
 
สถาปัตย์ล ้าค่า เรือพระท่ีนั่ง กระบวนพยุหยาตราชลมารค 

                                                            โดย สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย ์

 

 

กระบวนพยุหยาตราชลมารค (เรอืพระทีน่ั่ง สพุรรณหงส ์) 
 

     สถาปัตยกรรม ล ้าเลอค่า  สัญลักษณ์ ประจักษ์ตา ฟ้าสยาม 

ขบวนเรือ พระที่นั่ง สล้างนาม  อะร้าอร่าม ล้าเจ้าพระยา มหานที 
       

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศรีสยาม  อารยะธรรม มลังเมลือง เรืองรองศรี 

วโรกาส ราชด้าเนิน เหินเห็จนที  พระราชพิธี วิจิตรจนา คงคาลัย 
      

กระบวนพยุห ยาตรา ชลมารค  รวมหลายหลาก มากลีลา นาวายาวใหญ ่

ริ วขบวน เรือราชพิธี นาวีเกริกไกร  สกลโลก ยกย่องไทย เฉิดฉายตระการ 
      

ราชพิธี มีแต่ครั ง สุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา ฟ้าอ้าไพ มไหศวรรย์ 

กรุงธนบุรี รัตนโกสินทร์ ปิ่นราชันย์  แผ่ไพศาล ราชบารมี บุรีรมย์ 
      

ริ วขบวน พยุห ยาตรา  จัดถวาย พระราชา คราเหมาะสม 

พระราชพิธี ราชาภิเษก เอกบรม  ประชาคม ชื่นชม พระบารมี 
 

 



 

 

 

 

พระราชพิธี ทอดผ้ากฐิน วัดริมน ้า  ริ วขบวน งดงาม อร่ามวิถี 

นมัสการ รอยพระพุทธบาท สระบุรี  กาลอัญเชิญ พระชินสีห์ รี่เมืองกรุง 
      

งานต้อนรับ ราชทูต สดุฤาชา  กระบวนพยุห ยาตรา เสภาเฟื่องฟุ้ง 

การเคลื่อนย้าย บรมศพ สงบกรุง  ประชาจรุง ผดุงธรรมเนียม เตรียมนาวา 
      

ริ วขบวน ล้วนละเอียด ละเมียดละไม  เลียนแบบคล้าย ไปท้าศึก ฝึกหัตถา 

วิวัฒนาการ ผสานสรรพ ประดับประดา  มโหรี ทวีลีลา พาเพลิดเพลิน 

      

คือเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี  ประชาชี แซ่ซ้อง ก้องสรรเสริญ 

เชิดชูชาติ ศาสน์กษัตริย์ ภัทรเจริญ  ทัศนาเพลิน เจริญใจ ชื่นในทรวง 
      

เรือพระที่นั่ง ครั งเสด็จ โดยทางน ้า  ขบวนติดตาม เรือขุนนาง รั งหลากสี 

เรือทหาร เรือหลวง เรือนาว ี  ยุทธวิธี มีมา คราโบราณ 

      

เรือพระที่นั่ง ส้าคัญ ชั นแนวหน้า  กระบวนพยุห ยาตรา น่ากล่าวขวัญ 

เรือราชพิธี สี่ล้า งามตระการ  ราชยาน อลังการ์ คราพิศทัศ 
      

หนึ่งคือเรือ พระที่นั่ง สุพรรณหงส์  ล้าแรกองค์ พระมหา จักพรรดิ์ 

ทรงสร้างเรือ สุพรรณหงส์ ทรงพู่สะบัด ส้าหรับกษัตริย์ อยุธยา ราชนครินทร์ 
      

สุวรรณหงส์ ทรงพู่ห้อย 

งามชดช้อย ลอยหลังสินธุ์ 

เพียงหงส์ ทรงพรหมมินทร์ 

ลินลาศเลื่อน เตือนตาชม 

 

จากบทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ฯ 

 

 

 



      
ปัจจุบัน "สุวรรณหงส์" ปลงระวาง  ขึ นคานค้าง วางแสดง แหล่งสร้างสม 

ณ พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติ ราษฎร์ชื่นชม  อารักษ์สม ยามชรา นาวาพิธี 
      

ในหนังสือ ต้านาน นกัรบไทย  ได้กล่าวไว้ ใฝ่ศึกษา นาวาศรี 

"ศรีสุพรรณหงส์" เรือทรง องค์บดี  สร้างสมัย ราชวงศ์จักรี ศรีบดินทร์ 
      

พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก  ทรงหยิบยก พระบัญชา นาวาลงสินธุ์ 

