวมเป็น ๖๕ แห่ง (สํานกังานจงัหวดั

อ่างทอง, ๒๕๕๗) มีประชากรรวมทังสิ น ๒๓๘,๙๑๔ คน  เป็นชาย ๑๓๖ ,๒๖๐ คน เป็นหญิง 

๑๔๗๖๕๔ คน(จาํนวนประชากรจงัหวดัอ่างทองตามประกาศสํานักทะเบียนกลาง, ทีทาํการ

ปกครองจงัหวดัอ่างทอง ขอ้มูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๔๙ แผนทีการแบ่งเขตการปกครองทงั ๗ อาํเภอ ของจงัหวดัอ่างทอง 

ทีมา:  แผนทีจากพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ (๒๕๕๔).  เขา้ถึงเมือ ๒๕ พฤศจิกายน, เขา้ถึงไดที้ 

 www.google.com 

๒. ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป 

 จงัหวดัอ่างทองเป็นจงัหวดัทีมีการค้นพบร่องรอยถึงการตงัถินฐานของชุมชนเก่าแก่

ตงัแต่สมยัทวารวดี โดยพบคูนาํคนัดินของเมืองโบราณ และเศษเครืองปันดินเผา หินบดยา ทีบา้นคู

เมือง ตาํบลหว้ยไผ่ อาํเภอแสวงหา และนอกจากนียงัมีการคน้พบโบราณวตัถุอืนๆจากแม่นาํนอ้ย ลาํ

คลองสาขา และหลกัฐานทีพบกระจดักระจายทวัไปในบริเวณพืนทีใกลเ้คียง เช่น ทีบา้นยางซ้าย     

อ.โพธิทอง หรือแมแ้ต่จงัหวดัใกลเ้คียง ในเขตเมืองสิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ทงัวดัร้าง ลาํลาํคลอง

ทีตืนเขิน ทาํใหเ้ชือวา่ดินแดนแถบนีมีผูค้นมาอาศยัอยู่ต่อเนืองกนัเป็นเวลานบัพนัปี ตงัแต่สมยัก่อน

ประวตัิศาสตร์ ทวารวดี ลพบุรี สุโขทยั อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบนั ทาํให้มีการ

สั งสมวฒันธรรมความเป็นอยู่เรือยมา ดงัจะเห็นไดจ้ากการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ทีเรียบง่าย และพึงพงิ



๑๐๗ 

 

 

ความเปลียนแปลงทางธรรมชาติเป็นหลกั โดยเฉพาะในเรืองทีเกียวขอ้งกบันาํซึงมีความสําคญัต่อ

ชีวิตของคนในพืนทีเป็นอยา่งมาก ทาํใหรู้ปแบบของวฒันธรรมการดาํรงชีวิตของคนในพืนราบลุ่ม

ภาคกลางรวมถึงจงัหวดัอ่างทองนีไม่แตกต่างกนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๕๐โบราณวตัถุทีขดุพบในพืนทีจงัหวดัอ่างทอง 

 (ก) และ (ข)  เศษเครืองปันดินเผาและเศษเครืองประดบัโบราณ พบในพืนทีบ้านยางซ้าย 

 (พิพิธภณัฑพื์นบา้น ร.ร.วิเศษชยัชาญตนัติวทิยาภูมิ ถ่ายเมือ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๓) 

 

(ก) 

(ข) 
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  (ก)                (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ค) 

 

ภาพที ๕๑ โบราณวตัถุทีพบในทีนาราษฎรชาวบา้นยางซ้าย 

 (ก) กี หรือจี (ข) ฝาปิดปากภาชนะ (ค) ขวานหิน และเครืองประดบั 

 (พิพิธภณัฑพื์นบา้น ร.ร.วเิศษชยัชาญตนัติวิทยาภูมิ ถ่ายเมือ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๓) 

 

 

 



๑๐๙ 

 

 

 

 ชือ “อ่างทอง” มีการสันนิษฐานทีมาของชือออกเป็น ๓ นยั ไดแ้ก่ 

 นยัที ๑ “อ่างทอง” มาจากลกัษณะทางกายภาพของพืนที คือ เป็นพืนทีราบลุ่ม ลกัษณะ

เป็นแอ่งคล้ายอ่าง เต็มไปด้วยทุ่งนา เวลาออกรวงเหลืองอร่าม จะมีสีเหมืองทอง ตรงกับ                 

ตราสัญลกัษณ์ประจาํจงัหวดัทีมีรูปรวงขา้วอยูใ่นอ่างนาํ ซึงมีความหมายว่า ความอุดมสมบูรณ์ด้วย

พืชพรรณธญัญาหารและเป็นอู่ขา้วอู่นาํ 

 นยัที ๒ “อ่างทอง” มาจากชือ “บางคาํทอง” ตามคาํสันนิษฐานของพระยาโบราณราช

ธานินทร์(พร เดชะคุปต์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา เมือครังกราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัในคราวเสดจ็ประพาสลาํแม่นาํนอ้ยและลาํแม่นาํใหญ่ใน พ.ศ.๒๔๕๙ ว่า  

 “...ชือของเมืองอ่างทองน่าจะมาจากชือ บางคาํทอง ตามทีมีระบุไวใ้นโคลงนิราศซึง

แต่งตังแต่ครังกรุงเก่า ว่าด้วยตามเสด็จพระราชดําเนินเมืองนครสวรรค์ของสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชจากกรุงเก่าและทางแยกแม่นํา (คลองบางแกว้) หลังศาลากลางจงัหวัด 

ราษฎร์กย็งัเรียกว่า ปากนาํประคาํทอง ส่วนในเขา้ไปเรียกว่า แม่นาํสายทอง จนทุกวนันี แต่

เป็นลาํนาํทีตืนเขนิใชไ้ม่ไดแ้ลว้..” 

 (สุชาติ สหสัโชติและคณะ, ๒๕๓๙: ไม่ปรากฏหนา้) 

 

 นยัที ๓ “อ่างทอง” มาจากชือ บา้นอ่างทอง ซึงสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ดาํรงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ในหนังสือชุมนุมพระนิพนธ์เ รือง  สร้างเมือง (อ้างในเอกสาร

ประกอบการเรียนวิชาทอ้งถินของเราจงัหวดัอ่างทอง, ม.ป.ป.)  

 จงัหวดัอ่างทองปรากฏตามหนงัสือ และเอกสารทางประวติัศาสตร์ในนาม “เมืองวิเศษ

ชยัชาญ” และมีบทบาททีชดัเจนในช่วงสมยักรุงศรีอยุธยา ซึงอ่างทองหรือเมืองวิเศษชยัชาญในสมยั

นนัเป็นเมืองหนา้ด่านในการทาํศึกสงครามกบัอริราชศตัรูของบา้นเมืองซึงพืนทีตงัอยู่ก่อนจะถึงตวั

เมืองกรุงศรีอยุธยา มีการกล่าวถึงชือวิเ ศษชัยชาญครังแรกเมือ พ .ศ .๒๑๒๗ ในแผ่นดิน                    

สมเดจ็พระมหาธรรมราชาธิราช และมีปรากฏต่อๆมาในอีกหลายสมยัในพงศาวดาร อาทิ การปลอม

พระองค์มาแข่งขนัชกมวยของพระเจา้เสือทีวดัทา้ยตลาด* (ตามประวตัิศาสตร์กล่าววา่ชือวดัถนน 

ซึงปัจจุบนัเป็นสถานทีตงัสถานีอนามยั ต.ตลาดกรวด)  จนกระทงัหลงัการเสียกรุงให้กับพม่าครังที 

๒ ในปี พ.ศ.๒๓๑๐ แลว้จึงมีการยา้ยเมืองวเิศษชัยชาญเดิม (อาํเภอวเิศษชยัชาญปัจจบุนั) มาเป็นทีตงั

ทางฝังซ้ายของแม่นาํเจา้พระยา ทิศใตป้ากคลองบางแกว้ในปัจจุบนั  

 

*จากการสํารวจพบว่ามีข้อมลูขัดแย้งกับประวติัศาสตร์เรืองวัดทีพระเจ้าเสือ สมเด็จสรรเพ็ชรที ๘  ได้เสด็จร่วมชกมวย คือ จาก

ประวตัิศาสตร์เป็นวดัท้ายตลาดในอ.เมือง ทีปัจจุบนัคือทีตังของสถานีอนามยัตําบลตลาดกรวด แต่ทีสํารวจพบ เป็นวดันําพุ ในเขต

อําเภอวิเศษชัยชาญ 
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 จงัหวดัอ่างทองมีฐานะเป็นเมืองชนัตรีเรือยมาจนมีการปฏิรูปการปกครองเกิดขึนในปี

พ.ศ.๒๔๓๙ อ่างทองจึงถูกรวมอยู่ในรูปแบบของการปกครองมณฑลเทศาภิบาล และมีฐานะเป็น

เป็นจงัหวดัอ่างทองในปีพ.ศ.๒๔๕๙ 

 

๓. ลักษณะทางสังคม 

 เนืองจากพืนทีโดยทวัไปของจงัหวดัอ่างทองเป็นพืนทีราบลุ่มแม่นาํ พืนทีมีความอุดม

สมบูรณ์ ประชาชนจะประกอบอาชีพในการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ สายสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นใน

ชุมชนกบัสังคมแวดลอ้ม และธรรมชาติ มีการพฒันาวถิีชีวติทีเขา้กนัได ้พึงพิงอาศยักนั มีความเป็น

เป็นอยู่สงบ อย่างเรียบง่าย อยู่กนัเป็นครอบครัวใหญ่ตามวถิีชนบททวัไป ดงัจะแยกเป็นหวัขอ้ดงันี      

 วัฒนธรรมการบริโภค 

 คนอ่างทองนิยมกินข้าวเจา้เป็นหลกั ปรุงอาหารทีเน้นปลาเนืองดว้ยจากอดีตเรือยมา 

ผูค้นอาศยัอยูไ่ม่ห่างจากแหล่งนาํ ในแหล่งนํามีปลาชุกชุก บา้งถนอมเก็บไวกิ้นได้นานๆ อย่างเช่น

การทาํปลาร้า นาํปลา เนน้พืชผกัทีมีอยูต่ามทอ้งถิน เช่น ผกักะเฉด ผกับุง้ ชะอม ผกัลวกจิ มกินคู่กบั

นาํพริกกะ ซึงลว้นแลว้แต่เป็นยาสมุนไพรและการรักษาแบบหมอชาวบา้น หมอยาโบราณจึงมีให้

เห็นอยู่บา้ง (ในอดีตหมอยามีอยู่มาก) การทาํขนมหวานพืนบา้นยงัคงสืบทอดวิธีการแบบดงัเดิมเนน้

การใชท้รัพยากรจากธรรมชาติทีมีในท้องถิน เช่น ขนมตะโก้ ขนมเปียกปูน ขนมตาล ขนมใส่ไส้ 

ขนมกลว้ยทีห่อดว้ยใบตอง ขนมเกสรลาํเจียกทียงัใชม้ะพร้าวเป็นส่วนประกอบสําคญั ขนมหนา้ปลา

แห้งทีทาํจากเนือปลาตากแหง้ป่นทีกินคู่กบัขา้วเหนียวมูน ขนมเบืองหนา้กุ้งทียงัคงใช้กุ้งแห้งจริงๆ

ทาํ เป็นต้น นอกจากนียงัมีอาหารทีนิยมในอดีตแต่ปัจจุบันหาทานได้ยากแล้ว เช่น แกงบอน          

แกงอ่อม กะปิควั ปลาเจา่  ปลาร้าสับ ปลาร้าหลน ปลาตะเพียนตม้เค็ม ปลาย่างรมควนั ตม้โคลง้ปลา

ย่าง  ขนมกรวย ขนมขุยหนู ขนมถว้ยฟู ขนมจีนแป้งหมกัดงัเดิม ฯลฯ 

 วัฒนธรรมการสือสาร 

 คนอ่างทองเป็นคนพูดจาเสียงดงั เวลาคุยกันมกัจะได้ยินทวัถึงกนัหมด นาํเสียงฟังดู

หว้นๆ สําเนียงของคนอ่างทองเป็นสําเนียงทีคลา้ยๆคนในจงัหวดัภาคกลางทวัๆไป คือมีลกัษณะ

เหน่อ แต่ไม่เท่ากับเหน่อสุพรรณ เพียงแค่เหน่อน้อยๆ พอน่าฟัง แต่ภาษาพูดบางคาํไม่เหมือน

จงัหวดัอืนๆใกลเ้คียง ซึงถ้าไดย้ิน หรือจบัความได้จะทราบทนัทีว่าเป็นคนอ่างทอง เช่น คาํว่า มูล 

มกัใชค้าํวา่ ขีโดยตรงไม่วา่จะกบัอะไร คนระดบัไหน อาทิ ขีงวั ขีควาย ขีแกลบ ขีผง, คาํว่า ผา้กระ

โถง หมายถึง ผ้าขาวมา้, เคลง้ หมายถึง การล้มตวัลงนอน(ใช้เฉพาะกับเด็ก), หิน หมายถึงกริยา
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อาการ “หนัหน้า”, กระแต๋ง กระตงั หรือกะเต๋ง กะตงั หมายถึง ถงัตกันาํทีมีหูหิ ว มะมว้ง หมายถึง 

มะม่วง, เทีย หมายถึง ทีเช่น เทียนึง เอามาใหเ้ทียเหอะ, ยงัเงียะ หมายถึง อยา่งนี เป็นตน้  

 ศาสนาและความเชือ 

 ในจงัหวดัอ่างทองมีการนบัถือศาสนาคริสตร้์อยละ ๐.๔๕ ศาสนาอิสลามร้อยละ๑.๓๐ 

และโดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนชาวอ่างทองนับถือศาสนาพุทธอยู่ทีร้อยละ๙๘.๖๕จากจาํนวน

ประชากร ๒๓๘,๙๑๔ คน ดว้ยการทีมีวดัในจงัหวดัอ่างทอง ๒๐๐ กวา่วดั ทงัยงัมีวดัร้างทีมีมาแต่ใน

อดีตทีเหลือร่องรอยและเหลือเพียงชืออีกประมาณ ๑๗๖ วดั (หวน พินทุพนัธุ์, ๑๕๑๔) ไม่ว่าวดัดงั

วดัใด หรือวดัใดๆ ทีมีพระพุทธรูปทีเป็นนบัถือของคนทวัไป แมเ้พียงแค่เดินหรือนงัในรถ หรือเรือ

ผ่านก็มกัจะยกมือไหวอ้ยู่เป็นนิตย ์แสดงให้เห็นวา่ความศรัทธา เลือมใสในพระพุทธศาสนาของคน

ในอ่างทองนนัมีมากนกั อีกทงัการใหค้วามสําคญัต่อวดัก็เป็นจุดเด่นในอุปนิสัยของคนอ่างทองดว้ย

เช่นกนั ไม่วา่จะกิจกรรมใดๆทางสังคม คนอ่างทองมักจะเลือกให้วดัเป็นศูนยก์ลาง และศูนยร์วม

ของกิจกรรมต่างๆนนั อาทิ การตงักลุ่มอาชีพ การเลือกท่องเทียวพกัผ่อนในวนัหยดุ การกาํหนดวนั

คา้ขายของตลาดนดั และแมแ้ต่การอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีตามกฤดูกาล เช่น การแข่งเรือ การ

ขนทรายเขา้วดัในเทศกาลสงกรานต์ เป็นตน้ นอกจากศาสนาหลักๆแลว้ ยงัมีวถีิความเชือทางสิง

เหนือธรรมชาติ เช่น การเซ่นผี หมอยาโบราณ คุณไสย พระภูมิเทวดาเจา้ทีตลอดจนสิงศกัดิสิทธ์ตาม

สิงของต่างๆ รวมทงัสถานทีหลายๆแห่งดว้ย  

 ประเพณีพืนบ้าน 

 ในจงัหวดัอ่างทองมีวฒันธรรมและประเพณีพืนบา้นทีหลากหลายและยงัคงมีการสืบ

สาน สืบทอดกนัต่อมาเป็นรุ่นๆ โดยมากมกัจะเกียวขอ้งกบัธรรมชาติ การเกษตร และศาสนา โดย

ส่วนใหญ่มกัจะเป็นประเพณีทีคล้ายคลึงกบัประเพณีของจงัหวดัอืนๆในภาคกลาง เพียงแต่จะ

แตกต่างกนัในรายละเอียด และทีแตกต่างทีสุดไดแ้ก่ ประเพณีการไหวพ้ระ  

 ๑.ประเพณีไหวพ้ระตามวดัต่างๆ 

 ประเพณีนีเป็นประเพณีทีเกือบทุกวดัในจงัหวดัอ่างทองจะมีงานเทศกาลประจาํปี       

แต่ละวดัจะกาํหนดวนัขึนมาและจดังานเมือถึงวนันนั เพือให้ประชาชนได้ทาํบุญ ไหวพ้ระ ถ้าเป็น

วดัใหญ่ๆจะมีมหรสพติดต่อกันหลายว ันหลายคืน ตังแต่ ๓ – ๗ ว ัน จะมีประชาชนจาก                 

จงัหวดัใกลเ้คียงมาร่วมงาน และมีการแข่งเรือยาวขึน ซึงเป็นสิงทีขาดไม่ไดต้ามเทศกาลดงักลา่วของ

วดัใหญ่ๆ งานไหวพ้ระในอ่างทอง ไดแ้ก่ 

 งานนมสัการหลวงพ่อศรีเมืองทอง วดัตน้สน อาํเอเมือง เดือน ๔ 

 งานนมสัการหลวงพ่อวดัราชปักษี (วดันก) อาํเภอเมือง เดือน ๑๑-๑๒ 
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 งานนมสัการหลวงพ่อโต วดัไชโยวรวหิาร อาํเภอไชโย เดือน ๕, ๑๑ 

 งานนมสัการหลวงพ่อโต วดัป่าโมก อาํเภอป่าโมก เดือน ๑๑ 

 งานนมสัการหลวงพ่อวดัเกาะ อาํเภอโพธิทอง เดือน ๘ 

 งานนมสัการหลวงพ่อวดัสีร้อย วดัสีร้อย อาํเภอวิเศษชยัชาญ เดือน ๑๒ 

 ๒.ประเพณีแห่นางแมว 

 เป็นประเพณีทีมกัมีขึนหลงัเทศกาลสงกรานต ์ทีบางปีประสบปัญหาฝนแลง้ฝน ทิ งช่วง 

ชาวบ้านจะจดัเตรียมพิธีกรรมสําหรับแห่นางแมว ซึงเป็นพิธีขอฝน จากความเชือทีว่าแมวเป็น

สัญลกัษณ์ของความแหง้แลง้ การประพรหมนาํ หรือสาดนาํใส่แมวจะทาํใหฤ้ดูกาลกลบัมาดีเช่นเดมิ 

และเป็นการเรียกความร่วมมือจากคนในชุมชน พิธีการนีเป็นพิธีกรรมทีพบไดท้งัในภาคกลางและ

ภาคอีสาน โดยชาวบา้นจะจบัแมวใส่ชะลอม หรือตะขอ้ง แห่ไปทวัหมูบา้น มีการร้องเพลงเชิญชวน

ใหผู้ค้นออกมาร่วมพิธี คนในบา้นทีขบวนนางแมวเดินผ่านก็จะใช้ภาชนะตกันาํมาสาดสาดไปที

ชะลอมแมว เพลงทีร้องมีเนือดงันี 

 “..นางแมวเอย มาร้องแจว้แจว้ นางแมวขอไก่ ขอไม่ได ้ร้องไห้ขอฝน  

ขอนาํมนต์รดแมวขา้ที แมวขา้ดี มีแกว้นัยน์ตา ออกมาเดือนหก ฝนตกทุกที มาปีนี ไม่มีฝนเลย 

พ่อตาลูกเขย นอนก่ายหนา้ผาก พอ่หมา้ยลูกมาก มนัยากเพราะขา้ว คนหนุ่มคนสาว คนเฒ่าหัวลง 

พาเด็กน้อย มาเล่นนางแมว มาร้องแจว้แจว้ ฝนกเ็ทลงมา ฝนกเ็ทลงมา..”  

(สุชาติ สหสัโชติ และคณะ.  ๒๕๓๙: ไม่ปรากฎเลขหนา้ ) 

 ๓.ประเพณีเทกระจาด  

 เป็นประเพณีของชาวไทยเชือสายจนี หรือพุทธศาสนานิกายมหายานทีมีปฏิบติัสืบต่อ

กนัมา ตงัแต่สมยัโบราณ มีชือเรียกวา่ เทศกาล ซิโกว หรือประเพณีทิ งกระจาด เพือสร้างบุญบารมี

ใหก้บัแต่ละครอบครัว ตามความเชือทีวา่ พระโพธิสัตว ์จึงเสด็จลงมาโปรดมวลมนุษย์ดว้ยความ

สงสาร จนประชาชนทีอดอยากก็มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ คนทีป่วยเป็นโรคก็หายเป็นปลิดทิ ง  

 ในส่วนของตาํนานในพระสูตรกล่าวว่า เป็นการจาํเริญเมตตาธรรมแก่ดวงวญิญาณที

ล่วงลับไปแล้ว สมัยหนึงพระอานนท์กําล ังบําเพ็ญสมาธิปรเวกธรรมอยู่ ณ  นิโครธาราม                    

เมืองกบิลพศัดุ์ มีอสุรกายตนหนึงสําแดงร่างเป็นเปรต รูปร่างสูงผอม มีแต่หนงัหุม้กระดูก ลาํคอเลก็

เท่ารูเข็ม เมือหิวก็เปิดเปลวไฟออกจากปาก เปรตนนักล่าวกบัพระอานนท์วา่ อีกสามวนัพระพุทธเจา้

ถึงจะมรณภาพ พระอานนท์ถามวา่จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร เปรตก็กราบทูลวา่ตอ้งทาํพิธีอุทิศเครือง

อุปโภคเป็นทานแก่ฝูงเปรตทงัปวงจึง จะรอดและมีอายุมนัขวญัยืนดว้ย พระอานนท์จึงเขา้กราบทูล
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พระพุทธองค์ให้ทรงทราบ พระพุทธองค์จึงทรงโปรดให้ประกอบเมตตาธรรมตามทีพระอานนท์

กราบทูล 

 ในส่วนของจงัหวดัอ่างทองมกัทาํกนัในช่วงเดือนสิงหาคม มีการจดัทีอาํเภอเมืองและ

อาํเภอวิเศษชยัชาญเป็นหลกั โดยทวัไปแล้วของทีอืนๆจะจดัขึนหลงัวนัสารทจีน ๓ วนั วนัเพ็ญ

เดือน ๗ ตามปฏิทินจีน ประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน ตามปฏิทินไทย มี

อญัเชิญเจา้จากศาลเจา้ทีชาวบา้นให้ความเคารพมาตงัเป็นประธานในพิธี ซึงจะสร้างเป็นโรงพิธี

ชวัคราว ติดกบับริเวณโรงพิธีจะมีร้านปลูกไวสู้ง ๔-๕ เมตร บนร้านมีกระจาดใส่สิงของเครือง

อุปโภคบริโภคนานาชนิดทีไดม้าจากการบริจาค ของชาวบา้นร้านตลาด ในวนัทีสามของงานจะเป็น

วนัทิงกระจาด ทาํเป็นติวติดหมายเลขทิงลงมาจากร้านสูงนนั ใครเก็บได้ก็นาํไปแลกสิงของตาม

หมายเลขนนั ๆ                                                                                                                                                                                                                                                          

 การสร้างสรรค์ผลงาน 

 ชาวอ่างทองเป็นคนทีมีอุปนิสัยรักสงบและสมถะ คือเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีความคิด

สร้างสรรค์ทางดา้นศิลปะทีเชือมโยงกับแนวทางธรรมชาติ ทีถ่ายทอดออกมาเป็นชิ นหตัถกรรม

ต่างๆทีสามารถใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในการดาํรงชีวติ อาทิ หตัถกรรมพืนบา้นเกียวกบัเครืองจกัสาน 

ทีตาํบลบางเจา้ฉ่า ตาํบลบางพลบั ตาํบลบางระกําและตาํบลองครักษ์ มีการสานตะกร้า กระบุง 

กระจาด กระเป๋าถือลายดอกพิกุล   ฯลฯ จากไมไ้ผ่สีสุก และหวาย มีการจดัตงัหมู่บา้นเครืองจกัสาน 

และตงัเป็นเป็นพิพิธภณัฑเ์ครืองใชไ้มผ้่า ขึนทีบา้นยางทอง บางเจา้ฉ่า ใกลว้ดัยางทองอีกดว้ย  

 ทงันียงัมีการทาํหัตถกรรมพืนบา้นเกียวกบัเครืองมือจบัสัตวน์าํ เช่น ชะนาง ตะขอ้ง 

กระชงั สุ่ม ลอบยนื ลอบนอน จนั ไซ อีจู ้ลนัดกัปลาไหล เฝือก สวงิทรงกลม สวิงขาคีม แห ยอ และ

ช้อน เป็นตน้   ปัจจุบนัทาํเครืองจบัสัตว์นาํเหล่านีน้อยมาก เพราะมีสัตวน์ําตามแม่นําลาํคลอง

นอ้ยลงดว้ย เครืองจบัสัตวน์าํบางชนิดเดก็รุ่นหลงัไม่รู้จกักนัแลว้ แมก้ระทงัปลาบางชนิดเดก็รุ่นหลงั

อาจไม่รู้จกั เพราะไม่มีในแม่นาํลาํคลอง เช่น ปลาสร้อย ปลาสลาด  ปลากา ปลาหลด ปลาหมู ปลา

เข็ม ปลากระดี ปลาแขยง ปลาเคา้ ปลากด เป็นตน้ นอกจากนียงัมีเครืองมือทีใช้จบัสัตวบ์ก เช่น จนั

ใชด้กัชะมด ดว้งหนูใชด้กัหนู เป็นตน้ 

 หตัถกรรมพืนบา้นเกียวกบัเครืองใชท้าํมาหากิน เป็นประเภทเครืองใช้ในการทาํนา เช่น 

คนัไถ หางยาม หวัหมู คอม แอกน้อย คราด ชงโลงหรือชงัโลง เคียวเกียวขา้ว คะเน็ดมดัข้าวเป็น

ฟ่อน   คนัฉาย กระดานชกัขา้ว สีฝัด พอ้มใส่ขา้ว เกวยีน ลอ้ เลือน ก็ไม่ค่อยพบเห็นแลว้ เพราะการ

ทาํนาในปัจจุบนัใช้รถไถนา ใช้เครืองเกียวข้าว ใช้รถยนต์บรรทุกข้าวกันเป็นส่วนใหญ่ ทงัยงัมี 

สาแหรก คานหาบ เพือใชห้าบสิงของ งอบใชส้วมกนัแดดฝน เป็นตน้ 
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 เพลงพืนบา้น 

  เดิมชาวอ่างทองร้องเพลงพืนบา้นกนัอยูโ่ดยทวัไป มีหลากหลายแนวเพลง มกัมีการใช้

เพลงพืนบา้นร้องในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ อย่างเช่น เพลงเกียวข้าวและเพลงทีใช้ในลานขา้ว

เมือถึงหนา้เกียวขา้ว นวดขา้ว มีการลงแขกกนั ก็จะร้องเพลงเกียวขา้ว คือร้องเมือกาํลงักม้หน้าเกียว

ขา้วพร้อมกนั เพลงเตน้กาํ จะร้องเมือเกียวขา้วไปจนตกหนา้คนันาหนึง หรือ เกียวไปจนบ่ายคลอ้ย

เหน็ดเหนือยหนกัหนาก็หยดุตงัวงร้องเพลงเตน้กาํกนัขึน เพลงจากร้องเมือแยกยา้ยกนักลบั และยงัมี 

เพลงสงฟาง เพลงสงคอลาํพวน เพลงชกักระดาน ซึงร้องกนัในลานนวดขา้ว แต่ปัจจบุนัไม่มีการลง

แขกเกียวข้าวนวดข้าวกันแล้ว ทําให้เพลงพืนบ้านเหล่านีจึงไม่มีคนร้องกันอย่างน่าเสียดาย 

นอกจากนียงัมีการร้องเพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงรําโทน และโดยเฉพาะเพลงเรือ ทีมกัไดยิ้นไดฟั้ง

กนับ่อยในฤดูนาํหลากซึงคนส่วนใหญจ่ะใช้เรือเป็นยานพาหนะ 

 นอกจากนียงัมีเพลงระบาํบา้นไร่ เพลงพวงมาลยั เพลงยวั เพลงแห่นางแมว เพลงเรือ             

เพลงฉ่อ ย เพลงปร บไก่ เ พลงอีแ ซ ว ซึ งร้อ งกันในเทศ กาลต่างๆ ก็ไม่ มีคนร้อ งเ ช่นกัน 

 การละเล่นพืนบ้าน 

 การละเล่นพืนบา้นในสมยัก่อนมีทงัของเด็กและของผูใ้หญ่ ดงันี 

 ๑. การละเล่นของเด็ก มีมากมายเช่น การเล่นมอญซ่อนผา้ การเล่นตีจบั การเล่นลูกช่วง 

การเล่นชกัคะเยอ่  การเล่นกาฟักไข่   การเล่นรีรีขา้วสาร การเล่นแคะขนมครก การเล่นขายของ การ

เล่นปืนก้านกลว้ย การเล่นหมากขุม การเล่นหมากเก็บ การเล่นลูกข่าง การเล่นอีโพละ การเล่นอีตกั 

การเล่นรถกะลา การเล่นเดินกะลา การเล่นสะบา้ การเล่นหมอ้ขา้วหมอ้แกง การเล่นกระโดดเชือก 

ยิงหนงัสติก เป่าปีซงัขา้ว เล่นเตย ตาเขยง่ ไมหึ้ง ไมจ่้า เป่ากบ ตบแผละ งูกินหาง ขีม้าส่งเมือง จาํจี

มะเขือเปราะ กดัจิงหรีด กดัปลา และการเล่นเขา้ทรง เป็นตน้ การละล่นเหล่านีมีนอ้ยลงมาก เพราะ

เด็กมีของเล่นสมยัใหม่ เช่นมีของเล่นพลาสติกมาขายมากมาย เป็นตน้ 

 ๒. การละเล่นของผูใ้หญ่ มี การเล่นกระบีกระบอง การแข่งเรือ การเล่นชกัคะเย่อ การ

เล่นวา่วการเล่นลูกช่วง การเล่นตะกร้อ การเล่นสะบา้ การเล่นไก่ชน การเล่นหมากรุก เป็นตน้ 

 การละเล่นเหล่านี บางการละเล่นไม่มีใหเ้ห็นแลว้ เนืองดว้ยความกา้วลาํทางเทคโนโลยี

ทีเขา้มามีบทบาทต่อการใช้ชีวติประจาํวนั ทาํใหก้ารใชเ้วลาวา่งของแต่คนเปลียนไป เริมเป็นปัจเจก

บุคคลมากขึน การทีจะสืบสานประเพณีวฒันธรรมจึงตอ้งสอดแทรกเขา้ไปอยู่ในหนา้ทีการงานแทน 

โดยเฉพาะในส่วนของราชการ  
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 วัฒนธรรมพืนบ้านเกียวกับนาฏศิลป์หรือศิลปะการละคร 

 ในส่วนของวฒันธรรมดา้นนี ทียงัมีอยู่บา้งคือ วงปีพาทย์ วงเครืองสาย กลองยาว แต่ก็

น้อยลง น่าจะอนุรักษ์ไวอ้ย่างยิง นอกจากโรงเรียนนาฏศิลป์อ่างทองทีมีการสอนเกียวกับศิลปะ

แขนงต่างๆของไทยแลว้ ยงัมีการเรียนการสอนวฒันธรรมพืนบา้นเกียวกบันาฏศิลป์หรือศิลปะการ

ละครทีศูนยบ์ริการศึกษานอกโรงเรียน อาํเภอโพธิทองไดอ้นุรักษ์ไวคื้อ “ลิเก” และ “โขนสด” 

เนืองจากทางศูนยฯ์ ไดท้าํการเปิดสอนการแสดงลิเกทีโรงเรียนวดัคาํหยาด ตาํบลคาํหยาด และเปิด

สอนการแสดงโขนสดทีโรงเรียนจินดามณี อาํเภอโพธิทอง โดยเปิดสอนระหว่างโรงเรียนปิดภาค

เรียน ทงันีในดา้น ลิเก เป็นการแสดงทีถือเป็นศิลปะการแสดงทีสร้างชือเสียงใหก้บัจงัหวดัอ่างทอง 

ดงัจะเห็นไดจ้ากคณะลิเกชือดงั อย่างคณะลิเกวดัสระแกว้ ทีสร้างบุคลากรอาชีพนีมากมาย ทีเด่นชดั 

เช่น ไชยา มิตรไชย แอน มิตรไชย เป็นตน้ 

 นอกจากนีในสมยัก่อนชาวบา้นในอ่างทองนิยมการแก้บนด้วย “ละครชาตรี” บ่อยๆ 

ปัจจุบนัหาดูไม่ไดแ้ลว้เช่นกนั วฒันธรรมพืนบา้นอืนๆในจงัหวดัทองทียงัมีอยู่บา้งคือ บ้านทรงไทย 

แต่ก็มีการซ่อมแซมดดัแปลงให้แปลกไปมาก เช่นเดิมมีนอกชานใช้นงัเล่นไดก้็ทาํหลงัคา ใตถุ้น

โปร่งก็ทาํเป็นบา้น 2 ชนั เป็นตน้  

 กล่าวโดยรวมแล้วความเป็นชาวอ่างทอง ล้วนแล้วแต่จะแสดงออกทางวิถีทาง

วฒันธรรมสามญัไดอ้ย่างชดัเจน ไม่วา่จะการพูด การกิน การอยู่ ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีทีถือ

ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่การพัฒนาและการเข้ามามีบทบาทของความก้าวลาํทาง

เทคโนโลยทีางสังคมในยคุปัจจุบนั ทาํให้วถิีชีวิตแบบดงัเดิมของชาวอ่างทองเริมห่างหาย และรับ

เอาวฒันธรรมร่วมทีรับจากสังคมส่วนรวมเขา้มาจนหลายๆอย่าง สร้างความไม่สมดุลทางสังคมและ

วถิีชีวติของคนชนบทบนวถิีทางการเกษตรกรรมทีตอ้งพึงพิงธรรมชาติ ดงัเช่นความคิดในแนวทาง

พระพุทธศาสนาวา่ “การเกิดขึน การเติบโตเจริญรุ่งเรือง การเสือมโทรม และการดบัสิน เป็นสิงทีมี

ใหเ้ห็นอยู่เสมอ”(ไพโรจน์ กลินกุหลาบ, ดาํรงศกัดิ บุญสู่, ๒๕๓๙) 
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๔.  ความเป็นมาวเิศษชัยชาญและโพธิทองโดยสังเขป 

 “หลวงพ่อขุนอินท์อันศักดิสิทธิ ทัวทิศเครืองจักสาน โบราณสถานตึกคาํหยาด ปลาดืน

ดาษหน้าวดัข่อย เจดีย์สูงลอยวัดจุฬามณี”  (อาํเภอโพธิทอง) 

 “ขนมไทยขึนชือ เลืองลือวีรไทย หลวงพ่อใหญ่วดัสีร้อย  แม่นําน้อยเกษตรกรรม 

จิตรกรรมฝาผนัง โด่งดังเซรามิก”  (อาํเภอวิเศษชยัชาญ) 

 จากคาํขวญัประจาํอาํเภอโพธิทองและอาํเภอวิเศษชยัชาญตามลาํดบัขา้งตน้ทาํให้เห็น

ถึงลกัษณะเด่นๆของสิงทีมีอยู่ในแต่ละอาํเภอซึงเป็นพืนทีทาํการศึกษา ซึงในการศึกษาครังนีมุง่เนน้

ไปในพืนทีริมฝั งแม่นาํน้อยเป็นหลกั ซึงจากคาํขวญัของทงั ๒ อาํเภอ เป็นหลกัฐานยืนยนัไดว่้า 

พืนทีเป้าหมายเป็นพืนทีทีมีแม่นาํนอ้ยไหลผ่านจริง พืนทีของทงั๒อาํเภอ คืออาํเภอวเิศษชยัชาญ มี

๒๒๔.๗๐๒ และอําเภอโพธิทอง มี ๒๑๙.๔๑๔ เมือรวมกนัแลว้มีพืนทีทงัหมดราว ๔๔๖.๙๓๑ 

ตารางกิโลเมตร เป็นพืนทีทีนบัไดว้า่ตงัอยู่ในพืนทีราบลุ่มแม่นาํนอ้ยซึงเป็นอาณาเขตของพืนทีราบ

ลุ่มอิทธิพลจากแม่นาํเจา้พระยา หรือแม่นาํใหญ่ โดยทงั๒อาํเภอ หากพิจารณาจากแผนที จะตงัอยู่ใน

ส่วนกลางของพืนทีจงัหวดั มีพืนทีติดต่อกนัจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้ อาํเภอวเิศษห่างจากตวัจงัหวดั 

๑๓ กิโลเมตร และอาํเภอพิทองห่างจากตวัจงัหวดั ๑๐ กิโลเมตร โดยในส่วนพืนทีทีแม่นาํน้อยไหล

ผ่านจะอยู่ค่อนไปทางทิศตะวนัอออกในเขตของอําเภอโพธิทองและจะไหลพาดผ่านมาทางทิศ

ตะว ันตกเ ล็ก น้อ ยอ ยู่ ในส่ วนกลางขอ งพืนทีในเ ขต อํา เ ภอวิเ ศ ษ แ ละไหลเข้า สู่ จัง หว ัด

พระนครศรีอยธุยาต่อไป มีถนนคู่ขนานกบัแม่นาํนอ้ยนีทางฝังตะวนัตกของแม่นําตงัแต่เขตอาํเภอ

โพธิทองถึงอาํเภอวิเศษชยัชาญ คือ ทางหลวงชนบทสาย๓๔๕๔ มีระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร 

ในเขตอาํเภอโพธิทองมีอีกสองเส้นทาง คือ ฝั งตะวนัตกติดริมแม่นาํเป็นถนนลูกรังสลบักับทาง

คอนกรีตรอยต่อกบัถนนสาย๓๔๕๔ ตงัแต่บ้านองครักษ์ เรือยลงมาบรรจบกบัสาย ๓๐๖๔ สาย

อ่างทอง-แสวงหา ระยะทางประมาณ ๑๘ กิโลเมตร และฝั งตะวนัออกติดริมแม่นาํคือทางหลวง

ชนบทสาย ๔๐๖๐ ทีต่อมาจากอําเภอพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี มาบรรจบถนนสาย ๓๐๖๔ 

เช่นเดียวกนัเป็นระยะทางในเขตอาํเภอโพธิทองประมาณ ๑๒ กิโลเมตร  และในเขตอาํเภอวิเศษชยั

ชาญมีถนนสาย ๓๐๐๗ ในฝังตะวนัออกของแม่นาํเพิมมาอีก ๑ เส้นทาง    

อาํเภอวเิศษชยัชาญนี เดิมเรียกวา่ “เมืองวิเศษไชยชาญ” ชือนีสันนิษฐานวา่ตงัขึนราว พ.ศ. ๒๑๒๒- 

๒๑๒๗ โดยในพระราชพงศาวดารไดก้ล่าวถึงชือเมืองนีเป็นครังแรกเมือปี พ.ศ. ๒๑๒๗ ในแผ่นดิน



๑๑๗ 

 

 

 

สมเด็จพระมหาธรรมราชา ครังนนัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จ 

ยาตราทัพขึนไปประชุมพลทีป่าโมก แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ  เพือรับศึกพระยาพะสิมทีเมือง

สุพรรณบุรี และกล่าวถึงอีกตอนในสงครามคราวเดียวกนั เมือทพักรุงศรีอยุธยาตี กองทพัพระยาพะ

สิมแตกพ่ายไปแลว้ ทงัสองพระองค์ได้เสด็จยกกองทพัไปตงัอยู่ทีบา้นชะไว แขวงเมืองวิเศษไชย

ชาญ เพือสกดัทพัพระเจา้เชียงใหม่ทีจะยกลงมาจากทางเหนือ และยงัมีการกล่าวถึงอีกหลายครังใน

พงศาวดาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๕๒ แผนทีแสดงเขตอาํเภอโพธิทอง จงัหวดัอ่างทอง 

ทีมา:  เอกสารประกอบวิชาเรียนทอ้งถินของเรา “จงัหวดัอ่างทอง” , มปป 

 

 ทีตงัของเมืองวเิศษชยัชาญในสมยันนั สันนิษฐานวา่ตงัอยู่ริมแม่นาํน้อยฝั งตะวนัออก 

หรือชาวบา้นเรียกกนัวา่ “บา้นจวน” ดว้ยแต่เดิมเป็นทีตงัจวนผู้ว่าราชการเมือง ต่อมาในราวปลาย

สมยักรุงธนบุรีไดมี้การยา้ยเมืองมาอยูฝั่ งตะวนัออกของแม่นาํเจา้พระยาและเปลียนชือเป็น “เมือง

อ่างทอง” ดว้ยเหตุผลดา้นปัญหาเรืองการคมนาคมทางนาํไม่สะดวกในฤดูแลง้ ส่วนแขวงเมืองวิเศษ

ชยัชาญพืนทีเดิม ไดถู้กลดฐานะเป็นอาํเภอ เรียกวา่ “อาํเภอไผ่จาํศีล” ทีชือไผ่จาํศีลมาจากประวติัที

รวบรวมจากชาวบา้นโดย พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) ว่า เดิมมีหมู่ไผ่อยู่บริเวณใต้

จวนเก่าลงมา และมีแม่ชีมาถือศีลอยู่ระหว่างหมู่ไผ่นัน จึงเรียกบริเวณหมู่ไผ่ว่า “ไผ่จาํศีล” 



๑๑๘ 

 

 

 

จนกระทงัในพ.ศ.๒๔๕๑ รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลียนชือ อาํเภอไผ่จาํศีล แขวงเมืองอ่างทองเป็น 

“อาํเภอวเิศษชยัชาญ” ใหเ้ป็นไปตามชือเมืองวเิศษชยัชาญเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๕๓ แผนทีแสดงเขตอาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 

ทีมา:  เอกสารประกอบวชิาเรียนทอ้งถินของเรา “จงัหวดัอ่างทอง” , มปป. 

 

 เมือปี พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมการปกครอง ไดม้ีคาํสั งยา้ยทีวา่การอาํเภอวิเศษชยัชาญไป

ตงัอยู่ริมถนนโพธิพระยา-ท่า เรือ หมู่ที ๗ ตาํบลศาลเจา้โรงทอง ซึงเป็นทีตงัทีว่าการอาํเภอหลงั

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๕๔ แจง้เปลียนชืออาํเภอไผ่จาํศีลเป็นอาํเภอวิเศษไชยชาญ 

ทีมา:  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๒๕ หน้า ๘๑๗ วนัที ๑๘ ตุลาคม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๗. 

 เข้าถึงเมือ ๒๕๕๖.  เขา้ถึงไดจ้าก  

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/029/817_2.PDF 

 

๕. เรือกับวิถีชีวิตของคนอ่างทอง 

 วิถีชี วิตของชาวอ่างทองผูกพันอยู่กับศิลปวฒันธรรมท้องถินทีพึงพิงธรรมชาติ 

สิงแวดลอ้ม สังคมในแบบทีเรียบง่าย การเป็นเมืองในพืนทีราบลุ่มแม่นาํ ทาํให้คนอ่างทองรู้จกัการ

ปรับตวัและดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างไม่เดือดร้อน เชือมโยงไปถึงความจาํเป็นในการใชเ้รือซึงเป็นพาหนะ

ทีอยูคู่่ในชีวติประจาํวนัของชาวอ่างทองตงัแต่เช้าจรดเยน็  

 การใชเ้รือเพือการเดินทางในอ่างทองนนั นอกจากคนสามญัแลว้ การเสดจ็ประพาสหวั

เมืองของพระมหากษตัริยไ์ทยโดยเรือมีปรากฏให้เห็นจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ดงัในพระ

ราชหตัเลขาเรืองการเสดจ็ประพาสลาํนาํมะขามเฒ่าของพระองคท์่านเกียวกับพระตาํหนกัคาํหยาด 

เมือ พ.ศ.๒๔๕๑ ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัตอนหนึง ดงันี  

 

 



๑๒๐ 

 

 

 

 “วนัที ๒๖ ตุลาคม 

 ลงเรือครุฑไปเขา้คลอง ไปหยุดเรือแจวเรือไฟ ลากเขา้ไปตามลาํรางในท้องทุ่งคาํ

หยาด จนถึงตาํหนักซึงว่าเป็นทีขุนหลวงหาวดัเสด็จออกมาผนวช ทีนีพระยาจ่าแสนเป็นผูไ้ด้

พบขึนก่อน ได้บอกไวแ้ต่เมือคราวขึนไปเมืองเหนือ ไม่มีเวลาทีจะมาดูตามอรรถาธิบายของ

พระยาโบราณ คิดเห็นว่าชะรอยบา้นในทุ่งคาํหยาดนีจะเป็นบา้นพวกกรมช้าง จึงได้มีชือวดั

เกียวขอ้งเป็นช้างๆ เช่นกบัวดัโขลงขา้ม วดับ้านช้าง วดัชา้ง และวดัหัวช้าง เป็นตน้เมือเจา้ฟ้า

อุทุมพรออกจากราชสมบติัครังแรก ทรงผนวชอยูว่ดัประดู่ ครังเมือทรงผนวชครังหลงัจึงได้

คิดออกมาสร้างตาํหนักทีตําบลคาํหยาด เพือจะเอาเป็นทีมั น ป้องกนัตัว แต่เมือไปถึงวดัก็

เห็นตาํหนักทีทําการโดยมนัคงประณีต แต่เป็นประณีตขนัตอนปลายในแผ่นดินพระบรม

โกศ พระยาโบราณเห็นว่า บ้านหลวงทรงบาศจะอยู่ทีนี ตาํหนักนีน่าจะสร้างเมือขนุหลวง

บรมโกศเสด็จมาเทียวประพาสตามแถบเมืองอา่งทอง...” 