หมายรับสั่ง สุพรรณหงส์ ทรงพรหมมินทร์  ทวนกระสินธุ์ รับพระธาตุ จากเวียงจันทร์ 
     

 "เรือศรีสุพรรณหงส์" ทรงทรุดโทรม  ต้องระดม พลซ่อมแซม แต้มหลายชั น 

จนสุดท้าย ซ่อมไม่ไหว ได้ขึ นคาน  ให้ลูกหลาน กาลข้างหน้า ศึกษาไทย 
      

เรือพระที่นั่ง สุพรรณหงส์ ปัจจุบัน  พระทรงธรรม์ รัชกาลที่ห้า บัญชาต่อใหม่ 

แทนล้าเก่า เฒ่าผุพัง หมดทางแก้ไข  เสร็จรัชสมัย พระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว 

      

เรือล้าใหม่ ให้ชื่อว่า "สุพรรณหงส์"  ล้าเรือทรง ดั่งหงส์ ทรงเจ้าขรัว 

จ้าหลักไม้ ลงรักปิดทอง ผ่องล้าตัว  ส่วนท้องทั่ว ทาสีแดง แผลงแรงใจ 

      

กลางล้าเรือ เนื อที่ประทับ ส้าหรับกษัตริย์  คนถือฉัตร เจ็ดคน สองคนนายท้าย 

ห้าสิบคน ก้าลังพล ฝ่ายฝีพาย  คนถือท้าย หนึ่งคน สองคนนายเรือ 

      

คนขานยาว หนึ่งคน ปรนหน้าที่  ส่งเสียงศรี ที่กังวาน สนั่นเหลือ 

ร้องขับขาน ผสานฝีพาย ร่ายเห่เรือ  อะคร้าวอะเคื อ เหนือล้าน ้า ฉ่้าโฉลก 

 



      
เรือพระที่นั่ง สุพรรณหงส์ อ่าองค์ชงัด  World Ship Trust จัดรางวัล มรดกโลก 

สากลยกย่อง เรือพระที่นั่ง บัลลังก์ชนก ไทยภูมิอก ภูมิใจ ในราชพิธี 

 

 
               

 กระบวนพยุหยาตราชลมารค (เรอืพระทีน่ั่งอนันตนาคราช ) 

     เรือพระที่นั่ง อนนัต นาคราช  ค้าสมาส สามศัพท์ รับบทศรี 

คืออนันต นาคะ ราช วลี  สามค้ามี หมายว่า ราชาแห่งนาค 

 

     พระคัมภีร์ ปุราณะ ฟากฮินดู  เช่ือว่างู ชูโลก ยกตั งฉาก 

หากคราใด ไอจาม ยามส้าลัก  โลกก็จัก สั่นไหว ไปทันควัน 

 

     บางคัมภีร์ ชี นาควา่ วาสุกร ี  งูท่ีมี เจ็ดเศียร เวียนจากสวรรค์ 

ที่ประทับ พระวิษณุ อยู่บาดาล  พญาอนันต์ นาคราช อาสน์บรรทม 

 

     จากฮินดู ปกรณัม ปรัมปรา  เช่ือราชา แห่งสยาม ธรรมสร้างสม 

พระวิษณุ อวตาร สรณคมน์  จึงนิยม ใช้พญานาค หลักจรลี 
 

     เรือพระที่นั่ง บัลลังก์ อนันตนาคราช  จอมกษัตริย์ รัชกาลที่สาม ท้าล้านี  

แต่เสร็จใช้  ในรัช กาลที่สี่  ปีพ.ศ. สองสามเก้าสี่-สองสี่หนึ่งหนึ่ง 
 

 

 

 

 

 