 ประเพณีแข่งเรือยาว 

 จงัหวดัอ่างทองเป็นเมืองแม่นาํ ในช่วงเทศกาลตามวดัริมนาํจะจดัให้มีงานแข่งเรือยาว

เพือประชนัฝีมือฝีพายของชาวบา้นแต่ละคุง้วดั โดยปกติการแข่งเรือยาวมีวตัถุประสงค์ในการแข่ง

เรือดงันี 

 ๑.ฉลองเทศกาลออกพรรษาของชาว ไทยพุทธเพราะจะจดัขึนหลงัจากออกพรรษาแลว้ 

 ๒.เป็นการสร้างความสามคัคี ให้เกิดขึนในหมู่บา้น 

 ๓.ในอดีตนนัจะใช้เรือยาวในการแห่กฐินหรือผา้ป่าไปวดั และเพือความสนุกสนาน

และความเพลิดเพลิน จึงไดจ้ดัแข่งขนัเรือยาวขึนดว้ย 

 ๔.เป็นโอกาสดีของหนุ่มสาว ต่างหมู่บา้นทีจะไดรู้้จกัพบปะสังสรรคก์นั 

 งานแข่งเรือยาวเป็นงานทีไดรั้บความสนใจเป็นอย่างดีจากชาวบา้นและบุคคลทวัไป 

เสียงร้องกู่ใหก้าํลงัใจดงักอ้งทอ้งนาํ เรือยาวสําหรับแข่งมีทงัในอ่างทอง และจากจงัหวดัใกลเ้คียงส่ง

มาแข่งขนักนั เรือทีมีความเด่นดงัจะมีอยู่หลายลาํในจงัหวดัอ่างทอง อาทิเช่น ทีอาํเภอไชโย อาํเภอ

ป่าโมก อาํเภอโพธิทอง และอาํเภอวเิศษชยัชาญ โดยสนามหลกัๆ ไดแ้ก่ สนามวดัสุวรรณราชหงส์ 

สนามวดัไชโยวรวิหาร สนามวดัป่าโมกวรวหิาร สนามวดัทาํนบ เป็นต้น แต่ปัจจุบนั เหลือสนาม

หลกัๆแค่เพียงสามแห่งไดแ้ก่ สนามวดัสุวรรณราชหงส์ สนามวดัไชโยวรวิหาร และสนามวดัป่า

โมกวรวหิาร เนืองดว้ยความเจริญ และความเปลียนแปลงทางภูมิศาสตร์ แม่นาํลาํคลองตืนเขิน การ

สร้างถนนทาํใหล้าํคลองแคบลง การปิดกนัทางนาํ และปัจจยัอืนๆทีทาํให ้การจดัแข่งขนัเรือยาวถูก



๑๒๑ 

 

 

 

จาํกดัลงไป แต่ก็ไดมี้สนามการแข่งขนัเรือพืนบา้นชนิดอืนขึนมาแทน กล่าวคือ เรือพายมา้ เรืออีป๊าบ 

เรือสําปัน ทีสนามวดันาํพุสิทธาราม สนามวดัสวา่งอารมณ์ สนามตามทอ้งทีอืนๆทีสะดวกจดัให้มี

โดยทางจงัหวดัหรือองค์การบริหารส่วนทอ้งถินเอง 

 การบูชาแม่ย่านางเรือของอ่างทอง 

 แม่ยา่นางเรือเป็นสิงศกัดิสิทธ์ทีผูใ้ช้เรือโดยทวัไปใหค้วามเคารพนับถือ ไม่วา่จะเป็น

เรือเลก็หรือเรือใหญ่ ต่างก็เชือวา่ตอ้งมีสิงศกัดิสิทธิคุม้ครองรักษา โดยเฉพาะเรือทีทาํมาจากตน้ไม้

ใหญ่อย่างตน้ไมต้ระกูลตะเคียน 

 จงัหวดัอ่างทองมีพิธีกรรมและความเชือเกียวกบัแม่ย่านางเรือค่อนขา้งมาก ดว้ยการทีมี

เรือแข่ง หรือเรือยาวอยู่ทวัไปเกือบทุกหมู่บา้นทุกคุ ้มวดั เพือเป็นการบูชาให้เป็นขวญักาํลงัใจต่อ

ฝีพายของเรือแต่ละลาํ  

 เพลงเรือ 

 “เพลงเรือ” อ่างทองมีพ่อเพลงแม่เพลงทีสืบทอดเสียงเพลงทียงัคงความสนุกสนาน มี

ตระกูลพ่อเพลงแม่เพลง เช่น ตระกูลโพธิพกัตร์ ทีอาํเภอวเิศษชยัชาญ ตระกูลสุธน ทีอําเภอสามโก ้

ตระกูลสุดสุวรรณ ทีอาํเภอโพธิทอง ตระกูลบุญฤทธิ ตระกูลเจริญผล ตระกูลบุญเสริม ทีอาํเภอป่า

โมก และหนึงในเพลงพืนบา้นทีน่าสนใจและกาํลงัจะหมดลงไปจากจงักวดัอ่างทองก็คือ “เพลงเรือ 

 จากการบอกกล่าวต่อกนัมาถึงบรรยากาศการเล่นเพลงเรือในจงัหวดัอ่างทองมีความ

สนุกสนานครึกครืน โดยเฉพาะหนา้เทศกาล เช่น ช่วงประเพณีออกพรรษา พิธีลอยเรือในประเพณี

สารทเดือนสิบ ของวดัหลกัแกว้ ช่วงเทศกาลลอยกระทง เสียงเพลงจะดงัลนัทอ้งนาํในเดือน ๑๑-๑๒ 

งานไหวพ้ระตามวดัใหญ่ๆของจงัหวดัอ่างทอง จะมีเรือพายคบัคงั ทอ้งนาํก็จะมีแต่พ่อเพลงแม่เพลง

มาพร้อมกบัลูกคู่ แวะเวยีนร้องชกัชวนใหว้า่เพลงโตต้อบกนั 

 การเล่นเพลงเรือห่างจากความสนใจของผูค้นไปด้วยอิทธิพลของวิทยุ โทรทศัน์ทีนาํ

ความบนัเทิงแบบใหม่จากส่วนกลางมาสู่ชนบท ทอ้งนาํในยามเทศกาลงานประเพณีไม่มีเรือแน่น

ขนดัส่งเสียงร้องเชิญชวนใหโ้ตต้อบเพลงกันอีก การคมนาคมทางบกสะดวกสบายมากขึนแทนที

การสัญจรทางนาํ  

 เพลงพืนบา้นอย่างเพลงเรือ ทีร้องกนัอยูม่าจนทุกวนันีเป็นเพลงทีถ่ายทอดกนัมาชา้นาน 

บางวรรคตอน บางบทยงัเป็นของดงัเดิม การต่อเพลงสมยัก่อนจะใชว้ิธีการต่อเพลงคาํต่อคาํ จากครู

สู่ศิษย ์ดว้ยสมยัก่อนคนยงัรู้หนงัสือนอ้ย ไม่มีการจดบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่การร้องเล่น

เพลงเรือก็ยงัคงไล่เนือกนัไดอ้ย่างแม่นยาํ แต่กระนนัก็ยงัมีการหาความรู้ในดา้นเนือเพลงเพิมเติมกนั

อยู่เสมอ กล่าวกนัวา่เพลงนนัเป็นเสมือนลมหายใจของพ่อเพลงแม่เพลงกนัก็วา่ได ้ 
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นอกจากการเล่นเพลงตามเทศกาล บางครังพ่อเพลงจะพายเรือไปชวนแม่เพลงถึงหน้าบา้น หรือฝ่าย

หญิงอาจเป็นฝ่ายเทียบเรือร้องชกัชวนเองก็มี 

ตัวอย่างเพลงเรือของจังหวัดอ่างทอง 

 ช. ทอดทัศนาสองตาเขม้น พอเหลือบเนตรแลเห็น นวลน้อง ลอยลํา

ท่ามกลาง มาในระหวา่งกระแส แต่พอตาพีแล ตาน้องก็ตอ้ง 

 ลง เจา้อย่านิงเสียเลย ขอใหเ้จา้เอ่ยเสียงร้อง โอแ้ม่เอียมละออง นวลเอย 

 ช. ชายเนตรพบนาง อยู่ในกลางนที ช่างเป็นบุญของพี ทีไดท้าํ 

  ร้องทกัชกัชวน ไปในขบวนหนุ่มสาว ผิวนอ้งช่างขาว คมขาํ 

  เอวกลมสมตวั เหมือนดอกบวักาํลงัระบดั รูปนอ้งก็สันทดัไม่สูงตาํ 

 ลง พวกเรือทงัแนว ตลอดทงัแถวแม่นาํ พีรักนอ้งอยูล่าํเดียวเอย 

 หรือ 

 ช. เลียบเรือเรียงเขา้มาเคียงประคอง วนันีจะขอปลอบนอ้ง หล่อนจ๋า 

  วา่ไหนไหนมาปลอบ นอ้งอยา่ใหเ้ปล่า จะใหพี้อายเขาหรือ หล่อนจ๋า 

  ฝูงหนุ่มก็กราว ฝูงสาวก็เกรียว นุ่งแดงห่มเขียว มากหนา้ 

  แม่นกขุนทองบ่าบนใหแ้ม่สนทนา นกนอ้ยหอยสังข ์คู่สร้างมาหา 

  ใหเ้ผยพกัตร์ขึนพาทีเอย (ซาํ) 

 (รับ) นกน้อยหอยสังข์ คู่สร้างมาหา หอยสังข์ หอยสังข์ คู่สร้างมาหาให้เผย

พกัตร์ขึนพา  ทีเอย ขึนพาทีเอย 

  วา่ไหนไหนมาวอน เอาสุนทรมารํา ให้ชืนชอบตอบคาํ กบัขา้ 

  ใหแ้ม่วา่สักครัง ใหพี้ฟังนาํเสียง มนัจะกล่อมหรือเกลียง นอ้งจ๋า 

  ถา้นอ้งมีบา้งนอ้งก็เอ่ยก็ไข ถา้แม่หนูวา่ไดก้็วา่ 

  แต่พอเรียกหงส์ทองกนัใหร้้องวา่จา้ คอตน้ไม่ร้องคอสองไม่วา่ 

  ถึงไม่มากสักหา้คาํเอย (ซาํ) 

 (รับ) หงส์ทอง หงส์ทอง ใหน้้องแม่สนทนา คอตน้ไม่ร้องคอสองไม่วา่ 

  ถึงไม่มากสักหา้คาํ เอ๋ยมากสักหา้คาํเอย (ทวปี ทวพีาณิชย,์ ๒๕๓๔: ๔๖) 



๑๒๓ 

 

 

 

๖. การสํารวจเรือพืนบ้านในพืนทีริมฝังแม่นําน้อย 

 พืนทีอาํเภอโพธิทองและอาํเภอวเิศษชยัชาญอยูใ่นพืนทีลุ่มแม่นาํนอ้ย ประกอบกบัมลีาํ

คลองสาขาหลายสาย ลกัษณะบา้นเรือนของประชาชนในพืนทีทาํการศึกษา มีลกัษณะเป็นหมู่บา้น

ริมนาํทอดไปตามลําแม่นาํน้อย ซึงเป็นลาํนาํทีสําคญัทีใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมในพืนที การ

คมนาคมระหว่างอาํเภอจะมีเส้นทางติดต่อกันโดยรถยนต์ บ้านเรือนทีตงัอยู่ริมนํามกัจะมีเรือ

พืนบา้นเป็นยานพาหนะประจาํบา้นไวแ้ทบทุกหลงั อย่างน้อยหลงัละ ๑ ลาํ บางหลงัเป็นครอบครัว

ใหญ่ จะมีมากกวา่ ๑ ลาํขึนไป ยกเวน้บา้นเรือนบางช่วงของพืนที ทีมีการคมนาคมสะดวกมากๆ จะ

ไม่มีเรือพืนบา้นใหเ้ห็นแต่อยา่งใด จะมีแต่รถยนต์เท่านนัตามสมยัสังคมทีนิยมมี ลาํแม่นาํน้อยใน

เขตจงัหวดัอ่างทองนีมีลกัษณะไม่กวา้งมากนกั ระยะกวา้งโดยประมาณ ๒๐- ๓๐ เมตร ตืนเขินเป็น

บางช่วง แต่มีนาํตลอดสาย มีบางช่วงทีมีการกนัประตูนาํ เช่น ประตูนาํยางมณี 

 นอกจากบา้นเรือนประชากรแลว้ วดัซึงเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ทีสําคญัของการศึกษา

ในครังนี โดยส่วนใหญ่จะตงัอยู่ริมแม่นาํนอ้ยเช่นกนั จากจาํนวนวดั ๕๐ วดัทีมีอยู่ในพืนทีจริง ยงัมี

ในส่วนทีอยู่ริมคลองสาขาทีแยกตวัออกไปจากแม่นาํน้อย และในส่วนทีไม่ติดริมแหล่งนาํใดๆเลย 

ต่างก็มีเรือพืนบา้นอยูภ่ายในวดัดว้ย  

 วัดกับการอนุรักษ์เรือพืนบ้าน 

 “วดั” เป็นสถานทีสําคัญทางพุทธศาสนา ของผูที้นบัถือศาสนาพุทธ มีการแบ่งเขต

ออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส โดยทีส่วนพุทธาวาสจะเป็นทีตงัของ

สถูปเจดียพ์ระอุโบสถ วหิาร เป็นสถานทีประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส 

จะเป็นส่วนกุฏิสงฆส์ําหรับพระภิกษุสงฆส์ามเณรจาํพรรษาและในปัจจุบนัแทบทุกวดัจะมีส่วนฌา

ปนสถานเขา้ไปดว้ยเพือประโยชน์ในดา้นการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจ

ศพโดยในอดีตส่วนนีจะเป็นป่าช้า ซึงอยู่ติดหรือใกลว้ดัตามธรรมเนียมของแต่ละทอ้งถินซึงส่วน

ใหญ่ กลุ่มฌาปนสถานในวดัพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตงัอยู่บนพืนที ๆเป็นป่าช้าเดิม 

 วดัในชนบทยงัคงเป็นศูนยร์วมของคนในชุมชนซึงต่างจากในเมืองใหญ่ทีวดักลายเป็น

เพียงสถานทีจาํพรรษาของพระสงฆแ์ละเพือประกอบพิธีทางศาสนาเท่านนั 

 ความสําคัญของวัด  

 วดัเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือเป็นสถานศึกษา เป็นแนวความคิดทีมีมานานแล้ว (ศกัดิชยั 

สายสิงห์, ๒๕๔๙ : ๑๑๙) เพราะสมยัก่อนยงัไม่มีโรงเรียน วดัจึงเป็นสถานศึกษาทีผูช้ายเข้ามาบวช

เรียนเพือศึกษาหาความรู้ ดงัตวัอย่างวดัโพธิทีมีการอนุรักษแ์ละเป็นแหล่งเรียนรู้ อาทิ ภาพสลกัหิน

รอบพระอุโบสถ และความรู้เรืองวชิาการแพทย์แผนไทย ซึงวดัในกลุ่มตวัอย่างทีทาํการศึกษาใน
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เรืองการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม “เรือพืนบา้น” จดัได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทีดีทงัสิ น และเป็น

สถานทีทีตอ้งใหค้วามสําคญัอย่างมาก 

 ความสําคญัของวดัในฐานะเป็นศูนยก์ลางของชุมชน สามารถสรุปไดด้งันี 

 ๑.เป็นศูนยร์วมคนในการทาํบุญใหท้าน 

 ๒.เป็นศูนยก์ลางของการท่องเทียว 

 ๓.เป็นแหล่งนดัพบของคนหนุ่มสาวในเวลามีงานเทศกาล 

 ๔.เป็นแดนธรรมะของผูใ้ฝ่ธรรม 

 ๕.เป็นสถานทีอนัสงบของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทีควรแก่การพกัผ่อน 

 ๖.เป็นสนามเล่นกีฬาของเดก็และเยาวชนทงัหลาย 

 ๗.เป็นแหล่งทานใหก้ับผูต้กทุกข ์และขาดทีพึง 

 ๘.เป็นแหล่งความรู้ 

 ๙.เป็นแหล่งรวบรวมวฒันธรรมทอ้งถิน 

 จากความสําคญัของวดัข้างตน้ จึงทาํให้วดัเป็นเสมือนศูนยร์วมทุกๆอย่างของทุกๆ

ทอ้งถิน การเก็บรักษาเรือพืนบา้นทีเกิดขึนตามวดัในพืนทีจงัหวดัอ่างทองก็เช่นเดียวกันทีเกิดจาก

ความศรัทธาในการเป็นศูนย์กลางจิตใจของชุมชน วดัจึงกลายเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้

ทางดา้นวฒันธรรม สังคม และความเป็นอยูข่องทอ้งถิน อย่างพืนทีในจงัหวดัอ่างทองทีผูศึ้กษาได้

ทาํการศึกษาแห่งนี 

 จากการสํารวจปริมาณเรือพืนบา้นในพืนทีทาํการศึกษา โดยเลือกทาํการสํารวจวดัและ

บา้นเรือนประชาชนทีอยู่ริมฝังแม่นาํนอ้ย ตงัแต่ ต.องครักษ์ อ.โพธิทอง ถึง ต.บางจกัร อ.วิเศษชัย

ชาญ ซึงอยู่ในเขตจงัหวดัอ่างทอง มีวดัซึงตงัอยู่ในพืนทีศึกษา ๕๕ วดั สํารวจพบวดัทีมีการเก็บรักษา

เรือพืนบา้นทงัสิน ๔๒ แห่ง มีโรงเรียนทีทาํการอนุรักษเ์รือพืนบา้นภาคกลาง ๑ แห่ง และสุ่มสํารวจ

บา้นเรือนประชาชนซึงอยู่ใกลเ้คียงวดัทีทาํการสํารวจ ๓๐ หลงัคาเรือน พบวา่บา้นทีมีเรือพืนบา้นอยู่  

๒๐ หลงัคาเรือน รวมแลว้มีจาํนวนเรือพืนบา้นทีไดจ้ากการสํารวจทงัสิน๓๑๔ ลาํ  

 โดยพบวา่เรือพืนบา้นทีมีอยู่ในพืนทีขณะนีมี ๒ ประเภทจาก ๓ประเภท ตามลกัษณะ

การแบ่งวตัถุประสงคก์ารใชง้านคือ 

 ๑. เรือยานพาหนะสัญจรไดแ้ก่ เรือลาํนาํทวัไปทีสัญจรทงัทางใกลแ้ละไกลโดยไม่เน้น

ใชบ้รรทุกสินคา้ หรือสิงของในปริมาณมากๆโดยจะมีขนาดกวา้ง และยาวแตกต่างกนัไปตามแต่
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รูปแบบของเรือพืนบา้นนนัๆ แต่โดยทวัไปขนาดความยาวโดยเฉลียอยู่ที ๕-๘เมตร กวา้ง ๕๐ ซม.

ถึง ๒ เมตร มีทงัสิน ๒๒๘ ลาํ แบ่งเป็น ๑๓ รูปแบบ ไดแ้ก่ 

 ๑.๑เรือสําปัน (Rua Sampan) มีจาํนวน ๙๓ ลาํเป็นเรือพืนบา้นประเภทเรือต่อ ทีพบ

มากทีสุดในพืนทีทาํการศึกษา ชาวบา้นบอกวา่เป็นเรือทีสมยัก่อนนี หากยอ้นหลงักลบัไปประมาณ 

๓๐-๔๐ ปีสามารถหาซือไดง่้ายในราคาไม่กีร้อยบาท (ประมาณ ๔๐๐-๘๐๐ บาท) มีแหล่งซือขายอยู่

ทีอาํเภอศรีประจนัต ์อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี และอาํเภอผกัไห่ อาํเภอบางบาล จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

 ๑.๒ เรือป๊าบ (Rua Pap) มีจาํนวน ๒๘ ลาํ เป็นเรือพืนบา้นประเภทเรือต่อ ในพืนที

ทาํการศึกษาพบวา่มีจาํนวนมากรองลงมาจากเรือสําปัน ชาวบา้นนิยมใช้เป็นเรือสัญจรไปมาทวัไป 

ทีเรียกกนัวา่เรือป๊าบ ชาวบา้นและผูท้รงคุณวฒิุให้เหตุผลวา่ “เวลาทีเราพายไปตามแม่นาํ ลาํคลอง 

แลว้คลืนนาํกระแทกกบัเรือนี มนัจะมีเสียงดงั ป้าบๆ ทุกครัง จึงเรียกกนัวา่ เรือป๊าบ หรือเรืออีป๊าบ ที

ชาวอ่างทองเรียกกนั ”  เป็นเรือทีสมยัก่อนนี ชาวเรือทีอาศัยอยู่บนเรือโยง ทีลากไมม้าขายจากทาง

เหนือมกัจะต่อไว ้แลว้ผูกติดทา้ยเรือโยงมา เพือขายใหก้บัคนในภาคกลาง หรือคนตามเส้นทางทีเรือ

โยงนนัผ่าน 

 ๑.๓ เรือพายมา้ (Rua Paima) มีจาํนวน ๓๕ ลาํ เป็นเรือพืนบา้นประเภทเรือชุด ทีใน

อดีตเป็นทีนิยมใช้กันมาก  มกัใช้เป็นเรือองค์กฐินทีมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม และ

โดยเฉพาะเรือพ่อเพลงแม่เพลงเรือ ทีบรรจุคนไดม้ากๆ ๕-๖ คนขึนไป ถึง ๑๐ คน เป็นเรือทีมีรูปร่าง

สง่า โดยมาก ผูช้ายจะใช ้

 ๑.๔ เรือมาด(Rua Mad) เป็นเรือประเภทเรือขุด เป็นเรือทีมีรูปทรงอ่อนช้อย สมดุล

ทุกสัดส่วน  เป็นเรือขดุทีมีขนาดใหญ่ สามารถนงัได ้๕-๖ คนขึนไป เทียบเท่าเรือพายมา้ เป็นเรือที

เหมาะกบัผูห้ญิง ในพืนทีทาํการศึกษาพบวา่มีจาํนวน ๓๗ ลาํ 

 ๑.๕ เรือโปง(Rua Pong) เป็นเรือพืนบา้นประเภทเรือขุดโดยมากขุดมาจากไมโ้คน

ตน้ตาล ชาวบา้นมกัเรียกกนัโดยทวัไปว่า “เรืออีโปง” เป็นเรืออเนกประสงค์ กล่าวคือ รุ่นปู่รุ่นพ่อ 

เล่าใหฟั้งวา่ “เรือโปงใชใ้นนาเวลาเกียวขา้วตอนหนา้นาํ บางทีใชพ้ายไปในสถานทีใกล้ๆ ได ้แต่นั ง

ไดเ้พียง ๑ -๒ คนเท่านนั ดว้ยนาํหนกัเรือในส่วนหวัและทา้ยไม่เท่ากนั เพราะทาํมาจากไมโ้คนตน้

ตาล เวลาหนา้แลง้ เด็กชายสมยัก่อนจะนิยมเล่นกดัปลากัน จะใช้เป็นสนามกดัปลา และเลียงปลา

สวยงามอืนๆทีจบัมาได ้อย่างปลากิม เป็นตน้ เพือใส่นาํเลียงลาํเรือไวไ้ม่ใหแ้หง้ เพราะหากเรือแห้ง 

เรือจะแตกใช้การไม่ได ้หรือตอ้งซ่อมใหม่ ”  ในพืนทีทาํการศึกษาพบวา่มีเรือโปงจาํนวน ๔ ลาํ 



๑๒๖ 

 

 

 ๑.๖ เรือบด(Rua Bod, Coracle) เป็นเรือพืนบา้นประเภทเรือต่อทีมีรูปร่างเพรียว หวั

และทา้ยเหมือนกนั มนัาํหนกัเบา เวลาพายจะแล่นไดร้วดเร็ว แต่เป็นเรือทีมีลกัษณะโคลง นงัได ้๒-

๓ คนโดยมากต่อมาจากไมสั้ก ในพืนทีศึกษาพบวา่มีจาํนวน ๘ ลาํ 

 ๑.๗ เรือหมู(Rua Moo)  เป็นเรือประเภทเรือขุด มีรูปร่างเพรียว ทอ้งกลม และมี

ขนาดเลก็และใหญ่ นงัได ้ตงัแต๑่- ๔ คนในพืนทีการศึกษา พบวา่มีจาํนวน ๙ ลาํ 

 ๑.๘ เรือชะล่า(Rua Chalar) ในพืนทีศึกษาพบว่ามีจํานวน ๒ ลํา เป็นเรือ

ประเภทเรือขุดทีมีรูปทรงยาวไม่มีการทาํลูกเล่น หรือลกัษณะเด่นของรูปร่างเรือแตอ่ยา่งใด คลา้ยเรือ

ยาว แต่ไม่มีโขนหรือ ลกัษณะดูแข็งๆ ไม่สวยงาม   

 

 

 

 

 

 

 

  (ก)    (ข) 

 

ภาพที ๕๕ เรือชะล่าทีพบในพืนทีการศึกษา 

 (ก )เรือชะล่าขา้มฟากวดัโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา  (ข) เรือชะล่า วดัวเิศษชยัชาญ 

ทีมา:  พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัข่อยเสมาราม จงัหวดัอ่างทอง ถ่ายเมือ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๕ 

 ๑.๙ เรืออีแปะ/เรือแตะ(Rua Pae, Rua Tae) เป็นเรือประเภทเรือต่อ มีขอบกาบเรือ

เสริมสูงขึนมาประมาณ ๑ ฝ่ามือ เป็นเรือขนาดเล็กสามารถนงัได ้๓ - ๔ คน ในพืนทีพบมีจาํนวน ๙ 

ลาํ ในจงัหวดัอ่างทองจะรู้จกักันในชือ เรือแปะ หรือเรืออีแปะ แต่สําหรับคนในจงัหวดัใกลเ้คียง

อย่างจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาจะเรียกกนัวา่เรือแตะ 

 ๑.๑๐ เรือสาน(Weave Boat) เป็นเรือพืนบ้านชนิดพิเศษ ซึงจากการศึกษาข้อมูล

เกียวกบัเรือพืนบา้นในประเทศไทยเบืองตน้นนั ไม่พบวา่มีแหล่งผลิต หรือมีการใชเ้รือสานชนิดนีที

ใดๆเลย นอกจากประเทศเพือนบา้น อย่างประเทศเวยีดนาม หรือแมแ้ต่ประเทศอินเดีย แต่ก็เป็นคน

ละลกัษณะกนั อีกทงัลวดลายในการจกัสาน และวตัถุดิบทีใชใ้นการพอน หรือยาเรือก็ไม่เหมือนกบั



๑๒๗ 

 

 

ของประเทศเวยีดนามแต่อย่างใด จึงยงัเป็นปริศนาใหก้บัผู้ศึกษาและผูรู้้ จากการสํารวจพบว่ามีเรือ

สานจาํนวน ๑ ลาํ เก็บรักษาอยู่ทีวดัสุวรรณราชหงษ ์

 

 

 

 

 
 

             (ก)                 (ข) 

 
 

 

 
 

            (ค)                 (ง) 
 

ภาพที ๕๖  เปรียบเทียบลักษณะของเรือสานทีพบในพืนทีทาํการศึกษา และเรือของประเทศ

 เวยีดนาม 

 (ก) เรือสานวดัสุวรรณราชหงษ์  (ข), (ค), (ง) เรือสานของประเทศเวยีดนาม 

ทีมา:  ภาพ (ก) จากพิพิธภณัฑเ์รือยาววดัสุวรรณราชหงษ์ จงัหวดัอ่างทอง ถ่ายเมือ ๒๒ มี.ค. 

 ๒๕๕๕, ภาพ (ข) เขา้ถึงไดจ้าก http://img126.imageshack.us/img126/2573/70877385pc6.jpg. 

  ๑.๑๑ เรือหางยาว (Rua Hangyaw, The Long Tial Boat) เป็นเรือประเภทเรือต่อ แต่เดิม

ทีเรือชนิดนีเกิดขึนมากนัน ใช้เรือพืนบ้านอืนๆทวัไป นําเอาเครืองสูบนําเข้านามาเป็นเครือง

ขบัเคลือน ต่อมาไดมี้การพฒัาชนาเปลียนแปลงมาต่อเรือโดยการใช้ไมอ้ดั ทาํให้เรือมีนาํหนกัเบา

และแล่นไดไ้ว ในพืนทีศึกษาพบว่ามีจาํนวน ๕ ลาํ เป็นเรือไมอ้ดัทงัสิน 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๕๗ อนุสาวรียเ์รือหางยาวลาํแรกของโลก 

  (อนุสาวรียเ์รือหางยาวลาํแรกของโลก อ.เมือง จ.อ่างทอง ถ่ายเมือวนัที ๒๘ พฤศจิกายน 

  ๒๕๕๔) 

 

 ๑.๑๒ เรือยนต ์(Motor Boat) ในส่วนเรือชนิดนีเรียกวา่เป็นเรือพืนบา้นได้ไม่เต็มที

นกั แต่เนืองจากเรือประเภทนีเป็นเรือทีต่อมาจากไม้ เป็นเรือยนต์รุ่นเก่าทีมีการต่อทีสวยงาม 

เพียงแต่มีการเพิมเติมในส่วนของเครืองยนตเ์ขา้ไป ซึงในพืนทีพบวา่มีจาํนวน ๕ ลาํ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๕๘ เรือทกัโบท้เรือต่อชนิดหายาก 

 (เรือทักโบ้ท วดัข่อยเสมาราม อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง ถ่ายเมือวนัที ๓๐ ธันวาคม 

 ๒๕๕๓) 

 

 ๑.๑๓ เรือทกัโบต้(Thak Boat) เป็นเรือยนต์ประเภทหนึง ทีไม่ใช่เรือพืนบ้าน แต่ดว้ยมี

ลกัษณะเฉพาะตวัท่สวยงาม และเป็นเรือทีหาดูไดย้าก จึงมีการเก็บอนุรักษ์ไวใ้นวดั ซึงอยู่ในพืนที

ทาํการศึกษาดว้ย พบวา่มีจาํนวน ๒ ลาํ โครงเรืออยูใ่นสภาพดี ขาดแต่เครืองยนตเ์ท่านนั 

โดยเรือทงัหมดนีเป็นเรือทีมีอยูท่งัในวดัและตามบา้นเรือนประชาชน โดยบางลาํมีสภาพทีสามารถ

พร้อมใช้งานไดท้นัที บางลาํตอ้งไดร้ับการบาํรุงเล็กนอ้ยก่อนการใช้งาน บางลาํตอ้งซ่อมแซมมาก



๑๒๙ 

 

 

สักหน่อยก่อนถึงจะสามารถใชง้านได ้และบางลาํจาํเป็นตอ้งประกอบใหม่จึงจะสามารถใช้งานได้

จริง เรือบางลาํหาดูไม่ไดแ้ลว้ แต่ยงัมีชือเรียกทีติดปากของชาวบา้นบางท่านอยู่ เช่น เรือบรรทุกหมู

หรือเรือกระแชง เรือเอียมจุน๊ 

 ๒. เรือทางพิธีกรรม ไดแ้ก่ เรือทีใชใ้นงานประเพณี ใชใ้นการประกอบพิธีกรรม ไดแ้ก่                      

เรือยาว (The Long Boat )มีจาํนวนทงัสิน ๗๔ ลาํ ซึงลว้นแลว้แต่เป็นเรือทีมีชือเสียงในแถบจงัหวดั

ภาคกลางดา้นการแข่งขนั ประกอบกบัมีชือเสียงจากการซ่อมสร้างโดยช่างผูช้าํนาญทีมีชือในวงการ

แข่งเรือยาว ไดรั้บการดูแลเก็บรักษาไวที้วดัของแต่ละชุมชนทงัหมดโดยผูที้ใหก้ารดูแลส่วนใหญ่คอื

พระสงฆที์จาํพรรษาอยฝู่วดันนัๆ รายชือเรือยาว เช่น นารายณ์สังหาร ศรสุวรรณ เจา้แม่ประดู่เงิน 

เจา้แม่ประดู่ทอง มณีนพวรรณ เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๕๙ เรือยาวทีมีชือเสียง ในประเพณีแข่งเรือยาวประจาํจงัหวดัอ่างทอง 

 (พิพิธภณัฑ์เ รือยาว วดัสุวรรณ ราชหงส์ อ .โพธิทอง จ.อ่างทอง ถ่ายเมือ ๓๐ ธ .ค. 

 ๒๕๕๓) 

 

 



๑๓๐ 

 

 

 

ตารางที ๗ แสดงชนิดเรือพืนบา้นแบ่งตามลกัษณะการใชง้านทีมีการจดัการในจงัหวดัอ่างทอง

ประเภท ชนดิ จํานวน การเก็บรักษา การใช้งาน บริการสังคม 

เรือพาหนะสัญจรทัวไป สาํปัน ป๊าบ มาด พายมา้ 

โปง บด หม ูชะล่า อีแปะ 

สาน หางยาว ยนต ์ทกัโบท้ 

๒๔๐ ลาํ ใตถุ้นศาลาการเปรียญ  

ขา้งกุฏิพระ ใตกุ้ฏิพระ 

 โรงเกบ็ของ กลางแจง้ 

ใตถุ้นบา้น  

ขา้งบา้น  

- ใช้สัญจรทวัไป  

- บรรทุกสิงของ คา้ขาย  

- บิณฑบาต  

- เลียงปลากดั 

- เกบ็ของ  

- ประดบัตกแตง่สวน  

- ประดบัตกแตง่ร้านคา้  

- สือการเรียนรู้  

- ของเกา่เกบ็ ของสะสม   

- องคค์วามรู้ สือการสอนด้าน

วิชาการและสังคม 

 - เรือขอยมืในชุมชน   

เรือพิธีกรรม เรือยาว ๗๔ ลาํ โรงเกบ็เรือ ใตศ้าลาการ

เปรียญ  กุฏิพระ 

- ใช้แข่งขนั  

- ใช้แห่กฐิน  

- ของเกา่เกบ็  

- อนุสรณ์  

- เครืองมือความสามคัคี  

- สัญลกัษณ์ชือเสียงในอดีต 

- เรือประจาํหมูบ่า้นใช้งานในงาน

พิธีส่วนรวมของชุมชน  

- เรือเช่ายมืเพือการแข่งขนั 



๑๓๑ 

 

 

 

 ทงันีชนิดหรือชือเรือเรือในแต่ละแบบจากจงัหวดัใกล้เคียงนัน หากนําเอาภาพมา

ประกอบเพือเปรียบเทียบกนั บางชนิดเป็นชนิดเดียวกัน เพียงแต่ต่างกันทีชือเรียกของแต่ละพืนที

เท่านนั หรือลกัษณะทีเสริมขึนมาพิเศษใหมี้ความแตกต่างออกไป 

  “..เรือมนัก็เรือชนิดเดียวกัน เราเรียกคนละอย่าง เรือเขม็บ้านเราเรียกเข็ม สุพรรณเรียก

เรือจูด๊...อย่างกะเรือป๊าบหรือเรือเป็ดเนีย เถียงกนัจงัเลย แต่มาสรุปเอาวา่เรือป๊าบคือเรือทีมนัไม่มี ไม่

กนักราบ แต่เรือเป็ดกนักราบสูงขึนมา..” (อาจารยป์ระสงค์ ลีสุววรณ์, ๒๕๕๓) 

 

๗. การจัดการเรือพืนบ้านในพืนทีทําการศึกษา 

 ในการสํารวจเรือพืนบา้นพืนทีริมฝังแม่นาํนอ้ย ตงัแต่ ต.องครักษ ์อ.โพธิทอง ถึง ต.บาง

จกัร อ.วิเศษชัยชาญ ซึงอยู่ในเขตจงัหวดัอ่างทอง พบวดัทีมีการเก็บรักษาเรือพืนบา้นทงัสิ น ๔๒ 

แห่ง มีโรงเรียนทีทาํการอนุรักษเ์รือพืนบา้นภาคกลาง ๑ แห่ง และสุ่มสํารวจบา้นเรือนประชาชนซึง

อยู่ใกลเ้คียงมีบา้นเรือนทีมีเรือพืนบา้นอยู่  ๒๐ หลงัคาเรือน มีจาํนวนเรือพืนบา้นทีไดจ้ากการสํารวจ

ทงัสิน ๓๑๔ ลาํ ทงันีในการสํารวจสถานทีทงัหมด เพือต้องการทราบถึงวธีิการจดัการเรือพืนบา้น 

โดยแยกการจดัการออกเป็น ๒ ลกัษณะ คือ การจดัการของสถานทีส่วนรวม และการจดัการของ

สถานทีส่วนบุคคล การจดัการทงัหมดมีดงัต่อไปนี 

 ๗.๑ การจดัการของสถานทีส่วนรวม 

 ๗.๑.๑ วดัยางมณี 

  วดัยางมณี ตังอ ยู่เลขที ๓๑ บ้านองครักษ์ หมู่ที  ๗ ตําบลองครักษ์              

อาํเภอโพธิทอง จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่ม อยู่ริมแม่นาํน้อย เดิมนนัเป็นวดัร้าง 

สร้างขึนเป็นวดัตงัแต่ พ.ศ.๒๔๗๒ ผูท้าํการบูรณปฏิสังขรณ์ คือ ขนุเชือประศาสตร์ มีพระสงฆน์าม

วา่อิน อยูป่กครองวดัในระยะแรกอ ไดรั้บพระราชทานวสุิคามสีมาวนัที ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ มี

การเปิดสอนปริยติัธรรมตงัแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๐ 

  วดัยามณีอยู่ใกลก้บัประตูนาํยางมณีและเป็นวดัแรกในเขตจงัหวดัอา่ทองที

อยู่ริมแม่นาํนอ้ยวดัยางมณีมีเรือพืนบา้นอยูจ่าํนวนหนึง ทงัจาํพวกใช้งานทวัไปและสําหรับแข่ง รวม

ทงัสิน ๕ ลาํ ไดแ้ก่ เรือหางยาว ๒ ลาํ เรือยนต ์๑ ลาํ เรือพายมา้ ๑ และเรือยาวชือ เพชรมณี ๑ ลาํ 

 

 

 



๑๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๖๐  เรือเพชรมณีในโรงเก็บทีสร้างขึนใหม่ 

 (ถ่ายเมือ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕) 

 

  ทางวดัใหค้วามสําคญักบัเรือพืนบา้นโดยเฉพาะเรือแข่ง “เพชรมณี” มีการ

จดัเก็บในโรงเรืออย่างดี ซึงก่อนหน้านีโรงเก็บเรือเก่าไดช้าํรุดและพงัลงจนทาํให้เรือตอ้งตากแดด

ตากฝนอยูเ่ป็นระยะเวลาหนึง ทงันีในการจดัเก็บในโรงเก็บเรือเรือไดถู้กจดัวางบนคานไมแ้บบตรง

และมีการรองรับนาํหนกัทีทอ้งเรือดว้ยกระสอบใส่ทรายประมาณสิบใบดา้นซ้ายและขวา พืนโรง

เก็บเรือเทปูนเสริมเหลก็อย่างดี อาคารโปร่ง โล่งอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีป้ายประวติัของเรือแต่

อย่างใด ทงันีเรือแม่ศรีทองใบมีอายุประมาณร้อยปี และไดล้งแข่งขนัมาหลายสมยั ปัจจุบนัยงัมีการ

ส่งเขา้แข่งขนัอยู่ตามสนามในจงัหวดัภาคกลาง ส่วนเรืออืนๆ จดัวางอยู่ใตอ้าคารใตถุ้นสูง จดัวางบน

ท่อนไมข้นาดไม่ใหญ่บนพืนดิน ไม่มีการทาํความสะอาด หรือป้ายสือความหมายใดๆ แต่เป้าหมาย

คือตอ้งการอนุรักษเ์นืองจากมีคนนาํมาถวายไวที้วดั ในส่วนเรือพายมา้ลาํหนึงนนัเป็นเรือประจาํวดั 

ใชบิ้ณฑบาตในหนา้นาํอยู่แลว้ 

 

 

 



๑๓๓ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๖๑ สภาพและการจดัเก็บเรือพนืบา้นในวดัยางมณี 

 (ก), (ข), (ง), (ค)  การเก็บเรือหางยาว เรือยนต ์และเรือพายมา้   

 (จ)  การใช้ยางรถยนตเ์ป็นคานรองรับเรือเพอืรกัษาทรงเรือและเนือไม ้

 (วดัยางมณี ถ่ายเมือ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕) 

 

(ก) 

(ข) (ค) 

(ง) (จ) 



๑๓๔ 

 

 

 

  ๗.๑.๒ วดัสุวรรณราชหงษ ์

   วดัสุวรรณราชหงษ์ตงัอ ยู่เลขที ๑๐ บ้านหงส์ หมู่ที ๕ ตาํบลองครักษ์ 

อาํเภอโพธิทอง จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นทีราบลุ่มอยู่ริมแม่นาํนอ้ย สร้างขึนเป็นวดันับตงัแต่ 

พ.ศ. ๒๔๒๕  เดิมมีนามวา่ “วดับางกรูด” ไดรั้บวสุิงคามสีมาในวนัที ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๕ 

ทางวดัได้จดัการศึกษาของพระสงฆ์โดยเปิดสอนพระปริยติัธรรม ตงัแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ ทงัแผนก

ธรรมและแผนกบาลี และมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตงัอยู่ดว้ย มีเจา้อาวาสตงัแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั รวม ๗ รูป ไดแ้ก่ พระอาจารย์เกิด พระอาจารยอ์นั พระอาจารยเ์หลียม พระอาจารย์

ปลีก พระอาจารยเ์พิม พระครูสุวรรณรัตนากร และพระอธิการสมศกัดิรูปปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๖๒ อาคารซ่อมแซมเรือ หรือโรงพยาบาลเรือในวดัสุวรรณราชหงษ ์

 (โรงซ่อมเรือวดัสุวรรณราชหงษ ์อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง ถ่ายเมือวนัที ๕ พฤศจิกายน  

 พ.ศ.๒๕๕๓) 

 



๑๓๕ 

 

 

 

 โรงพยาบาลเรือวดัสุวรรณราชหงษ์  

  โรงพยาบาล หมายถึงสถานทีดูแลรักษา ซ่อมแซมสุขภาพผู ้ป่วยให้ดี 

โรงพยาบาลเรือวดัสุวรรณราชหงษ์เป็นสถานทีคอยซ่อมแซมเรือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน

เช่นกนั  

  ดว้ยทีวดัสุวรรณราชหงษ์ เป็นแหล่งหนึงในภาคกลางทียงัเหลืออยู่ คือได้

สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษในการแข่งขนัเรือยาวมาชา้นาน ตงัแต่สมยัหลวงตาเพิม คือ อดีต

เจา้อาวาส วดัสุวรรณราชหงส์ เคยหาเรือหาพายมาให้ชาวบา้นฝึกซ้อมและออกทาํการแข่งขนัจน

ไดรั้บความสําเร็จในการแข่งขนัมานบัครังไม่ถว้นแต่ครังอดีต ซึงมีหลกัฐานพอเชือถือไดจ้ากรางวลั

ในการแข่งขนัทีเคยไดรั้บ คือถว้ยรางวลัของฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลยส์งคราม ซึงเป็นถว้ยรางวลัใน

การแข่งขนัเรือยาวทีถือวา่เป็นเกียรติสูงสุดในยุคนนั และในปัจจุบนันี ทางวดัและชาวบา้นหงส์ก็ได้

ช่วยกนัรักษาสืบทอดเจตนารมณ์อนัดีงามใหค้งอยูใ่นกลุ่มชนแห่งนีตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๖๓ ป้ายโรงพยาบาลเรือปากทางเขา้วดัสุวรรณราชหงษ์ 

  (วดัสุวรรณราชหงษ ์ถ่ายเมือวนัที ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 



๑๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (ก)                        (ข) 

 

 

 

 

               (ค)                                 (ง) 

 

 

 

 

 

              (จ)                                 (ฉ) 

ภาพที ๖๔ มุมต่างๆในโรงพยาบาลเรือ 

(ก), (ข), (ค)   เครืองมืออุปกรณ์ภายในโรงพยาบาลเรือ  

(ง), (จ), (ฉ)   เรือหลากหลายสภาพทีมารอรับการซ่อมแซม  

 (วดัสุวรรณราชหงษ ์ถ่ายเมือวนัที ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕) 



๑๓๗ 

 

 

 

 ประวัติเจ้าอาวาสผู้ก่อตังโรงพยาบาลเรือ พระอธิการสมศักดิ สุวณฺโณ 

   เกิดวนัที ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๙ เรียนจบชันประถมศึกษาทีโรงเรียนวดั

สุวรรณราชหงษ ์พ.ศ. ๒๕๐๐ เรียนจบม.๖ พ.ศ. ๒๕๐๖ อุปสมบทเมือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ พทัสีมาวดั

สุวรรณราชหงษแ์ละในปีพ.ศ. ๒๕๒๒ ไดเ้ริมซ่อมเรือยาวภายในวดั ซึงมีเรืออยูห่ลายลาํ เช่น เรือธง

ทอง เรือศรสุวรรณซึงนบัเป็นเรือเก่าอายนุบัร้อยปีทีทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงมีความคิดวา่เรือเก่าที

ใช้งานแทบไม่ได้แลว้ แต่เรานาํมาซ่อมบาํรุงเสียใหม่โดยเชิงช่างภูมิปัญญาชาวบา้นเราทีมีอยู่ ก็

สามารถนาํออกไปทาํการแข่งขนัได ้มีสภาพคลา้ยเรือทีขดุใหม่ และก็ไดรั้บความสําเร็จเช่นกนั จึง

เป็นเหตุใหเ้ริมรับซ่อมเรือยาวทวัไปอย่างจริงจงั เมือ พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยหวงัวา่ วดัใดหรือกลุ่มชนใด

ทีมีเรือเก่าหวงัจะออกทาํการแข่งขนัดงัเช่นเรือศรสุวรรณ กล่าวคือ ซ่อมแล้วไดเ้ป็นแชมป์ประเทศ

ไทย เมือปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๑ นนั ซึงก็เปรียบเสมือนคนป่วยทีตอ้งนาํส่งโรงพยาบาล จะไดห้าย

เป็นปรกติ นีจึงเป็นแรงบนัดาลใจใหก่้อตงัโรงพยาบาลเรือ เพือเรือยาวไทยจะไดค้งอยูต่ลอดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๖๕ พระอธิการสมศกัดิ สุวณฺโณ เจา้อาวาสวดัสุวรรณราชหงษ์ 

 (วดัสุวรรณราชหงส์ ถ่ายเมือวนัที ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓) 

 



๑๓๘ 

 

 

 

  เรือทีมีในวัด  

  จากการสํารวจเพือทําบญัชีพบว่ามีเรือพืนบ้านทีวดัเก็บรักษาด้วยกัน

ทงัหมด ๔๗ ลาํ โดยแยกเป็น ๔ จุดใหญ่ คือ โรงพิพิธภณัฑ์เรือยาวจาํนวน ๒๖ ลาํ โรงเก็บเรือขา้ง

กุฏิเจา้อาวาสจาํนวน ๑๒ ลาํ ศาลาฝนดาว จาํนวน ๔ ลาํ และ โรงซ่อมเรือ จาํนวน ๖ ลาํ และยงัมีอีก

จาํนวนหนึงซึงเป็นเรือจากภายนอกทีเข้ามาขอรับการซ่อมจากทางวดัอีกจาํนวน ๑๐ ลาํ จากการ

สอบถามพบวา่เป็นเรือของชาวบา้นในพืนทีใกลเ้คียง โดยประเภทเรือพืนบา้นทีมีทงัหมดไดแ้ก่ 

 เรือยาวจาํนวน   ๒๗ ลาํ 

 เรือมาดจาํนวน   ๘ ลาํ 

 เรือพายมา้จาํนวน   ๓ ลาํ 

 เรือสําปันจาํนวน   ๑ ลาํ 

 เรือหางยาวจาํนวน   ๑ ลาํ 

 เรือสานจาํนวน   ๑ ลาํ 

 เรืออีโปงจาํนวน   ๒ ลาํ 

 เรือหมูจาํนวน   ๑ ลาํ 

 เรือป๊าบ   ๔ ลาํ 

 

 การจัดการเรือพืนบ้านของวดั  

 วดัสุวรรณราชหงส์เดิมทีเป็นเพียงวดัในชุมชนทวัไปแต่ดว้ยมีการแข่งขนั

เรือของทอ้งถินและทางวดัสุวรรณเองเป็นวดัหนึงทีส่งเรือแข่งไปแข่งขนัดว้ย จนไดร้างวงัมานบัครัง

ไม่ถว้น และเมือเป็นวดัทีมีเรือแข่งทีเป็นผูช้นะเลิศมาหลายสมยั จากนนัไม่นานก็มีเรือคู่แข่งมาฝาก

เรือไวที้วดั และเรือเพือนบา้นมาฝากไวด้ว้ยเช่นกนั จนทางวดัมีเรือแข่งหลายลาํ เมือนานวนัเขา้เรือก็

มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาทางวดัจึงมีการซ่อมแซมเรือของวดัดว้ยคิดวา่ เพราะเรืออยู่ในวดัจะ

ปล่อยนิงดูดายไม่ได ้ “เรือจอดอยู่ทีวดั เป็นสมบติัส่วนรวม ถา้พระไม่ดูแลรักษาแล้วใครจะดูแล..” 

คาํพูดของพระอธิการสมศกัดิ สุวณฺโณ เจา้อาวาสวดัสุวรรณราชหงส์ ทีกล่าวถึงความจาํเป็นถึง

สาเหตุในการเริมดาํเนินการซ่อมแซมเรือพืนบา้น  จากนนัจึงเริมซ่อมแซมเรือยาวแลว้ส่งเขา้แข่งขนั

ตามเดิมและได้รับรางวลัจนเป็นทีเล่าขานว่าวดันีแต่งเรือเก่าให้ใหม่ได้มีคุณภาพดีเป็นทียอมรับ

โดยทวัไป หลงัจากนนัไม่นานวดัสุวรรณราชหงส์ก็มีผูส่้งเรือมาขอรับการซ่อมแซม จนนานวนัเขา้มี

เรือมากทางท่านเจา้อาวาสจึงดาํริใหว้ดัเป็นโรงพยาบาลเรือขึน  



๑๓๙ 

 

 

 

แนวคิดของพระอธิการสมศักดิ สอดคลอ้งกับแนวคิดของอาจารย์พิสิฐ เจริญวงศ์ ทีกล่าวไวใ้น

บทความของคอลมัน์ศิลปวฒันธรรมหนังสืออาทิตยร์ายสัปดาห์ มีสาระสําคญัว่า พระสงฆ์ เป็น

เสมือนนายช่างใหญ่ของประเทศ และเป็นครูสอนหนงัสือ พระสงฆ์อยู่ท่ามกลางความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม หากมีการดาํเนินการวิเคราะห์และดูแลจดัการสิงต่างๆในวดัทีดีจากพระสงฆ์แล้ว 

ทรัพยากรวฒันธรรมต่างๆทงัของวดัและของชาติจะไดรั้บการคุม้ครองไวร้ะดบัหนึงดว้ย เพราะสิง

ต่างๆในวดัลว้นแลว้แต่เป็นทรัพยากรในการสอน ทีสามารถทาํให้คนเขา้ถึงศาสนาได้ทงันัน การ

จดัตงัพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งสมุดตามวดัต่างๆ จะทาํใหไ้ดอุ้ทยานการศึกษาทีใหป้ระโยชน์ต่อชุมชนได้

อย่างมาก (พิสิฐ เจริญวงศ์, ๒๕๓๘, ๕๓) 

 การก่อตงัเป็นโรงพยาบาลเรือนนัในระยะแรกซ่อมแซมเฉพาะเรือยาว แต่

ดว้ยชือเสียงในการซ่อมแซมเรือทีมีคุณภาพดีหลงัการซ่อมจึงทาํใหไ้ม่ไดมี้เฉพาะเรือยาวทีมีมาซ่อม

เท่านนั ทางวดัยงัมีเรือพืนบา้นประเภทอืนๆทยอยเขา้มาซ่อมกนัอย่างต่อเนืองดว้ยเหตุทีพระอธิการ

สมศกัดิเป็นผูมี้ความรู้เชิงช่างไมข้นัชาํนาญการ เรือไม่ว่าจะมาดว้ยลกัษณะการชาํรุดแบบใด ท่าน

สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้ไดด้ ังเดิม มีชาวบา้นจาํนวนหนึงเป็นช่างลูกมือ โดยการคิดค่า

ซ่อมแซมขึนอยูก่บัสภาพเรือทีนาํมาซ่อมนนัเอง  

  ในส่วนของพิพิธภณัฑเ์รือยาวนนัมีการเก็บรวบรวมเรือยาวไวก้วา่ ๒๐ ลาํ 

โดยเป็นเรือยาวทีมีชือเสียงทงัในแถบพืนทีของวดัและพืนทีใกล้เคียง ซึงเป็นเกียรติประวติัให้กบั

ทางวดัเป็นอยา่งมาก ตวัอาคารพิพิธภณัฑ์เป็นอาคารหลงัคาโคง้ โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ประ

ประวติัการแข่งขนัของเรือศรสุวรรณใหไ้ดศึ้กษา เรือลาํอืนๆนนัยงัไม่มีขอ้มูลประวติัแต่อย่างใด แต่

สามารถสืบคน้ขอ้มูลไดจ้ากสืออินเตอร์เน็ตทีมีการตงักลุ่มเกียวกบัเรือยาวในประเทศไทยซึงจะมี

การแบ่งปันประวติั และขอ้มูลเรือยาวของประเทศไทยตงัแต่อดีตถึงปัจจุบนัทุกภูมิภาค ส่วนเรือ

ประเภทอืนๆทีอยูต่ามโรงเก็บหรือศาลา ก็ยงัไม่มีการจดัเก็บเป็นกิจจะลกัษณะ เนืองจากทางวดัไม่มี

เวลา กาํลงัคน หรือพืนทีเพียงพอให้ไดจ้ดัการเป็นรูปธรรม นอกจากการลงแรงของชาวบา้นเป็นบาง

กรณีไปเท่านนั 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      (ก) 

 

 

 

 

                

 

                (ข)               (ค) 

ภาพที ๖๖ ความเป็นพิพิธภณัฑเ์รือในวดัสุวรรณราชหงส์ 

 (ก)   โรงเก็บเรือยาว  (ข)  เรือสาน เรือหายากทีมีในวดั    

 (ค) คาํคมคติสอนใจทีมีภายในวดั 

 (วดัสุวรรณราชหงษ ์ถ่ายเมือวนัที ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

ในเรืองกิจกรรมเกียวกบัเรือพืนบา้นทีมีอยู่ในวดันนั ทางวดัมีการจดัการแข่งขนัเรือยาวทุกปีทีแม่นาํ

นอ้ยดา้นหนา้วดั ในช่วงออกพรรษา โดยไดรั้บงบประมาณในส่วนการจดักิจกรรมแข่งขนัเรือนีจาก



๑๔๑ 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลองครักษ์จาํนวน ๑ ลา้นบาททุกปีโดยมีฝีพายจากกองทพัเรือมาฝึกซ้อม

และใช้เรือศรสุวรรณของวดัเป็นเรือของทีมเพือแข่งขนัอยู่เสมอเป็นประจาํทุกปี เนืองด้วยทีผ่านมา

ในพืนทีเองไม่เหลือฝีพายของชุมชนอีกแลว้ แต่เป็นทีน่ายินดีเมือในไม่นานมานีว่ามีแนวโน้มการ

ใหค้วามสนใจในการแข่งเรือยาวจากคนรุ่นใหม่ในชุมชนบา้ง ด้วยเกิดการรวมกลุ่มกันมาฝึกซ้อม

พายเรือยาวกนัทุกเยน็หลงัเวลาเลิกงาน เพือพร้อมเขา้แข่งขนัในช่วงออกพรรษาปี พ.ศ.๒๕๕๖นี แต่

ในด้านพิธีกรรมประจําปีนันจะมีแต่การอนัเชิญเรือยาวลงนําซึงเป็นฝ่ายฆราวาสดาํเนินเท่านัน 

นอกนนัไม่มีพิธีกรรมใดๆ การดูแลรักษา ทางวดัดูแลเรือด้วยการจดัเก็บไวใ้นสถานทีพน้แดด ฝน 

ลงนาํมนัยางใส่เรือเฉพาะเรือยาวเพือกันเรือแห้งแตก เป็นการบาํรุงรักษาเรือวิธีแบบโบราณทีสืบ

ทอดกนัมา การทาํความสะอาดไม่มีเป็นประจาํ และยงัขาดการจดบนัทึกบญัชีเรือ แต่เดิมนนัเคยมี

การจดทาํบญัชีเกียวกบัเรือทีเขา้ออกวดั แต่ดว้ยจาํนวนเรือนนัมีมากจึงเลิกทาํ  

 นอกจากนีทางวดัยงัมีการจาํลองเรือยาวเพือเป็นทีระลึก โดยพระลูกวดั ซึง

เป็นการจาํลองเรือทีมีอยูใ่นวดัสุวรรณราชหงษเ์อง และจดัแสดงไวที้โรงพิพิธภณัฑเ์รือยาว ทงันีทาง

วดัมีหอ้งเก็บถว้ยรางวลัทีไดจ้ากการแข่งขนัตงัแต่สมยัแรกๆ จนถึงปีล่าสุดดว้ย 

  การรับมือเมือเวลานาํท่วมทางวดัไดใ้ช้วธีิล่ามเรือติดกันไว ้อีกปราการ

หนึงวดัมีขอบเขตกาํแพงรัวแน่นอน เรือจึงไม่ลอยลาํไปไหน และไม่มีจมเพราะเรือทุกลาํได้ทาํการ

ซ่อมแซมมาแลว้ทงัหมด ส่วนหลงันาํลดแลว้ก็มีการทาํความสะอาดโดยทวัไปจากการร่วมมือของ

ชาวบา้นกบัพระทีวดั อีกทงัทีมเรือศรสุวรรณจากกองทพัเรือมาช่วยดว้ยส่วนหนึง ทงันีความเสียมี

ไม่มากเนืองจากระดบันาํไม่สูงมากนกั และทางวดัมีการเตรียมการพร้อมรับมือเป็นอย่างดีดว้ยเหตทีุ

นาํจากแม่นาํนอ้ยจะท่วมเป็นประจาํทุกปี ส่วนการนาํเรือไปใช้นนัมีบ้างทีชาวบา้นมาขอยืมเรือไป 

แลว้ก็นาํกลบัมาคืน บางครังยงัไม่ไดด้ว้ยเหตุเรืองการขนยา้ย ตวัอย่างรายชือเรือทีเคยเขา้รบัการซ่อม

บาํรุงจากโรงพยาบาลวดัสุวรรณราชหงษ ์    

  ๗.๑.๓ วัดทองกลาง 

   วดันีตังอยู่เลขที ๗๗ หมุ่ที ๔ ตาํบลองครักษ์ อาํเภอโพธิทอง จงัหวดั

อ่างทอง พืนทีวดัเป็นทีราบลุ่มติดแม่นาํนอ้ย  

   วดัทองกลาง สร้างขึนเป็นวดันบัตงัแต่ปีพ.ศ.๒๔๒๐ โดยมีจางวางทอง 

และชาวบา้นร่วมกนัสร้างขึนในทีดินว่างเปล่า ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาวนัที ๑๘ เมษายน                

พ.ศ. ๒๔๒๘ 

   



๑๔๒ 

 

 

 

  เรือทีมีในวัด 

 เรือยาว  ๖  ลาํ 

 เรือมาด  ๒ ลาํ 

 เรือสําปัน  ๑ ลาํ 

    การจัดการเรือพืนบ้านของวดั  

    วดัทองกลางมีศาลาเก็บเรือตงัอยู่ขา้งหมู่กุฏิพระสงฆ์ วางไวบ้นคานไม ้

และบางลาํวางไวบ้นยางรถยนต์ ไม่มีป้ายสือความหมายใดๆ การทาํความสะอาดหรือซ่อมแซมเป็น

เฉพาะการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  (ก)                                                      (ข)                                       (ค) 

ภาพที ๖๗ การเก็บรักษาเรือพืนบา้นทีวดัทองกลาง 

 (ก)   โรงเก็บเรือยาว  (ข)  เรือพายมา้ 

 (ค)    เรือหมูบนยางรถยนต ์

 (วดัทองกลาง ถ่ายเมือวนัที ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

  

   เรือธงแห่ไดม้าจากจงัหวดันราธิวาส มาพร้อมกนั ๔ ลาํ วดัสุวรรณไดเ้รือ

ธงทอง วดัโบสถเ์รือมา้นาํเรือมา้นาํ วดับา้นสร้างไดเ้รือมีมานานแลว้เจา้ของเรือชือนายวาด บอกให้

มาแต่เมืองใตโ้ดยการพายสลบักบัการลากจงูมาทางอ่าวไทยเขา้สู่แม่นาํเจา้พระยา ได้ช่างเรือคือตา

สอนจากวดัสุวรรณช่วยซ่อมแซมเรือใหไ้ดล้งแข่งจนไดรั้บชยัชนะ 

 

 



๑๔๓ 

 

 

 

  ๗.๑.๔ วัดจุฬามุนี 

   วดัจุฬามุนี ตังอยู่เลขที ๓๕ บ้านองครักษ์ หมู่ที ๓ อ ําเภอโพธิทอง                 

จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่มอยูริ่มแม่นาํนอ้ย 

   วดัจุฬามุนี สร้างขึนเป็นวดันับตงัแต่ พ.ศ. ๒๓๗๕ ไดรั้บพระราชทาน

วสุิงคามสีมาในราว พ.ศ. ๒๓๘๓ เดิมใช้นามวดัว่า “วดัจุฬามณีศรีองครักษ์ราษฎร์บาํรุง” เป็นวดัที

สันนิษฐานว่าสร้างขึนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยพระสงฆ์ทีลีภยัจากพม่ามาได้  มี

หลกัฐานยืนยนัไดแ้ก่ หอไตร พระวหิารเก่าสร้างสมยัเจา้อาวาสรูปแรก เป็นสถาปัตยกรรมในสมยั

กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  มีฐานโคง้สําเภา ดา้นหนา้มีพาไลยืนออกมา หนา้บนัเป็นไมแ้กะสลกัลงรัก

ปิดทองประดบักระจกซึงไดรั้บการบูรณครังแรกในสมยัเจา้อาวาสรูปที ๕ คือสมยัหลวงพ่อซ่อน ที

วดัมีศาลาไมจ้ตุรมุขทีมีการเขา้ไมแ้บบโบราณสร้างในสมยัหลวงปู่ปุ่นเจา้อาวาสรูปที ๓ เพือใช้เป็น

ทีประกอบพิธีฌาปณกิจศพหลวงปู่เมิน หลงัจากนนัก็ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาอืนๆเป็นต้นมาจน

สภาพชาํรุดไม่สามารถใชก้ารได้ และพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถทีเป็นศิลปสมยักรุงศรี

อยุธยา  

   นอ กจากนีย ังมี สิ ง น่าสนใจอีกไ ด้แก่  ศาลาท่านําทีส ร้างในส มัย

รัตนโกสินทร์ประมาณ พ.ศ.๒๔๗๒ หนา้บนัมีรูปพระพิฆเนศประดบัอยู่ เจดียส์มยัรัตนโกสินทร์มี

ความสูง ๓๘ เมตร สถาปัตยกรรมทีแปลกตาโดยมีการผสมหลายๆศิลปะเข้าด้วยกัน และยงัมี

พระพุทธรูปทองคาํ ปางสะดุง้มาร ศิลปะสมยัสุโขทยั สูง ๙๓ เซนติเมตร ไดม้าจากลาํพูนโดยจอม

พลผลิน ชุณวณัเป็นผูน้ ํามาถวายหลวงพ่อซ่อนเจา้อาวาสวดัในขณะนนั  เดิมประดิษฐานทีวหิาร 

อดีตนนัพระพุทธรูปองค์นีใชรั้กแดงพอกไว ้นานวนัเขา้รักแดงแตกร้าว พอขูดรักแดงออก ก็พบวา่

เป็นพระพุทธรูปทองคาํในสมัยหลวงปู่ปุ่นเป็นเจา้อาวาส นําหนักประมาณ ๑๕๐ กิโลกรัม  

พระพุทธรูปองคนี์มีนามวา่ “พระพุทธสุวรรณมหามงคลชยั” แต่ปัจจุบนันาํมาประดิษฐานทีหอสวด

มนต์เพือความปลอดภยั 

   ทงันีโบราณสถานต่างๆในวดัไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นโบราณสถานของ

กรมศิลปากรเรียบร้อยแลว้ 

  เรือทีมีในวัด 

 เรือยาว  ๗ ลาํ 

 เรือสําปัน ๑ ลาํ 

 เรือทกัโบ้ท ๑ ลาํ 



๑๔๔ 

 

 

 

  การจัดการเรือพืนบ้านของวดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

       (ก)                   (ข)  

     

 

 

 

 

 

       (ค)    (ง) 

ภาพที ๖๘ การเก็บรักษาเรือพืนบา้นทีวดัจฬุามุนี 

 (ก)   คานวางเรือยาว  (ข)  เรือพายมา้ภายใตกุ้ฏิสงฆ ์

 (ค)  เรือทกัโบท้        (ง)  เรือมาดใตกุ้ฏิสงฆ ์

 (วดัจุฬามุนี ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

  

   มีการเ ก็บเรือพืนบ้านต่างๆไว้ในทีเก็บ โรงเก็บเ รือสําหรับเ รือยาง

โดยเฉพาะ ส่วนเรือพืนบ้านอืนๆอยู่ตามชายคาและใต้หมู่กุฏิพระสงฆ์ มีการซ่อมแซมบางตาม

โอกาส บางลาํใช้เป็นทีเก็บสิงของตามภาพที ๖๘ การดาํเนินการจดัการเป็นเรืองของชุมชนเข้า

มาร่วมกนัจดัการ(เรือแข่ง) ส่วนเรือทีมีอืนๆ ดูแลตามโอกาสสมควร 

  ๗.๑.๕ วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา 



๑๔๕ 

 

 

 

  วดัโบสถร์าษฎร์ศรัทธา ตงัอยู่เลขที ๓๖ บา้นบางระกาํ หมู่ที ๕ ตาํบลบาง

ระกํา อาํเภอโพธิทอง จงัหวดัอ่างทอง วดัตงัอยู่พืนทีราบลุ่มแม่นําน้อย และติดคลองส่งนํา

ชลประทาน     มีศาลาการเปรียญไมอ้ายุประมาณ ๑๐๐ ปี สร้างเมือพ.ศ.๒๔๗๕ มี พระพุทธรูปปูน

ปันเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ทีมีลกัษณะของศิลปะสมยัอยุธยา 

  วดัโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา สร้างเป็นวดันบัตงัแต่สมยักรุงศรีอยุธยา ต่อมา

กลายสภาพเป็นวดัร้าง และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึนใหม่ในปี พ .ศ .๒๓๗๘ เดิมมีนามว่า             

“วดัโบสถ”์ ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาในราว พ.ศ.๒๓๘๒ และมีการเปิดสอนพระปริยติัธรรม 

  เรือทีมีในวัด 

  จากการสํารวจเพือทําบญัชีพบว่ามีเรือพืนบ้านทีวดัเก็บรักษาด้วยกัน

ทงัหมด ๑๓ ลาํ โดยแยกเป็น ๒ จุดใหญ่ คือ โรงเก็บเรือยาวจาํนวน ๗ ลาํ และบริเวณใต้ศาลาการ

เปรียญจาํนวน ๖ ลาํ โดยประเภทเรือพืนบา้นทีมีทงัหมดไดแ้ก่ 

 เรือยาวจาํนวน  ๗ ลาํ 

 เรือมาดจาํนวน  ๑ ลาํ 

 เรือพายมา้จาํนวน  ๑ ลาํ 

 เรือสําปันจาํนวน  ๑ ลาํ 

 เรือชะล่าจาํนวน ๑ ลาํ 

 เรือหางยาวจาํนวน  ๑ ลาํ 

 เรือยนตจ์าํนวน  ๑ ลาํ 

 

  การจัดการเรือพืนบ้านของวดั  

  การจดัการเรือพืนบา้นของวดัโบสถร์าษฎร์ศรัทธานี เป็นแบบการรวมใจ 

ร่วมไมร่้วมมือกนัจากชาวบา้นในชุมชน มีแกนนาํเป็นผูน้าํทอ้งถิน คือ ท่านกาํนนัวรัิตน์ โตรักษา ซึง

ท่านไดม้ีความผูกพนัอยู่ในวงการของเรือพืนบา้นโดยเฉพาะอย่างยิงเรือยาว เนืองดว้ยคุณพ่อของ

ท่าน เป็นหวัหน้าทีมฝีพายประจาํชุมชนวดัโบสถ์ ตลอดจนท่านมหามงคลซึงเป็นคุณอาของท่าน

เป็นหมอทาํขวญัเรือประจาํชุมชนวดัโบสถร์าษฎร์ศรัทธาแห่งนีดว้ย อีกทงัตวัท่านกาํนนัเองก็เป็นผู้

สืบทอด เป็นผูฝึ้กสอนและเป็นทีปรึกษาดา้นการฝึกหดัฝีพายเรือแข่งหลายทีม ในหลายๆจงัหวดั 

  ทงันีความสัมพนัธ์หรือความสามคัคีของชาวบา้นทีนีค่อนขา้งเข็มแข็ง จึง

ไดมี้การจดัทาํโรงเก็บเรือขึนมา อีกทงัอนุรักษ์เรือยาวประจาํวดัไวใ้ห้ลูกหลานได้ดู ประกอบกบั



๑๔๖ 

 

 

 

ไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากผูที้มีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ทีบ้านวดัโบสถ์นีช่วยสนบัสนุนอีกส่วนหนึง 

แต่ในการดาํเนินการจดัเก็บเรือพืนบา้นนนัยงัให้ความสําคญักบัเรือยาวมากทีสุด เรือพืนบา้นชนิด

อืนๆทีมีภายในวดัยงัรอการดาํเนินการในโอกาสต่อไป แต่การเก็บรักษาเรือพืนบา้นของทีนีไมมี่การ

จดบนัทึกหรือทาํทะเบียนเรือทีมีในวดัแต่อย่างใด เพียงแต่เก็บรักษาให้พน้แดดพน้ฝน เรือยาวจะ

ได้รับการดูแลทีพิเศษคือจะเก็บไวใ้นโรงเก็บ มีการลงนํามนัยางเอาไว้เพือรักษาเนือไม้ ถ้า

จาํเป็นตอ้งซ่อมแซมใหญ่จะใช้ช่วงทีมีในทอ้งถินซึงเหลืออยู่เพียงไม่กีท่าน และส่วนเรือพืนบา้น

บางส่วนนนัอยู่ใตศ้าลาการเปรียญไม่ไดมี้การบาํรุงดูแลมากเท่าใดนัก ยกเวน้แต่จะทาํเตรียมการ

เฉพาะก่อนการใชง้านในหนา้นาํ ทีนาํจะท่วมทงัสองฝังแม่นาํนนั ซึงเรือบางลาํนนัเป็นเรือเก่าแก่ที

ทางวดัใชเ้ป็นยานพาหนะ สัญจรไปมาระหวา่งวดักบัชุมชนอีกฝังของแม่นาํนอ้ย คือเรือชะล่า ทีทาง

วดัยงัคงเก็บรักษาเอาไว ้ 

  ทางวดัจะจดัใหมี้พิธีทาํขวญัแม่ย่านางเรือเป็นประจาํทุกปี เนืองด้วยมีการ

ส่งเรือยาวของชุมชนไปแข่งยงัสนามต่างๆ ในช่วงหลงัออกพรรษา ทีเป็นเวลาของการทอดกฐิน 

โดยมีชาวบา้นในชุมชนเข้าร่วมพิธีกรรมนี ซึงเป็นพิธีกรรมทีเป็นสิริมงคลทงัต่อชุมชน และตัว

ชาวบา้นเอง การทาํขวญัเรือของทีนีจะแตกต่างจากทีอืนตรงทีมีบททาํขวญัเป็นของตนเองทีมีการ

สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ไม่มีการจดบนัทึกแต่อยา่งใด จนกระทงัมาในสมยัช่วงสิบปีหลังจึงได้มีการจด

บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ยงัไม่เป็นกิจจะลกัษณะเท่าใดนกั กล่าวคือ เป็นเพียงการจดใส่

กระดาษเอาไวเ้พือใช้งานในแต่ละครัง แต่ก็มีเพียงบททาํขวญัเท่านนัทีมีการบนัทึกไว ้ส่วนขนัตอน

ของพิธีกรรมยงัไม่มีการจดบนัทึกลงไปดว้ยแต่อย่างใด ใชว้ธีิการจาํศิษยต่์อครู จากรุ่นสู่รุ่น เท่านนั 
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                         (ก)                  ( ข) 

 

 

 

                      

        (ค)                                     (ง) 

ภาพที ๖๙ เรือทีมีในวดัโบสถร์าษฎร์ศรัทธา 

 (ก), (ข), (ค) การเก็บรักษาเรือทีมีในวดั      (ง)   โตะ๊ทีใชใ้นพิธีทาํขวญัเรือ 

 (วดัโบสถร์าษฎร์ศรัทธา ถ่ายเมือวนัที ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓)  

  

  นอกจากบททาํขวญัแลว้ ยงัมีในส่วนของบทเพลงพืนบ้านในการเชียร์

และปลุกใจฝีพาย ในการแข่งขนัเรือยาวในแต่ละสนาม โดยเฉพาะสนามทีจดัขึนในทอ้งถินใกลเ้คยีง

ทีชาวบา้นจากชุมชนวดัโบสถ์จะสามารถตามไปให้กาํลงัใจทีมฝีพายจากชุมชนของตนเองได ้ซึงผูที้

จะสามารถร้องเพลงเหล่านีได้นนั มีแต่ผู้ทีมีอายุ ๔๕ ปีขึนไป และจาํได้แม่นยาํทีสุดอยู่ทีช่วงอายุ 

๗๐ – ๘๐ ปี คนช่วงอายุ ๔๕ ปีขึนไป ไดเ้พียงแต่ต่อสร้อยร้องรับกนัเท่านนั ซึงนบัวา่เป็นมรดกทาง

วฒันธรรมทีเ สียงต่อ การสู ญหายอย่างมากของชุมชนแห่งนี เ นืองด้วยไม่มีชุมชนเลยใน                 



๑๔๘ 

 

 

 

จงัหวดัอ่างทองทีมีเอกลกัษณ์การร้องเพลงเชียร์ และปลุกใจฝีพาย ทีเป็นเพลงทาํนองบทกลอน

พืนบา้นเช่นกบับทเพลงของชุมชนนี ซึงพิเศษอย่างการร้องบทเห่เรือ ทีมีทาํนองสนุกสนาน เนือบท

กลอนเพลงสัมผสักนัอยา่งลงตวั แตกต่างกบับทเห่เรือพระราชพิธีในส่วนของจงัหวะทีร้องเท่านัน 

โดยตน้เสียง ทีทงัในเรืองการประกอบพิธีทาํขวญั รวมถึงการเชียร์เรือ การปลุกใจฝีพาย คือ คุณป้า

สายทิ ง อินอร่าม อายุ ๖๕ ปี ในดา้นของฝีพายเองรุ่นก่อนๆก็มีเพลงทีใชใ้หจ้งัหวะในการพายเช่นกนั 

คือจะเป็นในช่วงพายเรือออกมาเตรียมแข่ง และการพายเรือกลบัเขา้ฝัง ซึงลว้นแลว้เป็นเพลงปลุกใจ 

มีทาํนองทีไพเราะเป็นปกติของทาํนองบทกลอนพืนบา้น ชาวบา้นไดเ้ล่าให้ฟังว่า สมยัก่อนนนัการ

เชียร์เรือแข่ง ไม่ไดเ้พียงเชียร์อยู่แค่บนตลิงเท่านนั ยงัมีการเชียร์อยู่ในเรือ ซึงมีพ่อเพลงแม่เพลงเป็น

หนึงในทีมกองเชียร์ดว้ย สีสันในการแข่งเรือสมยัก่อนจึงมีมากเพราะจะมีการร้องบทกลอนปะทะ

กนั โตต้อบไปมา ใหค้นทีเหลือร้องรับดว้ย 

 “ ศิโรเลือนเกลือนนาวา...เออ้เอิงเงย..จากท่าพลนั..(คนรับ  ชะ เออเฮอ้เอิงเงย) 

จรรันมาในทอ้งชะ..(คนรับ เออ เอิ งเงย) นทีศรี (เอ่อเออเออ้เอิงเงย) 

เจา้จะหลงลงไปเล่น (คนรับ เออ้เอิงเงย)..นาํเยน็เยือก..(คนรับ  ชะ เออเฮอ้เอิงเงย) 

ระวงัตวักลวัเงือก..(คนรับ เออ เอิ งเงย) และงูหงอน (เอ่อเออเออ้เอิงเงย)...” 

(เพลงกล่อมเห่เรือยาว ขับร้องโดยชาวบ้านบ้านวดัโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา ต .องครักษ ์                

อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง บนัทึกเมือวนัที ๒๓ เม.ย.๒๕๕๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๗๐ กลุ่มผูท้าํขวญัและเพลงเชียร์เรือวดัโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา 

 (วดัโบสถร์าษฎร์ศรัทธา ถ่ายเมือวนัที ๒๓ มีนาคมคม พ.ศ.๒๕๕๕)  



๑๔๙ 

 

 

 

   เรือยาวของวดัโบสถ์นีโดยปกติจะใช้ในการเขา้ร่วมการแข่งขนัเรือยาว

ทุกๆปี คือในช่วงของการทอดกฐิน สมยัก่อนการแข่งขนัดาํเนินการเพือการสร้างความสามคัคีใน

ชุมชน เนน้ความสนุกสนานเป็นสีสันใหก้บัผูม้าร่วมงานบุญกฐิน และทาํเพือเป็นการกศุล ไดสิ้งของ

รางวลัแล้วนาํมาถวายวดัของชุมชนตนเอง สมัยก่อนของรางวลัมีเพียงของรางวลัไม่กีชิ น เช่น 

ตะเกียงจา้วพายุ นาํมนัแก๊บ (นาํมนัก๊าด) หนึงปีบ ขา้วสาร ๑ กระสอบ กะปิ นาํปลา เป็นตน้ การแข่ง

เรือสมยัโบราณเพือเสียงทายวา่อนาคตขา้งหนา้จะดีหรือร้าย และผลผลิตพืชพนัธ์ุธัญญาหารจะได้

หรือเสีย เพราะทาํไร่ทาํนาแบบพึงพาธรรมชาติ ระยะหลงัการแข่งเรือมีการจดัการทีเป็นเชิงพานิช

เขา้มาจึงทาํใหก้ารแข่งเรือประสบปัญหา ขาดแคลนฝีพาย ตอ้งมีเงินรางวลั และมีค่าจา้ง จึงมีการจา้ง

ทีมฝีพายกนัเกิดขึน โดยมีอตัราการจา้งอยูท่ีหลกัแสนต่อหนึงงาน ส่วนคนในชุมชนเองนนั 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๗๑ กลุ่มผูท้าํขวญัและเพลงเชียร์เรือวดัโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา 

 (วดัโบสถร์าษฎร์ศรัทธา ถ่ายเมือวนัที ๒๓ มีนาคมคม พ.ศ.๒๕๕๕)  

  

  ดว้ยความเปลียนแปลงของเศรษฐกิจจึงทาํให้ไม่มีคนรุ่นใหม่มาสืบทอด

หรือร่วมแรงร่วมใจเพืองานกุศลในการแข่งเรืออีก คนทีสนใจหรือยงัคงความผูกพนั จึงมีเพียงอดีต

ฝีพายทีลว้นแต่มีอายตุงัแต่ ๕๐ ปีขึนไป และชาวบา้นรุ่นใหญ่ๆเท่านัน แต่การส่งเรือเข้าแข่งขนัไป

ยงัสนามแข่งต่างๆได้หยุดลงไปเมือประมาณปีพ.ศ.๒๕๕๐ เนืองดว้ยขาดผูส้านต่อภารกิจหน้าที 

ประกอบกบัท่านกาํนนัซึงเป็นแกนนาํในการคงวฒันธรรมประเพณีของชุมชนมีภารกิจมาก อีกทงั

สุขภาพไม่แข็งแรง จึงทาํใหก้ารดาํเนินการจดัการเรือในส่วนของการใช้งานและพิธีกรรมยุติลงไป 

แต่มีความคิดทีว่าจะมีการดาํเนินการอย่างครอบคลุมต่อไปในอนาคตหากไดรั้บความใส่ใจ สนใจ

จากคนรุ่นหลังๆ ชือเสียงในด้านการจดัการเรือพืนบา้นโดยเฉพาะเรือยาวของชุมชนวดัโบสถ์นี

เป็นไปในทางทีดีโดยตลอด 



๑๕๐ 

 

 

 

 ๗.๑.๖ วัดท่าสามัคคี 

 วดัท่าสามคัคี ตงัอยู่เลขที ๘๓ หมู่ที ๑ ตาํบลองครักษ์ อาํเภอโพธิทอง จงัหวดั

อ่างทอง พืนทีวดัเป็นพืนทีราบลุ่มอยู่ริมแม่นาํน้อย วดัท่าสามคัคี สร้างขึนเป็นวดันบัตงัแต่ พ.ศ.

๒๔๘๑ เดิมมีนามวา่ “วดัท่าโคลง” ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาวนัที ๓ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๔๙๓ 

และมีการเปิดสอนพระปริยตัิธรรม 

 วดันีมีเรือทังหมด   ๔ ลาํ คือ เรือยาวขนาด ๗ ฝีพาย ๒ ชือเรือ พรลิขิตและ

พญานาคราช อีก ๒ ลาํคือ เรือสําปัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๗๒ เรือทีเก็บรักษาไว ้ณ วดัท่าสาสามคัคี 

 (ก) การเก็บเรือไวใ้ตกุ้ฎิสงฆ์ (ข), (ค), (ง)   สภาพทีสมบูรณ์ของเรือในวดั 

 (วดัท่าสามคัคีถ่ายเมือวนัที ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔)  

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 



๑๕๑ 

 

 

 

  การเก็บรักษาและการจดัการเรือ เป็นเรือทีมีอยู่ในวดั กรรมการวดัเป็นผูช่้วย

ดูแล เพราะเป็นเรือบิณฑบาตของวดัอยู่แลว้ การทาํความสะอาดและซ่อมแซมขึนอยู่กบัโอกาสทีจะ

ใชง้านอย่างในเวลานาํท่วมเป็นตน้  

 ๗.๑.๗ วัดยางทอง 

 วดัยางทอง ตงัอยู่เลขที ๓๓ บา้นสามเรือน หมู่ที ๘ ตาํบลบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธิ

ทอง จงักวดัอ่างทอง พืนทีวดัเป็นทีราบลุ่มอยู่ริมแม่นําน้อย ขอบเขตบริเวณทีดินมีลกัษณะเป็นรูป

สามเหลียม ดา้นหลงัวดัสอบเป็นแง่แหลม  

 วดัยางทองสร้างขึนเป็นวดันับตงัแต่ พ.ศ. ๒๓๘๔ โดยมีนายฉา ซึงเป็นผูน้ ํา

หมู่บา้นริเริมจดัสร้างขึน แต่เดิมบริเวณนีมีบา้นอยู่เพียงสามหลงั จึงเรียกวา่บา้นสามเรือน หรือบา้น

บางเจา้ฉา ซึงหมายถึงหมู่บา้นทีนายฉาเป็นผูน้าํตงับา้นเรือนอยู ่ส่วนวดัทีสร้างขึน ชาวบ้านเรียกว่า 

“วดับา้นสามเรือน”  ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเมือวนัที ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๑ มีการเปิด

สอนพระปริยติัธรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๗๓ การเก็บรักษาเรือพืนบา้นทีวดัยางทอง 

 (ก) เรือในโรงเก็บของ   (ข) เรือทีศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 

 (ค) คานสําหรับรองรับทอ้งเรือ (ง) นาํมนัยางจากตน้ยางในวดัยางทอง 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(วดัยางทอง ถ่ายเมือวนัที ๒๒ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๔) 



๑๕๒ 

 

 

 

 ในบริเวณวดันอกจากปูชนียสถานด้านศาสนาแล้วยงัมีสถานีอนามยั ศูนยเ์ด็ก

เล็ก ห้องสมุด ตงัอยู่ในวดั ดว้ยวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชนบางเจา้ฉ่า อีกทงัยงัมีศูนยพิ์พิธภณัฑ์ไม้

ไผ่  ซึงเป็นศูนยฝึ์กอาชีพดา้นงานจกัสาน มีตน้ยางอายุกว่า ๑๒๐ กว่าปีประมาณสิบตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๗๔ การเก็บรักษาเรือพืนบา้นทีวดัยางทอง 

  (วดัยางทอง ถ่ายเมือวนัที ๒๒ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๔) 

 

 ๗.๑.๘ วัดสามประชุม 

  วดัสามประชุม ตงัอยู่เลขที ๑ บา้นสามเรือน หมู่ที ๓ ตาํบลบางระกาํ อาํเภอ

โพธิทอง จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นทีราบลุ่มติดแม่นาํนอ้ย มกัถูกนาํท่วมในฤดูฝนบางปีทีมีนาํ

มาก        มีพระพุทธรูปศิลาแลงโบราณพระเพลากวา้ง ๓ ศอก ๑ คืบ 

 วดัสามประชุม สร้างขึนเป็นวดันบัตงัแต่สมยัอยุธยา ต่อมากลายสภาพเป็นวดั

ร้าง ชาวบา้นเรียก “วดัสามเรือน” คงเนืองจากเหตุทีมีบา้นเรือนประชาชนอยู่สามหลงั โดยมีเจา้บา้น

ชือ นายอ่วม นางจีน ,  นายชํา  นางแพ และนายอิน นางแ ป้ง ทังสามครอบครัวได้ร่วมกัน

บูรณปฏิสังขรณ์ในราว พ.ศ. ๒๔๑๔ นิมนต์พระเพชรมาอยู่จาํพรรษาและปกครองวดัเป็นรูปแรก 

และไดข้นานนามใหม่เป็น “วดัสามประชุม” อนัหมายถึงวดัทีครอบครัวทงัสามร่วมใจกันสร้างขึน 

ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาวนัที ๓๐ มกราคาม พ.ศ.๒๕๑๔ 

 เรือทีมีในวัด 

 จากการสํารวจเพือทาํบญัชีพบว่ามีเรือพืนบ้านทีวดัเก็บรักษาดว้ยกนัทงัหมด 

๑๑ ลาํ โดยประเภทเรือพืนบา้นทีมีทงัหมดไดแ้ก่ 



๑๕๓ 

 

 

 

 เรือยาวจาํนวน   ๘ ลาํ 

 เรือสําปันใหญ่จาํนวน   ๑ ลาํ 

 เรือสําปันเลก็จาํนวน   ๑ ลาํ 

 เรือยนตจ์าํนวน   ๑ ลาํ 

 การจัดการเรือพืนบ้านของวดั     

 วดัสามประชุมมีเรือยาวขนาด ๕-๗ ฝีพายมากทีสุด จดัเก็บร่วมกบัเรือลาํอืนๆที

ใตท้ีว่างของศาลาการเปรียญ ซึงมีคานไมร้องรับวางควาํเรียงกนัเป็นแถว ยกเวน้เรือยนต์ทีมีการวาง

ไวใ้ต้ต้นไม้ข ้างศาลาการเปรียญนนั การดูแลรักษา หรือทาํความสะอาดเป็นไปตามโอกาสจะ

เอืออาํนวยหรือการใช้งานสภาพเรือค่อนขา้งสมบูรณ์ บางลาํสามารถยาดว้ยชนัแลว้ลงนาํไดเ้ลย  

 

 

 

 

 (ก)               (ข) 

 

 

 

(ค)               (ง) 

ภาพที ๗๕  เรือทีมีในวดัสามประชุม 

 (ก), (ข), (ค), (ง)   วิธีการจดัเก็บเรือของวดั 

 (ถ่ายเมือวนัที ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

  



๑๕๔ 

 

 

 

 ๗.๑.๙ วัดบ้านสร้าง 

 วดับา้นสร้างตงัอยู่ทีบา้นสร้าง ตาํบลบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธิทอง จงัหวดัอ่างทอง 

พืนทีวดัตงัอยู่ในพืนทีราบลุ่มริมแม่นาํนอ้ย และติดกบัคลองวดับา้นสร้าง สร้างขึนเป็นวดันบัตงัแต่ 

พ.ศ.๒๔๐๕ โดยชาวบา้นร่วมใจกนัสร้างขึน และได้มีนามตามชือบา้นว่า “วดับ้านสร้าง” หมายถึง

วดัทีชาวบา้นร่วมใจกนัสร้างขึนมา ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาในราวปี พ.ศ.๒๔๐๙ 

 

 การเก็บรักษาเรือเป็นดงัภาพที ๗๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๗๖  เรือทีมีในวดัสามประชุม 

 (วดัสามประชุม ถ่ายเมือวนัที ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 

 

 



๑๕๕ 

 

 

 

 ๗.๑.๑๐ วัดโพธิราษฎร์ 

 วดัโพธิราษฎร์ ตงัอยูเ่ลขที ๔๘ บา้นสร้าง หมู่ที ๓ ตาํบลบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธิ

ทอง จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่มริมแม่นาํนอ้ย และติดคลองชลประทาน 

  วดัโพธิราษฎร์ สร้างขึนเป็นวดันบัตงัแต่ พ.ศ.๒๔๒๕ ชาวบา้นเรียกกนัว่า “วดั

โพธิ” แต่เดิมบริเวณบางส่วนของวดันีเป็นวดัร้างมาก่อน มีต้นโพธิใหญ่ร่มเงาเป็นทีอาศยัพกัร้อน

ของผูค้นทีผ่านไปมาไดพ้กัผ่อน วดัโพธิราษฎร์ ไดร้ับพระราชทานวสุิงคามสีมาราวปี พ.ศ.๒๔๓๐ 

ทาวดัมีการเปิดสอนพระปริยติัธรรมและบาลีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๗๗  เรือทีมีในวดัโพธิราษฎร์ 