      
เรือพระที่นั่ง อนันตนาคราช ปัจจุบัน  พระทรงธรรม์ รัชกาลที่หก ยกโครงขึง 

สร้างล้าใหม่ วิไลวรรณ ตระการตรึง  ใช้เป็นหนึ่ง ในกระบวน พยุหยาตรา 
     

 รูปลักษณ์เรือ จ้าหลัก พญานาค ผิวลงรัก ปิดทอง ผ่องพรายจ้า 

ใช้สีแดง แต่งแต้ม ท้องนาวา  ภายนอกทา สีเฉี่ยว เขียวขจี 
      

กลางล้าเรือ เหนืออาสน์ บุษบก  ส้าหรับยก ผ้ากฐิน ชิณณะศรี 

ประดิษฐาน พระพุทธรูป ธูปเทียนมี กะลาศรี หลายนาย ในล้าเรือ 

      
เรือล้านี  มีความยาว 44.85 เมตร กว้างเบ็ดเสร็จ  2.58 เมตร เกล็ดงามเหลือ 

กินน ้าลึก 31 เมตร เขตท้องเรือ  ก้าลังพล ช่วยเหลือ เพื่อนาวา 
      

กะลาศรี ฝีพาย 54 คน  นายเรือ2คน นายท้าย2คน ต้นหนซ้ายขวา 

พลถือธง 1ชาย ท้ายนาวา  อีกคนตรา สัญญาณ การเคลื่อนล้า 
      

คนถือฉัตร 7คน ยลโฉลก  คนถือบังสูรย์ พัดโบก พระกลด 3 

อีก1คน เห่เรือ เอื อล้าน้า  เหนือล้าน ้า เจ้าพระยา มหานที 
      

เรือพระที่นั่ง อนันต นาคราช  สินแห่งชาติ ผุดผาดตา ผลาศรี 

หนึ่งในสี่ เรือพระที่นั่ง ราชพิธี  สยามรัฐ ราชนาว ีเปล่งศรีรัฐ 
 

 

 

 



   
 

กระบวนพยุหยาตราชลมารค (เรอืพระทีน่ั่งอเนกชาติภชุงค)์ 
             

     เรือพระที่นั่ง อเนกชาติ ภุชงค์  ความหมายตรง พงศ์งู ชูคอผงาด 

สอดคล้องกับ โขนเรือ เชื อเชิญทัศน์  สารพัด งูน้อยใหญ่ เลื่อมลายตา 
      

บรรดางู หมู่เทวา นาคายิ่งใหญ่  ปรากฏใน พระพุทธ ศาสนา 

นับเป็นเทพ ปกรณัม ปร้าปรา  ทรงอ้านาจ วาสนา วชิาอาคม 

       
เทพเจ้า เหล่าหลายองค์ วงศ์ฮินดู  ปรากฏกาย ในรูปงู ชูคู่สม 

พระวิษณุ ผู้เป็นใหญ่ หทัยชม  แท่นบรรทม คืออนันต นาคราช 
      

รูปแบบงู หรือนาคา ตรามากมาย  จ้าหลักลาย ท้าย-หัวเรือ เอื อโอกาส 

ทิพยนาค เป็นตัวแทน แสนอ้านาจ ความเปรื่องปราชญ์ ภัตตาหาร อันเอกอุ 
      

ความปรากฏ ในคัมภีร์ ปุราณะ  มหาฤาษี กัศยปะ นางกัทรุ 

สองร่วมใจ ให้ก้าเนิด เทิดท้านุ  ลูกงูบรรลุ หลายพัน ชั นบาดาล 

      
เรือพระที่นั่ง อเนกชาติ ภุชงค์  เป็นเรือทรง รัชกาลที่5 บัญชาสรรค์ 

ข้างล้าเรือ สีชมพู ดูพราวพรรณ  ท้องเรือท่าน ทาสีแดง แสงแยงตา 
      

หัวโขนเรือ ลงรักปิดทอง ลายรดน ้า  จ้าหลักล้า ตัวนาค มากมายหน้า 

กลางล้าเรือ ราชบัลลังก์ กัญญา  เอื อราชา เปลื องเครื่อง เปลื องชฏา  

 

 



 

 