 (วดัโพธิราษฎร์ถ่ายเมือวนัที ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 

 

 

 

 ๗.๑.๑๒ วดัป่ามุนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (ข) 

 

ภาพที ๗๘  เรือทีมีในวดัป่ามุนี 

 (วดัป่ามุนีถ่ายเมือวนัที ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 



๑๕๗ 

 

 

 

 ๗.๑.๑๓ วัดเกาะ 

 วดัเกาะ ตงัอยู่เลขที ๘๔ หมู่ที ๒ ตาํบลบางพลบั อาํเภอโพธิทอง จงัหวดัอ่างทอง พืน

ทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่มริมแม่นําน้อย มีทุ่งนาและลาํคลองโดยรอบ จึงเรียกกันว่า “วดัเกาะ” มี

พระพุทธรูปเก่าแก่คู่วดั ชาวบา้นเรียกวา่ “หลวงพ่อโต” 

 วดัเกาะ สร้างขึนเป็นวดันับตงัแต่ประมาณ พ.ศ.๒๓๐๐ ในสมยักรุงศรีอยุธยาตอน

ปลาย ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาวนัที ๓๐ กนัยายน พ.ศ.๒๔๗๒ ทางวดัไดเ้ปิดโรงเรียนสอน

พระปริยติัธรรมดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๗๙  เรือทีมีในวดัเกาะ 

 (วดัเกาะถ่ายเมือวนัที ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 



๑๕๘ 

 

 

 

 ๗.๑.๑๔ วดัขวดิ/ดอนขวดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๘๐  เรือทีมีในวดัขวดิ 

 (วดัขวดิถ่ายเมือวนัที ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 ๗.๑.๑๕ วดัท่าโขลงกิตติยาราม 

  วดัท่าโขลงกิตติยาราม ตงัอยู่เลขที ๓๔ หมู่ที ๔ ตาํบลบ่อแร่ อาํเภอโพธิทอง 

จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่มติดแม่น้อยน้อย และตอคลองส่งนาํชลประทาน มีลาํ

คลองและทีนาของประชาชนโดยรอบ 

   วดัท่าโขลงกิตติยาราม สร้างขึนเป็นวดันบัตงัแต่ พ.ศ.๒๔๐๐ เดิมชาวบ้าน

เรียกว่า “วดัท่าโขลง” มีความหมายว่า เป็นทางขึนลงแม่นําของฝูงช้าง ได้รับพระราชทาน

วสุิงคามสีมาวนัที ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๓ 

 

 

 



๑๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๘๑  เรือทีมีในวดัท่าโขลงกิตติยาราม 

 (วดัท่าโขลงกิตติยารามถ่ายเมือวนัที ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 ๗.๑.๑๖ วดัสวา่งอารมณ์ 

 วดัสว่างอารมณ์ ตงัอยู่เลขที ๕๑ บา้นสามง่าม หมู่ที ๑ ตาํบลสามง่าม อาํเภอ

โพธิทอง จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่มริมแม่นาํนอ้ย มีพระพุทธรูปปางหา้มญาติสมยั

สุโขทยั ๒ องค์ ประดิษฐานในพระอุโบสถ 

 วดัสว่างอารมณ์ สร้างขึนเป็นวดันบัตงัแต่ประมาณพ.ศ.๒๓๔๐ เศษ มีนามว่า 

“วดัไผ่ขาด” ต่อมาเปลียนเป็น “วดัสวา่งอุบาสิการาม” ราวพ.ศ.๒๔๗๕ และไดเ้ปลียนอีกครังเป็น 

“วดัสว่างอารมณ์” ราวปี พ.ศ.๒๔๘๓ สมัยหลวงพ่อพุฒเป็นเจ้าอาวาส มีก ํานันฟุ้ง สุขอารมณ์ 

ช่วยเหลือทาํนุบาํรุงวดัอยูเ่ป็นนิจ จึงไดเ้ปลียนชือเพือเป็นการใหเ้กียรติแด่วงษ์ตระกูลของกํานันฟุ้ง 

วดัสวา่งอารมณ์ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาเมือวนัที ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ มีการเปิดสอน

พระปริยติัธรรมดว้ย 

 

 



๑๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๘๒  เรือทีมีในวดัส่วางอารมณ์ 

 (วดัวดัสวา่งอารมณ์ถ่ายเมือวนัที ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 ๗.๑.๑๗ วดัข่อยเสมาราม 

 เดิมที มีพ่อคา้ แม่คา้ชาวมอญเดินทางมาขายหมอ้ ขายโอ่ง ไดน้าํเรือมาจอด

เทียบท่าบริเวณหนา้วดั ซึงในสมยัก่อนยงัไม่มีวดัอยู่บริเวณนี ไม่วา่จะไปคา้ขายทีไหน เสร็จแลว้ก็จะ

นาํเรือมาจอดบริเวณจุดเดิม แต่ก่อนนีหนา้วดัมีตน้ข่อยขึนเป็นอนัมาก พ่อคา้-แม่คา้ชาวมอญสองคน

จึงดาํริขึนทีจะสร้างวดั จึงจา้งคนแถวนีถากถางโคนตน้ข่อยออกแลว้จงึปลูกกุฏิขึน ๒ หลงั โดยมีเจา้

อาวาสดงันี ๑.หลวงพ่อแดง ๒.หลวงพ่อวอน ๓.หลวงพ่ออ่อน ๔.หลวงพ่อเข็ม สมยันนัหลวงพ่อ

เป็นเจา้อาวาสและเป็น “เจา้คณะแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ” สมยันนัจงัหวดัอ่างทองยงัไม่มีชือเป็น

ทางการ ยงัใชแ้ขวงเมืองวิเศษไชยชาญอยู่ เจา้คณะแขวงเทียบเท่า “เจา้คณะจงัหวดั” ในสมยันี หลวง

พ่อเขม็ อายุ ๘๒ ปี ๖๑ พรรษา มีชือทางตาํแหน่งว่า “พระครูสุกิจวชิาน” มีบารมีมาก ขณะนนัวดั

เจริญรุ่งเรืองมาก หลวงพ่อเข็ม มรณภาพเมือ พ.ศ .๒๔๗๖ ทาํการฌาปนกิจศพ พ.ศ .๒๔๗๗ 

ต่อจากนนั มีพระอธิการชนัเป็นเจา้อาวาสอยู ่๒-๓ ปี ก็ทาํการลาสิกขาบท ต่อแต่นนัมีพระอธิการผิว 



๑๖๑ 

 

 

 

เป็นเจา้อาวาสอยูห่ลายปีก็ลาสิกขาบท พ.ศ.๒๔๙๐ ต่อแต่นนั พระอธิการผ่องเป็นเจา้อาวาส และเป็น

เจา้คณะตาํบลโพธิรังนก มรณภาพ พ.ศ.๒๕๑๔ ทาํการฌาปนกิจศพ พ.ศ.๒๔๑๕ ต่อมาพระอาจารย์

อบ และพระอาจารยพ์รมารักษาการแทนเจา้อาวาส ต่อมา พระสมจิตร มารักษาการแทนเจา้อาวาส 

และเป็นเจา้อาวาส พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นพระครูชนัสัญญาบตัรชันโท พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นพระอุปัชฌาย ์

พ.ศ.๒๕๓๖ ไดเ้ลือนตาํแหน่งเป็นพระครูสัญญาบตัรชนัเอก พ.ศ.๒๕๔๔  

 วดัข่อยได้เป็นวดัพฒันาอุทยานการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔ ได้เป็นวดัพัฒนา

ตวัอย่าง พ.ศ.๒๕๔๗ “พระครูสรกิจจาทร” เป็นพระนกัพฒันา ชอบอนุรักษข์องเก่าจนถึงปัจจุบนั 

 วงัปลาหนา้วดั มีมาตงัแต่สมยัพระครูสุกิจวิชาน (หลวงพ่อเขม็) ต่อมาพระครู

สรกิจจาทร (หลวงพ่อสมจิตร) ได้อนุรักษ์พันธุ์ปลา เ มือวนัที ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๘ มี

นายอาํเภอ ปลดัอาํเภอ เจา้หนา้ทีตาํรวจ ประมงจงัหวดั กาํนนั และผูใ้หญ่บา้น ร่วมกนัประกาศเป็น

เขตหวงหา้มทีหนา้วดัข่อย สร้างทีอ่านหนงัสือพิมพ ์พ.ศ.๒๕๓๔ สร้างศาลาพิพิธภณัฑ์ของชาวนา 

พ.ศ.๒๕๓๕ ทาํขา้วซ้อมมือ พ.ศ.๒๕๓๖ สร้างเขือนหน้าวดั พ.ศ.๒๕๔๕ สร้างศาลาสีมุขไม้สัก 

พ.ศ.๒๕๔๖ ทาํสถานทีเก็บเครืองมือชาวนา พ.ศ.๒๕๔๗ มีการทาํขา้วซ้อมมือทีเป็นภูมิปัญญาของ

บรรพบุรุษ เดิมจะทาํกนัทุกครัวเรือนในอาํเภอโพธิทอง    และไดเ้ลิกลม้ไปเพราะนิยมนาํขา้วไปสีที

โรงสี  ต่อมานิยมขายขา้วเปลือก แล้วซือขา้วสารมาหุงทีวดัข่อย ท่านเจา้อาวาสวดัข่อยสมยัหลวงพ่อ

สมจิตรไดริ้เริมใหช้าวบา้นหนัมาผลิตและบริโภคขา้วซ้อมมือกนั ชาวบา้นจึงไดท้าํการจดัตงัเป็น

สหกรณ์ขึน โดยร่วมกนัผลิตออกจาํหน่าย กระบวนการผลิตทุกขนัตอนล้วนแต่ใช้แรงงานคน เริม

ดว้ยนาํขา้วเปลือกมาซ้อมด้วยครก    ฝัดดว้ยกระด้ง แยกปลายข้าว  รําข ้าว จนไดข้้าวซ้อมมือตาม

ตอ้งการ แลว้นาํออกจาํหน่าย ปัจจุบนัไม่มีการทาํขา้วซ้อมมือแลว้ แต่เครืองมืออุปกรณ์ยงัคงอยู่ไว้

เป็นแหล่งเรียนรู้วถิีชุมชน 

 วดัข่อยเสมาราม มีสิงทีน่าสนใจ ได้แก่ ศาลาการเปรียญไม้สักทรงไทย

โบราณเสา๘เปลียม พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้น  และวตัถุโบราณภายในกุฏิเจา้อาวาส อาทิ ตะเกียงเจา้

พายุโบราณจากวอชิงตนั นาฬิกาโบราณจากปารีส ตูพ้ระไตรปิฎกไม่สักสมยัรัชกาลที ๕ เปลกล่อม

ลูกโบราณ และฝาเฟียมจากเรือสําเภาซึงดดัแปลงนาํมาเป็นผนงักุฏิ  

 เรือทีมีในวัด 

 จากการสํารวจเพือทาํบญัชีพบว่ามีเรือพืนบา้นทีวดัเก็บรักษาดว้ยกนัทงัหมด 

๓๔ ลาํ โดยมีการจดัเก็บไวบ้ริเวณใตศ้าลาการเปรียญ และมีการใชง้านทีท่านาํหน้าวดั ประเภทเรือ

พืนบา้นทีมีทงัหมดไดแ้ก่ 



๑๖๒ 

 

 

 

 เรือมาดจาํนวน   ๒ ลาํ 

 เรือพายมา้จาํนวน   ๕ ลาํ 

 เรือโปงจาํนวน   ๑ ลาํ 

 เรือหมูจาํนวน   ๒ ลาํ 

 เรือบดจาํนวน   ๕ ลาํ 

 เรือสําปันจาํนวน   ๑๓ ลาํ 

 เรือป๊าบจาํนวน   ๒ ลาํ 

 เรือทกัโบท้จาํนวน   ๒ ลาํ 

 เรือหางยาวจาํนวน   ๑ ลาํ 

 เรือยนตจ์าํนวน   ๑ ลาํ 

การจัดการเรือพืนบ้านของวดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๘๓ การจดัการอนุรักษเ์ป็นพิพิธภณัฑข์องวดัข่อยเสมาราม 

 (วดัข่อยเสมาราม อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง ถ่ายเมือวนัที ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 การจดัการอนุรักษ์เรือพืนบ้านของวดัข่อยเสมารามนี มุ่งเน้นเพือทาํเป็นพิพิธภณัฑ์

พืนบา้น โดยมีการดาํเนินการโดยพระครูสรกิจจาทร (หลวงพ่อสมจิตร) เจา้อาวาส (มรณภาพเมือ



๑๖๓ 

 

 

 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) หลวงพ่อท่านเป็นผูริ้เริมและบุกเบิกการทาํพิพิธภณัฑ์ในส่วนนีด้วยมี

ความรักและสนใจในทรัพยากรเก่าๆ ซึงนอกจากเรือพืนบา้นแลว้ยงัมีสิงของอืนๆอีกเช่น สีฝัด 

ตะเกียงเจา้พาย ุเฟียมเรือโบราณ ถว้ย ชามโบราณ เป็นตน้ 

 เรือพืนบ้านทีมี ได้มามาจากการมีเรือมาดประทุนของเดิมในวดั การซือหาเข้ามา

เพิมเติม ประชาชนบริจาคมาดว้ยความศรัทธาในด้านการดาํเนินการเพือประโยชน์ต่อสังคมของ

ท่าน  

 การให้ความรู้และถ่ายทอดองคค์วามรู้ของเรือพืนบา้นโดยปกติหลวงพ่อจะเป็นคนให้

ความรู้เอง ไม่ใหใ้ครบรรยายหากไม่ติดภารกิจหรืออาพาต ซึงจะมีหน่วยงานการศึกษาในพืนทีมาใช้

พืนเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นวชิาการเป็นประจาํ และอาสาช่วยในเรืองการจดัการ แต่หลวงพ่อก็ไม่ยอม

ใหใ้ครทาํดว้ยกลวัวา่จะทาํไม่เหมือนทีหลวงพ่อตอ้งการให้เป็น เนืองดว้ยท่านจะมีความสุขทุกครังที

ไดน้าํชม มีการดาํเนินการร่วมกบัการจดัการท่องเทียวในชุมชนเป็นแหล่งจุดพกัเรือหน้าวดัให้คน

ไดม้าใหอ้าหารปลาและชมพิพิธภณัฑเ์รือของวดัข่อยเสมารามแห่งนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๘๔ พระครูสรกิจจาทร(หลวงพ่อสมจิตร) เจา้อาวาสวดัข่อยเสมาราม 

 (วดัข่อยเสมาราม อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



๑๖๔ 

 

 

 

 การดูแลทาํความสะอาด ทางวดัจะมีชาวบา้นทีมาใช้พืนทีวดัเป็นประจาํ หรือเรียกกัน

ธรรมดาสามญัว่า “ลูกศิษยว์ดั” ในการช่วยดาํเนินการบา้งเป็นครังคราว การเก็บรักษาเรือจาํทาํชนั

วางเรือดว้ยไม ้วางได ้๒-๓ ลาํ ต่อชนั มีท่านหนึงในละแวกใกลเ้คียงกล่าววา่ชนัทีหลวงพ่อทาํเป็นที

วางเรือ เรียกวา่ “คอนโดเรือ” ทงันีเรือทุกลาํทีมีไดรั้บการซ่อมบาํรุงเรียบร้อย สามารถนาํไปใช้งาน

ได ้แต่หากจุดประสงคข์องการเก็บรักษาของทีนีคือการอนุรักษไ์วใ้หค้นรุ่นหลงัไดดู้เท่านนั 

 ๗.๑.๑๘ วดัชา้ง 

   วดัชา้ง ตงัอยูเ่ลขที ๓๔ บา้นม่วงเตีย หมู่ที ๑ ตาํบลม่วงเตีย อาํเภอวิเศษชยั

ชาญ จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่มอยู่ริมแม่นาํนอ้ย มกัถูกนาํท่วมในฤดูฝน สร้างขึน

เป็นวดันบัตงัแต่วนัที ๑๖ กนัยายน พ.ศ.๒๔๐๖ ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาวนัที ๔ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๔๖๕ ทางวดัมีการเปิดสอนพระปริยติัธรรมดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๘๕ การเก็บเรือของวดัชา้ง 

 (วดัชา้ง ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



๑๖๕ 

 

 

 

 ๗.๑.๑๙ วดัไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๘๖ การเก็บเรือของวดัไร่ 

 (วดัไร่ ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

 

 ๗.๑.๒๐ วดัตูม 

  วดัตูม ตงัอยูเ่ลขที ๕๗ บา้นตูม หมู่ที ๑๑ ตาํบลศาลเจา้โรงทอง อาํเภอวิเศษ

ชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่มอยู่ริมแม่นาํนอ้ย  มีต้นไม ้และลาํธารโดยรอบ

บริเวณวดั สร้างขึนเป็นวดันบัตงัแต่ประมาณ พ.ศ.๒๓๖๐ ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเมือ ๑๔ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๕ 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๘๗ การเก็บเรือของวดัตูม 

 (วดัตูม ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

 

 ๗.๑.๒๑วดัมะนาวหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๘๘ การเก็บเรือของวดัมะนาวหวาน 

 (วดัมะนาวหวาน ถ่ายเมือวนัที ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



๑๖๗ 

 

 

 

 ๗.๑.๒๒ วดักาํแพง 

  วดักําแพง ตงัอยู่เลขที ๓๘ บ้านศาลเจ้า หมู่ที ๑๑ ตาํบลศาลเจา้โรงทอง 

อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่ม ติดกบัลาํรางสาธารณะ 

  วดักาํแพงเป็นวดัทีสร้างขึนตงัแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ประมาณปี พ.ศ.๒๒๙๐ 

ดา้นหนา้วดัไดก่้อกาํแพงอิฐมาแต่เดิม จึงมีนามวา่ “วดักาํแพง” ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาวนัที 

๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๙ มีการเปิดสอนพระปริยติัธรรมดว้ย 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๘๙ การเก็บเรือของวดักาํแพง 

 (วดักาํแพง ถ่ายเมือวนัที ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 ๗.๑.๒๓ วดัออ้ย 

  ตงัอยูต่าํบลศาลเจา้โรงทอง อาํเภอวิเศษชยัชาญ สันนิษฐานว่าสร้างขึนใน

สมยัอยุธยา เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองวเิศษชยัชาญ พระอุโบสถเป็นอาคารขนาดใหญ่ 6 หอ้ง ก่ออิฐถือปูน

แบบโบราณ หลงัคาเป็นเครืองไม้ มุงด้วยกระเบืองดินเผา ผนงัไม่มีหน้าต่าง โบสถ์แบบนีเรียกวา่ 

มหาอุต พระประธานเป็นพระหล่อสําริดทีชาวบา้นเรียกวา่ “หลวงพ่อดาํ” รอบอุโบสถเป็นเสาแปด

เหลียมใหญ่ 4 ตน้ ดา้นหน้า ดา้นขา้งเป็นเสาเหลียม หวัเสาเป็นรูปบวัแวง 

 



๑๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๙๐ การเก็บเรือของวดัออ้ย 

 (วดัออ้ย ถ่ายเมือวนัที ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 ๗.๑.๒๔ วดัขมุทอง 

 วดัขมุทอง ตงัอยูเ่ลขที ๖๙ บา้นขุมทอง หมู่ที ๖ ตาํบลไผ่จาํศีล อําเภอวเิศษ

ชัยชาญ จงัหวดัอ่างทอง พืนทีต ังวดัเป็นพืนทีราบลุ่มริมแม่นําน้อย สร้างขึนเป็นวดันับตงัแต่

ประมาณ พ.ศ.๒๔๑๐ เรียกอีกนามสันๆวา่ “วดัขุม” ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเมือวนัที ๓๐ 

เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒  

  เรือทีมีในวัด 

  จากการสํารวจ พบว่ามีเรือทีเก็บรวบรวมไวท้งัหมด ๑๓ ลาํ  โดยเก็บรักษา

ไวโ้รงพิพิธภณัฑเ์รือ และท่านาํหนา้วดัทียงัมีการใชง้านอยู ่

 เรือทีพบในวดัม่วงไดแ้ก่  

เรือยาว   ๒  ลาํ 

เรือมาด   ๒  ลาํ 

เรือพายมา้   ๒  ลาํ 

เรือสําปัน   ๖  ลาํ 



๑๖๙ 

 

 

 

เรือป๊าบ   ๑  ลาํ 

 การจัดการเรือพืนบ้านของวดั  

 เรือไดรั้บการเก็บรักษาไวใ้นโรงเรือนแบบเปิดตงัอยูริ่มแม่นาํนอ้ย แต่การจดั

วางยงัไม่เป็นระเบียบเนืองจากมีพืนทีบริเวณโรงเก็บเรือพืนบา้นค่อนขา้งจาํกัด ไม่มีการทาํความ

สะอาดหรือการติดป้ายสือความหมายใดๆ นอกจากชือของเรือทีเขียนระบุไวที้ตวัเรือ จุดประสงค์

คือการเป็นพิพิธภณัฑเ์รือไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๙๑ การเก็บรักษาเรือของวดัขมุทอง 

 (วดัขมุทอง ถ่ายเมือวนัที ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 ๗.๑.๒๕ วดัฝาง 

 วดัฝาง ตงัอยู่เลขที ๓๑ บ้านฝาง หมู่ที ๗ ตาํบลไผ่จาํศีล อาํเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั

อ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่มอยู่ริมแม่นาํน้อย 



๑๗๐ 

 

 

 

 วดัฝาง เป็นวดัทีสร้างขึนนบัตงัแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ไม่ทราบกาํหนดทีแน่นอน แต่มี

การสันนิษฐานวา่สร้างขึนประมาณ พ.ศ.๒๓๐๐ ไดม้ีการบูรณะ หลายครังตลอดมา มีพระอุโบสถที

ใชท้าํสังฆกรรมมาตงัแต่เดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๙๒ การเก็บรักษาเรือของวดัฝาง 

 (วดัฝาง ถ่ายเมือวนัที ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 ๗.๑.๒๖ วดัสิงห์ 

   วดัสิงห์ ตงัอยู่ในเขตพืนทีตาํบลศาลเจา้โรงทอง อาํเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั

อ่างทอง พืนทีต ังวดัเป็นพืนทีราบลุ่ม ใกล้แม่นําน้อย เป็นวดัทีสร้างขึนราว พ.ศ.๒๓๖๕ ได้รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาเมือวนัที ๒ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๔๙๙ 

 ๗.๑.๒๗ วดัสําโรง 

  วดัสําโรง ตงัอยู่เลขที ๑ บา้นศาลเจา้ หมู่ที ๘ ตาํบลศาลเจา้โรงทอง อาํเภอ

วิเศษชัยชาญ จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตังวดัเป็นพืนทีราบลุ่ม อยู่ริมแม่นําน้อย แวดล้อมไปด้วย

บา้นเรือนประชาชน  

  วดัสําโรงสร้างขึนเป็นวดันบัตงัแต่ประมาณ พ.ศ.๒๔๐๐ ภูมิประเทศทีตงัวดั

แต่เดิมนนัมีตน้สําโรงอยู่มาก จึงไดเ้รียกนามวดัอย่างนนั ได้รับพระราชทานวสุิงคามสีมาเมือวนัที 

๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๒ มีการเปิดสอนพระปริยติัธรรมทงัแผนกธรรมและบาล ี

 

 



๑๗๑ 

 

 

 

 ๗.๑.๒๘ วดัราชสกุณา 

 วดัราชสกุณา ตงัอยู่เลขที ๕๒๙ บา้นนก หมู่ที ๕ ตาํบลไผ่จาํศีล อาํเภอวเิศษชยัชาญ 

จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่ม ริมแม่นําน้อย สร้างขึนเป็นวดันับตงัแต่ประมาณพ.ศ.

๒๔๑๐ เดิมมีนามวา่ “วดันก” ต่อมาไดเ้ปลียนชือ แต่ชาวบา้นและคนในจงัหวดัอ่างทองยงัเรียกสันๆ

วา่วดันกตามเดิม ไดร้ับพระราชทานวสุิงคามสีมาเมือวนัที ๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๙๓ การเก็บรักษาเรือของวดัราชสกุณา 

 (วดัราชสกุณา ถ่ายเมือวนัที ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 ๗.๑.๒๙ วดัหลวงสุนทราราม 

  วดัหลวงสุนทรารามตงัอยู่หมู่ที ๔ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.

อ่างทอง เป็นวดัเก่าแก่ สมยักรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จากหนงัสือ อ่างทองของเรา ของอ.หวน 

พินธุพนัธ์ มีผู ้สันนิษฐานว่าเป็นวดัทีสร้างขึนในสมยัพระเจา้บุเรงนองชนะศึก แต่ไม่ปรากฏ

หลกัฐานแน่ชดัวา่ผูใ้ดสร้าง ชาวบา้นในทอ้งถิน เรียกกนัสันๆวา่ วดัหลวง 

  วดัหลวงสุนทรารามมีทรัพยากรทางวฒันธรรมทีน่าสนใจได้แก่ พระ

อุโบสถหลงัเก่าทีมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมทีบ่งบอกถึงยุคสมยัของวดั กล่าวคือ มีปูนปันลาย

เครือเถาทีมีการแซมจานกระเบืองไปตามลายดอกเป็นบางแห่ง ช่อฟ้าและหางหงส์ ปันเป็นรูปเทพ

พนมโผล่ขึนมาเพียงครึงตัวจากตวัลาย ทงันีลักษณะสถาปัตยกรรมนีเป็นลกัษณะเดียวกันกบัที             

วดัตะเวจ็ จ.พระนครศรีอยธุยา และวดักลาง จ.สมุทรปราการ ซึงมีการสันนิษฐานไวว้า่สร้างในสมยั

กรุงศรีอยุธยาตรงกับสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นอกจากลายปูนปัน พระอุโบสถของ         



๑๗๒ 

 

 

 

วดัหลวงสุนทราราม มีใบเสมา และพระพุทธรูปสลกัหน้าพระอุโบสถ ๓ องค์ เป็นหินทราย พระ

ประธานในพระอุโบสถมีดอกบวัอยูเ่หนือพระเมาฬีต่อดว้ยศิระประภาปลายยอดแหลม อีกทงัยงัมี

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัฝีมือช่างสมยัอยุธยาคาดวา่น่าจะสมยัเดียวกนักบัภาพจิตรกรรมฝาผนังของวดั

เขียน แต่สภาพเสียหายไปเกือบหมดแลว้ และยงัมีในส่วนของศาลาเก็บเรือพืนบา้นลาํหนึง คือ เรือ

นารายณ์สังหาร เป็นเรือยาว ชนิด ๕๕ ฝีพาย 

  เรือทีมีในวัด 

  มีเรือยาวแข่งขนาด ๕๕ ฝีพายจาํนวน ๑ ลาํ คือ เรือนารายสังหาร ตาม

ประวติั เดิมชือเรือกุ่มทอง เป็นสมบติัของวดัจุฬามณี จ.พระนครศรีอยุธยา ในสมยันนัประมาณปี 

พ.ศ.๒๔๔๐ การแข่งขนัเรือยาวเป็นทีนิยมกนักวา้งขวางแต่วดัหลวงสุนทรารามไม่มีเรือยาวประจาํ

วดัเลย ทางกรรมการวดัจึงมีการปรึกษากนัและรวบรวมทุนทรัพยไ์ดเ้ป็นข้าวเปลือก และขายไปได้

เงินมา ๓๐๐ บาท จดัซือเรือยาวของวดัจุฬามณีซึงเป็นเรือทีไม่ไดใ้ชแ้ข่งแลว้ และในปีพ.ศ.๒๔๔๘

จึงไดน้าํเรือเขา้ร่วมแข่งขนั แต่เรือไม่แล่น จึงไดมี้การปรึกษากนัเพือจะทาํเรือใหม่ และไดน้าํเรือยาว

ไปให้หลวงพ่อปลงัทีวดัท่าสุวรรณ (วดัวิเศษชัยชาญในปัจจุบนั) ดาํเนินการปรับปรุงเ รือยาวให้ 

ปรากฏวา่เรือแล่นไดดี้มาก จากนนัเรือยาวของวดัหลวงก็ไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนัเรือยาวประเพณีอยู่เป็น

เวลา ๕๐ ปี จึงหยุดแข่ง เนืองจากการนาํเรือเขา้ออก-วดัสู่แม่นาํสายหลกัๆมีความยากลาํบาก ด้วย

สาเหตุทีการเปลียนแปลงทางภูมิศาสตร์ของพืนที มีการตดัถนน ลาํคลองทีเคยกวา้งขวางมีขนาด

ลดลงและเกิดขอ้จาํกดัต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๙๔ การเก็บรักษาเรือของวดัหลวงสุนทราราม 

 (วดัหลวงสุนทราราม ถ่ายเมือวนัที ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 



๑๗๓ 

 

 

 

   การจัดการเรือพืนบ้านของวัด  

  เรือถูกจดัเก็บรักษาเป็นอย่างดี จดัแสดงในศาลายาวโปร่ง อากาศถ่ายเท

สะดวก มีกรงเหลก็ลอ้มรอบใส่กุญแจอยา่งดี พืนเทปูนพน้พืนดิน ตงัวางไวบ้นคานรองรับนาํหนกั

เป็นไม ้มีป้ายขอ้มูลบอกเล่าประวตัิความเป็นมาของเรือไวอ้ย่างชดัเจน การทาํความสะอาดมีเป็น

โอกาส การดูแลรักษาและจดัการดา้นการซ่อมบาํรุงคือกรรมการวดัเป็นดาํเนินการ  

 ๗.๑.๓๐ วดัวเิศษไชยชาญ 

  วดัวเิศษชยัชาญ ตงัอยู่หมู่ที ๒ ต.ไผ่จาํศีล อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง เดิมวดันี

มีชือวา่วดัท่าสุวรรณ และชาวบา้นยงัเรียกวดันีกนัจนติดปากว่า “วดัท่าสุวรรณ” ดว้ยตงัอยู่ในพืนที

บา้นท่าสุวรรณตังอยู่ติดกับทีว่าการอําเภอวิเศษชัยชาญเดิม เป็นวดัคู่เมืองอาํเภอวิเศ ษชัยชาญ 

สันนิษฐานว่าสร้างขึนพร้อมกบัการก่อตงัเมืองวิเศษชยัชาญ ประมาณปี พ.ศ.๒๓๙๐ ดว้ยเป็นวดั

เก่าแก่สมยักรุงศรีอยธุยา คงเหลือหลกัฐานทางโบราณคดีแต่เพียงเจดียเ์ท่านนั สิงก่อสร้างอืนๆนนั

สร้างในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัแบบแรเงาเรืองราวพุทธประวติั

และการเขา้มาของขา้ศึกฝรั งโดยนายปุ๋ย พุ่มรักษา ช่างในเมืองหลวง  มีอนุสาวรียน์ายดอก นายทอง

แก้ว วรีะบุรุษของแขวงเมืองวเิศษชยัชาญทีไปเขา้ร่วมต่อสู้พม่าทีบา้นบางระจนัอยู่ดา้นหนา้วดั ทีตงั

วดัเป็นพืนทีลุ่มแม่นาํนอ้ย มีนาํท่วมเป็นประจาํทุกปี  

  มีการบอกกล่าวจากชาวบา้นหลายๆท่านวา่เป็นวดัทีมีเมรุเผาศพแบบปัจจุบนั

ทีสวยสง่างามเป็นวดัแรกของจงัหวดัอ่างทอง โดยการนาํของพระอธิการศรีรัตน์ เจา้อาวาสรูปที ๑๔ 

ซึงเป็นเจา้อาวาสทีนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วดัวเิศษชัยชาญมากทีสุด จนได้รับให้เป็นวดัพฒันา

ตวัอย่างอนัดบัตน้ๆของจงัหวดัอ่างทอง สมยัก่อนมีเดก็วดัมากประมาณ ๑๐๐ คน ดว้ยเป็นวดัทีใหญ่

และเป็นสถานศึกษาหลกัๆให้กบัคนวเิศษสมยัก่อน มีเรือยาวทีมีชือเสียงที  

  การจัดการเรือพืนบ้านของวดั  

  เคยมีการจดังานรับกฐินแบบดงัเดิมด้วยเรือต้อนรับผูม้าทอดกฐิน หรือ

ทาํบุญทีวดัจากเมืองกรุงจนไดรั้บใหเ้ป็นวดัพฒันาตวัอย่าง 

 ๗.๑.๓๒ วดัท่าชา้ง 

  วดัท่าชา้ง ตงัอยูเ่ลขที ๑๐ หมู่ที ๕ ตาํบลสีร้อย อาํเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั

อ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่มริมแม่นาํน้อย สร้างขึนเป็นวดันับตงัแต่ประมาณ พ.ศ.๒๔๐๐ 

ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาเมือวนัที ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๙ 

 



๑๗๔ 

 

 

 

 ๗.๑.๓๓ วดัโพธิธรรมโชติยาาราม(โพธิปลาํ) 

 วดัโพธิธรรมโชติยาราม ตงัอยู่เลขที ๑๕๑ บา้นท่าร้าง หมู่ที ๕ ตาํบลท่าช้าง อ ําเภอ

วเิศษชยัชาญ พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่ม ริมคลองจระเข ้และติดลาํรางสาธารณะ สร้างขึนเป็นวดั

นบัตงัแต่วนัที ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๓๔๓ ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาเมือวนัที ๔ สิงหาคม พ.ศ.

๒๔๖๕ มีเจดีย์สมัยอยุธยา ฐานกวา้ง ๔ วา สูง ๗ชัน และมีพระประธานในพระอุโบสถเป็น

พระพุทธรูปขดัสมาธิเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๙๕ การเก็บรักษาเรือของวดัโพธิปลาํ 

 (วดัวดัโพธิปลาํ ถ่ายเมือวนัที ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 ๗.๑.๓๔ วดัโพธิเอนสิทธาราม 

 วดัโพธิเอนสิทธาราม ตงัอยู่ทีบา้นโพธิเอน หมู่ที ๖ ตาํบลคลองขนาก อาํเภอวิเศษชยั

ชาญ จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่ม มีทุ่งนาโดยรอบวดั สร้างขึนเป็นวดันบัตงัแต่วนัที 

๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๓๑ ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเมือวนัที ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๐ มีการ

เปิดสอนพระปริยติัธรรมดว้ย 

  

 

 



๑๗๕ 

 

 

 

 ๗.๑.๓๕ วดัทาํนบ 

 วดัทาํนบ ตงัอยู่เลขที ๕๑ บา้นทาํนบ หมู่ที ๕ ตาํบลสีร้อย อาํเภอวิเศษชยั

ชาญ จงัหวดัอ่างทอง พืนทีตงัวดัเป็นพืนทีราบลุ่มริมแม่นาํไผ่จาํศีล(แม่นาํนอ้ย) และมีทีนาชาวบ้าน

โดยรอบ  

 วดัทาํนบ สร้างขึนเป็นวดันบัตงัแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ประมาณ พ.ศ.๒๓๐๐ 

เดิมเป็นบริเวณวดัร้าง เรียกกันว่า “วดักุฏิ” ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ก่อสร้างขึนใหม่ในสมัย

รัตนโกสินทร์ ได้รับพระราชทานวสุิงคามสีมาใหม่ในราวปี พ.ศ.๒๔๐๐ และมีการเปิดสอนพระ

ปริยติัธรรมดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๙๖ การเก็บรักษาเรือของวดัทาํนบ 

 (วดัทาํนบ ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

 

 



๑๗๖ 

 

 

 

 ๗.๑.๓๖ วดัสีร้อย 

  ตงัอยู่ทีตาํบลสีร้อย อาํเภอวิเศษชยัชาญ ภายในบริเวณวดัมีพระพุทธรูปปางลิ

ไลยก์องค์ใหญ่อยูก่ลางแจง้ สร้างเมือปี พ.ศ.๒๔๕๒ องค์พระทาํดว้ยปูน มีหนา้ตกักวา้ง ๖ เมตร สูง 

๒๑ เมตร อยู่ดา้นหน้าพระอุโบสถและเจดียสี์เหลียมยอ่มุมไมสิ้บสองเป็นศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์ 

ชาวบา้นเรียกวา่ “หลวงพ่อโตวดัสีร้อย” หรือ “หลวงพ่อร้องไห”้ 

 ๗.๑.๓๗ วดัหินงอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๙๗ การเก็บรักษาเรือของวดัหินงอก 

 (วดัหินงอก ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

 

 ๗.๑.๓๘ วัดไทรยืด 

  วดัไทรยืด ตงัอยู่เลขที ๑๘๔ บา้นคลองขนาก หมู่ที ๑ ต.สีร้อย อ.วิเศษชัยชาญ 

จ.อ่างทอง พืนทีตังวดัเ ป็นพืนทีราบลุ่มแม่นําแควน้อยเจ้าพระยา สร้างขึนเมือประมาณปีพ .ศ.

๒๓๔๒ เดิมทีตงัวดัมีตน้ไทรใหญย่ืนลงไปในแม่นาํดา้นหนา้วดั ชาวบ้านจึงเรียกกนัวา่ “วดัไทรยืน” 

ต่อมาไดถู้กนาํเซาะโค่นลม้ลง จากนนัจึงเรียกเพียนกนัไปวา่ “วดัไทรยืด” และมีการเปลียนชืออย่าง

ไม่เป็นทางการวา่ “วดัไทรยืดนิโคธาราม” จากนนัก็มีการเปลียนกลบัมาใช้ชือเดิมอีกคือ “วดัไทร



๑๗๗ 

 

 

 

ยืด” จวบจนกระทงัปัจจุบนั สิงทีเป็นหลกัฐานว่า วดัไทรยืดนีเป็นวดัเก่าแก่คือ มีรากฐานวิหาร 

มณฑป และเจดีย ์ทีเป็นอิฐในสมยัเก่า อีกทงัยงัมีเครืองลายครามสังคโลกหกัพงัอยู่มากมาย 

  วดัไทรยืดไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเมือวนัที ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๔๕๗ มีโรงเรียนสอนพระปริยติัธรรมแผนกธรรมบาลี 

  เรือทีมีในวัด  มีเรือยาวขนาดกลาง ๓๐ ฝีพายของทางราชการนาํมาเก็บไวใ้ต้

ถุนศาลาการเปรียญ จาํนวน ๖ ลาํ ไดแ้ก่ ๑.เรือเทวนีนัทวรรณ ๒.เรือการะเวกทอง ๓.เรือศรนารายณ์ 

๔.เรือมณีนพวรรณ ๕.เรือโพธิประสิทธิ ๖.เรือนารายณ์สังหาร 

  การจัดการเรือพืนบ้านของวดั 

  สถานทีเก็บรักษาคือใตถุ้นศาลาการเปรียญ ซึงมีใตถุ้นอาคารสูงโปร่ง อากาศ

ถ่ายเทสะดวก มีหลงัคาคุม้แดดคุม้ฝนเป็นอยา่งดี พืนเทคอนกรีต การจดัวางลาํเรือมีคานเรือทีเป็นไม้

รองรับลาํเรืออยู่ ดว้ยเรือทีมีเป็นเรือของทางราชการ การดูแลบาํรุงรักษา รวมทงังบประมาณในการ

ดูแลเป็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาํบลบางจกัรซึงเป็นหน่วยงานราชการทีนาํเรือมาฝากเก็บ

รักษาไว ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๙๘ การเก็บรักษาเรือของวดัไทรยืด 

 (วดัไทรยืด ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

 

 



๑๗๘ 

 

 

 

 ๗.๑.๓๙ วดันาํพุสิทธาราม 

   ประวัติวัด วดันาํพุสิทธารามตงัอยู่เลขที ๔๖ บา้นบ่อนาํพุ หมู่ที ๑ ตาํบลสี

ร้อย อาํเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ทีตงัของวดัเป็นพืนทีราบลุ่ม อยู่ริมแม่นาํนอ้ย เสนาสนะจะ

ถูกนาํท่วมเป็นประจาํทุกปี มีพระปรางค์ซึงสร้างขึนในสมยัพระครูปลดัหวาดเมือปี พ.ศ.๒๔๕๒ 

โดยในปี พ .ศ .๒๔๕๖ สมเด็จกร มพระยาภานุพัน ธ์ุวงศ์ วรเดช ได้แห่ยอดเ พตรามาจาก

กรุงเทพมหานคร แลว้ยกขึนไวบ้นยอดพระปรางค ์และมีการสมโภชฉลองในปีเดียวกนันนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    ภาพที ๙๙ เจา้นายทีเคยเสด็จมา ณ วดันาํพุ  

 (ก)   พระบรมฉายาลกัษณธะสมเดจ็กรมพระยาภานุพนัธ์ุวงศ์วรเดช  

 (ข)   พระบรมสาทิตษลกัณ์ของสมเด็จสรรเพชรที ๘ สมเดจ็พระเจา้เสือ 

  (วดันาํพุสิทธาราม ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

 

  วดันาํพุสิทธารามเป็นวดัทีมาแต่ในสมยัอยุธยาตอนปลาย ราวปี พ.ศ. ๒๒๕๐ 

เดิมมีชือว่า “วดับ่อนาํพุ” เพราะมีบ่อนําพุเกิดขึนบริเวณวดันี จากประวติัของวดันาํพุระบุว่า ใน

ประวตัิศาสตร์กล่าวถึงวดันีว่า “พระองค์เจา้เสือ ไดป้ลอมพระองค์เป็นสามญัชน และใช้ชือ “เดือ” 

ขึนชกมวยกบันาย “สิงห์” หรือผู้ทีเป็นพนัทา้ยนรสิงห์ในเวลาต่อมา ในงานวนัเพ็ญทีวดับ่อนาํพุ” 

ต่อมาเมือคราวกรุงศรีอยุธยาถูกขา้ศึกรุกราน วดันีก็ถูกทาํลายกลายสภาพเป็นวดัร้าง ต่อมาเมือปี 

พ.ศ.๒๔๒๐ ไดมี้พระเถระสังข์และพระนุ่ม ธุดงคม์าพาํนกัและเริมบูรณปฏิสังขรณ์ขึนมาพร้อมให้

(ก) (ข) 



๑๗๙ 

 

 

 

นามวดัใหม่วา่ “วดันําพุสิทธาราม”  วดันีมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตงัอยู่ดว้ย มีเจา้

อาวาสตงัแต่บูรณะปฏิสังขรณ์จนถึงปัจจุบนัรวม ๗ รูป ไดแ้ก่ พระครูปลดัหวาด พระครูธรรมพิริยะ

คุณ พระใบฎีกาแหยง ปภสฺสโร พระอธิการอุไร จิตฺตสโร พระอธิการเชือ ปิตธมฺโม พระปลดัเสริฐ

โอภาโส และปัจจุบนั พะครูธรรมธรปิยะณฏัฐ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที ๑๐๐ เจา้อาวาสรูปสําคญัของวดันาํพุสิทธาราม 

  (ก )พระครูปลดัหวาด  (ข) พระครูธรรมพิริยะคุณ (หลวงปู่เต่า) 

   (วดันาํพุสิทธาราม ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

 

   เรือทีมีในวัด เรือทีมีภายในวดัเป็นเรือพืนบา้นทีใช้งานทวัไป ไดแ้ก่ เรือ

พายมา้จาํนวน ๒ ลาํ เรือป๊าบ ๒ ลาํ เรือสําปัน ๔ ลาํ  รวมมีเรือในวดัทงัหมด ๘ ลาํ  

                   การจัดการเรือพืนบ้านของวัด  ทางวดัได้เก็บเรือทีมีผู้บริจาคให้กับทาง

วดัไวต้ามกาํลงั แต่มิไดจ้ดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑแ์ต่อย่างใด เนืองจากยงัมีจาํนวนเรือน้อย หากแต่ใน

ด้านการใช้นันทางวดัได้ใช้เรือในการบิณฑบาตเป็นประจาํทุกวนั ระยะทางจากวดัประมาณ ๓ 

กิโลเมตร โดยการบิณฑบาตนีมี ๒ สาย ทงัทางบกและทางนาํ ซึงชาวบา้นทียงัใส่บาตรทางนาํมี

ประมาณ  ๕๐ หลงัคาเรือน 

(ก) (ข) 



๑๘๐ 

 

 

 

  การดูแลรักษา ทาํการบาํรุงรักษาขนัตน้ คือการยาเรือ โดยเฉพาะเรือทีใช้

สําหรับบิณฑบาตร และทางวดัยงัมีการรับซ่อมเรือโดยพระลูกวดัซึงมีฝีมือทางงานช่างไม้ แต่มิได้

ทาํเป็นกิจลกัษณะอย่างแน่นอน และนอกจากพระในวดัแลว้ยงัมีช่างซ่อมเรือทีเป็นชาวบ้านใน

ละแวกใกลเ้คียงยึดอาชีพช่างต่อเรือ ช่างไมม้าตงัแต่สมยัพ่อแม่และสืบทอดมาซึงบางครังทางวดักไ็ด้

ให้ช่างมาช่วยซ่อมเรือทีวดับา้ง ได้แก่ ช่างเปียก คลองขนาก ช่างดาว ท่าอู่ ช่างทุ่มทีหมู่ ๑๑ ถ้า

สมยัก่อนนีจะทาํเรือใชเ้อง ต่อเรือ ขดุเรือกนัเองก็เหลือคนทาํเป็นไม่กีคนซึงทีมีกเ็ป็นผูมี้อายุแลว้ เรือ

พืนบา้นทีเห็นสมยันีส่วนใหญ่ซือมาจากจงัหวดัใกลเ้คียงโดยเฉพาะจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา แลว้ก็

เป็นเรือเหล็ก เรือพลาสติกกนัไปหมด เงินค่าบาํรุงทีนาํมาซ่อมแซมเป็นเงินของชาวบา้นทีบริจาคให้

วดัมาเพือประโยชน์ต่างๆในวดั   

  ทางวดันําพุสิทธารามจะมีกิจกรรมแข่งเรือ ๑๒ ฝีพาย คือ เรือยาวเล็ก 

ฝีพายตอ้งเชิญเขามาแข่ง กบัในส่วนของ ๗ ฝีพาย ๕ ฝีพาย คือ เรือป๊าบ โดยชาวบา้นจะรวมตวักนั

มาเอง ในวนัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๒ หรือวนัลอยกระทงของทุกปี ซึงทาํมาแลว้ ๕ ปีโดยทีการจดั

กิจกรรมแข่งขนัเรือของทีนีเป็นแบบวดัร่วมกับชาวบา้น แต่ทีวดัอืนใกลเ้คียงอย่างวดัไทรยืดเป็น

แบบราชการร่วมกบัวดัก็มี  

  ในส่วนของพิธีกรรมเกียวกบัเรือนนั จากทีพบวา่มีศาลเพียงตาในวดัถึง ๔ 

หลงันนั ไดข้อ้มูลวา่เป็นศาลพระศิวะ ศาลพระชยัทศัน์ ศาลแม่ศรีหรือศาลเจา้ที และศาลตายาย แต่

ไม่ไดมี้พิธีประจาํปี นอกจากชาวบา้นประชาชนมาทาํพิธีการบนบานกนัเอง  หรือเมือมีงานสําคญัๆ

ทีวดัจึงจะมีการเซ่นไหวโ้ดยอาหารและของเซ่นทวัไป โดย ของเซ่นไหวมี้ดงันี ผลไม้ ๙ อย่าง 

บายศรีปากชาม เครืองกยับวช ผกัพล่าปลายาํ นาํแดงนาํเขียว อาหารคาวหวาน ผา้ ๓ สี ดอกไม้สด 

แผ่นทอง ธูป ๗ ดอก ฉัตรเงินฉัตรทอง ๓ - ๗ชนั และมีการทาํขวญัด้วยซึงก็เป็นการทาํขวญัโดย

หมอทาํขวญัทวัไป จากบา้นไผ่ดาํ 

 ในอนาคตคาดวา่หากมีจาํนวนเพิมปริมาณมากขึน จะจดัทาํเป็นพิพิธภณัฑ์เรือโดยจะ

สร้างเป็นซุ้มศาลาทรงไทยใหเ้รือพืนบา้นริมเขือนติดแม่นําแบบเปิดโล่งโดยแยกประเภทเรืออย่าง

ชดัเจน เพือเป็นวิทยาทานความรู้ให้กบับุคคลทวัไป และเรือทีมีจะเป็นเรือทีพร้อมใช้งานไดจ้ริง 

เนืองจากวดัและชุมชนนีตงัอยูริ่มแม่นาํนอ้ยจะมีนาํท่วมทุกปี และท่านเจา้อาวาสวดันาํพุสิทธรามได้

ทิ งทายให้ขอ้คิดเกียวกบัเรือและการอยู่ร่วมกบันาํว่า “อยากให้มีการอนุรักษ์กนัเยอะๆ แล้วก็ให้มี

เหมือนตลาดนาํ แลว้ก็มีการคา้ขายกนัทางเรือใหว้ถิีชีวติของคนกลบัสู่ชลบท ต่อไปคนตอ้งอยู่กบันาํ

อีกเยอะ ตอ้งอยูก่บันาํใหไ้ด ้เพราะทอ้งทุ่งวเิศษเป็นพืนทีรับนาํอยูแ่ลว้ วิเศษ ไผ่ดาํ หวัสะพานนีนํา
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ตอ้งเตม็” (พระธรรมธรปิยณฏัฐ์. (๒๕๕๕). พระครู เจา้อาวาสวดันาํพุสิทธาราม. สัมภาษณ์, วนัที ๓ 

มีนาคม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ภาพที ๑๐๑ การเก็บรักษาเรือพืนบา้นของวดันาํพุสิทธาราม 

 (นาํพุสิทธาราม ถ่ายเมือวนัที ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

 

 ๗.๑.๔๑ วดัม่วง 

  วดัม่วงตงัอยู่ ต.หวัตะพาน อ.วเิศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เดิมวดัม่วงเป็นวดัร้าง 

ทีมีอายเุก่าแก่อยู่ในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในปี พ.ศ.๒๒๓๐ วเิศษชยัชาญยงัมีฐานะเป็นแขวง

เมืองวิเศษชัยชาญซึงเป็นเมืองหน้าด่าน ทีมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอนัมาก เมือประมาณปี พ .ศ.

๒๓๑๐ ครังพม่ายกกองทพัมาตีกรุงศรีอยุธยาและกวาดตอ้นคนไทย พม่าไดเ้ผาทาํลายเสนาสนะ

สถานเสียหายจนแทบหมดสิ น วดัม่วงก็เป็นหนึงวดัหนึงทีถูกทาํลาย คงเหลือแต่เนินดิน และ

พระพุทธรูปหินศิลาแลงสลกัหกัพงั(ตามแผ่นเอกสารประวติัวดัม่วงทีทางวดัพิมพแ์จก)  
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พระพุทธรูปศิลาแลงนีมีนามว่า “หลวงพ่อขาว” มีลักษณะทีพบครังแรกคือ ส่วนครึงองค์พระ

ส่วนบนปรากฏอยู่เหนือพืนดิน ครันพระอาจารยเ์กษมฯ ไดธุ้ดงคม์าพาํนกัอยู่บริเวณนี ละได้ทาํการ

หล่อปันใหเ้ต็มองค์ โดยการห่อหุม้องคศิ์ลาแลงไว ้เชือกนัวา่หลวงพ่อขาวมีความศกัดิสิทธิมาก ครัง

หนึงหลวงพ่อขาวไดเ้ขา้ไปในญาณสมาธิของพระอาจารย์เกษมฯ และบอกให้มาสร้างวดันี ชือวา่ 

“วดัม่วง” ซึงเป็นชือดงัเดิม พระอาจารยเ์กษม เคยเล่าใหศิ้ษยย์านุศิษยฟั์งวา่ หลวงพ่อขาวท่านวา่ “ถึง

เวลาแลว้ทีเจา้ของวดัม่วงแห่งนี เจา้ของเขาไดเ้กิดแลว้ มาสร้างวดัม่วงนีเถอะลูก มาร่วมสร้างกัน

ใหม่แลว้จะสําเร็จ” พระอาจารยเ์กษมยงัคาํนึงคิดวา่จะสร้างใหส้ําเร็จไดอ้ยา่งไร เงินทีจะสร้างวดันี  

ตอ้งมีเงินสร้างในราคาเงินลา้น ถึงจะสร้างได้ แต่ปัจจุบนันีก็ไดป้ระจกัษ์ตามคาํบอกของหลวงพ่อ

ขาวอนัศกัดิสิทธินีแลว้ ผูที้ร่วมสร้างวดัม่วง มีทงัชายและหญิงทีมีจิตศรัทธา เริมตน้จากทีมีแต่กุฏิ

สังกะสีเก่าๆ สร้างศาลาบนเนินดินถวายหลวงพ่อขาวใหม้ีทีทาํความสักการะ จนกระทงัได้สร้างกุฏิ

พระขึน ๒ หลงั หอ้งนาํ แทง็ก์นาํ หอสวดมนต์เอนกประสงค์  และพระอุโบสถ ทีจะสามารถทาํการ

บรรพชากุลบุตรใหเ้ป็นพระภิกษุและใชเ้ป็นเขตข่ายพุทธสีมา เพือทาํการสังฆกรรมลงพระอุโบสถ

ของพระภิกษุสงฆ ์เพือทาํการแสดงโอวาทปาติโมกขร์วมทงัพิธีสังฆกรรมในพุทธศาสนาอืนๆ 

 “วดัม่วงเจริญธรรม” แห่งนีทางกรมศาสนาไดป้ระกาศอนุญาตให้เป็นวดัได ้

มีชือในประวติัศาสตร์ตามบนัทึกของกรมศาสนาชือวา่ “วดัม่วง” แต่งตงัให้พระอาจารยเ์กษม อาจาร

สุโภ เป็นเจา้อาวาสปกครองวดัโดยถูกตอ้งสมบูรณ์ จุดประสงค์ตอ้งการใหเ้ป็นสถานทีบาํเพญ็เพียร 

ปฏิบติัธรรม นังวิปัสสนากัมมฏัฐาน โดยปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดให้ร่มร่มรืนสมกับใช้เป็นที

วปัิสสนากมัมฏัฐานอนัสงบ 

 นอกจากสิงปลูกสร้างในทางศาสนาแลว้ยงัมีประติมากรรมวรรณกรรมพระ

เวสสันดรชาดก ๑๓ กณัฑ์ วรรณกรรมไทยเด่นๆของกวีเอกสุนทรภู่เช่น ขุนช้างขุนแผน พระอภยั

มณี ประติมากรรมนรก – สวรรค์เพือสั งสอนให้คนพึงระลึกทาํแต่ความดีละเวน้ความชั ว ศาลา

พิพิธภณัฑเ์ครืองมือเครืองใชช้าวนาและเรือพืนบา้น  
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 เรือทีมีในวัด 

 จากการสํารวจ พบว่ามีเรือทีเก็บรวบรวมไวท้งัหมด ๒๙ ลาํ  เดิมทีมีมากกวา่ 

๓๐ ลาํ แต่ชาวบา้นขอยืมไปใชต้งัแต่นาํท่วมปี ๔๙และ๕๓ ยงัไดค้ืนไม่ครบ ครังล่าสุดทาํการสํารวจ

พบเหลือเพียง ๒๒ ลาํ โดยลาํทีหายไปคือมีการขอยมืเพิมเติมอีกเมือครังนาํท่วมปีที ๒๕๕๔ อีก ๙ 

ลาํ  

เรือพายมา้   ๗  ลาํ 

เรือมาด   ๕  ลาํ 

เรือบด   ๓  ลาํ 

เรือสําปัน   ๑๑  ลาํ 

เรือหมู   ๒  ลาํ 

เรือป๊าบ   ๓  ลาํ 

  การจัดการเรือพืนบ้านของวัด  

 การจดัเก็บของวดั เรือพืนบา้นจดัเก็บอยู่ในศาลาไม้มุงหลงัคาดว้ยสังกะสี 

ศาลาเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก พืนเป็นปูนมีร่องระบายนาํโดยรอบ เรือมีการบาํรุงรักษาแลว้ดว้ย

การซ่อมแซม ยาช ัน ทาสีและทานํามนัใหม่ ลกัษณะการจดัวางเรือพืนบ้านยงัไม่มีแบบแผนที

แน่นอน ยงัไม่เป็นระเบียบ แต่ตงัวางอยูบ่นคานไมเ้กือบทุกลาํ ขาดส่วนขอ้มูลให้ความรู้ทวัไป  แต่มี

การเขียนชนิดเรือแต่ละลาํเอาไวข้้างลาํเรือ  

 การดูแลทาํความสะอาดเป็นประจาํนนัยงัไม่มี การซ่อมบาํรุงประจาํปียงัไม่

มี หากแต่จะมีก็ต่อเมือมีการขอยืมและส่งคืนจากชาวบา้นโดยผูที้ขอยืมไปเป็นผูดู้แลและรับผิดชอบ

ในส่วนนี และทีวดัม่วงไม่มีพิธีกรรมใดๆเกียวกบัเรือพืนบา้นทีเก็บรวบรวมเอาไวแ้ต่อย่างใด ยกเวน้

มีผูที้มีความเชือเกียวกบัแม่ยา่นางเรือจะมาบนบานศาลกล่าวกนัเองดว้ยความเชือเรืองโชคลางหรือ

อืนๆ โดยจะมีการนาํชุดไทย เครืองประดบัตกแต่งกายของผูห้ญิงมาแก้บนหรือเซ่นเรือพายม้าไม้

ตะเคียน อีกทงัมีชุดหมากพลูและการจุดธูป  

 จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวม แต่เดิมมีชาวบา้นมาบริจาค พอเยอะขึน มี

การประชุมหารือกนัวา่จะจดัใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์นรูปแบบวถิีพืนบา้น ทีครบสมบูรณ์ เป็นพิพิธภณัฑ์

เบ็ดเตล็ด จะใช้ชือว่า “พิพิธภณัฑ์ชาวนา” เพราะของทุกสิ งทุกอย่างล้วนเป็นสิ งของทีใช้ใน
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ชีวติประจาํวนั โดยเฉพาะคนในอ่างทองตงัแต่สมยัอดีตประกอบอาชีพเกษตรกร “ชาวนา” เป็นส่วน

ใหญ่ โดยพระอธิการสุธนไดใ้ห้หลกัพิจารณาในแนวคิดการทาํพิพิธภณัฑแ์บบนีวา่  

 “...คนๆหนึงทาํหลายๆสิงหลายๆอย่าง ดังนันการจดัพิพิธภัณฑ์พืนบ้าน

ไม่ใช่เพียงจดัเฉพาะสิงใดสิงหนึง แต่ต้องมีหลายๆสิงหลายๆอย่างประกอบกัน เพราะทุกสิงนัน 

ลว้นเกียวขอ้งกบัคนๆเดียวแทบทงัสิน...” 

 ๗.๑.๔๒ โรงเรียนวิเศษไชยชาญตันติวิทยาภูมิ 

 โรงเรียนเริมก่อตงัขึนเมือวนัที 22 ธันวาคม พ.ศ. 2480 ในทีดินของวดัท่าสุวรรณ์ (วดั

วเิศษชยัชาญ) บนเนือทีประมาณ 7 ไร่ 56 ตารางวา ส่วนทีตงัปัจจุบนัไดซื้อแลว้ย้ายมาเมือปี พ.ศ.

๒๕๑๘ 

 ทิศเหนือ และทิศใต้ จดทีเอกชน 

 ทิศตะวันออก ทางหลวงชนบท 

 ทิศตะวันตก  จดแม่นาํนอ้ย โดยนายหยด อินทรประสงค์ (แซ่ตนั) คหบดีตาํบลไผ่จาํ

ศีล อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 

พิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาพืนบ้าน ก่อตงัโดยอาจารย์สุพจน์ พงษ์ชุบ อาจารย์สุรเดช สงวนงาม และ

อาจารยป์ระสงค์ ลีสุววรณ์ 

 เรือทีมีในพิพิธภัณฑ์ 

 เรือพายมา้จาํนวน  ๑  ลาํ  

 เรือมาดจาํนวน  ๑  ลาํ  

 เรือบดจาํนวน  ๑  ลาํ  

 เรือยนตจ์าํนวน  ๑  ลาํ 

  

 การจัดการอนุรักษ์ 

 การจดัการมีการทาํเป็นรูปแบบพิพิธภัณฑ์ มีการจดับนัทึก ทาํทะเบียนรายละเอียด

สิงของทีมี มีการทาํสมุดเยยีมใหค้นทีมาศึกษา เยยีมชมพิพิธภณัฑ์ ป้ายสือความหมายและการแบ่ง

ประเภทต่างๆเป็นสัดส่วน อีกทังมีการดูแลทําความสะอาดตามความสนใจและโอกาส ซึง

จุดประสงค์ในการจดัทาํพิพิธภณัฑนี์ไม่ใช่เพือเป็นพิพิธภณัฑ์เรือ แต่เป็นการจดัการพิพิธภณัฑ์ภูมิ



๑๘๕ 

 

 

 

ปัญญา ซึงจะรวบรวมทรัพยากรวฒันธรรมในท้องถินมาเก็บรักษาไวใ้ห้เยาวชน และผูที้สนใจได้

ศึกษาเรียนรู้  

 การจดัแสดงอยู่ชนัล่างของอาคารเรียน สิงของทุกอย่างสามารถจบัต้องเพือศึกษาได ้

ทงันีเป็นแหล่งสําหรับเรียนรู้ในแนวคิด Learning by doing คือการเรียนรู้แลว้ลงมือทาํด้วย ในส่วน

ของเรือพืนบา้นทีเก็บรักษาไวน้นัจะมีการจดักิจกรรมใหเ้ด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไดท้ดลองยา

เรือเพือใหไ้ดส้ัมผสักบัการลงมือทาํจริงๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๑๐๒ การนาํเรือมาเป็นสือการสอนใหก้บันกัเรียนในโรงเรียน 

 (โรงเรียนวเิศษไชยชาญตนัติวทิยาภูมิ ถ่ายเมือวนัที ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 

 

 

 

 



๑๘๖ 

 

 

 

 ๗.๒ การจดัการของสถานทีส่วนบุคคล 

 ตวัอย่างภาพการเก็บรักษาเรือตามบา้นเรือนประชาชน 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ๑๐๓ บา้นลุงบะ 

 (บา้นลุงบะ โพธิทอง ถ่ายเมือวนัที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๑๐๔ บา้นนา้นึก 

 (บา้นนา้นึก โพธิทอง ถ่ายเมือวนัที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 



๑๘๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๑๐๕ การเก็บรักษา และการใชเ้รือของประชาชน 

 (บา้นประชาชนโพธิทองและวเิศษฯ ถ่ายเมือวนัที ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

 

๘. การจัดทําบัญชีเรือพืนบ้าน  

 ในการสํารวจเบืองตน้พบว่าวดัต่างๆทีเก็บรักษาเรือไวส่้วนใหญ่ไม่ไดมี้การจดบนัทึก 

หรือทาํบญัชีเรือเพือเป็นฐานขอ้มูลในการตรวจสอบปริมาณทีแน่นอน หรือมีอยู่ สูญหายของเรือ

พืนบา้น ในวดั แต่มีบางวดัทีเคยทาํแลว้สุดทา้ยตอ้งลม้เลิกไปเพราะไม่มีเวลา ไม่มีคนทาํ อีกทงัการ

หยิบยืมเรือจากวดัเป็นชาวบา้นทีอยู่ในละแวกวดั เป็นทีรู้จกักนัอยูแ่ลว้ ใช้ความจาํเป็นเครืองยืนยนั

เท่านนั จึงไม่ไดเ้คร่งครัดในเรืองระเบียบขอ้มูลการเขา้ - ออกของเรือมากนกั 



๑๘๘ 

 

 

 

ในการดาํเนินการจดัทาํบญัชีเรือพืนบา้นทีมีอยูใ่นพืนทีศึกษานัน ผูศึ้กษาเจาะจงเลือกทาํเฉพาะเรือ

พืนบ้านทีอยู่ในวดัตลอดริมฝังแม่นาํน้อยเป็นสําคญั เนืองด้วยผลในการสํารวจทาํทะเบียนนีจะ

สามารถเป็นประโยชน์ในดา้นการใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเรือพืนบา้นทีจะเชือมโยงกบัการใชง้านในสังคม

ดา้นอืนๆต่อไป 

การทาํทะเบียนผูศึ้กษาไดจ้ดัทาํบญัชีเรือพืนบา้นขึนมา ๓ รูปแบบ ไดแ้ก่ 

 ๑. บญัชีเรือพืนบา้นเฉพาะลาํในแต่ละวดั  

 ๒. บญัชีรวมเรือพืนบา้นของแต่ละวดั  

 ๓. บญัชีเรือรวมทงัหมดของทุกวดั  

จากการการสํารวจเพือทาํทะเบียนจริง ขอ้มูลพืนฐานทีสามารถสํารวจได ้มีดงันี 

 ๑. ชือเรือ เพือระบุเรือแต่ละลาํว่ามีชือเรียกเฉพาะหรือไม่ ซึงในการสํารวจ พบวา่เรือ

พืนบา้นทีมีการระบุตงัชือไวน้นั มกัจะเป็นเรือทีมีความสําคญัพิเศษ โดยเฉพาะเรือยาว ซึงเป็นเรือที

มีความสําคญัต่อชุมชน หรือวดันนัๆ หรือต่อบุคคล หรือต่อช่วงเวลา สถานการณ์ 

 ๒. เจ้าของ ระบุสิทธิขาดในการดูแลรักษา การเป็นเจา้ของ หรืออ้างถึงเจา้ของเดิม

ตลอดจนเจา้ของปัจจุบนั เพือเป็นการใหเ้กียรติกบับุคคลนนัๆ อนัจะไดแ้ก่เรือใชง้านทวัไปทีมีความ

พิเศษ และทีสําคญัคือเรือทีเป็นเรือของชุมชน  

 ๓. สถานทีเก็บรักษา ระบุใหท้ราบแน่จดัวา่ปัจจุบนัเก็บรักษาไวที้ใด เพือเป็นประโยชน์

ต่อการสืบค้น หรือการศึกษาต่อยอดเกียวกับเรือพืนบ้านลาํนันๆ อีกทงัหาวิธีในการจดัการที

เหมาะสมต่อไปในอนาคต ซึงหลายๆแห่งสถานทีเก็บรักษาเน้นไปตามบริบทของพืนที และตาม

กาํลงัความพร้อมทีจะสามารถเก็บรักษาเรือพืนบา้นเหล่านนัได ้บางแห่งเก็บรักษาไวใ้นโรงเรือน

อย่างดี แต่บางแห่งเป็นไปตามความเหมาะสม 

 ๔. ชนิดเรือ ระบุให้ทราบว่ามีลกัษณะเฉพาะตัวตามรูปแบบเรือชนิดใด เพือบ่งบอก

ต่อไปวา่เหมาะกบัการใช้งานในลกัษณะใด ซึงชนิดเรือในพืนทีทีทาํการศึกษานนัมีด้วยกนัทงัหมด 

๑๔ ชนิด 

 ๕. ประเภทการสร้าง บ่งชือถึงภูมิปัญญาวา่ สร้างขึนโดยวธีิการใด โดยเรือพืนบา้นทีมี

ในพืนทีทาํการศึกษานนั พบประเภทการสร้างแตกต่างจากการสร้างเรือพืนบา้นของไทยในภูมิภาค

อืนๆ คือมี ๓ ประเภท ไดแ้ก่ เรือขดุ เรือต่อ และเรือสาน 

 ๖. วัสดุทีใช้สร้าง เพือชีใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดส้ําหรับการซ่อมแซมในอนาคตหาก

เกิดการชํารุดเสียหาย จะได้มีการดาํเนินการโดยคงการใช้วสัดุเช่นเดิม หรือคาดการณ์ถึงแหล่ง



๑๘๙ 

 

 

 

วตัถุดิบ หรือวสัดุนนัๆได ้ซึงโดยมากทาํมาจากไม้เนือแข็ง ตระกูลตะเคียน ตระกูลสัก เป็นส่วน

ใหญ่ 

 ๗. อายุโดยประมาณ โดยนบัตงัแต่การสร้างเพือชีถึงความสําคญั ประกอบกบัวิธีการ

อนุรักษใ์นอนาคต พบวา่เรือพืนบา้นทีสํารวจได ้อายุอยู่ระหวา่ง ๒๐ – มากกวา่ ๑๐๐ ปี 

๘. ขนาด ชีวดัถึงลกัษณะร่วมโดยทวัไปของเรือแต่ละชนิด แต่ละประเภท ประกอบกบัเป็นประ

โยขน์ต่อการซ่อมแซมในอนาคต ซึงเรือทีมีขนาดยาวและใหญ่ทีสุดคือเรือทีเป็นชนิดเรือยาวทีใช้

สําหรับการแข่งขนัในช่วงออกพรรษา 

๙. สีสัน เพอืระบุลกัษณะเด่นของเรือแตล่ะลาํ โดยมากมกัมีสีตามเนือไมท้นีาํมาสร้างเรือลาํนนัๆ 

 ๑๐. ลักษณะพิเศษเฉพาะ เพือระบุลกัษณะเด่นชดัของเรือแต่ละลาํ 

 ๑๑. ประเภทการใช้งาน บ่งบอกถึงลกัษณะตามการใชง้าน วา่เป็นเรือประเภทใด ซึงยึด

ตามเกณฑก์ารแบ่งตามลกัษณะการใช้งาน 

 ๑๒. ประวัติโดยสังเขป เพือเป็นฐานขอ้มูลสืบคน้ทีมา ความสําคญั หรือเกียรติประวติั 

 ๑๓. การดูแลรักษา ระบุเพือใหท้ราบถึงวธีิการจดัการทีมีอยู ่ณ ปัจจบุนั เพือการสานต่อ

การจดัการอนุรักษต่์อไปในอนาคต 

 ๑๔. หมายเหตุ ระบุขอ้ควรคาํนึง หรือเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเรือแต่ละลาํ หรือสิงที

มากกวา่ขอ้มูลต่างๆขา้งตน้ 

 ๑๕. รูปถ่าย เพือใหเ้ห็นภาพจริงของเรือทีมีวา่ลกัษณะจากขอ้มูลเบืองตน้โดยรวมคือลาํ

ใด 

 ๑๖. รหัสกํากับ เป็นการกาํหนดลาํดบัทีของเรือพืนบา้น โดยมีชือวดักาํกบัและตามด้วย

ตวัหมายรหสัเลข ๖ หลกั เช่น ๕๓๐๐๑๔, ๕๓๐๑๔๐ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ  

 

 เลขคูแ่รก  ๕๓  คือ เลขทา้ยปีทีทาํการบนัทึก 

 เลขคู่ทีสอง ๐๐, ๐๑     คือ รหสับอกกลุ่มประเภทแบ่งตามลกัษณะการใช้   

   ไดแ้ก่เรือประเภทใชง้านทวัไป และ ๐๑ คือเรือพิธีกรรม ๐๐  

 เลขคู่ทีสาม ๔๐ คือ เลขลาํดบัทีของเรือพืนบา้นทงัหมดในสถานทีนนัๆโดย

   จะเริมตน้ทีหมายเลข ๐๑ เป็นตน้ไป 

 

 



๑๙๐ 

 

 

 

ทงันีตวัเลขอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หรือสร้างรหสัขึนมาใหม่ อีกทงัจาํเป็นตอ้งทาํ

บตัรประจาํเรือพืนบา้นดว้ย เพือเป็นหลกัฐานในการระบุเรือพืนลา้นแต่ละลาํให้ชดัเจนยิงขึน แต่ ณ 

โอกาสนีผูจ้ดัทาํไม่ได้ทาํบตัรดังกล่าวขึนมาเนืองจากสิงดงักล่าวจาํเป็นจะต้องอาศยัเจา้ของเรือ

พืนบา้นแต่ละแห่งเป็นผูด้าํเนินการจดัการในโอกาสต่อไป ซึงจาํเป็นตอ้งออกแบบมาให้คงทนหาก

จาํเป็นตอ้งนาํเรือพืนบา้นลาํนนัๆกลบัไปลงนาํเพือใชง้านอีก ดงัตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ซึงอปุกรณ์ทีใช้ในการบนัทึกทาํทะเบียนเรือพืนบา้นไดแ้ก่ ตลบัเมตรขนาดความยาว  

๓๐ เมตร ไมเ้มตร หรือไมที้มีความยาวขนาดประมาณ ๑ เมตร กระดาษกาวเพอืเขียนหมายเลขกาํกบั

ลาํดบัเรือ  กลอ้งถ่ายรูป สมุดจดบนัทึกหรือแบบบนัทึก โดยวธีิการ วดัขนาดจะวดัดว้ยกนัทงัหมด ๔ 

ส่วน ดว้ยกนั คือ ความยาวตลอดลาํเรือ ความลึกหรือความสูงโดยวดัจากภายนอกเอาคานเรือหรือไม้

มาทาบจากทอ้งเรือในแนวราบแลว้เอาตลบัเมตรวดัแบบตงัฉากกบัไมที้ทาบมาจากทอ้งเรือ ความ

กวา้งทีสุดของเรือไดแ้ก่ตรงกลางลาํเรือ และขนาดหวั-ทา้ยเรือ 

  

 

 

 

 

 

ภาพที ๑๐๖ อุปกรณ์ในการวดัขนาดเรือพืนบา้น 

  ถ่ายเมือ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 

             ชือเรือ................................................................ 

                           รหสัเลขที............................................................ 

                           ชนิด/ประเภท...................................................... 

                                เจา้ของ............................................................... 

                            ทีตงั................................................................... 

           ขนาด...............กวา้ง........................................... 

                            ยาว.................................................................... 

           ลึก..................................................................... 

                                       หวัเรือ-ทา้ยเรือ.................................................... 

 

 

 

รูปภาพแบบเตม็ลาํ 



๑๙๑ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๑๐๗ การวดัขนาดเรือพืนบา้น 

 ถ่ายเมือ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 



๑๙๒ 

 

 

 

ตวัอย่างแบบบนัทึกขอ้มูลพืนฐานเรือพืนบา้นเฉพาะลาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ/เลขที วดันาํพ ุ๕๓๐๐๐๑ เจ้าของ วดันาํพสิุทธาราม 

ประเภทการสร้าง เรือขุด ชนิดเรือ เรือพายมา้ 

วสัดุทีใช้สร้าง ไมต้ะเคียน ประเภทการใชง้าน ใชง้านทวัไป 

สถานทีเกบ็รักษา ลานกลางแจง้ วดันาํพ ุ ลกัษณะเฉพาะ 
เรือขุดดว้ยซุงตน้เดียว  

มีหูกระต่ายทีคอเรือทงัหัวและทา้ย 

อายุ ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ปี สี เนือไม้ตะเคียน 

ขนาด 

กวา้งสุด ๑.๖๗ เมตร 

ยาวตลอดลาํ ๗.๙ เมตร 

ลึกกลางลาํ ๐.๕๔ เมตร 

หัวและทา้ยกวา้ง ๐.๒๗ เมตร 

 

 

 

 

  

  

ประวติั 

ผูบ้ริจาค คุณย่าขอเลขาแดง สังคมลบัเวช เจา้ของเป็นผูสู้งอายุ อายุประมาณ ๙๐ ปี  

เป็นคนไผ่ดาํตระกลูสังคมลบัเวช อยู่หน้าวดัวนัอุทิศ อาํเภอวเิศษชยัชาญ  

มอบให้ทางวดัเพราะเป็นเรือเกา่แกอ่ยู่ทบีา้นมานาน จึงอยากถวายวดัเพือใหส้าธุชนไดศึ้กษาต่อไป  

การดูแลรักษา ขึนบนบกวางหงายบนคานท่อนไมร้องรับดว้ยวงยางรถยนต ์

หมายเหตุ - 

 



๑๙๓ 

 

 

 

ตารางที ๘, ๙ ตวัอย่างทะเบียนรวมเรือพืนบา้นของแต่ละวดั  

วัดข่อยเสมาราม : รหัส วดัข่อยเสมาราม ๕๓๐๐๐๑ – ๕๓๐๐๓๔ 

ลําดบัท ี ชนิดเรือ ประเภทเรือ จํานวน 

๑ มาด เรือขดุ ๒ 

๒ พายมา้ เรือขดุ ๕ 

๓ โปง เรือขดุ ๑ 

๔ หมู เรือขดุ ๒ 

๕ บด เรือตอ่ ๕ 

๖ สาํปัน เรือตอ่ ๑๑ 

๗ ป๊าบ เรือตอ่ ๒ 

๘ ทกัโบท้ เรือตอ่ ๒ 

๙ หางยาว เรือตอ่ ๑ 

๑๐ ยนต ์ เรือตอ่ ๑ 

 
รวม ๓๒ 

 

วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา : รหัส วัดโบสถ์ฯ ๕๓๐๑๐๑-๕๓๐๑๐๔ และ วัดโบสถ์ ๕๓๐๐๐๑-๕๓๐๐๐๖ 

ลําดบัท ี ชนิดเรือ ประเภทเรือ จํานวน 
๑ ยาว เรือขดุ ๗ 
๒ มาด เรือขดุ ๑ 
๓ ชะล่า เรือขดุ ๑ 
๔ พายมา้ เรือขดุ ๑ 
๕ สาํปัน เรือตอ่ ๑ 
๖ หางยาว เรือตอ่ ๑ 
๗ ยนต ์ เรือตอ่ ๑ 

 
รวม ๑๓ 

 

 

 

 

 



๑๙๔ 

 

 

 

ตารางที ๑๐ แสดงผลการทาํบญัชีเรือพืนบา้นรวมทงัหมดของทุกวดั  

ท ี สถานท ี

ทีตัง 

จาํนวนเรือ จาํนวนชนดิเรือ ชือชนิดเรือ 
หมู่ ตําบล อาํเภอ 

๑ วดัยางมณี ๗ องครักษ ์ โพธิทอง ๕ ๔ พายมา้ ยาว หางยาว  ยนต ์

๒ วดัสุวรรณราชหงษ์ ๕ องครักษ ์ โพธิทอง ๔๗ ๙ 
ยาว สาน หมู โปง สําปัน 

พายมา้ มาด ป๊าบ หางยาว 

๓ วดัทองกลาง ๔ องครักษ ์ โพธิทอง ๖ ๓ ยาว มาด สําปัน 

๔ วดัจุฬามุนี ๓ องครักษ ์ โพธิทอง ๗ ๒ ยาว สําปัน 

๕ วดัโบสถร์าษฎร์ศรัทธา ๕ บางระกาํ โพธิทอง ๑๓ ๔ ยาว สําปัน มาด ชะล่า  

๖ วดัท่าสามคัคี ๑ องครักษ ์ โพธิทอง ๒ ๒ ยาว สําปัน 

๗ วดัยางทอง ๘ บางเจา้ฉ่า โพธิทอง ๖ ๒ มาด สาํปัน 

๘ วดัสามประชุม ๓ บางระกาํ โพธิทอง ๑๑ ๓ ยาว สําปัน ยนต์ 

๙ วดับา้นสร้าง ๖ บางเจา้ฉ่า โพธิทอง ๔ ๑ ยาว 

๑๐ วดัโพธิราษฎร์ ๓ บางเจา้ฉ่า โพธิทอง ๗ ๑ ยาว 

๑๑ วดับุญศิริยาราม ๗ อินทประมูล โพธิทอง ๒ ๑ สําปัน 

๑๒ วดัป่ามุณี ๕ อินทประมูล โพธิทอง ๑ ๑ สําปัน 

๑๓ วดัเกาะ ๒ บางพลบั โพธิทอง ๒ ๒ มาด สาํปัน 

๑๔ วดัขวิด/ดอนขวิด ๒ อ่างแกว้ โพธิทอง ๑ ๑ ป๊าบ 

๑๕ วดัท่าโขลงกติติยาราม ๔ บ่อแร่ โพธิทอง ๔ ๑ พายมา้ 

๑๖ วดัสว่างอารมณ์ ๑ สามง่าม โพธิทอง ๓ ๑ สําปัน 

๑๗ วดัข่อยเสมาราม ๑ โพธิรังนก โพธิทอง ๓๔ ๑๐ 

หมู มาด สาํปัน พายมา้ 

ยนต ์

 ทกัโบท้ ป๊าบ บด โปง 

 หางยาว 

๑๘ วดัชา้ง ๑ ม่วงเตีย วิเศษชยัชาญ ๒ ๒ ยาว สําปัน 

๑๙ วดัไร่ ๑๑ ศาลเจา้โรงทอง วิเศษชยัชาญ ๑ ๑ สําปัน 

๒๐ วดัตูม ๑๑ ศาลเจา้โรงทอง วิเศษชยัชาญ ๓ ๑ สําปัน 

๒๑ วดัมะนาวหวาน ๑๒ ศาลเจา้โรงทอง วิเศษชยัชาญ ๓ ๑ สําปัน 

๒๒ วดักาํแพง ๑๑ ศาลเจา้โรงทอง วิเศษชยัชาญ ๑ ๑ ยาว 

๒๓ วดัออ้ย ๑๐ ศาลเจา้โรงทอง วิเศษชยัชาญ ๑ ๑ ป๊าบ 

๒๔ วดัขมุทอง ๖ ไผ่จาํศีล 
วิเศษชยัชาญ 

๑๓ ๕ 
ยาว พายมา้ มาด  

สําปัน ป๊าบ 

๒๕ วดัฝาง ๗ ไผ่จาํศีล วิเศษชยัชาญ ๔ ๒ ยาว สําปัน 

๒๖ วดัสิงห์ ๙ ศาลเจา้โรงทอง วิเศษชยัชาญ ๓ ๑ ยาว 

๒๗ วดัสําโรง ๘ ศาลเจา้โรงทอง วิเศษชยัชาญ ๔ ๑ สําปัน 

๒๘ วดัราชสกุณา ๕ ไผ่จาํศีล วิเศษชยัชาญ ๖ ๒ ยาว สําปัน 

๒๙ วดัหลวงสุนทราราม ๔ ศาลเจา้โรงทอง วิเศษชยัชาญ ๑ ๑ ยาว 

๓๐ วดัวิเศษไชยชาญ ๒ ไผ่จาํศีล วิเศษชยัชาญ ๗ ๓ ยาว ชะล่า สาํปัน 



๑๙๕ 

 

 

 

ตารางทะเบียนเรือพืนบา้นรวมทงัหมดของทุกวดั (ต่อ) 

ท ี สถานท ี

ทีตัง 
จํานวน

เรือ 

จาํนวนชนดิ

เรือ 
ชือชนิดเรือ ห

มู่ 
ตําบล อาํเภอ 

๓๑ วดัสนาม ๕ ท่าชา้ง 
วิเศษชยั

ชาญ 
๑ ๑ พายมา้ 

๓

๒ 
วดัท่าชา้ง ๕ สีร้อย 

วิเศษชยั

ชาญ 
๓ ๒ สําปัน๒ ยาว๑ 

๓๓ วดัโพธิธรรมโชติยาาราม(โพธิปลาํ) ๕ ท่าชา้ง 
วิเศษชยั

ชาญ 
๑ ๑ ยาว 

๓๔ วดัโพธิเอนสิทธาราม ๖ 
คลอง

ขนาก 

วิเศษชยั

ชาญ 
๗ ๒ ยาว สําปัน 

๓๕ วดัทาํนบ ๕ สีร้อย 
วิเศษชยั

ชาญ 
๖ ๒ ยาว สําปัน 

๓๖ วดัสีร้อย ๔ สีร้อย 
วิเศษชยั

ชาญ 
๒ ๑ สําปัน 

๓๗ วดัหินงอก ๓ สีร้อย 
วิเศษชยั

ชาญ 
๒ ๑ สําปัน 

๓๘ วดัไทรยืด ๑ สีร้อย 
วิเศษชยั

ชาญ 
๗ ๒ ยาว สําปัน 

๓๙ วดันาํพุสิทธาราม ๑ สีร้อย 
วิเศษชยั

ชาญ 
๘ ๓ พายมา้ ป๊าบ สําปัน 

๔๐ วดับางจกัร ๒ บางจกัร 
วิเศษชยั

ชาญ 
๒ ๑ สําปัน 

๔๑ วดัม่วง ๖ หวัตะพาน 
วิเศษชยั

ชาญ 
๓๓ ๖ 

มาด พายมา้ สําปัน โปง 

 หมู บด ป๊าบ 

๔

๒ 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญตนัติวิทยา

ภูมิ 
๖ ไผ่จาํศีล 

วิเศษชยั

ชาญ 
๖ ๔ 

มาด พายมา้ สําปัน 

ยนต ์

 
 

  

รวม ๒๘๒ 
  

 

 จากการสํารวจและการทาํทะเบียนเรือพืนบา้นขนัต้นนี พบว่าเรือพืนบ้านทีมี ยงัคง

ความสมบูรณ์ของเรืออยู่ค่อนข้างมาก ทงัในแง่ขององค์ความรู้ทียงัพบได้ในบางพืนที เป็นองค์

ความรู้ทีสําคญัทีจะเป็นสิงชีนาํไปสู่การหาแนวทางทีเหมาะสมในการจดัการอนุรักษเ์รือพืนบา้นทีมี

ในพืนทีได ้ดงัจะนาํเสนอในหวัขอ้ถดัไป 

 

 

 



๑๙๖ 

 

 

 

ส่วนที ๒ วิธีการจัดการอนุรักษ์ 

 การจดัการอนุรักษเ์ป็นวิธีการสงวนรักษาทรัพยากรวฒันธรรมไวใ้ห้คงอยู ่ไม่วา่จะดว้ย

วิธีการใดก็ตาม หากการจดัการนันตงัอยู่ในแนวทางทีเป็นไปไดแ้ละก่อให้เกิดประโยชน์ ทงันี

จาํเป็นตอ้งอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการของการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในดา้นต่างๆเขา้มา

มีส่วนช่วยในเรืองของขนัตอนกระบวนการคิดวิเคราะห์เพือให้ไดแ้นวทางการจดัการทีเหมาะสม

และสามารถนาํวธีิการจดัการนนัไปใช้ประโยชน์เพือสังคม 

 จากการศึกษาวิธีและกระบวนการจัดการอนุรักษ์เ รือพืนบ้านต้นแบบทีใช้ในการ

วเิคราะห์ ทงั ๔ ลกัษณะไดแ้ก่ ๑. พิพิธภณัฑ์แบบระบบราชการ ๒. พิพิธภณัฑ์แบบชุมชนจดัการ

ตนเอง ๓. พิพิธภณัฑ์แบบเอกชนจดัการดว้ยตนเอง ๔. การจดัการเรือพืนบา้นแบบเอกชนในเชิง

ธุรกิจทีไม่ใช่พิพิธภณัฑ ์ถึงระบบการจดัการร่วมว่าจะตอ้งมีองค์ประกอบทีเป็นหวัใจสําคญัหลกัๆ 

ดงันี 

  ๑. ทรัพยากร ทีจะนาํมาจดัการ ภาพรวมนนัประกอบไปดว้ย เรือพืนบ้าน วสัดุอุปกรณ์

หมุนเวยีนทีนาํมาใช้ในงานอนุรักษ์ ประเพณีพิธีกรรม ความเชือ ความรู้และความชาํนาญของผู้ที

ดาํเนินการจดัการเรือพืนบา้น 

  ๒.ผูที้ดาํเนินการจดัการ ในภาพรวมนอกจากผูที้ทาํการจดัการโดยตรงไม่ว่าจะปัจเจก

บุคคลหรือแบบพหุภาคี ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และใจรักษ์ ตอ้งมีการร่วมมือจากหลายๆฝ่าย 

เพือแลกเปลียนความรู้ และช่วยเหลือกนัในการจดัการ 

  ๓.วิธีการดํา เ นินการจดัการระเบียบแบบแ ผน หรือขันตอนการดํา เ นินการ มี

กระบวนการในการจดัการองค์ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ การถ่ายทอดความสามารถเพือการ

ดาํเนินการจดัการเพือให้มี วฏัจกัรและการสืบทอดการจดัการอนุรักษ์ไว ้โดยมีการสรรหา การ

บนัทึกรวบรวมขอ้มูล การดาํเนินการจดัการอนุรักษอ์ย่างต่อเนือง ไปจนถึงการนาํไปใช้ทีมีผลดีต่อ

เรือ ผูด้าํเนินการ ตลอดจนผูค้นในสังคม 

  การดาํเนินการจดัการเนน้ดา้นการศึกษา การอนุรักษ์ ความต่อเนืองในการดูแลรักษา 

และการนําไปใช้งาน ซึงการอนุรักษ์ในลกัษณะนีเป็นการเน้นการนําไปใช้ โดยการนําเอาองค์

ความรู้ตามความสามารถและการสรรหาเพิมเติมของผูที้มีหนา้ทีเกียวขอ้งในการจดัการอนุรักษ์เรือ

พืนบา้นเหล่านนัโดยพบวา่การอนุรักษ์เพือการนาํไปใช้ ทีไม่เพียงแค่เก็บรักษาอย่างเดียว เรียกวา่ 

“การบริรักษ”์ 



๑๙๗ 

 

 

 

 การบริรักษ์ทรัพยากร (Conservation-in-use) คือ การคงไวซึ้งสภาพทางกายภาพและ

คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม เพือประโยชน์ในการศึกษาโดยใช้เทคนิควิธีการทีเหมาะสมต่อ

สภาพแวดล้อมและพืนทีของทรัพยากรแต่ละประเภท เพือสนองต่อความต้องการให้ทรัพยากร

วฒันธรรมนนัคงอยู่ และถูกใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและใช้ได้นานทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได้(สา

ยนัต ์ไพรชาญจิตร, ๒๕๔๘ : ๒๔) 

 

๑. การจัดการเรือพืนบ้านของวัดในพืนทีริมฝังแม่นําน้อย 

 จากการสํารวจและทาํทะเบียนขอ้มูลพืนฐานของเรือพืนบ้าน ในการศึกษาแนวทางที

เหมาะสมในการจดัการอนุรักษเ์รือพืนบา้นในจงัหวดัอ่างทอง โดยเลือกทาํการสํารวจวดัและบา้น

เรือประชาชนทีอยู่ริมฝังแม่นาํนอ้ย ตงัแต่ ต.องครักษ์ อ.โพธิทอง ถึง ต.บางจกัร อ.วิเศษชัยชาญ ซึง

อยู่ในเขตจงัหวดัอ่างทอง มีวดัซึงตงัอยู่ในพืนทีศึกษา ๕๕ วดั สํารวจพบวดัทีมีเรือทีเป็นเรือพืนบา้น

ทงัสิน ๔๑ แห่ง มีโรงเรียนทีทาํการอนุรักษ์เรือพืนบ้านภาคกลาง ๑ แห่ง และสุ่มสํารวจบ้านเรือน

ประชาชนซึงอยู่ใกลเ้คียงวดัทีทาํการสํารวจ ๓๐ หลงัคาเรือน พบวา่บา้นทีมีเรือพืนบา้นภาคกลางอยู่  

๒๐ หลงัคาเรือน รวมแลว้มีจาํนวนเรือพืนบา้นภาคกลางทีไดจ้ากการสํารวจทงัสิน ๓๑๔ ลาํ  

โดยพบวา่การจดัการทีมีอยู่ในพืนทีขณะนี มีเหตุผลในรูปแบบต่างๆ ดงันี 

 ๑. การเก็บรักษาเพือการใชง้าน  

 ๒. การจดัการใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้น 

 ๓. การเก็บรักษาไวเ้ป็นอนุสรณ์  

 ๔. เก็บไวเ้ฉย ๆ ไม่ไดจ้ดัการอะไร 

 ๑.๑ การจัดการให้เป็นพิพิธภัณฑ์เรือพืนบ้าน 

 เป็นการดําเนินการจดัการอนุรักษ์ขนัต้น โดยวิธีการเก็บรวบรวมเรือพืนบ้าน

ประเภทต่างๆไวเ้ป็นจาํนวนมาก มีวตัถุประสงคเ์พือใหเ้ป็นแหล่งสําหรับการศึกษา เรียนรู้เกียวกับ

ประเภทของเรือพืนบา้น การมีอยู่ของเรือพืนบา้น วา่เป็นสิงทีสมควรแก่การอนุรักษ์ อนึงในแต่ละ

แห่งจะมีเหตุผลทีคลา้ยๆกนัคือ ๑.เรือทีมีนนัเป็นของเก่า เป็นของหายากไม่สามารถหาดูได้ง่ายๆ 

บางชนิดไม่มีการผลิตซําได ้๒.เป็นสิงจาํเป็นต่อท้องถินมาตงัแต่อดีตถึงปัจจุบนั ๓.มีอดีต และ

ประวติัความเป็นมาเกียวขอ้งกบัสถานทีทีเก็บรักษา หรือบุคคลทีอยู ่ณ สถานทีแห่งนนั  



๑๙๘ 

 

 

 

โดยสถานทีซึงจดัวา่มีการจดัการใหเ้ป็นพิพิธภณัฑแ์ละมีศกัยภาพเทียบเท่า คือประกอบไปดว้ย ๑. 