     ในอดีต กิจส้าหรับ ประทับล้าลอง ไม่เข้ากอง ขบวน พยุหา 

ทรงเสด็จ ตามอัธยาศัย สายเจ้าพระยา  เป็นนาวา ทรงประทับ ส่วนพระองค์ 
      

กาลผ่านมา ทรงบัญชา นาวาศรี  ร่วมราชพิธี มหากฐิน ปิ่นประสงค์ 

กระบวนพยุห ยาตรา อันอ่าองค์  เพิ่มเรือทรง พระที่นั่ง สะพรั่งอลังก์ 
      

เรือล้านี  มีความยาว 45 เมตร  วัดได้ประมาณ 3 เมตร เบ็ดเสร็จกว้าง 

ท้องเรือลึก 90 เซ็นต์ เด่นระวาง  น ้าหนักชั่ง 7.7 ตัน มั่นคงจริง 
     

 ก้าลังพล ฝีพาย 61 คน  นายเรือ2คน นายท้าย2คน โกมลยิ่ง 

คนถือธง ท้ายนาวา ท่านั่งนิ่ง  พลสัญญาณ มั่นใจจริง อิง1คน 

      
พลถือฉัตร 7 คน ยลอะคร้าว  คนขานยาว 1 นาย เสยีงใสล้น 

ส่งเสียงก้อง กังวาน สะท้านชล  ฝีพายทุกคน ขานรับ สดับตรับฟัง 
      

เรือพระที่นั่ง อลังการ งานราชพิธี  ช่างดูดี มีคุณค่า ทัศนาสล้าง 

ประชาชี ศรีไทย ได้ใจจัง  ทั งฝรั่ง มังค่า ตรึงตราอะเคื อ 

 

 
 

หวัเรอืพระที่น่ังอเนกชาตภิชุงค ์

 



 

           
กระบวนพยุหยาตราชลมารค (เรอืพระทีน่ั่งนารายณท์รงสบุรรณ รชักาลที ่9) 

 

     เรือพระที่นั่ง นารายณ์ ทรงสุบรรณ  ราชยาน รัชกาลที่ 9 อะคร้าวเหลือ 

สร้างถวาย โดยฝ่าย กองทัพเรือ  ร่วมเอื อเฟื้อ กับกรม ศิลปากร 
  

 สร้างน้อมเกล้า ถวาย พ่อหลวงไทย  เทิดทูนไท้ คราวครองหล้า ประชากระฉ่อน 

พระราชพิธี กาญจนาภิเษก เอกก้าจร  เกียรติขจร ตอนพ.ศ. สองห้าสามเก้า 
       

เรือพระที่นั่ง นารายณ์ ทรงสุบรรณ  เสริมสร้างสรรค์ ขวัญนคร แต่ก่อนเก่า 

จากอิทธิพล ฮินดู สู่ไทยเรา  โดยรับเอา ประเพณีนิยม ผสมไทย 
      

เทพเจ้า ส้าคัญ ด้านฮินดู  ทีเ่ชิดชู ศรัทธา อัชฌาศัย 

คือพระพรหม พระศิวะ ธ เกรียงไกร  พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ ยิ่งใหญ่ครัน 

      
ด้วยความเชื่อ เหนือศรัทธา ราชาไทย  พระนารายณ์ อวตาร ผ่านฟ้าขวัญ 

ทรงกษัตริย์ ขัตติยา หล้าสราญ  พาหนะท่าน ทรงสุบรรณ นั นคือครุฑ 

     
 ครุฑดุจจ้าว เหล่าปักษา บรรดานก  หมู่วิหค เกลื่อนฟ้า นภาพิสุทธิ์ 

เจ้าพลัง ฝั่งฟากฟ้า พญาครุฑ  ผู้เกรียงไกร ในเชิงยุทธ์ สุดลือชา 
      

นาคนั นเป็น สัญลักษณ์ หลักแหล่งน ้า  ผู้ให้ความ เย็นฉ่้า ล ้าเวหา 

ฤทธิพรูพรั่ง พลังอ้านาจ ผงาดพสุธา  หลั่งล้นฝั่ง คงคา มหานที 



 

 

 