ทรัพยากรวฒันธรรมทีเอามาจดัแสดง ๒.คนจดัการ ๓.วธีิการจดัการ บางวดัอาจจะมีองค์ประกอบที

ไม่สมบูรณ์เสียทงัหมด แต่สรุปโดยรวม ณ ปัจจุบนัคือ “ การมีอยู ่” มีทงัหมด ๖ แห่งไดแ้ก่  

๑ ว ัด สุวรรณร าชหงส์  ๒ .  ว ัดข่อย  ๓.  ว ัดโบสถ์ราษ ฎร์ศ รัทธา  ๔ .วัดขุมทอง  ๕.วัดม่วง                       

และ๖.พิพิธภณัฑโ์รงเรียนวเิศษไชยชาญตนัติวทิยาภูมิ 

 ๑.๒ การเก็บรักษาไว้เป็นอนุสรณ์ 

 เป็นการจดัการทีมีการเก็บรักษาเรือพืนบา้นทีมีอยู่ไวเ้ป็นทีระลึก สําหรับโอกาส

พิเศษ เหตุการณ์พิเศษ เป็นอนุสรณ์แด่บุคคล เป็นอนุสรณ์สือถึงการกระทาํใดๆโดยส่วนรวมของ

ชุมชน หรือทอ้งถินนนัๆ  

 รูปแบบการจดัการเช่นนี มีอยู่โดยทวัไปตามวดัในประเทศไทย กล่าวไดว่้าทวัทุก

ภาค ไม่วา่จะภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง หรือภาคใต ้ดว้ยเรือทีไดรั้บการจดัเก็บไวใ้นลกัษณะนี

จะเป็นเรือทีมีชือเสียง โดยเฉพาะเป็นเรือยาว หรือเรือแข่ง ทีมีมาแต่โบราณทีมกัมีบทบาทสําคญั

ในช่วงประเพณีสําคญั คือ ประเพณีออกพรรษา ส่วนใหญม่กัเป็นเรือทีสร้างขึนจากการร่วมแรงร่วม

ใจกันของคนในชุมชน อีกทงัมีการประกอบพิธีกรรม และมีการดาํเ นินการทางความเชือตงัแต่

ขนัตอนการเริมสรรหาเรือจนถึงขึนตอนการเก็บรักษา ทีมีความพิถีพิถนัมากกว่าเรือประเภทอืนๆ 

สถานทีซึงมีการจดัการเก็บรักษาเรือในรูปแบบนี  ไดแ้ก่  

 ไดแ้ก่ วดัยางมณี วดัข่อย วดัยางมณี วดัทองกลาง วดัจุฬามุนี วดัโบสถ์ราษฎร์

ศรัทธา วดัสามประชุม วดัท่าสามคัคี วดับา้นสร้าง วดัโพธิราษฎร์ วดัโพธิเอนสิทธาราม วดัไทรยืด 

วดันาํพุ วดัราชสกุณา วดัขมุทอง วดัฝาง วดัชา้ง วดักาํแพง วดัโพธิธรรมโชติยาราม วดัวิเศษชยัชาญ 

วดัทาํนบ และวดัหลวงสุนทราราม  

 ๑.๓ การเก็บรักษาเพือการใช้งาน 

 เป็นการจดัการเรือพืนบา้นทีมีอยู่ ไม่ไดมี้ความพิเศษอะไรมาก  เนืองจากเรือทีเก็บ

รักษาเอาไว ้มีเพือไวใ้ช้งาน ในการสัญจรทางนาํทวัไป โดยเฉพาะการทาํกิจของสงฆใ์นตอนเชา้ คือ

การออกบิณฑบาต และมีไวใ้ช้ในยามถึงหน้านํา ทีการเดินทางบกเป็นไปด้วยความยากลําบาก 

เพราะสภาวะนาํท่วม ซึงเกิดขึนเป็นไปตามปกติของภาคกลางไดแ้ก่ บา้นเรือนประชาชนทีสํารวจ 

วดัยางมณี วดัสุวรรณราชหงส์ วดัข่อย วดัทองกลาง วดัจุฬามุนี วดัโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา วดัยางทอง 

วดัสามประชุม วดัท่าสามคัคี วดับา้นสร้าง วดัโพธิราษฎร์ วดัท่าโขลงกิตติยาราม วดัเกาะ วดัสวา่ง
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อารมณ์ วดัขวดิ วดัป่ามุนี วดับุญศิริยาราม วดับางจกัร วดัโพธิธรรมโชติยาราม วดัไทรยืด วดันําพุ

สิทธาราม วดัม่วง วดัราชสกุณา                

วดัขมุทอง วดัฝาง วดัมะนาวหวาน วดัช้าง วดักาํแพง วดัสิงห์ วดัโพธิเอนสิทธาราม วดัวเิศษชยัชาญ           

วดัทํานบ วดัหลวงสุนทราราม วดั ตูม วดัสําโรง วดัท่าช้าง  วดั สนาม ว ัดหินงอก วดัอ้อ ย                

และวดัสีร้อย  

 ๑.๔ เก็บไว้เฉยๆ ไม่ได้จัดการอะไร 

 เป็นการเก็บรักษาเรือพืนบา้นแบบตามสถานภาพ ไม่ไดใ้หค้วามสําคญัอะไรเลย สาเหตุ

เนืองจาก ๑. เรือทีมีเคยใช ้แต่ปัจจุบนัไม่จาํเป็นตอ้งใช้แล้ว ๒. มีเรือใหม่ทีใช้วสัดุทีสะดวกต่อการ

ใชง้านเขา้มาแทนที ไม่จาํเป็นตอ้งดูแลรักษามาก หรือยุ่งยากเท่ากับเรือพืนบ้านเก่า ทีทาํมาจากไม ้                  

๓. ไม่มีผูท้าํหนา้ทีดูแลรักษา ๔. ขาดทุนทรัพย ์

 โดยเรือพืนบา้นทีตกอยูใ่นสภาวะนี จะผุพงัไปเรือยๆ และรวดเร็วมากกวา่เรือพืนบา้นที

มีการจดัการ วดัทีมีรูปแบบนี ได้แก่  วดักําแพง วดัหินงอก วดัสนาม  วดัไร่ วดัเกาะ วดัป่ามุนี             

วดัราชสกุณา วดัสวา่งอารมณ์ วดัทองกลาง วดัสนาม วดัยางมณี วดัมะนาวหวาน  วดับา้นสร้าง    

วัดนํา พุสิ ทธาร าม วัดทํานบ วดั ท่าช้าง ว ัด ท่าโ ขลง กิ ติยาราม ว ัดโ พธิ ธรรมโช ติยาร าม                      

และวดับุญศิริยาราม 
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ตารางที ๑๑ แสดงลกัษณะการจดัการทีพบในพืนทีการศึกษา 

 

การจัดการต้นแบบ สถานทีเก็บรักษา ผู้ดาํเนินการ การซ่อมบาํรุง การให้ความรู้  การนาํไปใช้ประโยชน์ 

การจดัการอนุรักษ์

เชิงการเกบ็รักษาเพือ

การใชง้าน 

ใตถุ้นศาลาการเปรียญ 

ยกใตถุ้นสูง ศาลา หรือ

โรงเกบ็เรือทีสร้างขึนมา

สาํหรับเกบ็เรือ

โดยเฉพาะ มีคานรองรับ

ดว้ยแผ่นยางเพือป้องกนั

การผดิรูปของท้องเรือ, 

กลางแจง้, ใตต้น้ไมใ้หญ่

, ใตถุ้นบา้น, ขา้งบา้น 

พระสงฆ ์ชาวบา้น 

เจ้าของเรือ 

มีการดูแลรักษาเป็นประจาํทุกปี 

หรือทาํความสะอาดและการ

ซ่อมแซมเมอืจาํเป็นตอ้งใช้งาน 

ใช้ความชาํนาญช่างขนัพืนฐาน 

และความรู้การดูแลรักษา

เบืองตน้ 

ไม่มีการให้ความรู้ทงัดา้น

วิชาการ หรือความรู้ดา้นการใช้

งาน ยกเวน้เกดิสภาวะนาํท่วม

จึงนาํออกมาใช้ และถ่ายทอด

ความรู้เรืองการบาํรุงรักษา 

ใช้เป็นเครืองมือสาํหรับประกอบอาชีพ เป็นสิงรองรับ

สภาวะนาํท่วม เช่น ยานพาหนะแทนรถยนต ์เป็นทีเกบ็

ของให้พน้นาํ เป็นทีอยูอ่าศัยกรณีนาํทว่มบา้น การ

นาํไปใช้เพือประเพณีและพิธีกรรมสาํคญัๆของท้องถิน 

การจดัการอนุรักษ์

เพือให้เป็นพิพิธภัณฑ์

พืนบา้น 

ศาลาการเปรียญ ,โรง

เกบ็เรือ พบตามวดัทีมี

การจดัการมีคานรองรับ

ทีทาํมาจากไม ้แผ่นยาง 

ยางรถยนต ์ท่อนไม ้

วดั ชาวบา้น 

โรงเรียน 

หน่วยงาน

ปกครองส่วน

ท้องถิน 

มีการบาํรุงรักษาประจาํปี ทาํ

ความสะอาดเป็นครังคราว หรือ

เมือจาํเป็นตอ้งนาํมาใช้งาน 

ความชาํนาญช่างสูง และดูแล

ดว้ยขนัตอนเบืองตน้สาํหรับเรือ

มีการสือความหมายสําหรับ

ประวติัเฉพาะเรือพืนบา้นบาง

ลาํ และการสือความหมายดา้น

ชนิดเรือ ไม่มีความรู้ดา้น

วิชาการหรือระบบความรู้ดา้น

เป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับการเรียนการสอนทอ้งถิน เป็น

แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในทอ้งถิน 

ใช้เป็นเครืองมือสาํหรับช่วยเหลือชาวบา้นทีเดือดร้อนจาก

การขาดแคลนพาหนะเวลานาํท่วม(ในวงแคบ) ใช้ในงาน

พิธีกรรม 
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กระสอบ ทีมีความสมบรูณ์อยูแ่ล้ว การใชง้าน การดูแลรักษา หรือ

องคค์วามรู้อืนๆ 

การจดัการอนุรักษ์

เชิงการเกบ็รักษาไว ้

เป็นอนุสรณ์ 

ขา้งศาลาการเปรียญ ใต้

ศาลาการเปรียญ โรงเกบ็

เรือทีมหีลงัคาคุม้แดด

ฝน 

วดั ชาวบา้น 

หน่วยงาน

ปกครองส่วน

ท้องถิน 

มีการบาํรุงเป็นครังคราว หรือ

เมือยามจาํเป็นตอ้งใช้งานใช้

วิชาช่างขนัชาํนาญการ และ

เทคนิคทันสมยั 

ไมมี่การเผยแพร่ความรู้ หรือ

ขอ้มลูใดๆ นอกจากชือของเรือ

ทีปรากฏบนลาํเรือพืนบา้น อีก

ทงัคาํบอกกล่าวจากคนใน

สถานที หรือชาวบา้น 

- 

การจดัการอนุรักษที์

ไมม่ีการจดัการ 

ใตศ้าลาเอนกประสงค ์

ขา้งกุฏิพระสงฆ์, ใต้

ตน้ไม ้กลางแดด ริมนาํ 

พระสงฆใ์นวดั 

กรรมการวดั 

ไม่มีการดูแลหรือดาํเนินการ

ใดๆ 

ไมม่ีการเผยแพร่ขอ้มลูใดๆ - 
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ส่วนที ๓ สภาวะนําท่วมกับการใช้เรือพืนบ้านวิถีชีวติแบบดังเดิมของคนในพืนท ี

 สภาวะนาํท่วมเกิดขึนในจงัหวดัอ่างทองเป็นประจาํอยู่ทุกปี เนืองด้วยตงัอยู่ในพืนที

ราบลุ่มแม่นําเจา้พระ การดําเนินวิถีชีวติของประชาชนนันเป็นไปอย่างเข ้าใจต่อระบบสภาวะ

แวดลอ้มของธรรมชาติอยู่แลว้ จากการสํารวจพบว่าบา้นเรือนประชาชนทีอยู่ริมนาํและพนืทีเสียงนาํ

ท่วมจะมีการเตรียมความพร้อม และมีเ รือ พืนบ้านไวเ้ พือรอ งรับปัญหา แต่ในยุคปัจจุบัน

แนวความคิดของผู ้คนได้เปลียนแปลงไปดว้ยความสะดวกสบายและการพฒันาอย่างขาดความ

เข้าใจของระบบสาธารณูปโภคนอกจากนียงัส่งผลกระทบต่อระบบการใช้ชีวิตในรูปแบบทีอิง

ธรรมชาติแบบดงัเดิมจนลุกลามเป็นปัญหาต่อเนืองอย่างกวา้งขวาง การละทิงเรือพืนบา้นทาํให้เกิด

การขาดแคลนแนวทางในการใช้ชีวติบนปัญหาทีไม่สมควรจะเป็น แอต่อย่างไรก็ดีจากปรากฏการณ์

ทีเกิดขึน ทาํให้ผูค้นเริมสนใจและพยายามจะกลบัไป ดาํเนินชีวิตและเตรียมความพร้อมในรูป

แบบเดิม แต่ก็ค่อนขา้งจะสายไปเนืองดว้ยทงัสภาพเศรษฐกิจและสิงแวดลอ้มไดเ้ปลยีนแปลงไปเกิน

เยียวยา จึงทาํให้ผูค้นตอ้งรับสภาพปัญหาทีเป็นอยู่ในปัจจบุนัอย่างหลีกเลียงไม่ได ้

 
 

 

 

 

 

          ( ก)             (ข) 

ภาพที ๑๐๘ การใชพ้าหนะเวลานาํท่วม 

 (ก) การพร้อมรับมือกบัปัญหาในรูปแบบเดิม  

 (ข) การรับมือกบัปัญหานาํท่วมดว้ยความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งจาํเป็นในปัจจุบนั 

  จงัหวดัอ่างทอง ถ่ายเมือวนัที ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔  

 

 

 



๒๐๓ 

 

 

 

บทที ๕ 

แนวทางในการจัดการเรือพืนบ้าน จังหวัดอ่างทอง 

 

 การจดัการเรือพืนบ้านในจงัหวดัอ่างทอง มีความสัมพันธ์เกียวเนืองในมิติทาง

วฒันธรรมหลายด้าน ผูศึ้กษาไดใ้ห้ความสําคัญเกียวกับการมีอยู่ของของทรัพยากรวฒันธรรม

ดงักล่าว และศึกษาการจดัการเชิงการนาํไปใช้ประโยชน์ ในบทนีจะนาํเสนอเกียวกบัแนวทางในการ

จดัการเรือพืนบา้นของจงัหวดัอ่าทอง ในดา้นต่างๆ ซึงไดจ้ากการสรุปจากผลการศึกษาคน้ควา้ และ

การลงสํารวจในพืนที ทงันีเป็นผลซึงผู้ทีมีส่วนเกียวข้องได้แสดงความคิดเห็นตามมุมมองและ

ทศันะคติทีแตกต่าง ซึงแนวทางในการจดัการเรือพืนบา้นในจงัหวดัอ่างทอง ดงัน ี

 

๑.การจัดการด้านข้อมูลวิชาการและการศึกษา 

 จากขอ้มูลการศึกษาทงัเอกสารและการลงพืนทีภาคสนาม รวมทงัการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งทงัทางตรงและทางออ้มสําหรับการจดัการเรือพืนบา้นในจงัหวดัอ่างทอง สามารถสรุป

แนวทางการจดัการในดา้นขอ้มูลทางวิชาการและการศึกษา คือ 

 ๑.๑ การรวบรวมขอ้มูล  

 การการจดัการทีมีทงัตามสถานทีส่วนรวมและส่วนบุคคล ทาํใหท้ราบวา่ งานดา้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสําคญัทางดา้นองคค์วามรู้ทวัไป ประวตัิศาสตร์ ทมีา และการดาํรงอยู่ของเรือ

พืนบา้นในพืนทีการศึกษา รวมไปถึงในจงัหวดัอ่างทองทงัจงัหวดั ยงัขาดการเก็บรวบรวบขอ้มูลใน

เชิงปฏิบติัการ และการศึกษาในเชิงลึกอย่างจริงจงั ทาํใหไ้ม่ทราบขอ้มูลทีแทจ้ริงทีเกียวข้องกบัเรือ

พืนบ้านทีมีการเก็บรักษาอยู่ในพืนทีทาํการศึกษา ซึงในส่วนของการรวบรวบข้อมูลนีในพืนที

การศึกษารวมถึงในจงัหวดัอ่างทองเอง มีความพร้อมในส่วนนีอยู่แลว้โดยแบ่งเป็น 

 ๑.๑.๑การรวบรวมองคค์วามรู้ดา้นประวติัศาสตร์ คุณค่าและความสําคญัของเรือ

พืนบา้นทุกชนิดในอ่างทอง ซึงเป็นการรวบรวมข้อมูลประวติัความเป็นมา และความเกียวข้อง

เชือมโยงกบัวิถีชีวติของคนในจงัหวดัอ่างทอง การใชเ้รือ พิธีการรมและการปฏิบติัต่อเรือในเชิงลึก

ทีเกียวขอ้ง ประเพณีทีเคยมีและสูญหายไป ใครคือผู้ทีเกียวขอ้งกับเรือพืนบ้านในจงัหวดัอ่างทอง

ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนับา้ง การคงอยู่และสูญหายของข้อมูลต่างๆ สถานทีหรือโบราณสถานที

๒๐๓ 



๒๐๔ 

 

 

 

เกียวขอ้งกบัเรือในดา้นประวติัศาสตร์ของประเทศทีเกียวกบัอ่างทอง ขอ้มูลประวติัศาสตร์ดา้นการ

ซ่อม สร้าง แหล่งซือขายแลกเปลียนเรือพืนบา้นรวมไปถึงวตัถุดิบทีเดียวข้องกบัเรือพืนบา้น เช่น 

นาํมนัยางมาจากไหน แหล่งคา้ขายทีสําคญัในพืนทีอยู่ทีใด ใครคือผูผ้ลิตหรือผูรั้บซือ พ่อคา้คนกลาง 

กลุ่มบุคคลกบัประเภทของเรือทีใช ้เป็นตน้  

 ๑.๑.๒ดา้นสภาพ และสถิติขอ้มูล การดาํรงอยู่ และแนวโน้มของการมีอยู่ต่อไป

ขององคค์วามรู้ต่างๆเกียวกบัเรือพืนบา้น ซึงเป็นส่วนสําคัญทีจาํทาํให้ทราบถึงแนวทางการจดัการ

ต่อไปในอนาคตวา่จะสามารถธาํรงอยูซึ่งทรัพยากรวฒันธรรมประเภทนีไดอ้ีกเป็นระยะเวลาเท่าใด 

โดยตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นการทาํทะเบียนเรือพืนบา้นเพือสํารวจสถิติจาํนวนทีแทจ้ริงทีมี

อยู่ในพืนทีอยา่งเป็นรูปธรรม และเป็นสาธารณะทีสามารถสืบคน้ได้ ตลอดจนการประเมินสภาพ

ของเรือพืนบ้านแต่ละลาํโดยผูเ้ชียวชาญ นกัปราชญ์ดา้นเรือ เพือวิเคราะห์และคิดแนวทางหรือ

แผนการจดัการเรือพืนบา้นในปัจจุบนั สืบเนืองไปถึงอนาคต ทงันีเกียวโยงถึงการซ่อมแซม สร้าง

ทดแทน หรือจาํลองขึนมา หากประเมินแล้วว่าต่อไปไม่สามารถสืบค้น หรือหามาศึกษาได้อีก 

นอกจากเรือพืนบา้นเฉพาะลาํโดยตรงแลว้ ยงัหมายถึง องคค์วามรู้อืนๆทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูใ้ชเ้รือ ผู ้

ซ่อมสร้างเรือ หมอทาํขวญั กลุ่มผู้ทาํองคป์ระกอบในวงการเรือ เช่น ช่างทาํโลหะส่วนประกอบเรือ 

ช่างทาํตวัหนงัสําหรับแก้บนหรือทาํขวญัเรือ กลุ่มผูท้าํบายศรีสําหรับงานพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัเรือ 

ช่างไม ้เป็นตน้ กลุ่มกองเชียร์เรือตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั(ศึกษาความแตกต่างของรายละเอียดใน

การแข่งเรือ เพลงเชียร์ กติกาการชมและเชียร์ วรรณกรรมพืนบา้น) ผูเ้กียวข้องด้านวรรณกรรม

เกียวกบัเรือพืนบา้น ผูแ้ต่งบทร้อง บทประพนัธ์ ทีเกียงขอ้งกบัจงัหวดัอ่างทองโดยตรง การศึกษาการ

มีอยู่ การผลิต หรือแหล่งทีมาของวตัถุดิบทีใช้ในการทาํ ซ่อม สร้าง แต่งเติม เรือ การมีอยู่ของผู้

ดาํเนินวถิีชีวติเกียวกบัเรือในแง่อาชีพ การจดัการเรือ การอนุรักษเ์รือ  

 ๑.๒ การส่งเสริมดา้นวชิาการ 

 ๑.๒.๑ ดา้นการส่งเสริมการธาํรงไวซึ้งองค์ความรู้ และเรือพืนบ้าน โดยส่งเสริม

ดา้นงานวิชาการ ไดแ้ก่ การผลกัดนัให้มีหลกัสูตรเกียวกบัวฒันธรรมท้องถิน ซึงมีอยู่แล้วในบาง

สถานศึกษา ผลกัดนัใหมี้ทวัถึงทุกสถานศึกษาและทุกระดบัการศึกษา เพือการปลูกฝังจิตสํานึกและ

การรับรู้ถึงข้อมูลทีมีอยู่ในท้องถิน สร้างความเข้าใจและดํารงซึงภูมิปัญญาและความรู้เกียวกับ

รากฐานสังคมของจงัหวดัอ่างทอง โดยสอดแทรกเนือหาเกียวกบัเรือพืนบา้นเขา้ไปเป็นส่วนหนึงใน

หลักสูตรหรือเนือความทีมีการเรียนการสอนนันๆ   เช่น วิชาท้องถิ นของเราทีมีอยู่ในระดับ

มธัยมศึกษานนันอกจากให้รู้จกัจงัหวดัอ่างทองตงัแต่ประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนั ตลอดจนสถานที 

บุคคลสําคญั ของดีในอ่างทอง วฒันธรรมสังคมโดยรวมแล้ว ควรให้มีการเน้นการสร้างความรู้จกั

และคุย้เคยกบัทรัพยากรวฒันธรรมทีเด่นๆซึงเกียวขอ้งกบัการใช้ชีวติประจาํวนัของคนในอ่างทอง



๒๐๕ 

 

ในนกัเรียนนกัศึกษาไดเ้ห็นและเขา้ใจชัดเจนถึงความเกียวโยงต่อองค์ความรู้เกียวกับระบบสังคม

และวฒันธรรมดา้นอืนๆทีมีอยู่ในจงัหวดัอ่างทอง ตลอดจนจดัการส่งเสริมกีฬาพืนบา้นในระดบั

เยาวชนและสถานศึกษา ทีเสริมและสอดแทรกกีฬาพืนบา้นทีสําคญั ซึงมีบทบาทในประเพณี

ทอ้งถิน ภูมิภาค ประเทศ ตลอดจนระดบันานาชาติอย่างเรือพืนบา้นประเภทเรือแข่งเขา้ไปดว้ย 

 ๑.๒.๒ การส่งเสริมดา้นการพฒันา ต่อยอดด้านเทคโนโลยี และนวตักรรมภูมิ

ปัญญาชาวบา้นจากองคค์วามรู้เรืองเรือพืนบา้น ใหมี้ความเป็นมาตรฐาน เป็นทียอมรับของปราชญ์

ชาวบา้น ช่างพืนบา้น และวงการวชิาการทีเกียวขอ้งกบัเรือพืนบา้นนนั ดงัตวัอย่างเช่นการศึกษาการ

ผลิตเรือพืนบา้นทีทาํจากวสัดุไฟเบอร์ของมูลนิธิชัยพฒันา ทดแทนการใช้ไมจ้ริงทาํเรือพืนบ้านที

ประสบปัญหาการขาดแคลนไมซึ้งเป็นผลสืบเนืองมากจากการทาํลายป่าไม ้และการหนัไปปลูกพืช

เศรษฐกิจทีไดผ้ลไว ทีมีอยู่ในประเทศไทย ณ ขณะนี โดยจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญและ

ความคิดสร้างสรรคที์กลมกลืนเขา้กนัไดก้บัสังคมและวฒันธรรมของจงัหวดัอ่างทองเป็นหลกัด้วย 

ทงันีคาํนึงถึงประสบการณ์การขาดแคลนเรือพืนบา้นทีทาํมาจากไม้แบบดงัเดิมในช่วงหน้านําทงั

ของคนในจงัหวดัอ่างทองและภาคกลางเป็นหลกั ทงันีเพือตอบสนองความตอ้งการและปัจจยัทมีีอยู่

และสามารถหา หรือสร้างไดใ้นปัจจุบนัและอนาคต 

 ทงันีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถและความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษา 

หน่วยงานราชการและกลุ่มผู้เกียวขอ้งในชุมชนเป็นสําคญั พร้อมทงัรับความร่วมมือ สนบัสนุน

ชีแนะจากคนนอกพืนทีดว้ย ทงันีในพืนทีการศึกษาไดแ้ก่ โรงเรียนในสังกดักรมการศึกษาทอ้งถิน

ของจงัหวดัอ่างทองทุกโรงเรียนทีอยุ่ในพืนที เช่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โรงเรียน

สตรีอ่างทอง โรงเรียนวิเศษชัยชาญตนัติวิทยาภูมิ โรงเรียนโพธิทองจินดามณี วทิยาล ัยเทคนิค

อ่างทอง หน่วยงานการปกครองท้องถิน สนง.วฒันธรรมจงัหวดัอ่างทอง และของแต่ละอาํเภอ  

สนง.การท่องเทียว สนง.พระพุทธศาสนา เป็นตน้ ซึงหน่วยงานเหล่านีมีบุคคลกรทีมีความพร้อมใน

การจดัการศึกษาและเก็บขอ้มูลดา้นวชิาการ ดา้นวฒันธรรม และการดาํเนินวถิีชีวติของคนในพืนที

การศึกษา มีอาจารยด์า้นวชิาสังคมศึกษาทีจะสามารถใช้แนวทางนีประกอบเข้ากบัวิธีการสอนและ

วชิาการได ้เจา้หนา้ทีดา้นวฒันธรรมและการวจิยัทีมีหนา้ทีตอ้งลงพืนทีและรวบรวมขอ้มูลต่างๆเพือ

การสืบสาน อนุรักษ์ ป้องกันแก้ไข ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมในพืนทีการศึกษา 

ชาวบา้นผูมี้ส่วนเกียวขอ้งซึงเป็นเจา้ของเรืองราว ขอ้มูล ประวตัิศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบัเรือพืนบา้นใน

ทุกระดบัขนัตอน ตลอดจนองคก์รและหน่วยงานทีมีส่วนช่วยเหลือดา้นกาํลงัทุนการศึกษาวจิยัและ

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึงทุกฝ่ายทีกล่าวมานนัมีศกัยภาพทีเพียงพอต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ

ดงักล่าว 



๒๐๖ 

 

๒. การจัดการด้านการสือความหมาย 

 ในส่วนของการจดัการดา้นการสือความหมาย เป็นการนาํเสนอเรืองราวคุณค่าและ

ความสําคญัขององค์ความรู้เรืองเรือพืนบา้นใหเ้ป็นทีรู้จกั รบัรู้ และเขา้ใจความเป็นเรือพืนบา้น

โดยทวัไปทงัภายในและนอกพนืที สามารถสรุปแนวทางการจดัการในดา้นนี ดงันี 

 ๒.๑ การสือความหมายประโยชน์เพือสิงแวดลอ้ม  

 เรือพืนบา้นนอกจากจะเห็นคุณค่าและความสําคญัในการใช้งานโดยตรงแลว้ ยงัมี

คุณค่าต่อสิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ทีอาจคาดไม่ถึง ทงันีเป็นไปตามยุค ตามสมัยทีมีความ

เปลียนแปลง หากยอ้นกลบัไปดูประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการใช้เรือในเส้นทางนาํไม่วา่จะเป็น

แม่นาํ ลาํคลอง หว้ย หนอง ต่างๆ จะพบว่า การใช่เรือนนัเอือต่อสิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ใน

ประเทศไทยตลอดจนในจงัหวดัอ่างทองเอง พบวา่ในอดีตนนัการทีมีการใช้เรือสัญจรไปมาทางนํา 

ทาํใหแ้ม่นาํลาํคลองสะอาด และมีคุณภาพนาํ ตลอดจนลดสภาวะการตืนเขินของแหล่งนาํ(กนก ขาว

มาลา,  ๒๕๕๓) ด้วยแรงนําทีเกิดจากการพาย แจว ถ่อ ของการสัญจรไปมาทางนําทีคบัคงัและ

สมาํเสมอนนัทาํใหต้ะกอนไม่ทบัถม มีการเปิดเส้นทางเพือการสัญจรใหเ้รือไปมาไดส้ะดวก ลดขยะ

มูลฝอยในแหล่งนาํเพราะจะเป็นอุปสรรคในการคมนาคม อีกทงัไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ

ในอากาศเหมือนดงัเรือ หรือพาหนะในปัจจุบนัทีนิยมกนัอยูน่ี  

 นอกจากนียงัสร้างการหมุนเวยีนของระบบนิเวศน์จากการใช้วตัถุดิบทีใช้ในการ

ซ่อม สร้างเรือ ใหมี้การคงอยู่ และสร้างขึนใหม่เพือทดแทนกนัสมาํเสมอ 

 ๒.๒ การสือความหมายประโยชน์ต่อสังคมและวฒันธรรม 

 ในด้านสังคมและวฒันธรรม จาํเป็นต้องมีการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ

เกียวกบัเรือพืนบา้นใหก้บัคนในทอ้งถิน ตลอดจนบุคคลทวัไป ทงันีดว้ยเรือพืนบา้นนนัเกียวขอ้งกบั

การใชชี้วติประจาํวนัของผูค้นอยูอ่ยา่งขาดไม่ได ้ทีทงัทางตรงและทางออ้ม เพือสร้างความตระหนกั

รู้ต่อการเสียงสูญหายขององค์ความรู้ด้านวฒันธรรม เพือเป็นการป้องกันเสียตังแต่แรกเริม 

นอกจากนีจาํเป็นตอ้งสร้างทศันคติทีดีใหก้บัคนในปัจจุบนัและรุ่นใหม่ต่อเรือพืนบา้น ทงัแง่ของการ

ใชช้ีวติประจาํวนั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน การรับมือต่อสภาวะธรรมชาติทีจะมีผลต่อการ

ใชช้ีวติประจาํวนั  ดา้นสุขภาพพลานามยัทีวา่เรือพืนบา้นสารมารถส่งเสริมการสร้างความแข็งแรง 

สุขภาพและการสาธารณะสุขได ้เช่น ออกกาํลงักายโดยการพายเรือ ออกกาํลงักายโดยกายว่ายนาํ 

ออกกาํลงักายโดยท่าของการพายเรือ การมีสุขภาพดีจากอากาศบริสุทธิผลพวงจากการใช้เรือใน

ชีวติประจาํวนัทีปราศจากมลพิษ 

 



๒๐๗ 

 

 ๒.๑ การสือความหมายประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การใช้ชีวติและการประกอบอาชีพ  

 โดยทีเรือพืนบา้นนนัมีส่วนเกียวขอ้งกบัระบบเศรษฐกิจในระดบัท้องถิน ระดบั

ภูมิภาค และระดบัโลกอย่างไร ใหม้องจากอดีตจนถึงปัจจุบนั เพือส่งเสริมการให้ความสนใจของคน

ในท้องถินและบุคคลโดยทวัไปต่อเรือพืนบ้านในฐานะทีเป็นส่วนหนึงในการขบัเคลือนระบบ

เศรษฐกิจทงัส่วนตนและส่วนรวม มุมมองดา้นการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถินทีเกียวกบัเรือ

พืนบา้น เช่น การขายก๋วยเตียวเรือ การใช้เรือเป็นเครืองประดบัสวน การใชเ้รือเป็นทีอยูอ่าศยั การใช้

เรือเป็นทีทาํงาน ดงัเช่นกลุ่มอาชีพรับจา้งตลอดจนด้านการท่องเทียว สือถึงการประกอบอาชีพที

เกียวโยงกบัเรือพืนบา้นโดยตรง เช่น การเกษตร ปลูกพืชทีให้ผลผลิตทีสามารถนาํมาใช้เป็นหลกั

และส่วนเสริมกบัเรือพืนบา้นได ้ทงัทางตรง และทางออ้ม 

 ทงันีจะจาํเป็นตอ้งอาศยักาํลงัทงัสติปัญญาทงัจากของผูที้มีส่วนเกียวขอ้งโดยตรง

ดา้นเศรษฐกิจ เช่น พ่อคา้ ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา สนง.การเกษตรจงัหวดัหรือแต่ลาํอาํเภอ กรมฝีมือ

แรงงาน โรงเรียนหรือสถาบนัดา้นวชิาชีพ โรงเรียนเทคนิคอ่างทองเป็นตน้ ตลอดจนหน่วยงานอนืๆ

ทีเกียววขอ้งต่างๆ 

 

๓. การจัดการด้านบุคคลกร 

 คน ถือวา่เป็นองคป์ระกอบในการดาํเนินการจดัการทรัพยากรไม่ว่าดา้นใดๆในสังคม

มากทีสุด เพราะหากขาดบุคลากรแลว้ การดาํเนินการจดัการจะไม่สามารถเกิดขึนได ้และทรัพยากร

ต่างๆก็จะหมดไป โดยจะต้องคาํนึงถึงการจดัการทีถูกต้อง และเหมาะสมกับสิงทีจะดาํเนินการ

จัดการ ในส่วนของเรือพืนบ้านนี จากการสํารวจ พบว่าปัญหาทีน่าเป็นห่วงมากทีสุดในการ

ดาํเนินการจดัการเรือพืนบา้นในจงัหวดัอ่างทองนี คือ เรืองบุคคลกรทีจะดาํเนินการจดัการและสืบ

ทอดเจตนารมณ์ ในการธํารงไวซึ้งทรัพยากรเรือพืนบา้น  

“...ถา้เยาวชนรุ่นหลงัขาดการสืบต่อ โอกาสทีจะใหเ้รือพืนบ้านต่างๆก็ดี หรือเรือยาว

เพือแข่งขนัก็ดีให้คงอยู่คงเป็นเรืองยาก ตอ้งมีผูที้รับช่วงรับตอนกนัไปสืบๆเหมือนอดีตทีสืบ

ทอดมาจนถึงปัจจุบนั ก็ดว้ยอาศยัเยาวชนในแต่ละรุ่น รับช่วงมาต่อๆมา...”  

(พระอธิการสมศกัดิสุวณฺโน สัมภาษณ์เมอื ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ) 

 

 

 

 



๒๐๘ 

 

บุคลากรรุ่นใหม่มีแนวโนม้ทีจะไม่เกิดขึน สืบเนืองจากการไม่มีการรวบรวมข้อมูล หรือการสร้าง

ความสนใจในเรืองเรือพืนบ้านให้เกิดขึนกับคนรุ่นใหม่หรือยุคปัจจุบนันี ทีความสําคญัของรถมี

มากกวา่เรือ โดยแบ่งแนวทางในการจดัการ คือ 

 ๓.๑ การมีบทบาทในการเผยแพร่ขอ้มูล องคค์วามรู้เกียวกบัเรือพืนบา้น 

 ทงัในแง่ผูท้รงความรู้ภูมิปัญญาพืนบา้น และทอ้งถิน ตลอดจนนกัวิชาการอืนๆที

เกียวข้อง ให้มีบทบาทในการให้ความรู้เกียวกบัเรือพืนบ้านมากขึน สร้างโอกาสทีจะให้มีการ

ดาํเนินการในการเผยแพร่ความรู้ทีแต่ละท่านแต่ละฝ่ายนนัเชียวชาญ เช่น การจดัให้มีการฝึกอบรม

เรือเรียนรู้วถิีชีวติของคนอ่างทองในแง่การใชเ้รือในชีวติประจาํวนั สร้างโอกาสให้เดก็และผูสู้งอาย ุ

และทุกเพศทุกวยัได้มีส่วนในการแลกเปลียนความรู้ซึงกันและกันในดา้นเรือพืนบ้านและการ

ดาํรงชีวติในหนา้หนา้ การถ่ายทอดความสามารถของผูมี้ความรู้ต่างๆทีเกียวขอ้งกบัเรือ เช่น การหดั

วา่ยนาํแบบพืนบา้น การอบรมเรืองการพายเรือ การอบรมดา้นการสร้างวรรณกรรมทีสืบสานใน

วงการเรือ เป็นตน้ 

 ๓.๒ การมีบทบาทในการอนุรักษแ์ละการจดัการเรือพืนบา้น  

 การทีมีการอนุรักษ์เรือพืนบา้นในจงัหวดัอ่างทองอย่างแพร่หลายทีดาํรงมาจาก

อดีตนนั ทาํใหเ้ห็นถึงยุคสมยัและการเปลียนแปลงไปจากอดีตของการมีส่วนร่วมในชุมชนของคน

ในปัจจุบนั ถึงการรับรู้และตระหนกัถึงคุณค่า ความสําคญัของเรือพืนบา้นในทอ้งถิน ความจาํเป็นที

ถูกลดนอ้ยลงไปตามการเวลาทาํให้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีความสนใจตงัแต่เรืองราวความเป็นมาจน

มาถึงในยุคปัจจุบนัทีเมือกล่าวถึงเรือพืนบ้าน จะมีน้อยคนทีรู้จกัเป็นอย่างดีทงัชนิด วิธีการใช ้

ตลอดจนวธีิการซ่อมแซม ดงันนัหากส่งเสริมใหค้นรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ทียงัพอมีเวลาในการเชือมโยง

องค์ความรู้นีได้อยู่ ให้มีการเผยแพร่ ถ่ายทอด ตลอดจนสืบทอดการอนุรักษ์เ รือพืนบ้านไว ้

โดยเฉพาะคนในพืนที ทีมีสถานทีอนุรักษจ์ดัการเรือพืนบา้นนนัๆ ซึงโดนเด่นในอ่างทองคือ ชุมชน

วดัข่อยฯ ชุมชนวดัสุวรรณราชหงส์ ชุมชนวดัม่วง ชุมชนวดัขมุทอง ตลอดจนในในทอ้งทีอาํเภอซึง

มีสถานทีเก็บรักษาเรือพืนบา้นนนัๆ ส่งเสริมโอกาสใหบุ้คลากรทีดาํเนินการอนุรักษ์ได้มีพืนทีและ

ช่องทางในการเผลแ พร่ความรู้และทัศนะคติการอนุรักษ์นี ทังในสถานทีราชการ เอกชน 

สถานศึกษา หน่วยงานชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ เป็นตน้ 

 ๓.๓ การมีบทบาทในการสืบสานองค์ความรู้เรือพืนบา้น 

 คือการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่และบุคคลทีสนใจในเรืองเรือพืนบา้น แต่ไม่มี

ประสบการณ์ โอกาส มุมมอง หรือความเชียวชาญทีจะสามารถดาํรงความคงอยู่ขององค์ความรู้เรือง

เรือพืนบา้นได ้เปิดช่องทางและทางเลอืกใหก้ลุ่มคนเหล่านีไดเ้ขา้ใกลก้บัทรัพยากรวฒันธรรมอย่าง

เรือพืนบา้นมากขึน เพือเสริมสร้างและผลิตกาํลงัคน หรือบุคลากรทีมีมุมมองและทศันคติทีไปใน



๒๐๙ 

 

แนวทางเดียวกนั เช่น การฝึกใหมี้การอบรมการซ่อมเรือหลกัสูตรท้องถินระดบับุคคลทวัไป หรือ

ระดบัการฝึกเพือประกอบอาชีพ หรือเพือการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั อบรมเรืองการขบักลอ่มบท

เห่เรือระดบัชาวบา้นทีไม่ใช่ในพระราชพิธี  การฝึกหรืออบรมความรู้การนาํชม มคัคุเทศก์นอ้ย หรือ

มคัคุเทศก์ทอ้งถิน โดยบุคลากรทีมีความชาํนาญหรือผูท้รงความรู้ดา้นต่างๆทีเกียวขอ้งกบัเรือ 

 ๓.๔ การมีบทบาทในการสนบัสนุนการดาํเนินการจดัการเรืองเรือพืนบา้น 

 ในดา้นนีจาํเป็นตอ้งอาศยัทุกภาคส่วนทงัราชการและเอกชน การมีส่วนร่วมของ

บุคคลทวัไป ซึงเป็นการร่วมมืออย่างหนึงในการดาํเนินการจดัการ ซึงแต่ละฝ่ายอาจไม่ได้มีส่วน

เกียวข้องโดยตรงในการจดัการ แต่สามารถสนับสนุนให้เกิดการดาํเนินการในทุกๆด้านได ้

โดยเฉพาะดา้นกาํลงัทรัพยท์งัทรัพยท์างปัญญา และทรัพยสิ์น ซึงไม่เพียงเฉพาะเงินทอง แต่เกียวโยง

ไปถึงทรัพยที์สามารถนาํมาเป็นส่วนประกอบในองค์ความรู้เรืองเรือพืนบา้นไดท้งัหมด เช่น การ

สนบัสนุนงบประมาณในการจดัแข่งขนักีฬาเรือพืนบ้านระดบัเยาวชนขององค์การบริหารส่วน

จังหวดั  ระด ับอําเภอ เทศบาล เ ป็นต้น การให้การสนับสนุนการฝึกอบรมด้านอาชีพโดย                 

สนง.แรงงานจงัหวดั  

 

๔. การจัดการด้านสถานท ี

 ในการจดัการเรือพืนบา้นในพืนทีจงัหวดัอ่างทองทีอยู่ในพืนทีการศึกษา โดยสรุป

ภาพรวมแลว้ทาํใหเ้ห็นปัญหาในการจดัการสถานทีเป็นหลกั ซึงเกียวเนืองมาจากปัญหาด้านอืนๆที

กล่าวไปแลว้ตามแนวทางการจดัการขา้งตน้ มีแนวทางในการจดัการดงันี 

 ๔.๑ การเลือกสถานทีเก็บรักษาและจดัการเรือพืนบา้น 

 การเก็บรักษาเรือพืนบ้านนันจาํเป็นจะตอ้งมีการเลือกสถานทีเหมาะสม และ

เอืออาํนวยต่อการใชง้าน ตลอดจนการเก็บรักษา ซ่อมบาํรุง การเก็บรักษาเรือพืนบา้นส่วนใหญท่พีบ

นนั พบวา่จะเก็บไวต้ามใตศ้าลาการเปรียญวดั ใตช้ายคาบา้น โรงเก็บของบา้ง จนสภาพการจดัเก็บที

ตามมาคือเรือกลายเป็นทีเก็บสิงของอืนๆตามมา ทาํใหห้ากไม่ไดใ้ชง้านเป็นระยะเวลานานมากๆเขา้ 

จะทาํใหม้ีสภาพพร้อมใช้งานลดน้อยลงไป ตามวตัถุสิงของทีเก็บลงไป หรือความสะดวกในการ

นาํมาซ่อมบาํรุง เนืองจากหากมีความไม่สะดวกในเรืองดังกล่าวนีทาํให้ความสนใจหรือความ

กระตือรือร้นต่อการดาํเนินการลดนอ้ยและหายไปในทีสุด จะมาดาํเนินการอีกครังเมือต้องการใช้

งานทีเดียวเลย ซึงทาํใหเ้กิดความไม่พร้อมในการจดัเก็บสิงของทีนาํมาเก็บในตวัเรือ ตลอดจนไม่

พร้อมทีจะนาํเรือออกไม่ใช้งานได้ทนัท่วงที ดงันนัเห็นควรว่าควรจะมีสถานทีเก็บเรือโดยเฉพาะ

และถูกลักษณะเพือการลดการเสือมสภาพของเรือพืนบ้านเหล่านัน หากเป็นเรือทีไม่มีความ
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จาํเป็นตอ้งใช้ประจาํ ก็ควรทาํการเก็บรักษาไวใ้นทีทีเหมาะสม พน้แดด ฝน ฝุ่ น ดิน โคลน ตลอดจน

วตัถุไวไฟต่างๆ ตอ้งมีอากาศถ่ายเท และคงทน ดงัเช่นการเก็บเรือยาวตามวดันนัมีการจดัการทีดี มี

การใส่นาํมนัยางลงไปเพือรักษาเนือไมข้องเรือ เก็บในโรงเก็บทีมีความปลอดภยัจากสภาพแวดลอ้ม

โดยรอบ หรือควรทาํโรงเก็บริมนาํทีมีขอบเขตทีชดัเชนป้องกนัการสูญหายได ้ซึงสามารถดูไดจ้าก

ชุมชนทีมีระบบการดาํรงชีวติคู่กบัเรืออยา่งยา่นสวน แถบแม่กลอง แถวราชบุรี ธนบุรี นนทบุรี ทีมี

การทาํโรงเก็บเรือเหนือนาํริมตลิง ซึงเป็นพืนทีทีเหมาะสม และสะดวกในการใชง้าน เป็นตน้ 

 ๔.๒ การทาํพืนทีในการนาํเสนอขอ้มูล 

   ในดา้นนีเฉพาะเจาะจงสําหรับสถานทีทีต้องการทาํการจดัการเป็นแหล่ง

รวบรวมเรือพืนบา้นใหเ้ป็นพิพิธภณัฑห์รือแหล่งอนุรักษ์เพือสืบทอดภูมิปัญญา ซึงควรมีการจดัทาํ

บริเวณการนาํเสนอขอ้มูลของเรือพืนบา้นทีมีการจดัรวบรวมอยู่ ตลอดจนพืนทีในการสร้างกิจกรรม

ดา้นขอ้มูลนนัๆ โดยตอ้งเป็นขอ้มูลทีสามารถศึกษาและเขา้ใจไดโ้ดยง่าย และเป็นพืนทีทีสะดวกใน

การศึกษา เปิดโล่งสามารถเข้าถึงได้อย่างชัดเจน เพือให้ทราบว่าควรศึกษาข้อมูลต่างๆอันเป็น

ประโยชน์ในการเยียมชมในบริเวณนีก่อนชมส่วนอืนๆหรือชมเรือพืนบา้น โดยขอ้มูลนนัๆจดัทาํขนึ

เป็นพอสังเขป เป็นแนวทางในการทาํความรู้จกั หรือเขา้ใจเกียวกบัเรือพืนบา้น จุดประสงค ์ทศันคติ 

และวธีิการจดัการเก็บรักษานนัๆ 

 ทงันีในส่วนของการจดัการนีขึนอยู่กับผู ้ทีดาํเนินการจดัการเก็บอนุรักษ์เรือ

พืนบ้านในสถานทีนนัเป็นทีตงั โดยสามารถขอความสนบัสนุนการช่วยเหลือด้านต่างๆได้จาก

บุคคล หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และมีความรู้ความเชียวชาญทงัภายในพืนที และภายนอกเข้ามามี

ส่วนร่วมได ้ซึงจะเป็นผลดีในการจดัการอนุรักษเ์รือพืนบา้น 

 ๔.๓ การปรับปรุงภูมิทศัน์และพืนทีการนาํเสนอ 

   จาการสํารวจภาพรวมของสถานทีเก็บรักษาเรือพืนบ้านในแต่ละแห่งของ

พืนทีทาํการศึกษา พบวา่ในส่วนของเรือพืนบ้านส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยเหมาะสมเท่าใดนกั ตลอดจน

ในส่วนของเรือยาวทีใชใ้นพิธีกรรมงานประเพณีบางส่วนทีถูกละเลยและขาดการดูแลเอาใจใส่ ยงั

จดัวางไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบกบับางแห่งปล่อยให้ผุพงัไปตามสภาพแดดฝนโดยไม่ได้

คาํนึงถึงความจาํเป็นภายหน้าทีอาจมีขึนไดทุ้กเมือ การวางตวัเรือบนคานทีแตกต่างกนัออกไปตาม

ความพร้อมและความใส่ใจของแต่ละพืนทีก็แตกต่างกนั หากมีการรวบรวมข้อมูลดา้นวิชาการใน

พืนทีอยา่งเป็นรูปธรรมแลว้ อาจจะช่วยใหก้ารจดัภูมิทศัน์และสถานทีเหมาะสมมากกวา่ทีเป็นอยู่ใน

ปัจจุบนั ซึงรวมไปถึงความพร้อมของทุนทรัพย์ทีจะนาํมาดาํเนินการจดัการพืนทีด้วย การนาํเรือ

พืนบา้นไปเป็นส่วนหนึงของการปรับภูมิทศัน์ในบริเวณอืนๆในพืนทีทีมีการอนุรักษ์เรือก็สามารถ

ทาํได ้ไม่จาํเป็นตอ้งจดัใหอ้ยู่เฉพาะพืนทีเก็บเท่านนั หากแต่ตอ้งคดัเลือกสถานทีใหเ้หมาะสมเท่านนั 
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๕. การจัดการด้านนําไปใช้ประโยชน์ 

 การใช้ประโยชน์จากเรือพืนบา้นในส่วนของการใชง้านโดยตรงนนัเป็นทีทราบกนัดีอยู่

แลว้ในการรับรู้ของคนโดยทวัไป แต่จากการศึกษายงัพบวา่เรือพืนบา้นซึงส่วนใหญ่เป็นเรือเก่าทีมี

อายุนบัร้อยปีนนัยงัคงนาํไปใช้ประโยชน์ทางดา้นจิตใจเสียส่วนใหญ่ คือเก็บอนุรักษ์เท่านนั ยงัขาด

วิธีการนาํไปใช้งานทีจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กบัสังคมได้อีกมากทงัทางตรงและทางออ้ม 

กล่าวคือ 

 ๔.๑ การใช้ประโยชน์จากเรือพืนบา้นแต่ละลาํ 

 การนาํไปใช้ประโยชน์โดยตรงของเรือพืนบ้านทีมีการเก็บอยู่ตามสถานทีต่างๆ

ในการศึกษา ยงัคงเป็นเรืองของการเก็บเพือการใชง้านเป็นหลกั รองลงมาคือการอนุรักษ์เรือทีมีมา

แต่ดงัเดิมในสถานทีนนัๆ ซึงในแง่ของการใชป้ระโยชน์จากตวัเรือ ควรส่งเสริมให้มีการใช้เรือใน

แหล่งนาํเพิมขึน เพิมช่องทางในการคมนาคม ช่วยลดมลพิษทางอากาศ อีกทงัเป็นการฟืนฟูให้การ

คมนาคมทางเรือกลบัมามีบทบาทสําคญัต่อการใช้ชีวติประจาํวนัของคนในจงัหวดัอ่างทองอีกครัง 

ซึงยงัสามารถทาํได้ในหลายจุดเนืองด้วยยงัคงมีแหล่งนําทียังมีจุดเชือมโยงกันอยู่ จึงควรไป

สนบัสนุนในส่วนนนั เช่น ในแม่นาํนอ้ย ส่งเสริมใหมี้การเดินเรือและการปรับภูมิทศัน์ริมนาํตลอด

เส้นทางใหก้ลบัมามีชีวติเหมือนดงัแต่ก่อน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดจน

การประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมทีดีและต่อเนือง เพือไม่ใหก้ารดาํเนินการนีเสมือนไฟไหมฟ้างไม่ยงัยืน 

ทงันี เรือเก่าทีถูกเก็บไวใ้ช้เฉพาะหนา้นาํนนัจะไดม้ีประโยชน์ และความสําคญัขึนมาอีกครังอย่างไม่

ตอ้งฝืนการดาํรงชีวติ ดว้ยในนโยบายการในแผนพฒันาจงัหวดัอ่างทองในด้านการท่องเทียวและ

การจดัการแหล่งนํานัน ก็มีแผนการดาํเนินการมาตลอด ขาดเพียงการผลกัดนัให้มีการใช้อย่าง

ต่อเนืองและสมาํเสมอ อีกทงัดา้นการอนุรักษ์เรือพืนบา้นหายากให้มีการอนุรักษ์ทีตงัอยู่บนความ

เรียบง่าย และตอ้งมีการสนบัสนุนการจดัการอนุรักษเ์รือเก่าๆทีเก็บรักษาไวใ้นส่วนนีอย่างต่อเนือง

และเพียงพอทงักาํลงัคนและกาํลงัทรัพย ์

 ๔.๒ การสร้างสรรคกิ์จกรรมทีเกียวขอ้งกบัเรือพืนบา้น 

  จากการศึกษาโดยภาพรวมขององคค์วามรู้เรืองเรือพืนบ้าน ทาํให้ทราบถึงการมี

อยู่ในดา้นของวฒันธรรมและองคค์วามรู้ประกอบของเรือพืนบา้นในดา้นงานประเพณีและพิธีกรรม 

จึงเห็นสมควรส่งเสริมการรืนฟืนประเพณีและวฒันธรรมดงัเดิมซึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของคนภาค

กลางทีมีการสัญจรทางเส้นทางนาํเป็นหลกัมาตงัแต่อดีต เช่น  

  การแห่กฐินทางเรือไปยงัวดัต่างๆทีใกลเ้คียงกนัในเส้นทางแม่นาํนอ้ย แถบตาํบล

องครักษ ์เช่น วดัสุวรรณราชหงษ ์วดัโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา วดัทองกลาง วดัจุฬามุนี วดับา้นสร้าง วดั
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สามประชุม วดัโพธิราษฎร์ เป็นต้น ซึงครังสุดท้ายทีมีการจดัแห่ผ้าพระกฐินทางเรือนันมีเ มือ

ประมาณ ๑๐ปี ทีผ่านมา  

  การจดังานทีมีการสืบสานเพลงเรือและเพลงพืนบ้านในย่านลาํแม่นําน้อย ซึงใน

อดีต จงัหวดัอ่างทองเคยมีการเล่นเพลงเรือหลงัจากการทาํบุญงานวนัสารทเดือนสิบ แถวหน้าวดั

หลกัแก้ว ปัจจุบนัไม่มีใหเ้ห็นแลว้ ซึงเป็นการละเล่นเพลงเรือของผู ้ทีมาร่วมทาํบุญแล้วสร้างความ

สนุกสนานให้ก ับผูที้มาร่วมบุญ  ซึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการรือฟืนประเพณีขึนมามากกว่าการ

ส่งเสริมใหมี้แต่เฉพาะในตาํราเรียนหรือโอกาสพิเศษทีมีเพียงการโชวก์ารแสดงเท่านนั จะไดเ้ป็น

การสร้างความตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของเรือพืนบา้นทีมีความเกียวขอ้งกบัวฒันธรรมต่างๆทีอยู่รอบๆ

ตองของคนในทอ้งถินเอง  

  การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวทางนาํในชุมชนทีเกิดขึนจากแหล่งทีเคยมีมา

ในอดีตใหก้ลบัฟืนฟูขึนอีกครัง โดยตอ้งเนน้ยาํในการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมชาติปกติสามญั และให้

ทาํเป็นกิจกรรมประจาํวนัในการใชชี้วติไปเลย ไม่ใช่เพียงการส่งเสริมอย่างล่องลอย แลว้สุดทา้ยไม่

มีการประสานใหก้ารดาํรงอยูเ่ป็นไปอย่างต่อเนืองก็จะส่งผลทาํให้ทุกอย่างหยุดและชะงกัไปตาม

สภาพ โดยตอ้งส่งเสริมใหค้นสนใจในการร่วมกนัสร้างกิจกรรมการใช้ชีวิตร่วมกนัในเส้นทางนาํ

เช่นในอดีตใหม้ากขึน ทงัยงัส่งเสริมดา้นอาชีพทีอยูคู่่กบัเส้นทางนาํเช่น เรือรับจา้ง เรือประจาํทาง 

ใหส้ามารถอยูไ่ดโ้ดยไม่เดือดร้อน ดงัทีมีการรวมกลุ่มการนาํเทียวลาํนาํนอ้ยของอาํเภอวิเศษชยัชาญ

และอาํเภอโพธิทอง 

 ๔.๒ การใหมี้การนาํองคค์วามรู้และประโยชน์พลอยไดจ้ากการเก็บรักษาเรือพืนบ้าน

ในแต่ละสถานทีไปใช ้

  ในทีนีไม่ไดห้มายถึงการนาํเรือไปใชโ้ดยตรงเพียงอย่างเดียว หากแต่เรือพืนบา้น

ทีมีการเก็บรักษานนัเป็นส่วนหนึงในการนาํไปใช ้ไดแ้ก่ 

  ๔.๒.๑ ดา้นการใชส้ถานทีทีมีการอนุรักษ ์

 ดงัเช่นแนวคิดการทาํโครงการอุทยานการเรียนรู้ “เรือพืนบา้น” จงัหวดั

อ่างทอง: เป็นโครงการแนวทางทีจะเสนอต่อวดัทีทาํการเก็บอนุรักษ์เรือพืนบ้านในพืนทีทีจะ

ทาํการศึกษา เพือให้ทางวดัได้จดัโซนจดัแสดงเรือพืนบ้านให้อยู่ในสภาพทีเหมาะสมและมีการ

ถ่ายทอดความรู้ผ่านสือสิงพิมพแ์ละป้ายสือความหมายทีเกียวขอ้งกับเรือพืนบา้นทีจดัแสดงในวดั

รวมไปถึงขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัเรือพืนบา้นทีมีและเคยมีในทอ้งถินเพือเป็นการเก็บรักษาเรือพืนบา้น

ใหอ้ยู่ในสภาพทีสมบูรณ์ ตงัอยูใ่นทีทีสามารถพร้อมใช้งานไดย้ามจาํเป็น และมีบางส่วนทีเป็นจุด

สาธิตและใหท้ดลองใชง้านไดจ้ริง อีกทงัยงัเป็นการเผยแพร่ความรู้เกียวกบัเรือพืนบา้นใหป้ระชาชน

ทวัไปได้ศึกษาและเรียนรู้โดยทวักนั โดยการนีจาํเป็นต้องขอความช่วยเหลือแบบมีส่วนร่วมจาก
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ชาวบา้นหรือผูที้สนใจในเรืองการจดัการนี เดก็และเยาวชน เพือเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริมให้มีการ

แสดงออกในเรืองการอนุรักษม์ากขึน โดยโครงการนีจะเป็นการนาํแผนทีทรัพยากรวฒันธรรม “เรือ

พืนบา้น” มาใชโ้ดยวดัขอความร่วมมือใหว้ดัทีทาํการอนุรักษร่์วมเป็นหนึงในอุทยานการเรียนรู้ “เรือ

พืนบา้น” จงัหวดัอ่างทอง 

  ๔.๒.๒ ดา้นการประกอบอาชีพ  

        การส่งเสริมอาชีพให้กับคนในท้องถินในบริบททีสามารถดํารงชีวิต

ควบคู่ไปกับวิถีชุมชนและการดาํรงชีวิตในแต่ละวนัได้นนัเป็นเรืองทีไม่ใช่สิงเกินจริง เนืองจาก

ระบบสังคมวฒันธรรมของคนอ่างทองยงัคงเป็นแบบเรียบง่ายอิงกับสิงแวดล้อมทงัทางธรรมชาติ

และสังคมโดยทวัไป ดงันนัจึงมีแนวทางในการใช้องคค์วามรู้เรืองเรือมาสร้างอาชีพได ้  

     ๔.๒.๒.๑ดา้นเรือพืนบา้น  ส่งเสริมใหม้ีอาชีพในการซ่อมแซมเรือ หรือรือ

ฟืนวชิาชีพการต่อเรือ ซึงปัจจุบนัยงัมีช่างซ่อมเรือทียงัคงอาชีพนีอยู่ ซึงบางส่วนนนัหนัไปประกอบ

อาชีพก่อสร้าง เนืองดว้ยมีความชาํนาญในงานไม ้บางท่านยงัคงทาํควบคู่ไปกบัการอาชีพหลกั ทงันี

ยังสามารถสร้างอาชีพใหม่ทีไม่ต้องใช่ความสามารถพิเศษอืนของคนในท้องถิ นเลย แต่ยัง

จาํเป็นตอ้งใช้ความสามารถดงัเดิมและอยู่คู่กบัการใช้ชีวิตของคนในทอ้งถินอยู่แล้ว ไดแ้ก่ การจกั

สานในพืนทีอาํเภอโพธิทองสามารถนาํองคค์วามรู้ทีไดจ้ากการเก็บอนุรักษเ์รือพืนบา้นดา้นความหา

ยาก มาช่วยสร้างอาชีพการสานเรือได ้ 

 การรวบกลุ่มหรือตงัหน่วยงานซึงเกียวขอ้งกับการจดัการเรือเพือใช้เฉพาะกิจขึนมา 

เพือจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถินแต่ละประเภท ยกตวัอย่างการจดัตงักลุ่มกองทุนการบริหาร

จดัการเรือ ของ ๖ จงัหวดัภาคใตที้ไดรั้บเรือประมงไฟเบอร์กลาสจากมูลนิธิชยัพฒันา จาํนวน ๕๐๐ 

ลาํ ทงันีการจดัการแบบนนี มีวตัถุประสงค์เพือให้กลุ่มผู ้ไดรั้บแจกเรือประมง มีเงินทุนสํารอง

หมุนเวยีน เพือใช้ในการดูแลรักษาและใชใ้นการพฒันาอาชีพของประชาชนอีกดว้ย ซึงสําหรับใน

พืนทีทาํการศึกษาสามารถจดัตงักลุ่มความร่วมมือนีจากชุมชนวดัข่อย วดัม่วง วดัขุมทองและวดั

สุวรรณราชหงส์ ซึงมีจาํนวนเรืออยู่มาก และบุคลากรค่อนขา้งมีความพร้อมในการดาํเนินการใน

ส่วนนี โดยมีหน่วยงานราชการท้องถินเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในสิงเกินเกิน

ความสามารถ ทงันียงัสามารถสร้างเครือข่ายไปยงัวดัหรือสถานทีทีเก็บรักษาเรือทงัแบบส่วนรวม

และปัจเจกบุคคลต่างๆใหมี้ความร่วมมือกนั อีกทงัสร้างเครือข่ายบุคคลากรซึงเกียวกับองค์ความรู้

เรืองเรือเช่น การพายเรือ การวา่ยนาํ การซ่อม สร้างเรือ โดยใหว้ดัสุวรรณราชหงส์ วดัโบสถ์ราษฎร์

ศรัทธา วดัยางมณี เป็นตน้แบบหรือศูนยก์ลางการฝึกอบรมบุคลากร 
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“..การอนุรักษ์ตอ้งเอาส่วนภาคราชการส่วนอืนๆมาร่วมกับชุมชน จะเกิดการแตก

แขนงของความคิด ก่อเกิดแนวคิดการอนุรักษ ์การอนุรักษ์ตอ้งหาวิธีคิดให้คนมองว่า

ของคือของของเรา ความสนใจ ความผูกพนัเป็นสิงทีใช้ได้ ยิงมีคนมากก็จะเกิดจิตนา

การไดม้ากมาย เป็นเรืองสําคญัทีจะเกิดเหตุการณ์ขา้งหนา้..”  

ปลดัปอ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะลุง จ.ลพบุรี 

 

      ๔.๒.๒.๒ ด้านทีเกียวข้องกับเรือพืนบ้าน โดยการสร่งเสริมอาชีพที

เกือหนุนกบัอาชีพทีเกียวกบัเรือพืนบา้นโดยตรง 

  อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของคนอ่างทองมาตังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน แสดงถึงความยงัยืนและสมบูรณ์มนัคงด้านอาหาร แต่ในทางอ้อมนันการปลูกพืชใน

อ่างทองมีการส่งเสริมการเกษตรทีช่วยผลกัดนัเศรษฐกิจพืชผลอืนๆดว้ย จึงควรมีการส่งเสริมเพอืให้

คนในทอ้งถินเห็นความสําคญัต่ออาชีพทีเกือหนุนต่อเรือพืนบา้น ทงัทางเศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม และ

สังคมไปดว้ย เช่น การปลูกพืชเพือให้มีวตัถุดิบหมุนเวยีนในระบบการซ่อมสร้างเรือพืนบา้น ดงัเช่น

การที มีแนวคิดการปลูกพืชเพือเพิมผลผลิตทางวตัถุดิบทางวฒันธรรมให้กบัทอ้งถินยงัมีปรากฏใน

จงัหวดัเพชรบุรี กล่าวคือ จงัหวดัเพชรบุรีเป็นแหล่งขึนชือในเรืองของตาลโตนด และขนมหวาน ซึง

ตน้ตาลโตนดนนัเป็นพืชทีมีอายใุนการเริมเก็บเกียวผลผลิตเมือมีอายมุากแลว้ นบัตงัแต่ ๑๕ ปีขึนไป 

นบัวา่ตอ้งรอนานกวา่จะไดผ้ลผลิต ซึงโดยปกติแลว้ไม่มีการปลูกตน้ตาลเพือใช้เป็นพืชเศรษฐกิจ

โดยตรง มีเพียงทีปลูกเพือใหมี้ใชใ้นครัวเรือน หรือทีขึนเองตามธรรมชาติเท่านนัซึงก็เป็นรุ่นทีดาํรง

อยู่มาตงัแต่สมยัอดีต และเริมลม้ตายไปเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ผลผลิตจากตาลโตนดลดน้อยลง ผูว่้า

ราชการจงัหวดัเพชรบุรีท่านหนึงได้ตระหนกัถึงการขาดแคลนวตัถุดิบทางวฒันธรรมอาหารของ

จงัหวดัเพชรบุรี จึงไดใ้ห้มีการริเริมปลูกสวนตาลเพือเป็นพืชเศรษฐกิจของเพชรบุรีทดแทนต้น

ตาลโตนดรุ่นปู่ย่าตาทวดหมุนเวยีนใหค้นในอนาคตไดใ้ชส้อยกนัต่อไป  

 นอกจากทีมาของแนวคิดในการปลูกพืชทีใหผ้ลผลิตหรือวตัถุดิบในการซ่อมสร้างเรือ

พืนบา้นขา้งตน้แลว้ ยงัมีทีมาจากกรแสการปลูกพืชเศรษฐกิจในปัจจุบนัซึงเป็นพืชทีใช้ระยะเวลา

การปลูกนานกวา่จะไดผ้ลผลิต แต่ทงันีเป็นพืชทีใหผ้ลตอบแทนทีมีมูลค่าสูง เช่น ไม้เนือหอมอย่าง

ไมก้ฤษณา ทีตอ้งปลูกให้ไดร้ะยะเวลาประมาณ ๔๐ –๕๐ ปี จงึจะให้สารสกดันาํมนัหอมระเหยทีมี

คุณภาพดีได ้หรือแมแ้ต่การปลูกสวนป่าสักเพือให้ได้ไมม้าหมุนเวียนในการสร้างทีอยู่อาศัย หรือ

เฟอร์นิเจอร์ทดแทนการตดัไมจ้ากป่าธรรมชาติ เป็นตน้ 

 แนวคิดตัวอย่างการสร้างอาชีพเรือสานไม้ไผ่ ทางเลือกใหม่ของคนอ่างทอง 

 ดว้ยเรือสานนนัเป็นทีปรากฏมีอยู่ในพืนทีทาํการศึกษา อีกทงัผูศึ้กษาไดท้าํการค้นควา้
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เพิมเติม ไดพ้บว่า การทาํเรือสานนนัมีมาแต่โบราณในหลายๆพืนทีดว้ยวตัถุดิบทีแตกต่างกนัออกไป 

ในทวปีเอเชียพบวา่มีมากในประเทศเวยีดนามและอินเดีย ซึงเป็นเรือประเภททีใชว้ตัถุดิบทีหาไดง่้าย

และสามารถทาํขึนใช้ไดอ้ย่างต่อเนือง ประเทศทีพบเรือสานได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศอิรัก 

ประเทศอเมริกา(ชนพืนเมือง) ประเทศทิเบต และเวยีดนาม   

 เรือสานของเวียดนามนนัมีอยู่หลายประเภท ทังทาํมาจากไม่ไผ่ ไม้มะพร้าว และมี

หลายลกัษณะ แต่ทีโดดเด่น อีกทงัมีบทบาทในประเทศไทยได้แก่เรือสานทีมีชือว่า ถ่งเฉ่า “ thong 

chao ” ในภาษาองักฤษเรียกว่า “basket boat” คนไทยเรียกว่าเรือตะกร้า หรือเรือกระเช้า มีลกัษณะ

กลมเหมือนตะกร้า มีเส้นผ่านศูนยก์ลาง ๑.๕-๒ เมตร เรือตะกร้าของเวยีดนามมีบทบาทสําคญัเมือ

ในเดือนกันยายนปีพ.ศ.๒๕๕๔ทีผ่านมา ประเทศไทยประสบอุทกภยัร้ายแรงทีสุด จีงมึความ

ร่วมมือกันของประเทศเวียดนามและไทย มีการนําเข้าเรือตะกร้าเข้ามา ๘๐ ลาํเพือนําไปช่วย

ผูป้ระสบภยัในกรุงเทพมหานคร ซึงเป็นแนวคิดของศาสตราจารยข์องมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ท่านหนึง ท่านเคยไดไ้ปเทียวประเทศเวยีดนามและเคยมีความคิดนาํเขา้เพือใชใ้นดา้นการท่องเทียว 

แต่ก็ไม่ไดน้าํเขา้จริงจงั จนเมือมีโอกาสเมือกรุงเทพฯประสบปัญหาอุทกภยัจึงมีการนาํเข้ามา และ

เป็นการฟืนฟูภูมิปัญญาในการสานเรือของเวยีดนามขึนมาอีกครังหนึง โดยปกติแลว้เรือสานจะมีใช้

เฉพาะชาวประมงในประเทศเวยีดนามเท่านนั และเริมมีการผลิตนอ้ยลงเนืองดว้ยวทิยาการใหม่ๆเขา้

มา       

 การผลิตเรือสานของเวียดนามนนัใช้วตัถุดิบซึงสามารถหาได้ง่าย ได้แก่ ไมไ้ผ่ มูลววั

หรือมูลควาย ชนัยาเรือ ยางไมห้รือแลค็เกอร์กนัซึม ซึงเป็นวตัถุดิบทีประเทศไทยก็สามารถหาไดง้่าย

เช่นเดียวกนั กรรมวิธีในการทาํเช่นเดียวกบัการสานกระเช้าทวัไป แต่มีขนาดใหญ่กวา่ ในเดือน

หนึงๆ ครอบครัวทีทาํการผลิตเรือกระเช้านีสามารถผลิตได ้๑๐ ลาํ ราคาเฉลียลาํละ ๓๐๐,๐๐๐ – 

๖๐๐,๐๐๐ ดอง ตีเป็นเงินไทย ๔๒๙ บาท ถึง ๘๕๗ บาท    

 โดยผูศึ้กษาเล็งเห็นวา่น่าจะเป็นทางเลือกทีดีสําหรับพืนทีทาํการศึกษาในการจดัการ

ทรัพยากรเรือพืนบา้นในเชิงประยกุต ์สามารถดึงเอาองคค์วามรู้ทีสํารวจพบมาเป็นตวัช่วยใหเ้กิดการ

จดัการทีดีขึนมาได ้กล่าวคือ พืนทีทีทาํการศึกษาไดแ้ก่ อาํเภอวเิศษชยัชาญนันเป็นแหล่งปลูกไผ่

สีสุกเป็นพืชเศรษฐกิจของพืนที ซึงสามารถนาํมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเรือสานเพือเป็นทางเลือก

ให้กับคนในพืนทีเพือรองรับปัญหาการดาํเนินชีวิตในยามประสบปัญหาสภาวะนําท่วมได้ โดย

แหล่งผลิตคือพืนทีอาํเภอโพธิทอง ซึงเป็นพืนทีทีมีกลุ่มอาชีพทางภูมิปัญญาดา้นหตัถกรรมการจกั

สานเป็นทุนเดิม ไดแ้ก่ บา้นยางทองและชุมชนบางเจา้ฉ่า เป็นแหล่งผลิตเครืองจกัสานทีมีคุณภาพ

ระดบัส่งออก หรือระดบั ๕ ดาวในโครงการหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ (OTOPทงัยงัเป็นหมู่บ้าน

ท่องเทียวเชิงนิเวศ – อนุรักษ์ – เกษตรกรรม (Eco - Tourism) ชนัแนวหน้าของประเทศ Thailand 



๒๑๖ 

 

Grand Invitation โดยการดาํเนินการจะต้องนําต้นแบบเรือสานจากวดัสุวรรณราชหงส์ซึงเป็น

พิพิธภณัฑเ์รือโดยตรงอยูแ่ลว้เป็นแหล่งใหช้าวบา้นไดศึ้กษา ซึงเป็นการจดัการทรัพยากรเรือแบบ

องค์รวมในพืนทีเอง ถึงแม้ว่าไม้ไผ่จะไม่ทนทานต่อความชืนและนํา แต่ด้วยวทิยาการสมัยใหม่

ประกอบกบัภูมิปัญญาของคนไทยในการประยุกตสิ์งต่างๆให้ตอบสนองต่อความตอ้งการและทนั

ต่อสถานการณ์นนั ยอ่มสามารถทาํใหแ้นวคิดนสีามารถดาํเนินไปไดด้ว้ยดี  ประกอบกบัการสานเรือ

หากทาํในรูปแบบเหมือนเรือสานของเวยีดนาม จะไดรู้ปแบบเช่นเดียวกบัคุสําหรับตีขา้วของชาวนา

ในสมยัก่อน ซึงปัจจุบนัหาดูไดย้ากแลว้ หากคนในชุมชนวดัสุวรรณหรือแถบใกล้เคียงทาํขึนมา ก็

น่าจะช่วยในด้านเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชน ตลอดจนไปสู่ภูมิภาค และตอบโจทย์การสรรหา

ทรัพยากรมาทดแทนไม้ทีจะนาํมาขุด หรือ ต่อเรือไดใ้นอนาคตหากไม่มีการพิทกัษ์ป่าให้อยู่คู่กบั

ประเทศชาติ 

 ๔.๓ การนาํบุคลากรมาทาํคุณประโยชน์ 

  สืบเนืองจากแนวทางการจดัการดา้นบุคลากร ซึงจากการแนะใหส่้งเสริมการเปิด

โอกาสใหบ้ทบาทของผูที้เกียวขอ้งทุกภาคส่วนเด่นชดัขึน จึงมีแนวทางในการนําบุคลากรในพืนที

การศึกษามาช่วยทาํคุณประโยชน์ในดา้นการเผลแพร่ขอ้มูลและความรู้ เช่น การเชิญให้พระอธิการ

สมศกัดิ ผูมี้ความรู้ดา้นการสร้าง ซ่อมแซมเรือ ใหท่้านเป็นวทิยาการบรรยาย หรืออบรมให้คนในชุ

ชมชนตลอดจนบุคคลทวัไปไดเ้รียนรู้เทคนิค ความรู้ วิธีการ และความเชียวชาญจากท่าน หรือนาํ

การอบรมไปจดัในพืนทีของท่านเพือความสะดวกในการสอนหรืออบรมนนัๆ การเชิญให้เป็นครู

พิเศษ นกัปราชญช์าวบา้นดงัเช่นกาํนนัวรัิตน์โตรักษา ในการสอนเรืองการฝึกฝีพายในการแข่งเรือ 

ในทอ้งถินใหก้บัเยาวชนหรือคนทวัไป หรือจะตงัเป็นศูนยฝึ์ก ณ สถานทีสะดวกในการฝึกสอนทงั

ผูรั้บและผูใ้ห้จากแหล่งทีมีเรือทีสามารถนาํมาใช้ไดเ้ลยจะยิงเป็นการใช้ทรัพย์กรอย่างจบัต้องได ้

ไม่ใช่เพียงทฤษฎี การเชิญให้นกัวชิาการทีมีความรู้และปราชญช์าวบา้นร่วมกนัถ่ายทอดความรู้ดา้น

ประวติัศาสตร์ทอ้งถินในแบบอิงวถีิชีวิตของคนอ่างทอง และรู้จกัความเป็นอ่างทองมากขึนโดย

เรียนจากสถานทีจริงและเส้นทางจริง เช่น การสอนนอกหอ้งเรียนเกียวกบัสิงของเครืองใช้พืนบา้น

ของอาจารยป์ระสงค ์ลีสุวรรณทีโรงเรียนวเิศษไชยชาญตนัติวทิยาภูมิกบัวดัข่อยเสมาราม เป็นตน้   

 

 “ในเมือเรามีเรืออยู่แลว้ เมือเอาเรือลงนาํไปแล้วพายไม่เป็นมนัก็ไม่ไดม้ีประโยชน์

อะไรกบัเราเลย เพียงแต่เอามาโชวเ์พือการศึกษาแลว้ก็เล่าขานสู่กันฟัง แล้วก็ตอ้งเก็บ

ขึนเพราะใช้การไม่เป็น”  

(พระอธิการสมศกัดิสุวณฺโน สัมภาษณ์เมอื ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ) 
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บทที ๖ 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  

  การจดัการเรือพืนบา้นฐานะทรัพยากรวฒันธรรม จงัหวดัอ่างทอง มีวตัถุประสงค์หลกั

ทีสําคญั ๒ ประการ คือ การสํารวจขอ้มูลพร้อมทาํบญัชีเรือพืนบ้านในพืนทีการศึกษา และการหา

แนวทางอนุรักษที์เหมาะสมให้กบัพืนที ซึงความเหมาะสมในทีนีหมายถึงความเหมาะสมต่อสภาวะ

แวดลอ้มของพืนที กอปรกบัความจาํเป็นในการนาํองค์ความรู้และเรือพืนบ้านทีมีอยู่ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ในการวจิยัครังนีศึกษาพืนทีริมฝังแม่นาํนอ้ยเขตอาํเภอโพธิทองและอาํเภอวเิศษชยั

ชาญ ศึกษาจากเอกสาร และการลงศึกษาพืนทีเพือสํารวจ มีขอบเขตในการศึกษาทีเน้นวิธีการ

ดาํเนินการจดัการเป็นหลกัโดยการศึกษาจากเรือพืนบา้นทีมีและจากผูที้เกียวข้องทงัทางตรงและ

ทางออ้ม  

  จากการศึกษาขอ้มูลเบืองตน้ในการทาํทะเบียนเรือพืนบา้นภาคกลางทีมีอยูต่ามวดัและ

บา้นเรือนประชาชนทีอยู่ริมฝังแม่นาํนอ้ย ตงัแต่ ตาํบลองครักษ์ อาํเภอโพธิทอง ถึง ตาํบลบางจกัร 

อาํเภอวเิศษชยัชาญ ในเขตจงัหวดัอ่างทอง มีวดัซึงตงัอยู่ในพืนทีศึกษา ๕๕ วดั สํารวจพบวดัทีมีการ

เก็บรักษาเรือพืนบา้นทงัสิน ๔๒ แห่ง มีโรงเรียนทีทาํการอนุรักษเ์รือพืนบา้นภาคกลาง ๑ แห่ง และ

สุ่มสํารวจบา้นเรือนประชาชนซึงอยู่ใกลเ้คียงวดัทีทาํการสํารวจ ๓๐ หลงัคาเรือน พบวา่บา้นทีมีเรือ

พืนบา้นมีอยู่  ๒๐ หลงัคาเรือน รวมแลว้มีจาํนวนเรือพืนบา้นทีไดจ้ากการสํารวจทงัสิน ๓๑๔ ลาํ มี

การเชือมโยงกันในการใช้ทรัพยากรทีนํามาเกียวข้องกบัเรือพืนบา้นในบริบททีน่าสนใจ และมี

ประโยชน์ต่อการศึกษา คือ ๑. การเชือมโยงกันในกระบวนการผลิต ซ่อมบาํรุง รักษา คือ ไม้ทีใช้ มี

ดว้ยกนั ๓ ชนิด คือ ไมต้ะเคียน  ไมส้ัก และไมต้าล หลกั จาก ๑๖ ชนิด ตามลกัษณะของเนือไม ้ผง

ชนั นาํมนัก๊าดและนาํมนัยางสําหรับเป็นส่วนผสมในการยาและอุดช่องวา่งลาํเรือ ตลอดจนสารเคมี

บางชนิด และวสัดุอืนๆ เช่น โลหะ เป็นตน้ ๒. การเชือมโยงกนัในเรืองของพิธีกรรม งานประเพณี 

มีการหมุนเวียนศิลปหัตถกรรม และผลงานผลิตภณัฑ์จากชาวบ้าน ทงัในและนอกพืนที เช่น 

อุปกรณ์ดา้นพิธีกรรม ธูปเทียน อาหาร คาวหวาน ผลไม ้งานบายศรีและใบตอง งานเครืองหนงัและ

โลหะ งานช่างไม้ งานกระดาษ งานด้านดนตรีและมหรสพ ๓. เชือมโยงกันในเรืองของความรู้ 
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ความสามารถ มีการถ่ายทอดความรู้เบืองต้นเกียวกับเรือพืนบ้าน ตังแต่ทีเกียวกับเรือพืนบ้าน

โดยตรงเองส่วนประกอบชือเรียกต่างๆ ความรู้เรืองการใช้งาน ความรู้ดา้นการจดัการ ความรู้เรือง

งานการอนุรักษบ์าํรุงรักษา ความรู้ดา้นคติความเชือ ความรู้ด้านความบนัเทิง ตลอดจนความรู้ดา้น

วฒันธรรมและสังคมอืนๆ 

 พบว่าเรือพืนบา้นทีมีอยู่ในพืนทีขณะนีมี ๒ ประเภทตามลกัษณะวตัถุประสงค์การใช้

งานคือ เรือพืนบา้นทีใชเ้ป็นพาหนะสัญจร และเรือพืนบา้นทีใช้ในพิธีกรรมและงานประเพณี โดย

เรือยานพาหนะสัญจรไดแ้ก่ เรือลาํนาํทวัไปทีสัญจรทงัทางใกลแ้ละไกลโดยไม่เนน้ใชบ้รรทุกสินคา้ 

หรือสิงของในปริมาณมากๆโดยจะมีขนาดกวา้ง และยาวแตกต่างกนัไปตามแต่รูปแบบของเรือ

พืนบา้นนนัๆ แต่โดยทวัไปขนาดความยาวโดยเฉลียอยู่ที ๕-๘ เมตร กวา้ง ๕๐ ซม.ถึง ๒ เมตร มี

ทงัสิน ๒๔๐ ลาํ แบ่งเป็น ๑๓ รูปแบบ คือ เรือสําปัน เรือป๊าบ เรือมาด เรือพายมา้ เรือโปง เรือบด 

เรือหมู เรือชะล่า เรืออีแปะ เรือสาน เรือหางยาว เรือยนต์ และเรือทกัโบท้ 

 ส่วนเรือพืนบา้นทีใชใ้นพิธีกรรมและงานประเพณี เรือทีใช้ในงานประเพณี ใช้ในการ

ประกอบพิธีกรรม ไดแ้ก่  เรือยาว (The Long Boat) มีจาํนวนทงัสิน ๗๔ ลาํ ซึงลว้นแลว้แต่เป็นเรือที

มีชือเสียงในแถบจงัหวดัภาคกลางดา้นการแข่งขนั ประกอบกบัมีชือเสียงจากการซ่อมสร้างโดยช่าง

ผูช้าํนาญทีมีชือในวงการแข่งเรือยาว ไดรั้บการดูแลเก็บรักษาไวที้วดัของแต่ละชุมชนทงัหมดโดยผู ้

ทีใหก้ารดูแลส่วนใหญ่คือพระสงฆที์จาํพรรษาอยูว่ดันนัๆ 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์การดาํเนินงานของแหล่งศึกษาตวัอย่างทงั ๔ รูปแบบ คือ                   

๑. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีซึงเป็นองค์กรราชการ ๒. พิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัยาง ณ 

รังสี ซึงเป็นกิจการทีจดัการโดยชุมชน ๓. พิพิธภณัฑ์เรือไทยของอาจารยไ์พฑูรย ์ขาวมาลาทีเป็น

เอกชนจดัการแบบพึงตนเอง และ๔. การจดัการเชิงพาณิชยข์อง อู่ซ่อมเรือต่าง ๆ รวมถึงการจดัการที

มีในพืนทีศึกษาซึงแยกการจดัการออกมาเป็น ๔ ลกัษณะ ไดแ้ก่ ๑. การเก็บรักษาเพือการใช้งาน ๒. 

การจดัการให้เป็นพิพิธภณัฑ์เรือพืนบา้น ๓. การเก็บรักษาไวเ้ป็นอนุสรณ์ และ ๔. เก็บไวเ้ฉย ๆ 

ไม่ไดจ้ดัการอะไร แสดงใหเ้ห็นถึงความสําคญัของการดาํเนินการจดัการอนุรักษ์เรือพืนบา้นเก่าที

ดาํเนินควบคู่ไปกบัการดาํเนินวิถีชีวติประจาํวนัของผูที้เกียวข้อง โดยตอ้งมีการปลูกฝังและสร้าง

จิตสํานึกทีดีต่อเรือพืนบ้าน ซึงเป็นการย้อนหวนกลับไปในอดีตให้ได้มากทีสุด เพือไม่ให้เรือ

พืนบา้นหมดความหมายลงไป โดยมีการพฒันาและเพิมเติมกิจกรรมเทคนิคการดึงความร่วมมือใน
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รูปแบบต่างๆ อีกทงัการระดมทุนทรัพย ์ปัญญา และความร่วมมือทางแรงกายเพือให้เกิดการอนุรักษ์

ทีครอบคลุม บูรณาการทุกส่วนเขา้ไวด้ว้ยกนั แลว้ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ซึงสิงนี

เป็นพืนฐานทีมีอยู่ในทุกพืนทีและชุมชนทุกแห่งอยูแ่ลว้ เพียงขาดการแสดงออก โอกาส การริเริม 

และผูน้าํทางความคิดจึงทาํใหศ้กัยภาพทีมีแสดงออกมาไม่เต็มที จนกระทงัดบัสูญหายไป และไม่มี

การสืบทอดหรือสานต่อเจตนารมณ์จนเกิดการขาดความต่อเนืองของช่วงความคิดและแนวทางการ

ดาํเนินการทีเหมาะสมนนัๆ การพฒันาทางสังคมทีโตเกินกวา่ขีดจาํกดัความสามารถทีจะรองรับได้

ของคนในสังคม เกิดเป็นสภาวะสะดุด และจุดหกัเหทีทาํให้เกิดความเปลียนแปลงทีไม่ดีเท่าทีควร

จะเป็น จึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งมีแนวทางในการจดัการอนุรักษ์ทีเหมาะสม โดยผูศึ้กษาไดเ้สนอ

แนวทางในการจดัการ วธีิการและกิจกรรม ออกเป็น ๕ ดา้น ทีมีความเหมาะสมต่อพืนที คือ ๑.การ

จดัการดา้นขอ้มูลวชิาการ ๒.การจดัการดา้นการสือความหมาย ๓.การจดัการดา้นบุคลากร ๔.การ

จดัการดา้นสถานที และ๕.การจดัการดา้นการนาํไปใชป้ระโยชน์ ซึงเมือนาํแนวทางการจดัการทงั 

๕ ดา้นมาประยุกตเ์ป็นแผนการจดัการเขา้ดว้ยกนั จะเป็นแนวทางการจดัการทีมีรูปแบบทีเป็นไปใน

เชิงบริรักษ์ หรือการบูรณาการทุกองค์ประกอบ ก่อให้เกิดเป็นแนวทางในการจดัการทีดีและ

เหมาะสมกบัพืนที ซึงจะทาํใหเ้รือพืนบา้นเก่าทีถูกเก็บรักษาไวถู้กนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง

สูงสุดในเชิงบริรักษ ์โดยเฉพาะการนาํไปใช้เพือรองรับปัญหาของสังคมและสิงแวดลอ้มทีเกิดขึน

เป็นประจาํในพืนทีไดอ้ีกดว้ย  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการจดัการเรือพืนบา้นในจงัหวดัอ่างทองพบว่ามีการจดัการในพืนทีแบ่ง

ออกเป็น ๔ ลกัษณะ ได้แก่  ๑. การเก็บรักษาเพือการใช้งาน ๒. การจดัการให้เป็นพิพิธภณัฑเ์รือ

พืนบา้น ๓. การเก็บรักษาไวเ้ป็นอนุสรณ์ และ ๔. เก็บไวเ้ฉย ๆ ไม่ไดจ้ดัการอะไร โดยผูศึ้กษาได้

เสนอแนวทางในการจดัการ ทงั ๕ ด้าน เพือให้การจดัการอนุรักษ์ทีมีประสิทธิภาพและเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมมากทีสุด 

 ทงันีผูศึ้กษาเห็นวา่ควรมีการศึกษาต่อยอดเพิมเติมในส่วนต่างๆ คือ 
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 ๑.การรวบรวมองคค์วามรู้ในพืนทีการศึกษาเพิมเติม เพือให้ไดชุ้ดความรู้ทีครอบคลุม

สมบูรณ์เป็นรูปธรรม 

 ๒.การศึกษาดาํเนินการจดัการเรือพืนบา้นในเชิงการนาํไปใช ้โดยการศึกษาวธีิการและ

การสร้างกระบวนการจริงขึนมาเพือสร้างแนวคิดในทางการจดัการอนุรักษ์เรือพืนบา้นเก่าบนวิถี

ใหม่ ทีมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างแทจ้ริง  

 ๓.การศึกษาการสร้างเครือข่ายการนาํไปใช ้โดยทีหน่วยงานราชการ กลุ่มบุคคล และ

คนในทอ้งถินมีส่วนร่วมและสามารปฏิบติัการในการจดัการไดด้ว้ยตนเอง สามารถนาํไปขยายผล

ต่อการจดัการกบัทรัพยากรวฒันธรรมอืนๆในเชิงการนาํไปใช้ เพือให้เกิดกระบวนการเชิงบริรักษ์

และคงอยู่อย่างยงัยืนต่อไป 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

___________.  (๒๕๕๐).    การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: 

โครงการหนงัสือโบราณคดีชุมชน. 