     นาคและครุฑ สดุขมึง ขึงตากัน  ไม่ผูกพัน ฉันท์มิตร จริตผิดศรี 

ยามพบพักตร จักประจัญ ลั่นปฐพี  แต่ภักดี พระวิษณุ สุดเทิดทูน 
      

พระวิษณุ ผู้ยิ่งใหญ่ วรกายคล ้า  พระกรก้า จักร-สังข์ คทา-ตรีศูล 

ประทับบน นาคยุดครฑุ สุดการุณย์  เนื่องด้วยบุญ บารมี บดีเทวา 
      

พระวิษณุ อยู่เหนือ ครุฑและนาค ยิ่งใหญ่นัก กว่าผู้ใด ในแหล่งหล้า 

ทรงพิทักษ์ ปกปัก รักษ์นครา  เหล่าเทวา เทวี สุขขีเอกอุ 
      

เรือพระที่นั่ง นารายณ์ ทรงสุบรรณ โขนเรือนั น ประดิษฐาน พระวิษณุ 

กลางล้าเรือ บัลลังก์กัญญา ม่านฟ้าฉลุ  เรือบรรจุ ฝีพาย 50 ชีวี 
     

 เรือนี มี ความยาว 44 เมตร  กว้างเบ็ดเสร็จ 3 เมตร เผด็จศรี 

กินน ้าลึก 40 เซ็นต์ เยือกเย็นนที  นายเรือมี 2 คน ต้นหน 2นาย 
      

พลธงท้าย 1คน สัญญาณ 1คน  คนถือฉัตร 7คน อีกคนเสียงใส 

ท้าหน้าที่ เห่เรือ เนื อร้องต้องใจ  กึกก้องไกล กระจายเสียง เยี่ยงสาลิกา 
      

กระบวนพยุห ยาตรา ชลมารค  นับเป็นหลัก อารยะธรรม ล ้าเลอค่า 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศรีนครา  ทั งโลกา แซ่ซ้อง สดุดี 

 

 



 

เรือ่งลี ลบั มหศัจรรย์ สพรรณหงส ์

 

     บทมหัศจรรย์ พันลึก ตรึกฉงน  เหตุพิกล ปนฉงาย ให้เหลือเชื่อ 

เรื่องลี ลับ สับสน ระคนเจือ  หากไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ รับรู้ไว้ 
      

ประวัติการ สร้างเสริม เพิ่มเรือใหม่  คือนารายณ์ ทรงสุบรรณ อันเฉิดฉาย 

เรือราชยาน รัชกาลที่ 9 แห่งชาวไทย  ถวายไท้ ในพ.ศ. 2539 
      

ตั งใจให้ เป็นเฉก เอกนาวา  แห่งกระบวน พยุหยาตรา น้าหน้าใหม่ 

เรือพระที่นั่ง สุพรรณหงส์ ลงรองท้าย  จึงเกิดเรื่อง ฉงนฉงาย ฉันใดกัน 

      
วันซักซ้อม กระบวน พยุหยาตรา  เตรียมนาวา เข้าล้าดับ ปรับพลิกผัน 

ล้าน้าหน้า คือนารายณ ์ทรงสุบรรณ ล้าตามนั น สุพรรณหงส์ ลงลอยตาม 

      
ท่านหัวหน้า พิพิธภัณฑ์ เรือราชพิธี  เล่าว่ามี เหตุการณ์ อันครั่นคร้าม 

ขบวนเรือ แล่นอยู่ เพียงครู่ยาม  ก็เกิดความ วิปริต ผิดธรรมดา 
      

จู่จู่เกิด พายุใหญ่ ไร้วี่แวว พัดเพียงแถว สุพรรณหงส์ งงงวยหนา 

มิได้มี การตั งเค้า ให้เข้าตา  จู่โจมนาวา เฉพาะล้า ท้าได้ไง 
      

ทางฝ่ายเรือ สุพรรณหงส์ ก็ทรงเอียง  พยายามเบี่ยง หัวกลับอู่ ดูฉงาย 

ทั งที่มี ฝีพาย กายล่้าใหญ่  พยายามพาย ก้ากับ กลับพ่ายแรง 
     

 เรือลอยคว้าง ขวางเจ้าพระยา นาวาเบี่ยง  ดูสุ่มเสี่ยง เอียงล่ม จมทั งแผง 

จึงต้องยอม พายกลับอู่ สู่หลักแหล่ง  เรือแสดง ความน้อยใจ ใยเป็นรอง !!! 
     

 เรื่องนี มี ผู้เห็น ประเด็นการณ์  ราชยาน สุพรรณหงส์ ลงเป็นสอง 

ศักดิ์ศรีหงส์ สูงส่งกว่า นาคาเป็นรอง  หงส์ต้องครอง ระดับใหญ่ ในราชพิธี 
 

 
 

 



      
ท่านพ่อหลวง จอมกษัตริย์ ทรงตรัสไว้ หากนารายณ์ ทรงสุบรรณ ประธานวิถี 

ไม่ควรน้า สุพรรณหงส์ ลงวารี  เลี่ยงปัญหา บารมี ที่ต่างกัน 

      
งานครั งนี  ปีนั น สุพรรณหงส์  จึงยังคง ด้ารงเอก เฉกปีผ่าน 

ให้นารายณ์ ทรงสุบรรณ รองประธาน  พิธีการ ข้างหน้า พิจารณาอีกที 
      

สุพรรณหงส์ คงอยู่ยง ด้ารงศักดิ์  นาวาหลัก พยุหยาตรา สมราศี 

เป็นเรือเอก แห่งราชยาน อีกนานปี สมศักดิ์ศรี ราชนาวี มรดกโลก 

 

                
 
 

 