___________.  (๒๕๓๑).  เตาแม่นําน้อย. กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร. 

___________.   (๒๕๕๓).  เอกสารประกอบการเรียนวชิาระเบียบวิธีวจิยั สาขาวชิาการจดัการ

ทรัพยากรวฒันธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

สายทิ ง อินอร่าม.  (๒๕๕๕).  ผูข้บัร้องบททาํขวญัเรือวดัโบสถร์าษฎร์ศรัทธา. สัมภาษณ์,    

 ๑๘ มีนาคม. 

สุขกมล  สันติพร.  (๒๕๕๑).  เรืองราวรอบรู้อยู่คู่คนไทย.  กรุงเทพฯ: แลองบุญ. 

สุจิตต์ วงษเ์ทศ.  (๒๕๒๗).  “ไปดูเรือหญา้สุริยเทพนพิพิธภณัฑน์อน – ติกิ ทีนอร์เวย.์” 

ศิลปวัฒนธรรม  ๕, ๕ (มีนาคม ๒๕๒๗): ๔๐ – ๔๗. 

สุชาดา ทบัมรินทร์ และคณะ.  (๒๕๔๗).  สายนํานําวถิีไทย. กรุงเทพฯ: สานอกัษร. 

สุชาติ สหสัโชติ และคณะ. (๒๕๓๙).  ๑๐๐ ปี เมอืงอ่างทอง.  อ่างทอง: วรศิลป์การพิมพ.์ 

สุทศัน์ ยกส้าน.  (๒๕๕๓).  เรือในอาหรับตํานานนําท่วมโลก. เขา้ถึงเมือ ๒๔ สิงหาคม. 



๒๒๗ 
 

 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID 

=9470000065521.   

สุธี  วรประดิษฐ.  (๒๕๕๓).  การมีส่วนร่วมของชุมชน.  ตราด: สํานกังานกศน.จงัหวดัตราด. 

สุนยั เศรษฐบุญสร้าง.  (๒๕๔๙).  แนวทางปฏิบัติ ๗ ขันสู่วถิีเศรษฐกิจพอเพียงจากแนวปฏิบัติสู่

แนวคิดทางทฤษฎขีองเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิวถิีสุข. 

สุภาภรณ์ ทองทิม.  (๒๕๔๘). ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จของการจดัการปัญหาสิงแวดล้อม โดย

กระบวนการทางการศึกษา กรณีศึกษา: การจัดการขยะในโรงเรียนของนักเรียนบ้าน

สามสบ หมู่ ๑ ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่, สารนิพนธ์ประกาศนียบตัร

บณัฑิต สํานกับณัฑิตอาสาสมคัร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

สุภาวณีิ ทรงพรวาณิชย.์  (๒๕๔๖).  “นิเวศน์วฒันธรรม.” รากฐานใหม่แห่งการท่องเทียวโดยชุมชน. 

กรุงเทพฯ: สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) สํานกังานภาค.  

เสวยีน กองแก้ว.  (๒๕๕๕).  สายนัต ์ประดบัเพช็ร.  ผูร่้วมขบัร้องเพลงเชียร์เรือวดัโบสถร์าษฎร์ 

ศรัทธา. (๒๕๕๕).  สัมภาษณ์, ๒๓ เมษายน. 

สํานกังานจงัหวดัอ่างทอง. กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์จงัหวดั.  (๒๕๕๗).  แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของจังหวดัอ่างทองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕.  จงัหวดัอ่างทอง. 

 เขา้ถึงเมือ ๙ มนีาคม ๒๕๕๗. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.angthong.go.th/planproject/s2555.pdf 

สํานกังานหอพรรณไม.้  สํานกัวจิยัการอนุรกัษป่์าไมแ้ละพนัธุ์พืช. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า  

   และพนัธุ์พืช. (๒๕๕๕).  สารานุกรมพชืในประเทศไทย (The Encyclopedia of 

Plants in Thailand).  เขา้ถึงเมือ 15 มีนาคม ๒๕๕๕.  เขา้ถึงไดจ้าก 

   http://web3.dnp.go.th/botany/todayFlower/todayFlower4.aspx 

สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ.  (๒๕๔๓).  อ่างทอง ดินแดนแห่งธรรมะและ

ศิลปวัฒนธรรมอันลําค่า.  กรุงเทพฯ: กรมศาสนา. 

สําเริง จรเทศน์.  (๒๕๕๕).  ผูน้าํกลุ่มสืบสานดนตรีพืนบา้นวดัจุฬามุนี.  สมัภาษณ์, ๒๓ เมษายน. 

สําลี สวา่งศรี.  (๒๕๕๕).  ผูร่้วมร้องเพลงทาํขวญัและเพลงเชียร์เรือ.  สมัภาษณ์,  ๒๓ เมษายน. 

หวน พินธุพนัธ์.  (๒๕๕๕).  ชีวิตในวัยเดก็ของผม.  เขา้ถึงเมอื ๓ กุมภาพนัธ์.  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://facstaff.swu.ac.th/huan/ 

___________.  (๒๕๑๔).  อ่างทองของเรา.  พระนคร: โอเดียนสโตร์. 

หอศิลป์  มหาวิทยาลยัศิลปากร.  (๒๕๔๓).   แม่นําของแผ่นดิน: คืนชีวติในสายนําสืบสานความ

เป็นไทยถวายในหลวง.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศิลปากร. 



๒๒๘ 
 

องค์การคา้คุรุสภา  (๒๕๕๓).  ประชุมกาพย์เห่เรือ หนังสือชุดภาษาไทยของคุรุสภา.  กรุงเทพฯ:

องค์การค้าของ สกสค. 

อภิชาติ  จนัทร์แดง.  (๒๕๔๖).  ความเชือ พิธีกรรม กระบวนการเรียนรู้เพือศักยภาพการพึงตนเอง

ของชุมชนชนบท ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านยางหลวง ต .ท่าผา อ.แม่แจ่ม                      

จ .เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

อพิสิทธิ ธีระจารุวรรณ.  (๒๕๔๐).  “พิพิธภณัฑท์อ้งถิน.  ”  ศิลปวัฒนธรรม  ๑๘, ๘ (มถุินายน): 

 ๗๙ – ๘๖. 

อานนัท์ กาญจนพนัธ์ุ.  (๒๕๕๓).  “ทฤษฎีและวธีิวทิยาของการวิจัยวฒันธรรม.”  เอกสาร

ประกอบการศึกษาวิชาระเบียบวธีิวจิยั มหาวทิยาลยัศิลปากร คณะโบราณคดี.  

 เอกสารสําเนา. 

“เอกสารประกอบการเรียนวิชาท้องถินของเราจังหวัดอ่างทอง.” ม.ป.ท., ม.ป.ป., ๓.  

เอนก นาวิกมูล.  (๒๕๓๖).  เทียวทุ่งเมอืหน้านํา.   พิจิตร: สารคดี. 

อนุศิษฏ์ พงษว์รพล.  (๒๕๕๔).  ผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการพิพิธภณัฑเ์รือพืนบา้นวดัยาง ณ รังสี  

 จ.ลพบุรี.  สมัภาษณ์,  ๒๑ เมษายน. 

อพิสิทธิ ธีระจารุวรรณ.  (๒๕๔๐).  “พิพิธภณัฑท์อ้งถิน.  ”  ศิลปวัฒนธรรม  ๑๘, ๘ (มถุินายน): 

 ๗๙ – ๘๖. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

แบบบันทึกข้อมูล และชุดคําถามในการสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๑ 
 

ตวัอย่างแบบบนัทึกขอ้มูลพืนฐานเรือพืนบา้นเฉพาะลาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ/เลขที ชือวดั รหสั ๖ หมายเลย เจา้ของ - 

ประเภทการสร้าง - ชนิดเรือ - 

วสัดุทีใชส้ร้าง - ประเภทการใชง้าน - 

สถานทีเกบ็รักษา - ลกัษณะเฉพาะ - 

อายุ ประมาณ  -  ปี สี - 

ขนาด 

กวา้งสุด  -  เมตร 

ยาวตลอดลาํ  -  เมตร 

ลึกกลางลาํ  -  เมตร 

หัวและทา้ยกวา้ง  -  เมตร 

 

 

รูปเพิ มเติม 

 

  

รูปเพิ มเติม  

ประวติั 
 

การดูแลรักษา 
 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

รูปเรือพืนบา้นเตม็ลาํ,  

ความสูง, ความยาว,  

ความกวา้ง หวัเรือ ทา้ยเรือ 



๒๓๒ 
 

แบบบันทึกข้อมูลการสํารวจพืนที : การสํารวจวดัทีจดัแสดงเรือพืนบ้านตัวอย่าง 

สถานที ทีตงั จาํนวน ประเภท ผูดู้แล การจดัการอนุรักษ ์ อนืๆ 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 



๒๓๓ 
 

แบบบันทึกข้อมูลการสํารวจพืนที : การสํารวจเรือพืนบ้านตามวดัในบริเวณทีราบลุ่มริมฝังแม่นําน้อย เขตอําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง 

ชือวดั……………………………………………………………………… เจ้าอาวาส……………………………………………………………………… 

ทีตัง...........…………………………………………………………… …………………….………วันที................................................................................. 

  มีการเก็บเรือพืนบ้าน    มีการเก็บอนุรักษ์เรือพืนบ้านในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ 

สถานทีจดัเก็บ, ลกัษณะสถานที   

ชนิดของเรือ, จาํนวนแตล่ะชนิด  

 

ผูดู้แล/ผูเ้กียวขอ้ง  

การดแูลรักษา  

กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัเรือ  

จุดประสงค์การเก็บรักษา  

จุดเด่นของทีนี  

ปัญหา  

แหล่งทีมาของเรือ  

ความคาดหวงัในอนาคต  

หมายเหตุ/อนื  ๆ  



๒๓๔ 
 

ชุดประเด็นคําถามชุดที ๑ สําหรับพิพธิภัณฑ์เรือตัวอย่าง 

๑.แนวคิดเริมตน้/จุดประสงคใ์นการทาํพิพิธภณัฑ ์(ความเป็นมา) 

 - เพืออนุรกัษเ์รือ    - เพือเผยแพร่องคค์วามรู้เรืองเรือ 

 - ดว้ยใจรัก ตามความสนใจ ความชอบ - เพือสนองตอบความตอ้งการทางสังคม 

 - ในทางเศรษฐกิจ   - อืนๆ 

๒.รูปแบบพิพิธภณัฑเ์ป็นแบบใด 

 - จดัแสดง เก็บรวบรวมเรือให้รู้จกัเพียงอย่างเดียว - เป็นแหล่งการเรียนรู้ ฟืนฟูภูมิปัญญา 

 - เป็นอูซ่่อม สร้างเรือ - ทุกขอ้รวมกนั  - อืนๆ 

๓.วธีิการเก็บบนัทึกขอ้มูล 

 - มีการทาํทะเบียนบญัชีเรือแต่ละลาํในพิพิธภณัฑห์รือไม่ ถา้มีฟอร์มเป็นอย่างไร มี

รายละเอียดหรือไม่ 

 - มีการอพัเดทขอ้มูลเรือประจาํของเรือไม่ หรือระบุความเปลียนแปลงทีมีในพิพิธภณัฑ์

หรือไม่ อย่างไร (ทุกๆระยะเวลาเท่าไหร่ มีเงือนไงอย่างไร) 

๓.การดแูลรักษาทาํอยา่งไร 

 - มีการทาํความสะอาดหรือไม่ ใครเป็นคนทาํ ทาํบ่อยแค่ไหน 

  - วธีิการเก็บมีหลกัการอยา่งไร (เก็บไวใ้นทีร่ม ,มีการซ่อมบาํรุงทุกๆ...ปี/เดือน, ) 

๔. กิจกรรมทีมีในพิพิธภณัฑ ์เช่น พิธีกรรมประจาํปี การอบรมประจาํปี การแข่งขนั การประกวด 

ฯลฯ มีหรือไม่ อย่างไร 

๕. จุดเด่นของพิพิธภณัฑค์อืเรืออะไร หรือส่วนใด โซนใด 

๖.ปัญหาทีพบในการดาํเนินการพิพิธภณัฑ ์

 - ดา้นการรวบรวม และเผยแพร่ขอ้มูล - ดา้นการรับรู้จากสังคม 

 - ดา้นจากชุมชน ทอ้งถิน   - ดา้นการดูแลรกัษา 

 - ดา้นงบประมาณ   - ดา้นการเขา้ชมของผูม้าเยือน (การตอบรับ) 

 - ดา้นการผูม้ีส่วนเกียวขอ้ง (ส่วนไดส่้วนเสีย)  - อืนๆ 

๗. ความคาดหวงัต่อพิพิธภณัฑใ์นอนาคต 

๘. ขอ้เสนอ เพิมเติมอืน  ๆ



๒๓๕ 
 

ชุดประเด็นคําถามชุดที ๒ สําหรับวัดทีมีการเก็บรักษาเรือพืนบ้านไว้  

๑.แนวคิดเริมตน้/จุดประสงคใ์นการเก็บรักษา (ความเป็นมา) 

 - เพืออนุรกัษเ์รือ    - เพือเผยแพร่องคค์วามรู้เรืองเรือ 

 - ดว้ยใจรัก ตามความสนใจ ความชอบ - เพือสนองตอบความตอ้งการทางสังคม 

 - ในทางเศรษฐกิจ   - เพือประโยชนส์ําหรับใชส้อย 

- อืนๆ 

๒.รูปแบบในการเก็บรักษาเป็นแบบใด 

 - จดัเก็บไวต้ามสภาพ - จดัเก็บในทีร่ม(ระบุ) - จดัเก็บไวก้ลางแจง้  - อืนๆ 

๓.วธีิการเก็บบนัทึกขอ้มูล 

 - มีการทาํทะเบียนบญัชีเรือแต่ละลาํในวดัหรือไม่ ถา้มีฟอร์มเป็นอยา่งไร มีรายละเอียด

หรือไม่ 

 - มีการเพิมเติมขอ้มลูเรือประจาํของเรือไม่ หรือระบุความเปลียนแปลงทีมีในวดัหรือไม่ 

อย่างไร (ทุกๆระยะเวลาเท่าไหร่ มีเงือนไงอย่างไร) 

๓.การดแูลรักษาทาํอยา่งไร 

 - มีการทาํความสะอาดหรือไม่ ใครเป็นคนทาํ ทาํบ่อยแค่ไหน 

  - วธีิการเก็บมีหลกัการอยา่งไร (เก็บไวใ้นทีร่ม ,มีการซ่อมบาํรุงทุกๆ...ปี/เดือน, ) 

๔. กิจกรรมทีมีเกียวกบัเรือทีวดั เช่น พิธีกรรมประจาํปี การอบรมประจาํปี การแข่งขนั การประกวด 

ฯลฯ มีหรือไม่ อย่างไร 

๕. ปัญหาทีพบในการดาํเนินการเก็บรักษา 

 - ดา้นการรวบรวม และเผยแพร่ขอ้มูล  - ดา้นการรับรู้จากสังคม  

 - ดา้นจากชุมชน ทอ้งถิน      - ด้านการดแูลรักษา - ดา้นงบประมาณ- อืนๆ 

๖. ความคาดหวงัต่อการเก็บรกัษาในอนาคต 

 - คาดหวงัว่าจะเพิมจาํนวนเรือหรือไม่  

- ความคาดหวงัวา่จะมีคนใหค้วามสนใจมาช่วยทาํนุบาํรุงรักษาเรือ 

 - อืนๆ 

๗. ขอ้เสนอ เพิมเติมอืน  ๆ
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ชุดประเด็นคําถามชุดที ๓ สําหรับคนในชุมชนทีวดั...............................ตังอยู่ 

 

๑. ชือ – อาย ุ,อาชีพ 

๒. จาํนวนเรือทีม ี

๓. การใชเ้รือ/ ความผูกพนักบัเรือ  

๔. ความคิดเห็นเกียวกับเรือในปัจจุบนั 

๕. ความรู้เกียวกบัเรือ 

 วธีิการเลือกซือ, วิธีการใช,้ การซ่อมบาํรุง, พิธีกรรมส่วนบุคคล 

๖.การดูแลรักษาทาํอยา่งไร (ถา้ทีบา้นมีเรือ/เคยใชเ้รือ) 

 - มีการทาํความสะอาดหรือไม่ ใครเป็นคนทาํ ทาํบ่อยแค่ไหน 

  - วธีิการเก็บมีหลกัการอยา่งไร (เก็บไวใ้นทีร่ม ,มีการซ่อมบาํรุงทุกๆ...ปี/เดือน, ) 

๗. ความคิดเห็นต่อการเก็บรักษาเรือของทีวดัในชุมชน 

๘. ปัญหาทีพบในการดาํเนินการเก็บรักษาของวดั(ทีเห็นๆกนั) 

๙. ความคาดหวงัต่อการเก็บรกัษาเรือพืนบา้นในอนาคต 

 - ของส่วนตวั  - ของวดั 

๑๐. การเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้งกบัเรือของวดั/กิจกรรมทเีกียวขอ้งกบัเรือทีวดัในชุมชนของตนเอง 

๑๑. ขอ้เสนอ เพิมเติมอืนๆ 

 - การมีส่วนร่วมของชุมชน ทอ้งถิน 

 - แนวคิดตามหลกัความพอเพียง 

 - แนวคิดอย่างยงัยืนในแบบของตนเอง 
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ชุดประเด็นคําถามชุดที ๔ สําหรับบุคคลทัวไป 

 

๑. ชือ – อาย ุ,อาชีพ 

๒. จาํนวนเรือทีม ี

๓. การใชเ้รือ/ ความผูกพนักบัเรือ  

๔. ความคิดเห็นเกียวกับเรือในปัจจุบนั 

๕. ความรู้เกียวกบัเรือ 

 วธีิการเลือกซือ, วิธีการใช,้ การซ่อมบาํรุง, พิธีกรรมส่วนบุคคล 

๖.การดูแลรักษาทาํอยา่งไร(ถา้ทีบา้นมีเรือ/เคยใชเ้รือ) 

 - มีการทาํความสะอาดหรือไม่ ใครเป็นคนทาํ ทาํบ่อยแค่ไหน 

  - วธีิการเก็บมีหลกัการอย่างไร (เก็บไวใ้นทีร่ม ,มีการซ่อมบาํรุงทุกๆ...ปี/เดือน, ) 

๗. ความคิดเห็นต่อการเก็บรักษาเรือของวดั 

๘. ปัญหาทีพบในการดาํเนินการเก็บรักษาของวดั (ทีไดพ้บ) 

๙. ความคาดหวงัต่อการเก็บรกัษาเรือพืนบา้นในอนาคต 

 - ของส่วนตวั  - ของวดั 

๑๐. การเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้งกบัเรือของวดั/กิจกรรมทเีกียวขอ้งกบัเรือทีวดัต่างๆ 

๑๑. ขอ้เสนอ เพิมเติมอืน  ๆ

 - การมีส่วนร่วมของชุมชน ทอ้งถิน 

 - แนวคิดตามหลกัความพอเพียง 

 - แนวคิดอย่างยงัยืนในแบบของตนเอง 
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ภาคผนวก  ข 

ข้อมูลและองค์ความรู้เพิมเติม 
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ข้อมูลและองค์ความรู้เพิมเติม 

 

ต้นหมันกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 หมนันีเป็นตน้ไมที้นาํเอาเปลือกมาทุบให้เนือไมแ้ตกเป็นเส้นฝอย มีประโยชน์ในการอุด

ร่องและรอยแยกของเรือพืนบา้น ตน้หมนัมีความเกียวขอ้งกบัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คือ ครังเมอื

สมยัสมเด็จพระรามาธิบดีที ๑ สมเด็จพระเจา้อู่ทอง เสด็จมา ณ หนองโสน หรือบึงพระรามใน

ปัจจุบนั ไดท้รงพบหอยสังขสี์ขาวนวลผ่อง กน้หอยเวยีนขวาขนาดใหญ่อยูใ่ตต้น้ “หมนั” จึงโปรดฯ

ให้สร้างกรุงศรีอยุธยา และพระยาโบราณราชธานินท์จึงเอาต้นหมนั หอยสังข์ และปราสาทเป็น

สัญลกัษณ์ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานบัแต่บดันนัจนถึงปัจจุบนั  

 

หลักการจัดทําทะเบียนวตัถุพิพิธภัณฑ์ 

๑.การให้เลขวัตถุ 

 ๑.๑เป็นเลขวตัถุทีให้แก่วัตถุแต่ละชิน โดยใชห้ลกัสากลเป็นเลขวงิประจาํปี โดยให้เลขเป็น 

2 ส่วน คือ ลาํดบัที/ปีพุทธ ศกัราช เช่น 1/2530 คือวตัถุทีไดรั้บเป็นลาํดบัที 1 ในปี พ.ศ 2530 และให้

เลขเรียงลาํดบัไปจนสินปี เมือขึนพุทธศกัราชใหม่ คือ  1/2531 

 ๑.๒การให้เลข วัตถุกรณีเป็นชุดเดียวกัน  การใหเ้ลขวตัถุจะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ลาํดบั

ที/ปีพ.ศ./ของชิ นที เช่น มีวตัถุลําดบัที 2 ของปี 2530 ให้เลขดงันี 2/2530/1, 2/2530/2, 2/2530/3, 

2/2530/4, 2/2530/5  เป็นชุดทีมี 5 รายการ 

 ๒.ลงบัญชี ชัวคราว 

  เป็นการทาํบญัชีสําหรับใชค้วบคุมรายการวตัถุ ตามหอ้ง ตู ้หรือคลงั เพือประโยชน์ในการ

ควบคุมดูแล ก่อนลงบนัทึกในสมุดทะเบียนฯ มีรายการทีตอ้งบนัทึกดงันี 

1.เลขที 2.เลขวตัถุ 3.ชือวตัถุ 4.ขนาด 5.ชนิด 6.สมยัหรือฝีมือช่าง 7.ตาํนาน/ประวตัิ 

๓.ทําบัตรวัตถุชัวคราว 

 เป็นการทาํป้ายบตัรผูกติดกบัวตัถุทุกชิ น เมือยงัไม่ไดมี้การทาํทะเบียนและถ่ายภาพ เพือใช้

ในการแบ่งแยกประเภทชนิดต่าง ๆ  

มีรายการทีตอ้งบนัทึกในบตัรชวัคราวดงันี 

 ๑.เลขประจาํวตัถุ 

 ๒.ชือวตัถุ 

 ๓.ประวตัิ 
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๔.ถ้าวัตถุมี สภาพชํารุด ก็จําเป็นทีจะต้องดําเนินการอนุรักษ์  

  อาจทาํการอนุรักษ์เบืองตน้ก่อน แลว้จึงส่งหน่วยงานทีทาํหนา้ทีอนุรักษ์วตัถุโดยเฉพาะ  

๕.นําส่งภัณฑารักษ์  

  เพือศึกษา วเิคราะห์ กาํหนด อายุ สมยั พร้อมทงัใหค้าํแนะนาํในการจดัเก็บหรือควรนาํไป

จดัแสดงทีใดตามความถูกตอ้ง เหมาะสม 

๖.ลงบันทึกในสมุดทะเบียน  

  เป็นการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดของวตัถุทีเขา้มาเป็นสมบติัถาวรของ พิพิธภณัฑ์ รวมทงั

ขอ้มูลทางวชิาการทีภณัฑารักษ ์หรือนกัวชิาการเฉพาะดา้นกาํหนด มีรายการทีตอ้งบนัทึกดงันี 

  -เลขลาํดบั หมายถึงเลขทีเรียงลาํดบั 

   -เลขวตัถุ หมายถึงเลขทะเบียนของวตัถุแต่ละชินตามระบบการใหเ้ลขของพิพธิภณัฑสถาน 

  -เลขอืนทีเคยใช ้หมายถึงเลขอืนๆ ทีเคยมี เช่น อาจเป็นเลขทะเบียนจากการสํารวจขุดคน้

ทางโบราณคดี 

 - ชือวตัถุ หมายถึง ชือวตัถุแต่ละรายการ 

 -ลกัษณะวตัถุ หมายถึงการอธิบายรายละเอียดของวตัถุ 

    -แบบสมยั หมายถึงการกาํหนดแบบศิลปะต่างๆ ตามหลกัการจาํแนกอายุสมยั 

    -อายุ หมายถึงการกาํหนดอายุของโบราณวตัถุโดยกาํหนดเป็นปีพุทธศกัราช 

    -ชนิด/วสัดุ หมายถึงการบนัทึกว่าวตัถุ นนัทาํจากวสัดุอะไร เช่น หิน ไม ้แกว้ ผา้ ฯลฯ 

    -ขนาด หมายถึง การวดัขนาดของวตัถุแต่ละรายการ โดยใช้ระบบเมตริก 

    -สภาพ หมายถึง การบรรยายสภาพวตัถุ สมบูรณ์ หรือชาํรุดอย่างไร 

    -ประวตัิทีมา หมายถึง การอธิบายรายละเอียดทีมาของวตัถุ ไดม้าอยา่งไร 

    -ทีเก็บ หมายถึง สถานทีเก็บรักษาของวตัถุ 

    -หมายเหตุ ใชบ้นัทึกประวติัของวตัถุด้านการจดัแสดง การให้ยืม การเคลือนยา้ย รวมถึง

การอนุรักษ์ 

๗.การเขียนเลขทําเครืองหมายบนวัตถ ุ

 วตัถุของพิพิธภณัฑสถานจาํเป็นตอ้งมีสัญลกัษณ์ เพือป้องกนัการสูญหาย และเพือสะดวก

ในการตรวจสอบ ก่อนเขียนควรศึกษาวตัถุแต่ละชนิดก่อนอย่างรอบคอบ ตาํแหน่งทีเขยีนและขนาด

ตวัอกัษรตอ้งเหมาะสม ไม่เด่นชดัเกินไป และไม่ทาํลายคุณค่าความสําคญัของวตัถุ วสัดุทีใชเ้ขียนมี

หลายชนิด ควรเลือกใช้วสัดุ ทีไม่ทาํลายความเสียหายต่อวตัถุ เช่น เลือกหมึกชนิดไร้กรด วตัถุ

ประเภทไม ้โลหะ เครืองปันดินเผา  ก่อนการเขียนเลข ควรทาสารเคลือบผิวชนิดใสเป็นชนัรองพืน 
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เลือกสารเคลือบผิวชนิดทีสามารถขจดัออกไดด้ว้ยตวัทาํละลายอินทรีย ์วตัถุประเภทผา้ควรตรึงแถบ

ผา้ทีเขียนเลขแลว้บนวตัถุ อยา่เขียนเลขบนวตัถุโดยตรง  

๘.การวดัขนาด  

 เกณฑ์การวัด 

   มาตราทีใช้วดั คือระบบเมตริก วดัเป็นเซนติเมตร การวดัมีหลกัเกณฑที์แน่นอน คือ วดั

ส่วนทีสูงทีสุด ส่วนทีกว้างทีสุด เริ มต้นวดัความสูงเป็นสิ งแรก ต่อไปคือ กว้าง หนา หรือ

เส้นผ่าศูนยก์ลาง หากมีฐานตอ้งวดัฐานดว้ย หากเป็นเครืองทอง เครืองเงิน อญัมณี ฯลฯ นอกจากวกั

ความสูง กวา้ง หนา้ หรือเส้นผ่านศูนยก์ลางแลว้ ตอ้งชงันาํหนกัดว้ย 

๙.การถ่ายภาพเพือการจัดทําทะเบียนโบราณวตัถุ 

 ควรสวมถุงมือและจบัตอ้งวตัถุดว้ยมือ ทงัสองขา้ง หลีกเลียงการหยบิยกบริเวณทีอาจชํารุด

หรือแตกหกั วตัถุควรวางอยา่งมนัคงบนภาชนะ หรือรถเขน็ขณะรอถ่ายภาพ  

 ภาพทีถ่ายต้องเห็นรูปทรงของวตัถุชดัเจน เป็นแบบ 3 มิติ เน้นมุมหรือด้านของวตัถุทีมี

จุดเด่นพิเศษ เช่น ลวดลาย สี หรือรอยชาํรุดต่าง ๆ หากวตัถุ มีจดุเด่นพิเศษอยูด่า้นหลงั  ก็จะตอ้งถ่าย

วตัถุนัน ๆ ทงั 2 ดา้น ตวัอย่างเช่น การถ่ายวตัถุพวกภาชนะ ก็ควรให้เห็นทงัดา้นขา้งทีมีลวดลาย 

พร้อมทงัเห็นลกัษณะของปาก ของภาชนะนนั ๆ ดว้ย หรือวตัถุทีมีลกัษณะเป็นทรงสีเหลียม ก็ควร

ใหเ้ห็นทงัดา้นกวา้ง ดา้นยาว และดา้นบนดว้ย เป็นต้น     นอกจากนนัจะต้องมีการเขียนหมายเลข

ทะเบียนประจาํวตัถุนนั ๆ วางกาํกบั พร้อมกบัมีสเกลเทียบขนาดในขณะถ่ายทาํด้วย 

๑๐.การทําบัตรประจําวตัถุ                                    

 เมือลงทะเบียนโบราณ วตัถุ ในสมุดทะเบียนแลว้ ตอ้งทาํบตัรประจาํวตัถุ เป็นบตัรขนาด 

6x8 " พร้อมติดรูปถ่ายวตัถุ ขนาด 2x3 " และรายละเอียดเช่นเดียวกบัสมุดทะเบียน 

๑๑. การเก็บรักษาหลักฐาน 

 -สมุดทะเบียนเก็บรกัษาในตูที้ใส่กุญแจ เพราะเป็นเอกสารทีสําคญัทีสุดสูญหายไม่ได ้

 -.บตัร ประจาํวตัถุ เก็บในตูเ้หลก็มีลนิชกัสําหรับเก็บบตัรโดยเฉพาะ 

 -จดัถ่ายไมโครฟิลม์ เพือเก็บรักษาขอ้มูลอีกทางหนึง 

 -.บนัทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์รูปแบบของฐาน ขอ้มูล เพือให้บริการสืบคน้ต่อไป 

 

 

 

 



๒๔๒ 
 

เรือหางยาวลําแรกของโลกอยู่ทีจังหวัดอ่างทอง! 

 ผู้บุกเบิกสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์  นายสนอง  ฐิตะปุระ เป็นชาวอ่างทองซึงถือไดว้า่เป็น

ผูบุ้กเบกิสร้างสรรคสิ์งประดิษฐ์ต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติในภายภาคหนา้ เพือเตรียม

รับสถานการณ์ทีนาํมนัซึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติจะขาดแคลนในวนั หนา้ เนืองจากนายสนองเป็น

คนคิดจึงมีผลงานการประดิษฐ์ทีสําคญัดงันี 

 ๑. เรือหางยาวลาํแรกของโลก***     ๒. รถยนตใ์ชพ้ลงังานลมในการขบัเคลอืน 

 ๓. รถยนตใ์ชแ้อลกอฮอล์แทนนาํมนัคนัแรก ๔. รถยนตพ์ลงัไอนาํ 

 ๕. รถอเนกประสงค ์      ๖. รถไฟฟ้า 

 เรือหางยาวลําแรกของโลก ใน การประดิษฐ์เรือหางยาวนนั นายสนองได้แรงบนัดาลใจ

ตงัแต่เมือครังรับราชการอยู่ทีกระทรวงมหาดไทย ในขณะขบัเรือยนต์เพือเข้าจอดทีท่านําอาํเภอ

อินทร์บุรี เมือเบาเครืองจะจอดเรือไดด้ึงคนัโกเฮด (คนัเกียร์) เพือ จะฟรีเครืองยนต์ถอยหลงัเขา้เทียบ

ท่า บงัเอิญคนัเกียร์หกั ฟรีเครืองไม่ได ้ขบัถอยหลงัก็ไม่ได ้เรือทีขบัจะชนแพท่านาํจึงหกัพวกมาลยั

ให้หัวเรือเบนออก และต้องกลับลาํเข้ามาใหม่ เมืออยู่ในระยะพอควรจึงเบาเครืองยนต์และดบั

เพือใหเ้รือไหลเอือย ๆ เขา้จอดท่าพอดี เหตุการณ์ครังนนัทาํให้นายสนองได้ความคิดขึนมาว่าเรือ

ยนตไ์ม่จาํเป็นตอ้งมี เกียร์ต่อเพลาใบจกัรก็ได ้ซึงเป็นเหตุผลทีนายสนองคิดประดิษฐ์เรือหางยาวโดย

ไม่ตอ้งใช้เกียร์ ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ 

 นาย สนอง เริมงานประดิษฐ์โดยใชเ้รือพายมา้กบัเครืองยนต์ฉุดระหัดวิดนํา ขนาด ๒ แรง

ครึง กบัแปลนแป๊บนาํประกบเขา้กบัศูนยก์ลางโม่เล่ยเ์ครืองยนต ์โดยใชแ้ป๊บขนาด ๑ นิ ว ใส่เกลียว

ตรงรู หนา้แปลนเพลายาวประมาณ ๒.๕ เมตร และใชมี้ดโตด้า้มเป็นเหลก็มว้ยเรียกวา่ “มีดบอ้ง” ให ้

ช่างตีเหลก็ตีดา้มใหแ้ผ่ออกแลว้ตดัแต่งเป็นรูปใบพดั ๒ ใบ เจาะตรงกลางเป็นช่องสีเหลียม และตี

เหล็กเป็นเหลียมใส่เขา้ไป ยาํปลายเป็นแกนยาวประมาณ ๑ คืน ใส่เข้าไปในรูเพลา ตีเพลาแป๊บให้

แบนเป็น ๒ ขอ้ เพือป้องกนัหลุด โดยไม่ตอ้งคาํนึงเรืองศูนยเ์พราะเครืองยนตร์อบตาํมาก เพียง ๗๐๐ 

- ๘๐๐ รอบต่อนาที จากนนัก็ยกใส่เรือพายมา้ใหค้่อนไปทางทา้ย โดยเอาไมว้างเป็นคานยึดกบักราบ

เรือทงัสองข้าง ตงัเครืองบนคานกระดกให้ใบจกัรจุ่มลงในนาํพอสมควรแล้วพาดเพลาเข้าทีหู 

กระต่าย เมือได้องศาตามทีตอ้งการก็ยึดสกรูเขา้ทีแท่นเรือ ส่วนเพลาทีหูกระต่ายใช้ไม้เนือแข็ง

ประกอบยึดเป็นตุก๊ตากนัไม่ใหเ้พลาสัน เจาะรูตรงกลางทาํทีหยอดนาํมนั โดยใชน้าํมนัมะพร้าวกวน

กบัฟักทองตม้จนเละ ใช้แทนนาํมนัจาระบีได ้ส่วนหางเสือใช้ใบแจวติดกบัหลกัแจวแทนหางเสือไป

พลางก่อน 



๒๔๓ 
 

 ผล การทดลองครังแรก ปรากฏวา่เรือวงิไม่ค่อยไหวเพราะใบพดัใหญ่เกินไป และยงัทาํให้

เรือล่ม นายสนองจึงพยายามคิดคน้ใหม่โดยทาํใบพดัใหเ้ล็กลงแลว้ใช้ไมท้าํหางเสือเรียกว่า “พงังา” 

เมือทดลองแลว้แล่นไดดี้มาก ใชเ้วลาทดลองประมาณ ๑๐ วนั เสียค่าใช้จ่ายทงัสิน ๑๕๐ บาท เรือลาํ

นีมีขนาดกวา้ง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕ เมตร จุคนได ้๑๐ คน ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางทวัไปตงัแต่

จงัหวดัอ่างทองถึงสิงห์บุรี ปรากฏวา่มีผูใ้ห้ความสนใจมาขอแบบไปประดิษฐ์ใช้มากมาย 

 เมือ พ.ศ. ๒๕๒๗ นายสนองไดฟั้งข่าวจากรายการวทิยุของ “ดุ่ย ณ บางนอ้ย” ทางสถานีวิทยุ 

ป.ช.ส.๗ ประกาศวา่ใครเป็นผูป้ระดิษฐ์เรือหางยาวคนแรกใหส่้งชือไปแจง้ทีกระทรวง วทิยาศาสตร์

เทคโนโลยแีละการพลงังาน ในทีสุดทางกระทรวงฯ ไดพิ้จารณาประกาศวา่ นายสองเป็นผู้ประดิษฐ์

เรือหางยาวลําแรกของไทยและของโลก 

 ขณะนนันายดาํรงค์  ลทัธพิพฒัน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ

การพลงังาน ได้ให้การสนับสนุนนกัประดิษฐ์ไทยอย่างจริงจงั เพราะในครังนนัมีผู ้ประท้วงว่า

ประเทศเยอรมนีสร้างมาก่อน นายดาํรงค ์ ลทัธิพิพฒัน์ จึงเดินทางไปพิสูจน์ความจริง และไดดู้ของ

จริงทีประเทศเยอรมนี ปรากฏว่าเป็นเรือเครืองติดทา้ย (เอาท์ โบท) ทีเยอรมนีใช้บุกนอร์มงัดีใน

สงครามโลกครังที ๒ จึงเป็นทีแน่ใจไดว้า่ นายสนอง  ฐิตะปุระ เป็นผู ้ประดิษฐ์เรือหางยาวคนแรก

ของโลกตามมติของคณะกรรมการฯ และไดรั้บรางวลัจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  เมือ

วนัที  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗  ณ  ทาํเนียบรัฐบาล 

 นาย สนองมีความภาคภูมิใจทีไดรั้บรางวลัในครังนนั และมีความดีใจกว่าการไดรั้บรางวลั

ใด  ๆ  ใ น ชี วิต  เ มื อ ก ร ะ ท ร วง วิ ท ย า ศ าส ต ร์ ฯ  ไ ด้พิ สู จน์ ค วา ม จ ริ ง แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ม าว่า                                  

“นายสนอง  ฐิตะปุระ เป็นบุคคลแรกทีไดท้าํประโยชน์ให้มนุษยชาติทวัโลกดว้ยการสร้าง เรือหาง

ยาว” อนั เป็นประจกัษพ์ยานวา่ เรือหางยาวเป็นเรือทีถือกาํเนิดในจงัหวดัอ่างทองเป็นแห่งแรก นาย

สนองไดใ้ช้เงินรางวลัเป็นค่าใชจ่้ายในการสร้างอนุสรณ์สถานในทีดินอนั เป็นบา้นเกิด ซึงอยู่ใกล้

โรงพยาบาลอ่างทอง ลกัษณะเป็นหลกัคอนกรีต ปลายยอดเป็นหางเรือหางยาว และดว้ยความ

ร่วมมือของสโมสรไลออ้นอ่างทอง ไดส้นบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจารึกขอ้ความทีหลกัคอนกรีตวา่  

“นายสนอง  ฐิตะปุระ เกิดทีนี รัฐบาลไทย ได้ให้รางวัลผู้สร้างเรือหางยาวลําแรกของโลก 

พุทธศักราช ๒๔๗๖” 

 

 

 

 

 



๒๔๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๑๐๘ รางวลัเรือยาวลาํแรกของโลกของนายสนอง ฐิตะปุระ 



๒๔๕ 
 

บัญชีเรือแต่ละประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๗ 
 

 

ภาพกิจกรรมจากการดาํเนินโครงการ  

“เด็กเล่นเรือ” เยาวชนอ่างทองกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมของท้องถิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๘ 
 

ภาพที ๘๕ ภาพรวมกิจกรรม 
 

 

ภาพที ๘๖ การนําองคค์วามรู้เกียวกบัเรือพืนบา้นเขา้มามีส่วนในการเรียนรู้ทรพัยากรวฒันธรรมในทอ้งถินของ

เยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๙ 
 

ภาพที ๘๗ บุคคลากร ปราชญท์อ้งถินกบัการถ่ายทอดความรู้เกียวกบัเรือพืนบา้นสู่เยาวชน 

 

ภาพที ๘๘ การใชส้ถานทีเก็บรกัษาเรือพืนบา้นเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นวชิาการ และจารีตประเพณี ๑ 

 

ภาพที ๘๙ การใชส้ถานทเีก็บรักษาเรือพืนบา้นเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นวิชาการ และจารีตประเพณี ๒ 



๒๕๐ 
 

 

 

ภาพที ๙๐ การเก็บรักษาเรือพืนบา้นของประชาชน 

 

 

ภาพที ๙๑ การซ่อมเรือพืนบา้นดว้ยภูมิปัญญาชาวบา้นทีสืบทอดกนัมารุ่นตอ่รุ่น 

 



๒๕๑ 
 

 

 

ภาพที ๙๒ วธีิการเก็บรกัษาเรือพืนบา้นของชาวบา้น ๑ 

 

ภาพที ๙๓ วิธีการเก็บรักษาเรือพืนบา้นของชาวบา้น ๒ 

 

 



๒๕๒ 
 

 

 

ภาพที ๙๔ เรือทีขาดการดูแลรักษา 

 

ภาพที ๙๕ การซ่อมบาํรุงเรือพืนบา้น ดว้ยการยาเรือซึงเป็นวถิีชาวบา้น 

 

 



๒๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๙๖ การตกปลา วถิดีาํเนินชีวิตริมนาํของเด็กๆ 

 

 

 



๒๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที๙๗ ทรัพยากรบุคคลผูสื้บสานองคค์วามรู้เกียวกบัเรือพืนบา้น ชาวบา้นวดัโบสถร์าษฎร์ศรัทธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ๙๘ เยาวชนกบัการร่วมสืบสานประเพณีและวฒันธรรมการทาํขวญัเรือพนืบา้นในทอ้งถิน  

 



๒๕๕ 
 

 

 

 

ภาพที ๙๙ การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกียวกบัเรือพืนบา้นของคนทุกเพศทุกวยั 



๒๕๖ 
 

 

 

ภาพที ๑๐๐ การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้จากองคค์วามรู้เกียวกบัทรัพยากรทาํให้คนรุ่นเก่าๆมีความสุข 

 

ภาพที ๑๐๑ การเขา้มาแทนทีเรือพืนบา้นไมแ้บบเก่า ดว้ยเรือไฟเบอร์ทีใชว้สัดุสมยัใหม่ 



๒๕๗ 
 

 

ภาพที ๑๐๒การใชเ้รือพืนบา้นคูก่บัการใชช้ีวิตประจาํวนัของคนในชุมชน 

 

ภาพที ๑๐๓ คติความเชือ ความศรัทธาตอ่เรือพืนบา้นต่อสิงทีมองไม่เห็น สัมผสัไม่ได ้



๒๕๘ 
 

 

ภาพที ๑๐๔ การตีเลขทะเบียนเรือพืนบา้นเพือใชใ้นดา้นการคา้และการเสียภาษีในสมยัก่อน 

 

ภาพที ๑๐๕ ภูมิปัญญาการดูแลเก็บรักษาเรือ 

 



๒๕๙ 
 

 

ภาพที ๑๐๖ การนาํเรือพืนบา้นมาเป็นทุนวฒันธรรมส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจทอ้งถิน 

 

ภาพที ๑๐๗ การนาํเรือพืนบา้นมาเป็นทุนวฒันธรรมดา้นประเพณีทอ้งถิน 

 



๒๖๐ 
 

 

ภาพที ๑๐๘ ความเจริญกา้วหนา้ดา้นสังคม ขาดความเขา้ใจต่อสภาวะสิงแวดลอ้มของภูมิศาสตร์ทอ้งถิน 

 

 

ภาพที ๑๐๙ การละทิ งความสําคญัของเรือพืนบา้นนาํมาสู่การขาดแคลนการเตรียมรับมือกบัปัญหา

จากสภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติ จนตอ้งพึงพึง และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างพาหนะ

แทนเรือพืนบา้นขนึมา 

 

 



๒๔๖ 

 

ประวติัผู้วิจัย 

 

ชือ – สกลุ   

ทีอยู่ 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

     พ.ศ.๒๕๕๒                       

 

ประวัติการทํางาน 

     พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๐ 

     พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ 

     พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 

     พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบนั 

 

 

นางสาวกฤษณา รังสิโย 

๑๗๔/ก หมู่ที ๕ ตาํบลบางปลากด อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ๑๔๑๓๐  

  

สาํเร็จการศึกษา ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการท่องเทียว 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑติ สาขาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

คณะโบราณคดี บณัฑติวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

พนักงานบริการอาหารร้าน Huahin Buffet Soi 88 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

พนักงานครูผูช่้วย สถาบนั ไอ แอม จีเนียส สาขาหัวหิน  

พนักงานและมคัคุเทศกป์ระจาํบริษทัพราวน์ฮอลิเดยแ์อนด์ทวัร์ 

มคัคุเทศกป์ระเภททวัไป อิสระ  
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